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АННОТАЦИЯ 

 

Рассматривается проблема изучения физической природы мирид – одного из типов 

пульсирующих переменных звёзд, отличающегося значительным разбросом ряда 

параметров, определяемых из наблюдений. Показана ключевая роль концептуальной идеи о 

поиске различий в кривых блеска долгопериодических переменных звезд и разработки их 

дальнейшей классификации. Исследуется на уровне морфологии и общих показателей 

переменности содержание современных источников данных о кривых блеска мирид. Из них 

предпочтение отдано результатам однородных рядов наблюдений. Сформирован и 

рассмотрен массив данных о кривых блеска долгопериодических переменных.  

 

Введение 

 

Астрофизические исследования природы переменных звезд различного типа, 

включая методики получения, и обработки и интерпретации результатов наблюдений 

находятся в состоянии непрерывного и интенсивного развития. Научный интерес в этой 

области определяется тем обстоятельством, что изучение звёздной не стационарности 

предоставляет возможности развития знаний о внутреннем строении звёзд и характере их 

эволюции. Тем самым реализуется перспектива проверки точности физических моделей 

звёзд с различными исходными параметрами и различиями возраста. В итоге изучения 

некоторых типов таких объектов (прежде всего пульсирующих и катаклизмических 

переменных звёзд) получены результаты фундаментального характера, либо уже 

положенные в основу современной физики звёзд. В качестве примера можно указать теории 

клапанного механизма радиальных пульсаций цефеид и вспышек Сверхновых I типа, 

лежащие в основе современной шкалы расстояний во Вселенной, а, следовательно, и всей 

космологии. 

Конечно же, ввиду многообразия физических типов звёздной переменности нельзя  

утверждать, что все физические проблемы, связанные с процессами, протекающими в недрах 

и атмосферах звёзд в достаточно полной (или хотя бы удовлетворительной) мере изучены. В 

наибольшей степени это справедливо в приложении к изучению долгопериодических 

переменных звезд. Среди них немало объектов малоизученных даже и с 

феноменологической точки зрения. Последнее в значительной степени определяется  

отсутствием достаточного для статистического анализа набора достоверных данных о 

характере изменения их блеска. Последние традиционно представляются в виде кривых 

блеска – фазированных графиках изменения звёздной величины объекта. 
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Всё сказанное выше практически в полной мере можно отнести к миридам, иначе 

называемыми долгопериодическими переменными звёздами типа Миры Кита. Несмотря на 

то, что объекты такого типа были в числе первых переменных звёзд, открытых астрономами, 

для них характерно не только отсутствие адекватной физической теории, объясняющей 

изменение их блеска со временем, но и общей морфологической классификации. Такая 

классификация в первом приближении должна базироваться на анализе кривых блеска, что и 

составляет предмет нашего исследования. 

 

Исходные данные и методика исследования 

Полученные указания на неоднородность фотометрических свойств изучаемых  

объектов требуют подтверждение на основе изучения большого количества надежных 

однородных данных о кривых блеска. Это определяет актуальность нашего исследования, в 

котором анализируется самый обширный на данный момент наблюдательный материал по 

миридам. 

Мириды - это красные звезды спектральных классов М, S и С, принадлежащие 

последовательностям сверхгигантов. Это и большая амплитуда изменения блеска в 

оптическом диапазоне нередко превышающая 10 звездных величин способствует их  

обнаружению.  При  изменениях блеска изменяется и температура протяженных фотосфер от 

2060 К в минимуме до 2550 К в максимуме [8]. Периоды мирид весьма различны – от 90 до 

800 суток при максимуме встречаемости около 290-300 суток. Мириды отличает быстрая 

потеря массы до 10
-6

 солнечной массы в год и значительные изменения радиуса (вплоть до 

двукратного) при пульсациях.  

 Существенную информацию дают кривые блеска – зависимости видимой звездной 

величины переменной звезды от времени. Переменная звезда называется периодической, 

если ее блеск (максимум или минимум), повторяется через примерно равные промежутки 

времени. Для быстрых правильных переменных можно объединить наблюдения в различных 

циклах, используя известное значение периода, и получить среднюю кривую блеска. Трудно 

ожидать, что звезда всегда будет иметь одну и ту же среднюю кривую блеска. Только в 

редких случаях два цикла переменности звезды совершенно одинаковы. Для некоторых звезд 

различия особенно велики. Например, у мириды V Boo средний период равен 258.8
d
, в то 

время как интервал между двумя последовательными максимумами может быть от 230 до 

290 суток, а промежуток времени между минимумами составляет от 250 до 270 суток. 

Соответствующие изменения формы кривой блеска иногда приводят к возникновению 

двойных или даже тройных максимумов. 

Иррегулярности с одинаковой вероятностью могут встречаться как на восходящей 

ветви кривой блеска, так и на нисходящей. Высота максимума на кривых блеска одной и той 

же звезды может меняться. Эти особенности кривых блеска обусловлены физическими 

процессами, протекающими в недрах и оболочках долгопериодических звезд.  

Современные источники информации о кривых блеска мирид 

Проблемы исследования мирид начинаются с их классификации по 

фотометрическим признакам. В этом направлении определяющая роль принадлежит анализу 

кривых блеска таких переменных звезд. Однако получение кривых блеска затрудняется тем 

обстоятельством, что мириды имеют длительные периоды, причем от цикла к циклу вид 

кривых блеска может меняться. В итоге получение кривой блеска одной звезды требует 

нескольких лет наблюдений. При таких условиях массовое изучение мирид становится 

крайне проблематичным и требует либо усилий большого числа наблюдателей, либо 

внедрения принципиально новой методики исследований. Начало XXI века ознаменовалось 

созданием ряда проектов, посвященным наблюдениям переменных звезд. 

Автоматический обзор Северного неба. Проект NSVS (Обзор звездной переменности 

Северного неба) входит в эксперимент ROTSE-I (Robotic Optical Transient Search Experiment 

– эксперимент автоматического поиска оптических кратковременных явлений). В этом 

проекте наблюдения осуществлялись на автоматическом телескопе ROTSE-I. Он состоял из 
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четырех телеобъективов, смонтированных на общей экваториальной платформе. С помощью 

этого телескопа производился в обзор переменных звезд Северного неба в 1999-2000 гг. 

Целью проекта было построение ранних кривых блеска гамма-вспышек в оптическом 

диапазоне спектра. Эксперимент проводился в Национальной лаборатории Лос-Аламоса 

(Нью-Мексико, США).   

Наблюдения проводились без фильтра, в широкой фотометрической полосе от 

4.5×10
3
 до 10

4 
А. С 1 апреля 1999 г. по 30 марта 2000 г. в течение 275 ясных ночей астрономы 

снимали всю доступную часть неба (склонение более – 38
o
), это три четверти небосвода. Для 

каждой из площадок размером «8º×8º» они получили и обработали от 100 до 500 ПЗС-

изображений, то есть сотни раз оценили блеск более 14 млн. звезд от 8 до 15
m

. 

На интернет-странице проекта (http://skydot.lanl.gov/nsvs/nsvs.php) можно найти 

кривую блеска любой из 14 млн. наблюдавшихся звезд, скопировать модифицированные 

юлианские даты наблюдений (MJD = JD – 50000.5) и соответствующие им звездные 

величины объектов, а также приближенные экваториальные координаты.  

С лета 2000 г. в обсерватории Лас-Кампанас (Чили) проводился фотометрический 

обзор всего Южного и небольшой части (примерно до δ = +30
o
) Северного неба по проекту 

ASAS-3 (Автоматический обзор всего неба). Его автор – Г. Пойманский, сотрудник 

Обсерватории Варшавского университета [41]. Наблюдения выполнены в полосе V 

фотометрической системы Джонсона (желтая часть спектра). С помощью телеобъектива за 

одну экспозицию на матрице размером 2 тыс.×2 тыс. элементов фиксируется участок неба 

8.8
о
×8.8

о
 (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Установка для наблюдений переменных звезд по проекту  

ASAS-3 

 

Результаты наблюдений, то есть юлианская дата и звездная величина в полосе V 

нескольких миллионов звезд от 8 до 15
m

 можно найти на сайте проекта ASAS 

(http://www.astrouw.edu.pl/asas адрес сайта). Здесь размещен каталог блеска переменных 

звезд, обнаруженных автором обзора. Число выявленных переменных составляет 50122, 

число новых переменных приблизительно 39000. Точность фотометрических данных в 

проекте ASAS и полнота их выгодно отличаются от аналогичных в проектах Hipparcos и 

Tycho. Кроме того, здесь отсутствуют пробелы в данных, столь неприятные при решении 

задачи анализа кривой блеска. 

 

http://skydot.lanl.gov/nsvs/nsvs.php
http://www.astrouw.edu.pl/asas
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Изучение морфологии типов кривых блеска мирид по данным проекта ASAS-3 

 

Источником данных фотометрического исследования переменных звезд является 

сайт проекта ASAS (рис. 2). По данным этого проекта был создан электронный каталог в 

среде MS Office Excel. В него вошли лучшие кривые блеска и большой объем данных для 

каждой мириды. Составленная база данных содержит в себе 2895 объектов и позволяет с 

легкостью заниматься их изучением. 

Следующий этап работы был связан с морфологической классификацией кривых 

блеска. Здесь кривые блеска рассматривались по качественным признакам. Критерии 

классификации с целью получения непрерывного ряда данных базировались на работах 

прежних лет. В них было выделено несколько морфологических типов. Все они получили 

условные наименования, отражающие, по сути, степень «правильности» кривой блеска [42-

44]. Рассмотрим морфологические типы, с которыми мы столкнулись в ходе выполнения 

нашей задачи. Как известно за основу приняты кривые блеска близкие к идеальной 

синусоиде. Условно тип этих объектов назван S тип (рис. 3 а). У звезд этого типа 

происходит плавное нарастание и убывание блеска, также четко определены максимумы и 

минимумы светимости. Общее количество четко выраженных объектов этого типа в 

электронном каталоге Excel составило  913 кривых блеска.  

 

 
 

Рисунок 2 – Вид онлайн ASAS каталога переменных звезд 

 

В каталоге распространены кривые блеска, у которых при общем 

квазисинусоидальном виде отмечаются искажения типа «горбов» и «впадин». При этом 

объекты имеющие «горб» слева обозначаются G1, их общее количество составляет 32, а 

кривые блеска, имеющие такую же деталь справа соответственно – G2  Количество объектов 
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типа G2 равно 63 (рис. 3 б и в).  

 

     
  а    б     в  

Рисунок 3 – Кривые блеска типичных представителя S-типа (а) и типов G1 и G2 (б и в) 

 

Для части кривых блеска характерны впадины. Если они расположены слева от 

максимума, то эти объекты относятся к типу P1 (рис. 4), общее количество объектов этого 

типа составляет 301. И, наоборот, для впадин расположенных справа объекты P2 (рис. 4 б), 

этому типу принадлежит 31 кривая блеска. Стоит заметить, что объектов типа P2 в несколько 

раз меньше по сравнению с P1, чем это обусловлено на данный момент ответить трудно. 

 

 
     а    б 

Рисунок 4 – Кривые блеска представителей типов P1 (а) и P2 (б)  

 

Весьма необычны кривые блеска у звезд L и SL -типов (рис. 5 а и б). Общее 

количество данных о кривых блеска L типа в электронном каталоге составляет 389. 

 

  
     а    б 

Рисунок 5 – Кривая блеска типичных представителей L (а) и SL –типа (б). 

 

Существует и переходный тип, у которых лишь одна из ветвей кривой блеска 

линейна, а другая имеет синусоидальный вид. Это SL-тип (рисунок 5 б), где падение блеска 

происходит почти линейно. Общее количество объектов этого типа в каталоге Excel 

составляет 69. 

Некоторую часть данных представляют кривые блеска, о которых сказать что-то 

определенное трудно либо, ввиду недостаточного числа измерений (редко), либо в силу 
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запутанного вида самой осредненной кривой блеска. (рис. 6 а). Причина последнего 

обстоятельства связана, по-нашему мнению, не только с недостаточным угловым 

разрешением, но и с ошибками в работе самой программы автоматической обработки кривых 

блеска. Кроме того, не следует забывать и об изменениях амплитуды кривых блеска 

кандидатов в мириды (довольно простой случай), и об изменчивости периодов. Все 

подобные объекты условно объединены в Х-тип. 

 

  
 

Рисунок 6 – Осредненные кривые блеска объектов Х-типа (а) и XX-типа (б) 

 

Совершенно особенно выглядят кривые блеска типа XX (рис. 6 б), обладающие 

двойным максимумом. Общее количество объектов этого типа составляет 29. 

Предварительное объяснение наличия двух максимумов по нашему мнению можно строить 

на предположении затмений в двойной системе с аккреционным диском, имеющим во 

внешних частях повышенное содержание пыли. 

Наиболее интересные морфологические типы кривых блеска 

В отличие от работ прошлых лет, наше внимание привлекли совершенно новые, не 

встречающиеся в классических монографиях типы кривых блеска мирид. Резонно поставить 

вопрос: связано разительное отличие видов кривых блеска с различием механизмов 

изменения светимости звезд? Наиболее интересен для изучения тип LX (рисунок 7), от четко 

выделяется на фоне морфологических типов. Соответствующие ему кривые блеска 

совершенно утрачивают признаки синусоидальности. Скорее они свидетельствуют о 

некотором периодичном импульсном (вспышечном) характере изменения блеска. 

Нарастание блеска, как и его падение, происходит очень быстро. 

 

 
Рисунок 7 – Кривая блеска типичного представителя LX-типа 

 

Сами импульсы повышенного блеска вдвое-втрое короче интервалов времени 

разделяющих вспышки. Такой характер изменения блеска не укладывается в традиционные 

представления о причинах изменения блеска мирид [45]. Он также далек от вида кривых 

блеска вспыхивающих звезд типа UV Кита или Т Тельца. В то же время кривые блеска 

мирид этого типа можно сравнить с кривыми блеска новоподобных звезд (рис. 8 а) или 

повторных новых (рис. 8 б). 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (170) 2022 г. 

 

10 
 

  
   а       б 

Рисунок 8 – Кривые блеска новоподобной звезды (а) и повторной новой звезды RS 

Змееносца 

 

Общее количество четко выраженных объектов этого типа составляет 270, средняя 

величина периода 306 суток, средняя амплитуда изменения блеска 2.08 звездной величины. 

Не меньший интерес представляют объекты обозначенные типом SS. В случае 

кривых блеска обозначенных SS (рис. 9) признаки синусоидальности здесь наблюдаются, но 

нарастание блеска происходит заметно (в разы) быстрее, чем его падение. В этом отношении 

кривые блеска объектов типа SS напоминают таковые для новоподобных звезд. В этой связи 

следует указать на сходство механизмов изменения блеска новоподобных звезд и мирид в 

моделях разрабатываемых авторами [46-48]. Количество объектов SS типа составляет 33, 

средние величины периодов 207 суток, а средние амплитуды 2.92 звездной величины. 

 

 
 

Рисунок 9 – Кривая блеска типичного представителя SS-типа 

 

Статистика кривых блеска мирид  

Источником данных о кривых блеска служит электронный каталог, созданный на 

основе онлайн каталога ASAS. Для исследования были выбраны несколько морфологических 

типов кривых блеска: LX, SS, L, P1 и P2. Объем статистики составил более 1000 кривых 

блеска. Для всех пяти избранных морфологических типов были внесены в таблицу основные 

параметры: период и амплитуда изменения светимости. В ходе изучения определенного 

морфологического типа мы вводили некоторые параметры, которые соответственно 

вносились в таблицу. 

Работа была начата с изучения LX-типа. Общее число мирид этого типа составляет 

270 объектов, из них 178 были внесены в каталог. На рисунке 10 изображен график кривой 

блеска LX-типа на нем отмечены участки, которые нам необходимо было измерить: участок 

Δφ1 – это продолжительность фазы максимума светимости и Δφ2 – продолжительность фазы 

минимума. 
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Рисунок 10 – График строения кривой блеска LX-типа 

 

Эти параметры (Δφ1 и Δφ2) были внесены в таблицу, куда также вошли данные о 

периоде и амплитуде изменения светимости каждой звезды. Для дальнейшего изучения нами 

был введен некий параметр с, который обозначает отношение Δφ2 к Δφ1. Далее мы покажем, 

для чего это было нам необходимо. 

Следующим объектом стал морфологический тип SS. В каталоге этому типу 

соответствует 26 объектов. Для этого типа снимались такие данные, как фаза нарастания 

светимости (Δφ1) и соответственно фаза падения светимости (Δφ2), показанные на 

схематическом графике (рис. 11 a)  

 

   
   а         б    

Рисунок 11 – График строения кривой блеска мирид SS-типа (а)  и L-типа (б). 

 

В каталог включены данные о 202 кривых блеска мирид L-типа. Для этого типа, как 

и для предыдущего были измерены фазы нарастания и падения светимости (рис. 11 б).  

Следующим морфологическим типом стал P1 с общим числом 151. Этот тип кривых 

блеска отличается наличием впадины на ветви роста блеска. Поэтому для объектов данного 

вида была измерена фаза расположения прогиба. На рисунке 12 (а) показано, где находится 

прогиб, и какой участок на графике мы измеряли, условно мы его обозначили как Δφ. 

 

           
   а         б  
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Рисунок 12 – График строения кривой блеска мирид P1-типа (а) и P2-типа (б) 

 

Последним объектом изучения является морфологический тип P2. Для кривых 

блеска этого типа характерны впадины, располагающиеся на ветви спада блеска. На кривых 

блеска таких объектов также измерена фаза расположения прогиба Δφ (рис. 12 б). 

Измерить нужный параметр оказалось возможным только у 15 объектов. Эти звезды 

вместе с их основными характеристиками были помещены в таблицу. В каталог данных для 

морфологического типа P2, также как и для типа P1, дополнительные параметры не 

вводились. Исследование основывалось только на связи фазы расположения прогиба с  

периодом и амплитудой изменения светимости.   

 

Поиск корреляций между характеристиками мирид разных типов  

 

Самая интересная часть работы была связаны с выявлением связей между 

характеристиками мирид различных морфологических типов.  Для изучения кривых блеска 

мирид LX-типа в таблицу были добавлены параметры, позволяющие выявить зависимость 

между периодом изменения блеска и параметром c = Δφ2/Δφ1 - отношение длительности 

покоя к длительности подъема блеска. На основе полученных данных построен график 

отражающий зависимость этих величин (рис. 13). Заметно наличие выраженной 

корреляционной связи. 

 

 
 

Рисунок 13 – График зависимости f = (P c,) для мирид типа LX 

 

Что касается мирид SS типа, то объектов этого вида мало, для выявления связи 

между имеющимися данными. Но заметно, что скорость нарастания блеска больше у звезд с 

большими периодами и медленнее у звезд с меньшими периодами.  

Для морфологического типа мирид L построены графики зависимости скорости 

нарастания блеска от периода (рис. 14) и скорости падения блеска от периода (рис. 15). При 

этом обнаружены интересные зависимости, которые не описаны в статьях и монографиях. 
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C
 

Period [days]  

Ряд1; 281,8; 
13,36 Ряд1; 282; 
10,6 

Ряд1; 281; 
11,05 

Ряд1; 282; 
11,6 Ряд1; 283; 
9,64 

Ряд1; 283; 
8,95 

Ряд1; 283; 
14,65 

Ряд1; 284; 
7,066666667 

Ряд1; 279; 
11,82857143 
Ряд1; 279; 

7,45 

Ряд1; 279; 
10,66666667 

Ряд1; 278; 
12,65 Ряд1; 284,7; 

9,675 
Ряд1; 284,6; 
9,355555556 
Ряд1; 284,6; 
8,977777778 Ряд1; 285; 

5,14 

Ряд1; 285; 
7,06 

Ряд1; 278; 
7,1 

Ряд1; 286; 
16,6 

Ряд1; 277; 
7,866666667 Ряд1; 287; 

3,96 

Ряд1; 276; 
7,327272727 
Ряд1; 276; 

6,98 
Ряд1; 276; 

6,46 

Ряд1; 275; 
7,18 

Ряд1; 273,8; 
7,55 

Ряд1; 289,8; 
9,575757576 

Ряд1; 289,8; 
11,48888889 Ряд1; 273; 
8,625 

Ряд1; 290; 
11,4 Ряд1; 290; 

9,577777778 Ряд1; 291; 
7,16 

Ряд1; 271; 
10,1875 

Ряд1; 270; 
12,5 

Ряд1; 269,9; 
13,9 

Ряд1; 269; 
15,36 

Ряд1; 269; 
5,88 

Ряд1; 269; 
19,90666667 

Ряд1; 268,9; 
9,54 

Ряд1; 295,9; 
21,45 

Ряд1; 268; 
12,32 

Ряд1; 268; 
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Ряд1; 267,9; 

11,08 Ряд1; 296; 10 Ряд1; 267; 
8,66 

Ряд1; 267; 
7,8 

Ряд1; 266,7; 
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Ряд1; 266; 

9,555555556 Ряд1; 266; 9 
Ряд1; 265; 

4,954 

Ряд1; 265; 
6,28 

Ряд1; 265; 
6,22 
Ряд1; 299; 

5,9 

Ряд1; 264; 
8,257142857 
Ряд1; 264; 

6,7 

Ряд1; 263; 
10,425 

Ряд1; 263; 
9,52 

Ряд1; 301,7; 
7,84375 

Ряд1; 301; 
10,69090909 

Ряд1; 301; 
15,65 

Ряд1; 301,9; 
9,685714286 Ряд1; 302; 

6,4375 

Ряд1; 261; 
11,75555556 
Ряд1; 260; 

10,45714286 
Ряд1; 260; 

8,9 

Ряд1; 259,7; 
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Ряд1; 304,7; 
7,42 

Ряд1; 259; 
13,66666667 

Ряд1; 305; 
4,46 

Ряд1; 306; 
13,2 

Ряд1; 257; 
5,125 

Ряд1; 307; 
7,52 

Ряд1; 307; 
14,73333333 
Ряд1; 307,9; 

9,4 

Ряд1; 307; 
11,02 

Ряд1; 308,7; 
6 Ряд1; 254; 

2,875 

Ряд1; 310; 
4,9 

Ряд1; 310; 
9,3125 

Ряд1; 313,9; 
9,008888889 

Ряд1; 249,6; 
9,6 

Ряд1; 249; 
11,93333333 

Ряд1; 249; 
11,34285714 Ряд1; 248; 

8,32 Ряд1; 247; 
6,023255814 

Ряд1; 317; 
10,375 

Ряд1; 246; 
9,154 

Ряд1; 318; 
19,5 

Ряд1; 245; 
6,645833333 Ряд1; 245; 

4,48 
Ряд1; 244,8; 

4,3 

Ряд1; 244; 
5,48 

Ряд1; 243; 
8,86 Ряд1; 243,7; 
4,96 

Ряд1; 241; 
6,14 

Ряд1; 240; 
8,84 

Ряд1; 324,6; 
4,054545455 

Ряд1; 239; 
12,4 Ряд1; 239; 
9,1 Ряд1; 237; 

6,545454545 

Ряд1; 237; 
10,46666667 Ряд1; 236,9; 

7,88 
Ряд1; 327; 

6,954 

Ряд1; 328; 
8,666666667 

Ряд1; 328; 
8,107142857 

Ряд1; 235; 
7,24 

Ряд1; 329; 
8,879166667 
Ряд1; 330; 

4,04 

Ряд1; 233; 
6,18 

Ряд1; 331; 
6,3 

Ряд1; 331; 
7,4 

Ряд1; 232; 
5,96 

Ряд1; 232; 
4,88 

Ряд1; 231,6; 
5,92 

Ряд1; 333; 
7,78 Ряд1; 333,8; 

5,781818182 Ряд1; 230; 
3,34 

Ряд1; 334; 
3,48 

Ряд1; 228; 
4,86 

Ряд1; 336; 
4,36 

Ряд1; 336; 
4,7 

Ряд1; 339; 
12,73333333 

Ряд1; 340; 
5,38 Ряд1; 340; 
2,6 

Ряд1; 222; 
2,28 

Ряд1; 341; 
9,711111111 

Ряд1; 342; 
8,622222222 

Ряд1; 343; 4 

Ряд1; 343,6; 
11,8 

Ряд1; 220; 
7,06 

Ряд1; 343,7; 
8,066666667 

Ряд1; 347; 
6,422222222 

Ряд1; 215,9; 
6,981818182 Ряд1; 214,7; 
4,181818182 
Ряд1; 214; 

3,472727273 

Ряд1; 349,8; 
6,72 

Ряд1; 350; 
9,333333333 

Ряд1; 350; 
4,963636364 

Ряд1; 352,7; 
7,05 

Ряд1; 352,4; 
10,83333333 Ряд1; 210; 

8,44 Ряд1; 210,9; 
4,4 

Ряд1; 354; 
5,098181818 

Ряд1; 208; 
7,1 Ряд1; 207; 
4,8 

Ряд1; 206; 
4,111111111 

Ряд1; 204; 
6,54 Ряд1; 360; 

2,822222222 

Ряд1; 203; 
3,96 

Ряд1; 361,6; 
5,6 

Ряд1; 202; 
7,76 Ряд1; 200; 
4,06 

Ряд1; 199,9; 
2,363636364 

Ряд1; 199,4; 
4,284 

Ряд1; 367; 
5,74 Ряд1; 195; 

1,763636364 

Ряд1; 370; 
6,6 

Ряд1; 192; 
5,18 

Ряд1; 373; 
7,16 

Ряд1; 187; 
2,333333333 

Ряд1; 376; 
5,527272727 
Ряд1; 376; 

4,42 

Ряд1; 376; 
7,866666667 Ряд1; 376; 

4,78 

Ряд1; 185,8; 
5,854545455 
Ряд1; 185,6; 

4,12 
Ряд1; 184,5; 

3,48 

Ряд1; 380; 
4,355555556 

Ряд1; 381,9; 
5,54 

Ряд1; 382; 
7,38 Ряд1; 383; 
4,076 

Ряд1; 180; 
5,9 

Ряд1; 177; 
7,7 

Ряд1; 176,6; 
6,033333333 
Ряд1; 174,8; 

5,61875 
Ряд1; 173; 

4,888888889 

Ряд1; 394,8; 
9,977777778 

Ряд1; 168; 
4,872727273 
Ряд1; 166,7; 
4,181818182 
Ряд1; 165; 

2,46 

Ряд1; 160,8; 
3,98 

Ряд1; 403; 
5,66 

Ряд1; 404; 
6,94 Ряд1; 158,4; 

3,218181818 
Ряд1; 405; 

2,511111111 

Ряд1; 157,7; 
5,38 

Ряд1; 156,7; 
1,1 

Ряд1; 154,9; 
4,14 

Ряд1; 153; 
3,725 

Ряд1; 148,9; 
4,68 

Ряд1; 146,6; 
3,075 

Ряд1; 144,9; 
5,16 Ряд1; 142,6; 

2,066666667 

Ряд1; 139,7; 
3,527272727 

Ряд1; 136; 
4,911111111 
Ряд1; 133; 

3,68 

Ряд1; 452; 
3,844444444 

Ряд1; 106,8; 
2,94 

Ряд1; 462,8; 
12,85 

Ряд1; 476; 
2,466666667 

Ряд1; 483; 
3,575 

Ряд1; 487; 
5,862 

ω
1

 

Period [days]  
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Рисунок 14 – График зависимости f = (ω1, P) для типа L 

 

 
 

Рисунок 15 – График зависимости f = (ω2, P) для типа L 

При сравнении двух графиков заметно, что скорости нарастания и падения блеска в 

зависимости от периода ведут себя сходно, т.е. имеют вид функций в начале возрастающих, 

затем убывающих. При этом максимум скорости изменения блеска (светимости) 

соответствует периодам около 280 суток. Кроме того при значении периодов свыше 400 

суток зависимость исчезает. Дополнительно проведена сортировка данных по возрастанию 

периодов изменения светимости. На основе этого построен график, отражающий 

зависимости обоих скоростей от периода (рис. 16). 

 

 
 

Рисунок 16 – График зависимости f = (ω1, ω2, P) для типа L 

 

Анализ графика зависимости ω1, ω2 от P, представленный на рисунке 19, показывает, 

что скорости нарастания и падения блеска мирид типа L изменяется в зависимости от 

периода сходным образом. При этом в среднем скорости изменения блеска возрастают 

примерно вдвое при переходе от периодов 180-200 суток к периодом порядка 290-300 суток. 

Пока трудно интерпретировать этот результат, но в рамках модели стимулированного 

гравитацией изменения блеска можно предположить, что у мирид с меньшим периодом 

орбиты спутника обладают меньшим эксцентриситетом и наоборот. Как показано в одной из 

работ прошлых лет, увеличение эксцентриситета ближнего спутника увеличивает амплитуду 

изменения блеска и скорость его нарастания [50]. 

Таким образом, наиболее важные результаты касаются переменных звезд типа L. 
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ω1; 1,856; 5,15 
ω1; 1,858; 
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ω1; 1,87; 

2,545454545 

ω1; 1,92; 5,18 

ω1; 1,95; 1,94 

ω1; 1,994; 4,284 
ω1; 1,999; 2,6 

ω1; 2; 
4,229166667 

ω1; 2,02; 7,76 

ω1; 2,03; 3,96 

ω1; 2,04; 6,54 
ω1; 2,06; 

4,111111111 
ω1; 2,07; 4,8 

ω1; 2,08; 7,1 
ω1; 2,1; 8,44 
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ω1; 2,159; 
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ω1; 2,3; 3,34 
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10,46666667 

ω1; 2,39; 12,4 

ω1; 2,39; 9,1 ω1; 2,4; 8,84 

ω1; 2,41; 6,14 

ω1; 2,43; 8,86 

ω1; 2,437; 4,96 ω1; 2,44; 5,48 
ω1; 2,448; 4,3 

ω1; 2,45; 6,38 

ω1; 2,45; 4,48 

ω1; 2,46; 9,154 

ω1; 2,47; 
5,755555556 

ω1; 2,48; 8,32 

ω1; 2,49; 
11,93333333 

ω1; 2,49; 
11,34285714 
ω1; 2,496; 9,6 

ω1; 2,54; 2,875 

ω1; 2,57; 5,125 

ω1; 2,59; 
13,66666667 

ω1; 2,597; 
14,33333333 

ω1; 2,6; 
10,45714286 ω1; 2,6; 8,9 

ω1; 2,61; 
11,75555556 ω1; 2,63; 10,425 

ω1; 2,63; 9,52 ω1; 2,64; 
8,257142857 ω1; 2,64; 6,7 
ω1; 2,65; 4,954 
ω1; 2,65; 6,28 ω1; 2,65; 6,22 

ω1; 2,66; 
9,555555556 ω1; 2,66; 9 

ω1; 2,667; 
9,533333333 ω1; 2,67; 8,66 
ω1; 2,67; 7,8 

ω1; 2,679; 11,08 
ω1; 2,68; 12,32 ω1; 2,68; 
11,56666667 
ω1; 2,689; 9,54 

ω1; 2,69; 15,36 

ω1; 2,69; 5,88 

ω1; 2,69; 
19,90666667 

ω1; 2,699; 13,9 
ω1; 2,7; 12,5 
ω1; 2,71; 
10,1875 ω1; 2,73; 8,625 

ω1; 2,738; 7,55 ω1; 2,75; 7,18 
ω1; 2,76; 

7,327272727 ω1; 2,76; 6,98 ω1; 2,76; 6,46 

ω1; 2,77; 
7,866666667 

ω1; 2,78; 12,65 

ω1; 2,78; 7,1 

ω1; 2,79; 
11,82857143 

ω1; 2,79; 7,45 

ω1; 2,79; 
10,66666667 

ω1; 2,81; 11,05 

ω1; 2,818; 13,36 

ω1; 2,82; 10,6 
ω1; 2,82; 11,6 

ω1; 2,83; 9,64 ω1; 2,83; 8,95 

ω1; 2,83; 14,65 

ω1; 2,84; 
7,066666667 

ω1; 2,846; 
9,355555556 

ω1; 2,846; 
8,977777778 

ω1; 2,847; 9,675 

ω1; 2,85; 5,14 

ω1; 2,85; 7,06 

ω1; 2,86; 16,6 

ω1; 2,87; 3,96 

ω1; 2,898; 
9,575757576 

ω1; 2,898; 
11,48888889 
ω1; 2,9; 11,4 

ω1; 2,9; 
9,577777778 

ω1; 2,91; 7,16 

ω1; 2,959; 21,45 

ω1; 2,96; 10 

ω1; 2,99; 5,9 

ω1; 3,01; 
13,06666667 

ω1; 3,01; 15,65 

ω1; 3,017; 
8,366666667 

ω1; 3,019; 
9,685714286 

ω1; 3,02; 6,18 
ω1; 3,047; 7,42 

ω1; 3,05; 4,46 

ω1; 3,06; 13,2 

ω1; 3,07; 7,52 

ω1; 3,07; 11,05 ω1; 3,07; 11,02 
ω1; 3,079; 9,4 

ω1; 3,087; 6 
ω1; 3,1; 4,9 

ω1; 3,1; 9,3125 ω1; 3,139; 
9,008888889 

ω1; 3,17; 10,375 

ω1; 3,18; 19,5 

ω1; 3,246; 
4,054545455 

ω1; 3,27; 6,954 

ω1; 3,28; 
8,666666667 ω1; 3,28; 
7,566666667 

ω1; 3,29; 
7,749090909 

ω1; 3,3; 4,04 

ω1; 3,31; 6,3 
ω1; 3,31; 7,4 ω1; 3,33; 7,78 
ω1; 3,338; 

5,781818182 
ω1; 3,34; 3,48 
ω1; 3,36; 4,36 ω1; 3,36; 4,7 

ω1; 3,39; 11,46 

ω1; 3,4; 5,38 

ω1; 3,4; 2,6 

ω1; 3,41; 
9,711111111 ω1; 3,42; 
8,622222222 

ω1; 3,43; 4 

ω1; 3,436; 11,8 

ω1; 3,437; 
8,066666667 ω1; 3,47; 
6,422222222 

ω1; 3,498; 6,72 
ω1; 3,5; 

7,636363636 
ω1; 3,5; 

4,963636364 

ω1; 3,524; 8,125 
ω1; 3,527; 7,05 

ω1; 3,54; 
5,098181818 ω1; 3,6; 
2,822222222 

ω1; 3,616; 5,6 ω1; 3,67; 5,74 
ω1; 3,7; 6,6 ω1; 3,73; 7,16 ω1; 3,76; 

5,527272727 ω1; 3,76; 4,42 

ω1; 3,76; 
6,742857143 

ω1; 3,76; 4,78 ω1; 3,8; 
4,355555556 

ω1; 3,819; 5,54 

ω1; 3,82; 7,38 

ω1; 3,83; 4,076 

ω1; 3,948; 
9,977777778 

ω2; 1,845; 
3,866666667 
ω2; 1,856; 4,12 

ω2; 1,858; 6,44 

ω2; 1,87; 
2,545454545 

ω2; 1,92; 5,18 

ω2; 1,95; 1,94 

ω2; 1,994; 4,284 
ω2; 1,999; 2,6 

ω2; 2; 
4,229166667 

ω2; 2,02; 7,76 

ω2; 2,03; 3,96 

ω2; 2,04; 6,54 
ω2; 2,06; 

4,111111111 
ω2; 2,07; 4,8 

ω2; 2,08; 7,1 
ω2; 2,1; 8,44 

ω2; 2,109; 4,4 
ω2; 2,14; 

4,244444444 

ω2; 2,147; 
5,111111111 

ω2; 2,159; 
8,533333333 ω2; 2,2; 7,06 

ω2; 2,22; 2,28 

ω2; 2,28; 5,4 

ω2; 2,3; 3,34 

ω2; 2,316; 5,92 ω2; 2,32; 5,96 
ω2; 2,32; 4,88 
ω2; 2,33; 6,18 

ω2; 2,35; 
6,830188679 

ω2; 2,369; 7,88 ω2; 2,37; 8 

ω2; 2,37; 
10,46666667 

ω2; 2,39; 12,4 
ω2; 2,39; 

10,11111111 ω2; 2,4; 8,84 
ω2; 2,41; 

6,395833333 

ω2; 2,43; 8,86 

ω2; 2,437; 4,96 ω2; 2,44; 5,48 
ω2; 2,448; 4,3 

ω2; 2,45; 6,38 

ω2; 2,45; 4,48 

ω2; 2,46; 9,154 

ω2; 2,47; 
5,755555556 

ω2; 2,48; 8,32 

ω2; 2,49; 
11,93333333 

ω2; 2,49; 
11,34285714 
ω2; 2,496; 9,6 

ω2; 2,54; 
1,916666667 

ω2; 2,57; 5,125 

ω2; 2,59; 
12,88571429 

ω2; 2,597; 
14,33333333 

ω2; 2,6; 
10,45714286 ω2; 2,6; 8,9 

ω2; 2,61; 
9,618181818 

ω2; 2,63; 10,425 
ω2; 2,63; 9,52 ω2; 2,64; 
8,257142857 ω2; 2,64; 6,7 
ω2; 2,65; 4,954 

ω2; 2,65; 
5,233333333 

ω2; 2,65; 
5,654545455 

ω2; 2,66; 
9,555555556 ω2; 2,66; 
7,714285714 

ω2; 2,667; 
9,533333333 ω2; 2,67; 8,66 
ω2; 2,67; 7,8 

ω2; 2,679; 
9,892857143 

ω2; 2,68; 15,4 

ω2; 2,68; 
11,56666667 
ω2; 2,689; 9,54 

ω2; 2,69; 15,36 

ω2; 2,69; 5,88 

ω2; 2,69; 14,93 
ω2; 2,699; 13,9 
ω2; 2,7; 12,5 

ω2; 2,71; 9,78 

ω2; 2,73; 6,9 ω2; 2,738; 
6,711111111 

ω2; 2,75; 7,18 
ω2; 2,76; 

7,327272727 
ω2; 2,76; 

6,345454545 
ω2; 2,76; 6,46 

ω2; 2,77; 
7,866666667 

ω2; 2,78; 
8,433333333 ω2; 2,78; 
6,311111111 

ω2; 2,79; 10,35 

ω2; 2,79; 5,96 

ω2; 2,79; 
10,66666667 

ω2; 2,81; 11,05 
ω2; 2,818; 

11,13333333 ω2; 2,82; 
8,833333333 

ω2; 2,82; 11,6 

ω2; 2,83; 
6,885714286 

ω2; 2,83; 
7,955555556 

ω2; 2,83; 
9,766666667 

ω2; 2,84; 
6,057142857 

ω2; 2,846; 8,42 ω2; 2,846; 8,08 ω2; 2,847; 7,74 

ω2; 2,85; 5,14 

ω2; 2,85; 
7,844444444 

ω2; 2,86; 16,6 

ω2; 2,87; 3,96 

ω2; 2,898; 
9,028571429 

ω2; 2,898; 
8,616666667 
ω2; 2,9; 9,12 ω2; 2,9; 8,62 

ω2; 2,91; 7,16 

ω2; 2,959; 14,3 

ω2; 2,96; 10 

ω2; 2,99; 7,375 

ω2; 3,01; 11,76 

ω2; 3,01; 
8,942857143 ω2; 3,017; 

7,84375 
ω2; 3,019; 

7,533333333 ω2; 3,02; 6,18 
ω2; 3,047; 7,42 

ω2; 3,05; 4,46 

ω2; 3,06; 10,56 

ω2; 3,07; 7,52 

ω2; 3,07; 11,05 ω2; 3,07; 
10,01818182 ω2; 3,079; 
8,545454545 
ω2; 3,087; 6 
ω2; 3,1; 4,9 

ω2; 3,1; 9,3125 
ω2; 3,139; 

7,370909091 
ω2; 3,17; 8,3 

ω2; 3,18; 13 

ω2; 3,246; 
4,955555556 

ω2; 3,27; 6,954 

ω2; 3,28; 
8,666666667 ω2; 3,28; 
7,566666667 

ω2; 3,29; 8,524 

ω2; 3,3; 4,04 

ω2; 3,31; 6,3 
ω2; 3,31; 

6,727272727 

ω2; 3,33; 7,78 ω2; 3,338; 
7,066666667 

ω2; 3,34; 3,48 
ω2; 3,36; 4,36 

ω2; 3,36; 
5,222222222 

ω2; 3,39; 
12,73333333 

ω2; 3,4; 5,38 

ω2; 3,4; 2,6 

ω2; 3,41; 
7,945454545 

ω2; 3,42; 
7,054545455 

ω2; 3,43; 
3,636363636 

ω2; 3,436; 
7,866666667 ω2; 3,437; 6,6 ω2; 3,47; 
5,254545455 

ω2; 3,498; 6,72 

ω2; 3,5; 
9,333333333 

ω2; 3,5; 
6,066666667 

ω2; 3,524; 
10,83333333 

ω2; 3,527; 5,64 
ω2; 3,54; 

6,231111111 

ω2; 3,6; 2,54 

ω2; 3,616; 5,6 ω2; 3,67; 
5,218181818 

ω2; 3,7; 6,6 ω2; 3,73; 7,16 ω2; 3,76; 
6,755555556 

ω2; 3,76; 4,42 

ω2; 3,76; 
7,866666667 

ω2; 3,76; 
5,311111111 ω2; 3,8; 
3,563636364 

ω2; 3,819; 
5,036363636 

ω2; 3,82; 
6,962264151 

ω2; 3,83; 4,076 

ω2; 3,948; 
8,163636364 

ω
 

P/100 

ω1 

ω2 
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Здесь впервые обнаружено, что значение периода около 280 суток соответствует наиболее 

быстрым изменениям блеска звезды. Поскольку с периодом связана величина большой 

полуоси орбиты, то задав массу двойной системы, мы можем оценить расстояние между 

компонентами. Еще более интересна связь между периодом и характером изменения блеска 

звезд типа LX. Здесь открывается прямая перспектива сравнения таких звезд с повторными 

новыми, а также получение ограничений на параметры описывающие модели мирид в 

рамках МСИС приближения. 
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Аннотация 

В настоящей статье  представлен обзор института дееспособности 

несовершеннолетних в зарубежных странах. Рассмотрены основные положения 

законодательных актов каждой страны в сфере гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. Выявлены особенности при заключении договоров 

несовершеннолетними, определены соответствующие исключения по каждой стране. елается 

попытка переосмыслить подходы к оценке способностей детей. 

Ключевые слова  

Несовершеннолетний, дееспособность, договор, законные представители, 

ограниченная дееспособность, частичная дееспособность, сделка. 

 

В настоящее время тенденция быстрого развития мира бесспорно накладывает свой 

отпечаток на все сферы жизни. Нельзя отрицать уровень научно-технического прогресса в 

настоящее время. Изменения, обусловленные им, происходят начиная с рождения и 

сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Представляя жизнь человека сейчас, 

на ум сразу же приходят безграничные возможности цифрового мира. В особенности, 

изменениям подверглись и самые юные пользователи сети «Интернет». Большинство детей 

являются гораздо более уверенными пользователями всемирной паутины нежели их 

родители. Дети имеют такой же доступ ко всем возможностям современного мира, иногда 

даже прежде чем они научатся ходить или разговаривать. Благодаря данной особенности, 

возник специальный термин – «дети двадцать первого века».  

Таким образом, в настоящее время возникает проблема, заключающаяся в 

несоответствии установленных пределов дееспособности современным реалиям. Для более 

глубокого изучения данной проблемы, обратимся к опыту зарубежных стран с целью 

проведения анализа зарубежного законодательства в сфере гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Великобритания. 
По общему правилу в странах Соединенного королевства, ребенок не имеет 

юридического права совершать какие-либо действия от своего имени. Любой договор, 

заключенный им, будет признан недействительным. А все действия от его имени должны 

совершать его родители.
1
 Однако, в законодательстве имеется оговорка касательно того, что 

несмотря на то, что заключенный договор будет являться недействительным по отношению к 

несовершеннолетнему, он будет исполнен и будет признан действительным, если он 

заключен в интересах несовершеннолетнего
2
.  

А также, общее правило недееспособности имеет еще несколько исключений. Первое 

– в случае получения несовершеннолетним денежных средств взаймы и полученные деньги 

были потрачены им в его пользу, то он несет ответственность в той мере, в какой он 

                                                           
1
 Stair, 1.6.35 and I.10.13; Whitehali v. Whitehall 1958 S.C. 252 per Lord Mackintosh at p.259. 

2
 Erskine, 1.7.33; Fraser, Parent and Child (3rd edn, 1906) (cited as "Fraser") pp.205-6. 
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израсходовал полученные денежные средства.
3
 Второе – несовершеннолетний обязан 

оплатить за предоставленные ему вещи первой необходимости.
4
  

Дееспособность несовершеннолетних варьируется исходя из правого статуса его 

семьи. То есть, учитывается наличие у несовершеннолетнего законных представителей. В 

случае, если у ребенка нет законных представителей или если он состоит в браке и ведет 

самостоятельную взрослую жизнь, то он обладает в полной мере правоспособностью как 

взрослый. 
5
 Однако, имеется следующая судебная оговорка. Всякая сделка, приносящая вред, 

может быть отменена судом до достижения возраста 22 лет.
6
 Такая процедура носит 

название «восстановление на основании несовершеннолетия и нанесенного вреда». если у 

несовершеннолетнего имеются законные представители, то для совершения большинства 

сделок, необходимо иметь их согласие.  Однако, тот факт, что законный представитель дал 

согласие на совершение сделки не отменяет возможность применения вышеуказанной 

процедуры по отмене сделки. 
7
 

При этом, для отмены сделки несовершеннолетнему должен быть нанесен 

существенный ущерб, который можно поставить в причинно-следственную связь с его 

легкомыслием в силу юного возраста. слабости суждения или легкомыслия, свойственного 

юности». 
8
 Полученный ущерб не всегда будет являться материальным.  Сделка может быть 

опровергнута при продаже имущества несовершеннолетним или при уплате долга 

несовершеннолетнему только в случае, если будет доказано, что  сумма, уплаченная 

несовершеннолетнему,  использовались с прибылью или до сих пор составляют часть его 

имущества.  После того, как сделка была отменена, несовершеннолетний должен 

восстановить или возместить все, что он получил по ней, за исключением случаев, когда 

полученное имущество или деньги не находятся больше в его распоряжении.  Если, 

например, деньги, полученные несовершеннолетним по договору, были потрачены, то он не 

обязан возвращать их покупателю, даже если покупатель будет должен вернуть купленный 

товар.   

 «Восстановление на основании несовершеннолетия и нанесенного вреда» не будет 

произведено, если договор был совершен после его достижения несовершеннолетним 

возраста восемнадцати лет 
9
или в случае, если несовершеннолетний специально умолчал о 

своем возрасте, введя другую сторону в заблуждение, тем самым побудив совершить с ним 

сделку.   

Имеется также ряд действий, которые несовершеннолетний вправе совершать без 

согласия своих законных представителей.  Например, он имеет право жениться в 16 лет, и 

несовершеннолетний любого возраста может составить завещание.
10

  А также имеет право 

получать возможность получения предметов первой необходимости. Согласно общему 

праву, несовершеннолетний обязан платить за предоставленные ему товары или услуги, 

которые «соответствуют его жизненным обстоятельствам»
11

.  Однако, отсутствует 

конкретный перечень данных предметов. Согласно английским источникам, считается, что 

этот термин не ограничивается основными жизненными потребностями, а включает 

предметы, подходящие для поддержания соответствующего уровня жизни конкретного 

                                                           
3
 Scott's Trustee v. Scott (1887) 14 R. 1043. 

4
 Glong on Contract (2nd edn., 1929) (cited as "Gloag") p.78, footnote 6; Sale of Goods Act 1979, 

5.3. 
5
 6. In legal terminology,"forisfamiliated": Erskine, 1.6.53; McFeetridge v. Stewarts & Lloyds Lid. 

1913 S.C. 773. 
6
 Hill v. City of Glasgow Bank (1879) 7 R.68 per LP. Inglis at pp.74-5. 

7
  Erskine, 1.7.34; Harkness v. Graham (1833) 11 S. 760. 

8
 Robertson v. Henderson & Sons Lid (1905) 7 F. 776 per L.P. Dunedin at p.785. 

9
 2. Stair, 1.6.44. 

10
 Succession (Scotland) Act 1964, s.28; Yorkston v. Burn (1697) Mor. 8950. 

11
 Fraser, p.525. 
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человека. Ответственность, в соответствии с этим положением заключается в уплате 

разумной цены за поставленный товар.  

Германия. 

Немецким Гражданским кодексом установлено, что  каждый имеет право на 

заключение договора.
12

 Вопросы правоспособности вынесены отдельные разделы 

Гражданского кодекса Германии. При этом, данные разделы не определяют, кто имеет право 

заключать договора, а устанавливает понятия отсутствия дееспособности или неполной 

дееспособности. Это упрощает заключение сделок с юридической точки зрения. 

Следовательно, сделки, совершенные с ложным предположением о полной дееспособности, 

являются недействительными и не могут привести к невыгодным условиям для стороны, 

которая имеет ограниченную дееспособность или не обладает дееспособностью. 
13

 

В Германии различают четыре уровня дееспособности: полная дееспособность, 

ограниченная дееспособность, частичная дееспособность и отсутствие дееспособности. А 

также, на ряду с дееспособности в немецком Гражданском кодексе имеются такие понятия 

как ничтожность, дееспособность наследодателя и ответственность в деликтах. 

Несовершеннолетний, достигший семилетнего возраста, имеет ограниченную 

способность заключать контракты в соответствии с разделом 106 Гражданского кодекса 

Германии.  

 Лица с ограниченной дееспособностью в соответствии с разделом 106 Гражданского 

кодекса Германии. или с оговоркой о согласии в соответствии с разделом 1903 Гражданского 

кодекса Германии решают заключить договор самостоятельно, к ним прилагаются два 

условия: во-первых, они могут вступать в сделки, которые просто дают им выгоду. Во-

вторых, для вступления в силу сделки требуется согласие законного представителя.
14

  

Франция. 

Во Франции для признания договора действительным, его стороны должны иметь 

дееспособность (статья 1128 Гражданского кодекса Франции). Это означает, что физические 

лица должны не признаваться недееспособным по закону. Не эмансипированные 

несовершеннолетние во Франции не имеют дееспособности. По этой причине при 

заключении в договоров с лицами моложе 18 лет, их законные представители должен 

расписаться от своего имени.  

Малайзия. 

Договор, заключенный несовершеннолетним, по общему правилу, является 

ничтожным. Тем не менее, из этого правила есть пять исключений. Во-первых, заключение 

брака несовершеннолетним. В Малайзии несовершеннолетний может заключить брачный 

договор и нести все сопутствующие обязательства. Обещание брака, данное 

несовершеннолетним или его родителями от его имени признаются признаны 

действительными. Считается, что брачный контракт, заключенный несовершеннолетними, 

отличается от других видов договоров. А также в разделе 4(а) Закона о совершеннолетии 

1971 года предусмотрено, что ничто в настоящем Законе не влияет на дееспособность 

любого лица в следующих вопросах, а именно: вступление в брак, развод, приданое и 

усыновление
15

. Во-вторых, трудовой договор и ученический договор. Трудоустройство 

несовершеннолетних регулируется Законом о детях и подростках 1966 года, который 

предоставляет любому ребенку или подростку можно заключить трудовой договор и 

устроиться на работу.
16

 Однако несовершеннолетний не может быть работодателем. В-

                                                           
12

 Palandt/ Ellenberger,  § 104. 2. 
13

 Palandt/ Ellenberger,  § 104. 3. 
14

 Palandt/ Ellenberger, § 106 Rn. 2. 
15

Age of Majority Act 1971//URL.: http://www.commonlii.org/my/legis/consol_act/aoma1971153/  
16

 Children and Young Persons ( Employment) Act 1966 //URL.: 

https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1529/Children%20and%20Young%20Persons%20Employmen

t%20Act%201966.pdf 

http://www.commonlii.org/my/legis/consol_act/aoma1971153/
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третьих, соглашение о стипендии. Раздел 4 (а) Закон о контрактах (поправках) 1976 года
17

 

предусматривает, что никакие соглашения о предоставлении стипендий не могут быть 

признаны недействительными на том основании, что учащийся, заключающий такое 

соглашение, не достиг совершеннолетия. Другими словами, договор на получение 

стипендии, заключенный несовершеннолетним, является действительным. В-четвертых, 

договор о страховании. В соответствии с Законом о страховании 1963 года
18

, 

несовершеннолетние старше 10 лет могут заключить договор страхования, но если он или 

она моложе 16 лет, потребуется письменное согласие родителей на получение страхового 

полиса. Данное исключение основано на том, что такого типа договора ставят 

несовершеннолетнего в выгодное положение. В- пятых, договор на необходимые нужды. 

Статья 69 Закона о контрактах позволяет лицу покупать необходимые товары. Термин 

«необходимые» не определен в Законе о договорах 1950 г.
19

, Постановлении о продаже 

товаров (Малайский штат) 1957 г.
20

 В законе идет речь о том, что полученные товары 

должны соответствовать уровню жизни  несовершеннолетнего.  

Соединенные штаты Америки. 

Несовершеннолетние в Америке (в большинстве штатов моложе 18 лет) не имеют 

права заключать договор. Таким образом, несовершеннолетний, подписавший контракт, 

может либо выполнить сделку, либо аннулировать договор. Однако, также имеются 

несколько исключений. Например, в большинстве штатов несовершеннолетний не может 

расторгнуть договор на получение предметов первой необходимости, такие как еда, одежда и 

жилье. Кроме того, несовершеннолетний может расторгнуть договор по причине 

недееспособности только в том случае, если он еще не достиг совершеннолетия. В 

большинстве штатов, если несовершеннолетнему исполняется 18 лет и он не предпринял 

попытки расторгнуть договор, то такой договор больше не может быть аннулирован. 

 Австралия. 

Согласному общему правилу, несовершеннолетний не имеет права на заключение 

договора в период своего несовершеннолетия. несовершеннолетнего, если они не 

расторгнуты.  Однако, при этом, любой взрослый, который заключает договор с 

несовершеннолетним, по-прежнему несет обязанности по договору.  Совершеннолетняя 

сторона договора не имеет права уклоняться от выполнения своих обязательств по договору 

только потому, что второй стороной по договору является несовершеннолетний. При этом, 

законодательством Австралии предусмотрен ряд контрактов, которые возможны для их 

заключения несовершеннолетним до тех пор, пока несовершеннолетний не решит их 

расторгнуть.
21

 Точный список договоров такой категории отсутствует, но он включает в 

себя:  договоры купли – продажи  земельных участков или договор аренды земельного 

участка;  брачные соглашения;  покупка акций компании;  партнерские соглашения.  Общим 

признаком этих договоров является приобретение доли в имуществе.  Данные договора 

являются действительными в том случае, если они не были расторгнуты в период 

несовершеннолетия или в течение разумного периода времени после достижения 

совершеннолетия.   

 

Резюмируя вышесказанное, можем сделать вывод о том, что институт дееспособности 

раскрыт по-разному в законодательных актах разных стран. Сравнивая данные страны, 

                                                           
17

Contracts (Amendment) Act 1976 [Act 

A329]//URL.:https://www.lawyerment.com/library/legislation/acts/1976/A329/section/ 
18

NSURANCE ACT, 1963//URL.:https://www.ssm.com.my/acts/fscommand/act1y1963.htm 
19

Contracts Act 1950 (Act 136) //URL.:https://leap.unep.org/countries/my/national-

legislation/contracts-act-1950-act-136 
20

Sale of Goods Act 1957 (Revised 1989) //URL.: 

http://www.commonlii.org/my/legis/consol_act/soga19571989203/ 
21

 Greg & Dave at 767-771 (and 187-188 of the supplement);, and Treiel sl 501-502. 

https://leap.unep.org/countries/my/national-legislation/contracts-act-1950-act-136
https://leap.unep.org/countries/my/national-legislation/contracts-act-1950-act-136
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можно выявить как различия, так и схожие моменты. При этом, особенностью всех 

анализируемых стран является тщательная проработка данного института с учетом 

всевозможных жизненных ситуаций. А также, многие страны несовершеннолетних, 

обладающих частичной дееспособностью наделяют достаточно широким спектром прав. 

Таким образом, выявленные различия свидетельствуют о необходимости более детального 

анализа гражданского статуса несовершеннолетнего, принимая во внимание наиболее 

удачные юридические разработки зарубежных стран.  
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ЖАҢА КОРОНАВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРҒА  

МЕДИЦИНАЛЫҚ ОҢАЛТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ 

 

 

Руководитель: Аринова Асель Нуртаевна 

Ескермес Жансая Ескермесқызы 

Абытова Жұлдыз Сүйінбайқызы 

Жусупова Малика Дуйсенбаевна 

 

        Пациенттің жай-күйін тұрақтандыруға қол жеткізген кезде қарқынды терапия 

бөлімшелері жағдайында коронавирустық пневмониясы бар пациенттерді медициналық 

оңалту жөніндегі іс-шараларды бастау және оларды үйде стационарда емдеу аяқталғаннан 

кейін жалғастыру ұсынылады [3-16]. 

      Коронавирустық пневмониясы бар пациенттерді медициналық оңалту жөніндегі іс-

шараларды немесе респираторлық оңалтуды қосымша кәсіптік білім берудің арнайы 

бағдарламалары (ҚКБ) шеңберінде арнайы даярлықтан өткен мультидисциплинарлық 

бригада мамандарының (емдеуші дәрігер, ЕДШ дәрігері, физиотерапевт дәрігер, ЕДШ 

жөніндегі нұсқаушы-әдіскер, палаталық Мейірбике және басқа мамандар)күшімен жүргізу 

ұсынылды.; іс-шаралар сыртқы тыныс алу функцияларын қалпына келтіруге, жұмыс істейтін 

тіндермен, органдармен және жүйелермен оттегін тасымалдауға, жүктемелерге төзімділікке, 

психоэмоционалды тұрақтылыққа, күнделікті белсенділік пен қатысуға бағытталуы керек [4, 

5, 7]. 

      Медициналық оңалту жөніндегі іс-шараларды медициналық оңалтуды ұйымдастыру 

тәртібіне [17] және ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 2019 жылғы 12 желтоқсандағы No 

11-7/И/2-11779, 17033/26-2/хатына сәйкес коронавирустық пневмониямен ауыратын 

пациенттерге көмек көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, 4-деңгейдегі медициналық 

ұйымдарда 3-кезеңде ұйымдастыру ұсынылады.және "міндетті медициналық сақтандыру 

қаражаты есебінен медициналық көмекке ақы төлеу тәсілдері жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдар туралы"  

 Медициналық оңалту жөніндегі іс-шаралар бірінші кезеңде өкпені жасанды 

желдетуден (ӨЖЖ) айыру, респираторлық оңалту, нутритивті қолдау бойынша арнайы 

оқытудан өткен МДБ мамандарының күшімен covid-19 жаңа коронавирустық инфекциясы 

бар пациенттерге арналған медициналық ұйымдарда ұйымдастырылған қарқынды терапия 

бөлімшелерінде және терапиялық бөлімшелерде медициналық оңалту бойынша көмек 

көрсетуді қамтуы тиіс, дене жүктемелеріне төзімділікті қалпына келтіру, ИТК -синдромы 

салдары бар пациенттерді қолдау және жүргізу, оңалту іс-шараларын жалғастыруға 

уәждемені қалыптастыру, эпидемияға қарсы режимді және салауатты өмір салтын сақтау [5, 

7]. 

 Пікір. Реанимация және қарқынды терапия бөлімшелерінде (РҚТБ) 

мультидисциплинарлық оңалту бригадасының құрамындағы медициналық оңалту жөніндегі 

мамандар (ЕДБ дәрігері, ЕДБ жөніндегі нұсқаушы-әдіскер, дәрігер-физиотерапевт, 

көрсетілімдер бойынша медициналық психолог және логопед) реаниматолог дәрігермен, 

РҚТБ мейірбикесімен ынтымақтастықта жұмыс істейді және жеке қорғаныш құралдарымен 

(ЖҚҚ) қамтамасыз етілуі тиіс) жұмыс үшін қажетті көлемде. РҚТБ медициналық оңалту 

бойынша мамандардың ең аз қажетті саны 12 төсекке 1 МДБ құрайды. 

 Терапевтикалық бөлімшеде медициналық оңалту жөніндегі мамандар (ЕДШ дәрігері, 

ЕДШ бойынша нұсқаушы-әдіскер немесе ЕДШ бойынша нұсқаушы, дәрігер - физиотерапевт, 

медициналық психолог) бөлімшенің емдеуші дәрігерімен және мейірбикесімен бірге 

пациенттерге аудио - және бейнематериалдарды пайдалана отырып, телемедициналық 

немесе ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, тікелей бөлімшеде де, қашықтықтан 
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да көмек көрсетеді. Терапевтикалық бөлімшеде медициналық оңалту бойынша мамандардың 

ең аз қажетті саны 15 төсекке 1 МДБ құрайды. 

 Коронавирустық пневмониямен ауыратын науқастарға көмек көрсету бойынша 

жұмыс медициналық персоналдың психоэмоционалды және физикалық шамадан тыс 

жүктелуімен байланысты екенін ескере отырып, "қызыл" аймақта үнемі жұмыс істейтін 

қызметкерлердің жұмысын қалпына келтіруге байланысты профилактикалық сауықтыру 

шаралары бойынша көмек ұйымдастыру ұсынылады. 

 Пікір. Қызметкерлердің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі жұмыс 

мақсатында құрамында терапевт-дәрігер, реабилитолог-дәрігер (мүмкін ЕДШ маман-

дәрігерлері, физиотерапевтер немесе т. б.), ЕДШ жөніндегі маман (нұсқаушы немесе 

нұсқаушы-әдіскер), физиотерапия және массаж жөніндегі мейірбикелер, дағдарыс 

психологиясы жөніндегі екі психолог-маман (жеке тұлға үшін) МДБ көздеу қажет. 

жұмыстар). Сондай-ақ, қолданыстағы заңнамаға сәйкес қашықтан жұмыс істеуге МДБ 

мамандарын тарту мүмкіндігін қарастыру қажет. 

 Медициналық оңалтудың екінші кезеңін медициналық оңалтуды ұйымдастыру 

тәртібіне сәйкес соматикалық аурулары мен жағдайлары бар пациенттерге арналған 

медициналық оңалту бөлімшелерінде ұйымдастыру ұсынылады 4 [17]. 

  Пікір. Эпидемиологияны және коронавирусты жұқтырудың даму динамикасын, 

сондай-ақ емделген пациенттер бойынша Қазақстанның озық статистикасын және 

коронавирустық пневмониясы бар пациентті мамандандырылған бөлімшеден шығару үшін 

көрсеткіштерді ескере отырып [1], ҚР әрбір субъектісінде пациенттердің функцияларын, 

қатысу белсенділігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды іске асыру үшін, сондай-ақ 

қайталама инфекцияның немесе жаңа коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу 

мақсатында мыналарды орналастыру қажет: 2-кезеңнің 2100 төсегінен кем емес немесе 

70000 тұрғынға 1 төсектен кем емес. Бұл ретте төсектердің кемінде 70%-ы 

мамандандырылған стационардан шығарылған және медициналық оңалтудың 2-кезеңіне 

келіп түскен кезде covid-19-ға оң реакциясы сақталып отырған пациенттерді, сондай-ақ 

covid-19 клиникалық көрінісінің болмауына қарамастан зертханалық тестілердің теріс 

нәтижелері алынбаған пациенттерді оқшаулау мүмкіндігін көздеуі тиіс. Мұндай 

бөлімшелердің COVID-19 бар пациенттерге көмек көрсететін стационар құрылымында 

болғаны дұрыс. Мұндай бөлімде жұмыс істейтін оңалту тобы сонымен қатар ҚКБ аясында 

арнайы дайындықтан өтуі керек. 

 Соматикалық аурулары бар (covid-19 жаңа коронавирустық инфекциясы салдарынан 

құрылымдардың, функциялардың, белсенділіктің және қатысудың бұзылуы) Пациенттерге 

арналған мамандандырылған медициналық оңалту бөлімшесінде телемедициналық немесе 

ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, аудио - және бейнематериалдарды 

пайдалана отырып, тікелей бөлімшеде де, қашықтықтан да медициналық оңалту бойынша 

көмек көрсету ұсынылады. Ол үшін МДБ құрамына IT-технологиялар жөніндегі маман кіруі 

керек. 

 Пікір.3-деңгейдегі орталықтардың мамандарымен медициналық оңалтудың әртүрлі 

мәселелері бойынша кеңес беруді қамтамасыз ету үшін ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 

19.03.2020  198н бұйрығына сәйкес консультациялық көмек көрсететін федералдық 

қашықтықтан консультативтік орталықтардың құрамына жоғарыда көрсетілген МДБ 

құрамының тізіміне сәйкес оңалту бейінінің мамандарын қосу керек [19]5. 

 COVID-19 пациенттерін 2-кезеңнің медициналық оңалту бөлімшесіне емдеуге 

жатқызу үшін ұсынылатын критерийлер: 

* оңалту әлеуеті бар пациенттер (МДБ бағалауы бойынша пациент ӨЖЖ-дан қауіпсіз 

шығарылуы мүмкін, өмірлік көрсеткіштері бойынша тұрақты); 

* ≥ Диагноз қойылған сәттен бастап 7 күн 

COVID-19; 

* қызбасыз және ыстықты түсіретін құралдарсыз кемінде 72 сағат; 
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* электрокардиограммадағы (ЭКГ) және SpO2 RR аралығының тұрақты көрсеткіштері; 

* тұрақтылықтың клиникалық және / немесе рентгенологиялық дәлелі (КТ немесе өкпенің 

ультрадыбыстық зерттеуі бойынша); 

* оңалту маршруттау шкаласы (ОМШ)бойынша 4 және 5 балл бағасымен; 

* ОМШ  бойынша 3 және 2 балл бағасымен оңалтуда және 3-кезеңге арналған өлшемшарттар 

бойынша сәйкес келетін, бірақ емханаға барғысы келмейтін немесе бара алмайтын, оның 

ішінде әлеуметтік және эпидемиялық себептер бойынша; 

* стационарлық емделуге ақпараттандырылған ерікті келісімге қол қойғандар. 

 Оңалту әлеуеті бар, бірақ ұзақ уақыт РҚТБ -те болатын covid-19 бар пациенттерді 

реанимация бөлімшесіне медициналық оңалтудың екінші кезеңіне жіберу ұсынылады [20]. 

 Жаңа covid-19 коронавирустық инфекциясы болған кезде созылмалы ауыр 

жағдайдағы пациенттерді 2-кезеңнің медициналық оңалту жөніндегі іс-шараларын жүргізу 

мақсатында реанимация бөлімшесіне емдеуге жатқызу критерийлері: 

* реанимация және қарқынды терапия бөлімшесінде 20 күннен артық болу; 

* ӨЖЖ ұзақтығы 14 күннен астам, кеуде қуысы ағзаларының жоғары ажыратымдылықтағы 

КТ деректері бойынша өкпеде шоғырландыру және фиброз ошақтарының болуы; 

* сананың төмен деңгейі немесе функционалды-тұлғалық өзгерістер; 

* жүйелік қабыну реакциясының екі және одан да көп белгілерінің болуы (лейкоцитоз немесе 

лейкопения, қызба 38°С-тан жоғары, С-реактивті ақуыз нормадан екі стандартты ауытқудан 

артық (10 г/л-ден астам) немесе SOFA шкаласы ≥ 2 балл); 

* гиперметаболизм-гиперкатаболизм жағдайы (дене салмағының индексі 19-дан аз; дене 

салмағының жоғалуы айына 10% - дан асады); 

* бактериялық сипаттағы тұрақты инфекциялық асқынулардың болуы (тыныс алу 

жолдарының, несеп-жыныс жүйесінің инфекциясы, декубитальды жаралар), олардың ең 

ықтимал себебі инвазивті құрылғылардың болуы (трахеостома, гастростома, зәр катетері); 

* ұзақ иммобилизацияның салдары: спастикалық синдром, буындардағы дегенеративті 

өзгерістер. 

 Медициналық оңалтудың үшінші кезеңін медициналық оңалтуды ұйымдастыру 

тәртібіне [17] сәйкес күндізгі стационардың медициналық оңалту бөлімшелерінде, 

соматикалық аурулары бар және медициналық ұйымдардың жай-күйі бар пациенттерге 

арналған медициналық оңалтудың амбулаториялық бөлімшелерінде, сондай-ақ бірінші 

немесе екінші кезеңдерде пациентке көмек көрсеткен медициналық ұйымның дәрігерлік 

комиссиясының жолдамасы бойынша телемедициналық технологияларды пайдалана 

отырып, үйде ұйымдастыру ұсынылады немесе қайталама профилактика бойынша іс-

шараларды жүзеге асыратын емхананың дәрігерлік комиссиясына. 

 Пікір. МДБ мамандары (терапевт-дәрігер, ЕДШ жөніндегі дәрігер, ЕДШ жөніндегі 

нұсқаушы-әдіскер немесе ЕДШ нұсқаушысы, физиотерапевт-дәрігер, Физиотерапия және 

массаж жөніндегі мейіргерлер, медициналық психолог, эрготерапия жөніндегі маман) 

пациенттерге зертханалық диагностика нәтижелерін (полимеразды тізбекті реакция) ескере 

отырып, оқшауланған, жақсы желдетілетін үй-жайларда пациенттерге ЖҚҚ тек жеке, оның 

ішінде телемедициналық технологияларды қашықтықтан пайдалана отырып жүзеге 

асырылады. Үйде пациенттермен бір мезгілде қашықтықтан жұмыс істеуді ескере отырып, 

үшінші кезеңде медициналық оңалту бойынша жұмысты ұйымдастыру үшін 

мультидисциплинарлық бригадалардың ең аз қажетті саны — 15 пациентке кемінде 1 МДБ.  

 МДБ-ның барлық мамандары жаңа коронавирустық инфекцияның салдары бар 

пациенттерді жеке оңалтуды ұйымдастыру және технологиялары бойынша ҚКБ аясында 

арнайы дайындықтан өтуі керек. 

COVID-19 бар келесі пациенттерге медициналық оңалтудың 3-кезеңінен өту ұсынылады: 

* оңалту әлеуеті барларға; 

* ОМШ бойынша жағдайы 2-3 баллмен бағаланады; 

* оңалтуға мұқтаж және 
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3-кезеңге арналған, бірақ қашықтықтан оңалтуды қауіпсіз алу мүмкіндігі бар өлшемшарттар 

бойынша; 

* амбулаториялық және/немесе қашықтықтан емдеуге ақпараттандырылған ерікті келісімге 

қол қойғандар. 

Мүмкіндігінше, амбулаториялық медициналық ұйымдардың күндізгі стационарлары 

жағдайында СOVID-19 бар пациенттерге көмек көрсетудің 3-кезеңін телемедициналық 

технологияларды қолдана отырып, Қашықтықтан оқытуға технологиялық түрде ауыстыру 

ұсынылады [21]. 

 Пікір. Covid-19 пациенттерінің ерекшелігі-алғашқы көмек кезеңінен шыққаннан кейін 

14 күн ішінде оларды оқшаулау қажеттілігі. Бұл телереабилитациялық сабақтарды өткізудің 

оңтайлы уақыты. Одан әрі оңалту көмегі үшін инфекциядан кейінгі оқшаулау кезеңі 

аяқталғаннан кейін пациенттер өңірлік жол карталары негізінде 3-кезеңнің мекемелеріне 

бағыттала алады. 

 Орталық жүйке жүйесінің, тірек-қимыл аппаратының және перифериялық жүйке 

жүйесінің, жүрек - қантамыр жүйесінің аурулары немесе жай-күйі салдарынан жаңа 

коронавирустық инфекциямен үйлесімде функциялары бұзылған пациенттер жұмыс істеуінің 

анағұрлым айқын бұзылыстарына сәйкес медициналық оңалту бойынша көмек алуы тиіс 

медициналық ұйымның дәрігерлік комиссиясының шешімі бойынша мультидисциплинарлық 

бағалау негізінде. 

     2-ші және 3-ші кезеңдерде пациенттермен медициналық оңалту бойынша іс-шараларды 

жүргізу кезінде барлық эпидемияға қарсы іс-шараларды сақтау ұсынылады [22], оның ішінде 

қолданыстағы уақытша федералды клиникалық ұсынымдарға сәйкес персонал мен 

пациенттердің ЖҚҚ-ны пайдалану [1]. 

Covid-19 бар пациенттерді оңалту кезеңдеріне бағыттау 

     Аймақтарға түзетулер енгізу ұсынылады- оңалту көмегінің қол жетімділігін қамтамасыз 

ету үшін COVID-19 бастан өткен пациенттер ағынына бейімдеу үшін оңалту көмегін 

ұйымдастыру жүйелері және барлық пациенттерге алғашқы шұғыл көмек бөлімшесінен 

шығару сәтіне жағдайының ауырлығына байланысты медициналық оңалту кезеңдеріне 

дербестендірілген бағыт[17, 18]. 

      Оңалту көмегін көрсету кезеңдеріне пациенттің жеке бағытын анықтау үшін алдын 

ала телекеңес түрінде телемаршрутизацияны пайдалану ұсынылады [23]. 

Тіршілік әрекетінің шектелуіне сәйкес оңалтудың жеке бағдарламасын іске асыруды 

қамтамасыз ету үшін ОМШ пайдалану ұсынылады. 

 Пікір. Көптеген аймақтарда ОМШ пациенттерді оңалту көмегін көрсететін 

мекемелерге кезең-кезеңмен бағыттау үшін қолданылады. ОМШ әмбебаптығын ескере 

отырып, оны COVID-19 бар пациенттерге де қолдану керек. 

 Коронавирустық инфекциясы бар пациенттерге мамандандырылған 

медициналық көмек көрсету кезіндегі медициналық оңалту 

 РҚТБ - да медициналық оңалту 

(1 кезең) 

 Ерте оңалтуды ұйымдастыру, әсіресе, жаңа covid-19 коронавирустық инфекциясынан 

туындаған пандемия кезінде, ИТК-синдромның дамуы реанимация төсегінің айналымын 

шектейтін кезде өте маңызды. Реанимация және қарқынды терапия бөлімшесінде 

медициналық оңалтудың бірінші кезеңінде, бір жағынан, ӨЖЖ ұзақтығын, анальгоседацияға 

қажеттілікті және делирийдің даму ықтималдығын, ал ең бастысы—қиын жағдайдағы 

полимионевропатияны барынша азайтуға бағытталған ерте оңалту іс-шараларын жүргізуді 

ұйымдастыру маңызды — ИТК -синдромның дамуына ықпал ететін және тиісінше өлім-

жітімді арттыратын ӨЖЖ кезеңінде мәжбүрлі иммобилизацияның қайталама зақымдаушы 

әсерін азайтуға, бұл өз кезегінде пациенттердің жылдам функционалдық қалпына келуіне 

ықпал етеді [11, 24-26]. 
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 РҚТБ  жағдайында ауыр және өте ауыр covid-19 пациенттерін оңалту еміне 

нутритивті қолдау, тыныс алуды қалпына келтіру, постуральды түзету, ерте жұмылдыру, 

циклдік велокинез кіреді [14, 27-30]. 

 Жұмыста әсіресе ӨЖЖ -дегі   пациенттерге күн сайын 20 минуттан кем емес 2 оңалту 

шараларын қамтамасыз ету ұсынылады. 

 Постэкстубациялық дисфагияның және аспирациялық асқынулардың алдын алу 

мақсатында алғашқы 48 сағатта қоюландырылған сұйықтықты ішу үшін пайдалану 

ұсынылады [27]. 

 Тамақтану мәртебесінің скринингі және тамақтанудың бұзылу дәрежесі негізінде 

санасы бұзылған ауыр жағдайдағы covid-19 пациенттеріне нутритивті қолдау жүргізу және 

оны инфекциялық шығу тегі жүйелік қабыну реакциясының көріністерін жоюдың негізгі 

әдісі гиперметаболизм-гиперкатаболизм синдромы, иммундық функцияны модуляциялау, аш 

ішек шырышты қабығының тосқауыл функциясын қолдау және қалпына келтіру ретінде 

қарау ұсынылады. 

 Созылмалы ауыр жағдайдағы науқаста энергия қажеттілігі тәулігіне 25-35 ккал/кг 

аралығында болады. Көмірсуларға қажеттілік тәулігіне 6 г/кг, липидтерге — тәулігіне 1-1,5 

Г/кг, ақуыздарға — тәулігіне 1,5–2 г/кг құрайды [31-34]. 

Ерте энтеральды тамақтану-таңдау әдісі. Күрделі жағдайдағы науқастарға энтеральді зондты 

тамақтануды тағайындау туралы мәселені қарау кезінде енгізілетін энтеральді түзететін 

ерітінділер мен қоректік қоспалардың көлемі мен құрамын айқындайтын негізгі шектеуші 

фактор асқазан - ішек жолының функционалдық жай-күйінің сақталу дәрежесі болып 

табылады [31-34]. 

     Тыныс алу жеткіліксіздігі және ЖРДС бар пациенттерді нутритивті қолдау схемасы 

асқазан-ішек жолының сақталған функциялары кезінде стандартты диета + тыныс алу 

жеткіліксіздігі бар науқастарға арналған қоспаны (күніне 3-4 рет 100-150 мл); көлемін 

мақсатты мәндерге дейін біртіндеп ұлғайта отырып, энтеральді зондтық тамақтануды 

болжайды. Асқазан-ішек жолының функциялары өзгерген кезде — құрамында омега-3 май 

қышқылдары бар майлы эмульсия, 2000-2100 ккал/тәу + глутамин дипептидтері 200 мл/тәу 

(7 тәулікке дейін) бар "3еуі 1" жүйесін қолдана отырып, анықталған бұзушылықтарды 

қалпына келтіргенге дейін толық парентералдық тамақтану (орта есеппен 2 тәулікке дейін). 

Парентеральді тамақтану бағдарламасы сонымен қатар суда еритін және майда еритін 

витаминдер кешенін, сондай-ақ микроэлементтерді тәулік сайын енгізуді қамтиды [31-34]. 

     Парентеральді тамақтануды жүзеге асырумен бір мезгілде ішек жеткіліксіздігін емдеуді 

жүргізу ұсынылады [35]. 

Пікір. Ішек жеткіліксіздігі синдромын шешу, бір жағынан, толық энтералдық тамақтануға 

көшудің қажетті шарты болып табылады, ал екінші жағынан, бактериялардың транслокация 

мүмкіндігін, көп ағзалық жеткіліксіздіктің дамуын төмендетеді [35]. 

     Циркадиялық ырғақтарды сақтау және делирийдің алдын алу мақсатында түнде көз 

маскалары мен құлақ тығындарын тек жеке қолдану шартымен қолдану ұсынылады [10]. 

     Covid-19 бар пациенттерге позициялау және ерте жұмылдыру бойынша іс-шаралардың 

орындалуын қамтамасыз ету ұсынылады [36]. 

    Пікір. COVID-19 пациенттерінде ИТК- синдромын ерте жұмылдыру және алдын-алу 

бойынша арнайы ұсыныстар жоқ. Ерте оңалтуға арналған персоналы бар РҚТБ 

бөлімшелерінің тәжірибесі жөтелге арнайы түрткі болатын жұмылдыру маневрлерін 

орындаудан сақтандырады [37-39]. Персоналды қорғау мақсатында жіті ми жеткіліксіздігі 

бар пациенттерді емдеу үшін мультидисциплинарлық бригаданың басқа қатысушыларын 

(логопедтер, психологтар) қажеттіліксіз тарту ұсынылмайды [12]. 

Науқас тік жағдайға төтеп бере алмайынша, гравитацияға қарсы позицияны арттыру 

ұсынылады [36]. 

     Пікір. Мысалы, кереуеттің биіктігі 60° дейін (жастықтың төменгі шекарасы иық 

пышағының үстінде орналасуы керек, бас пен мойынның шамадан тыс жүктелуіне жол 

бермеу үшін, жастық асқазан мен төменгі аяқтарды босаңсыту үшін поплитальды фоссаның 
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астында орналасуы керек). Өкпелік зақымдануы жоқ пациенттерде ӨЖЖ кезінде бүйіріне 

жайғастыру өкпе асқынуларының дамуына кедергі келтірмейді [37-39]. 

    Арқа жағындағы позициялауды түсірілген  бас ұшымен  (flat-позиция) және 

Тренделенбург позициясымен пайдалануды барынша азайту және оларды қажетсіз 

гемодинамикалық әсерлерге және газ алмасудың нашарлауына байланысты күтім 

рәсімдерінде ғана пайдалану ұсынылады [14]. 

      Прон-позициядағы ӨЖЖ кезінде пациентке күтім жасаудың стандартты тәсілдеріне 

қосымша қысымның жаралары мен басқа да иммобилизациялық асқынулардың дамуын 

алдын алу бойынша іс-шаралардың арнайы чек-парағын пайдалану ұсынылады [14, 40]. 

    Пациенттер өздігінен тыныс алуда мүмкіндігінше гравитациялық градиент деңгейінде 

барынша ұзақ тұруға ұмтылуы тиіс. Стихиялық тыныс алу немесе инвазивті емес желдету 

кезінде гравитациялық градиент пациенттің жеке өтініші бойынша, сондай-ақ қан қысымы, 

жүрек соғу жиілігі және O2 сатурациясы бойынша анықталады, өйткені 45° - тан жоғары 

көтерілген жағдайда артықшылық туралы мәліметтер жеткіліксіз. Ортостатикалық 

емшараларды күніне 3 рет 30 минуттан жүргізу керек, емшараның ұзақтығы төзімділікке 

байланысты, бірақ 15 минуттан артық емес. Веналық ағудың қиындауын және 

Бассүйекішілік және көзішілік қысымның екінші рет жоғарылауын болдырмау үшін басы 

ортаңғы сызық бойынша қалыпта болуы тиіс [14, 37-39]. 

    Байланыста болған пациенттер ауырлық күші есебінен өкпенің лобынан немесе 

сегменттерінен секреция дренажы жүретін жағдайға сүйенуді үйренуі тиіс [14]. 

      Ауыр жағдайлардың полинейромиопатиясының алдын алу, емдеу және 72 сағаттан астам 

ӨЖЖ кезінде өздігінен тыныс алуды жеңілдету үшін тыныс алу гимнастикасын, төсек 

жанындағы велотренажер көмегімен циклдік жаттығуларды және пассивті жұмылдыруды 

қамтитын ұзақтығы кемінде 30 минут медициналық оңалтудың күнделікті іс-шаралары 

көрсетілген [14, 28-30]. 

     Ұсынымдар. Ауыр жағдайлардың полимионевропатиясы мен иммобилизация ұзақтығы 

арасындағы айқын байланыс жедел өкпе зақымдануы үшін, шығару кезінде және шұғыл 

жағдайдан кейін 2 жылдан кейін иммобилизацияның әр күні үшін 3-11% - ға төмендеген 

кезде анықталды. Жағымсыз құбылыстардың жиілігі 5% - дан аз жағдайда десатурация және 

экстубация эпизодтары түрінде байқалды. ӨЖЖ ұзақтығын төмендету түріндегі ең жоғары 

әсерге төсек жанындағы роботтандырылған жабдықты пайдалана отырып, циклдық 

велоэргометрияны қоса алғанда, күнделікті кемінде 30 минут сабақ алған пациенттерде қол 

жеткізілді.  Бір сессияға ӨЖЖ  20 минуттан аз уақыт кетеді және күніне 2 реттен аз пайда 

әкелмейді. 

     Байланыссыз пациенттер үшін пассивті жұмылдыру-бұл физиологиялық қозғалыс 

шеңберіндегі барлық буындардағы ұқыпты пассивті қозғалыстар. Аяқтың әр сегментінде 2 

сағатта 1 рет 30 қайталау жеткілікті, байланыста болған пациенттер үшін белсенді 

жұмылдыру 1-2 пациентпен байланыссыз өзара әрекеттесуді қамтиды, бұл барлық 

буындарда 10 рет 1 рет 2 сағат режимінде тәуелсіз қозғалыстарды орындауға нұсқау беруге 

бағытталған. Бұл кезеңде коронавирустық пневмониямен ауыратын науқаста жөтел мен 

шырышты бөлуге себеп болатын арнайы жұмылдыру әдістерін қолдануға болмайды [12, 13]. 

    Тыныс алуды азайтуға, трахеобронхиялық тазартуды жақсартуға, бұлшық еттерді 

жаттықтыруға және өзін-өзі күту деңгейін ұстап тұруға бағытталған кейбір физиотерапиялық 

процедуралар РҚТБ -те қарсы көрсетілімді, өйткені олар тыныс алу жүйесіне шамадан тыс 

жүктеме әкелуі мүмкін, бұл науқасты стресс синдромының жоғары қаупіне ұшыратады [41]. 

     Негізгі, көмекші және қосымша тыныс алу бұлшықеттерін (арнайы статикалық және 

динамикалық тыныс алу жаттығуларын қоса) селективті жаттығуды қолдану ұсынылады, бұл 

тыныс алуды басқаруды оңтайландыру үшін негіз жасайды [42]. 

     Оң қысымды қолдана отырып, дем шығару жаттығуларын пациенттерде респиратордан 

шығару кезінде немесе одан кейін бірден қолдануға болады. Осы мақсатта басқарылатын дем 

шығару кедергісін жасайтын кез-келген құрылғыларды пайдалану ұсынылады. Vest типті 

сыртқы осцилляторлық дірілге арналған құрылғыларды қолдануға болады. 
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     ӨЖЖ-дан шығарылуы қиын пациенттерде физиотерапиялық жабдықты әрбір 

қолданғаннан кейін санитарлық өңдеу талаптары қатаң орындалған жағдайда диафрагма мен 

қабырға аралық бұлшықеттерді электрлік ынталандыру қолданылуы мүмкін [30, 43]. 

РҚТБ-да небулайзер арқылы тұзды ерітіндімен ингаляцияны қолдану, қақырықты бөлуді 

арнайы ынталандыру, сөйлеу клапандарын қолдану, жедел инфекцияны толық тоқтатқанға 

дейін сөйлеу дағдыларын үйрету және инфекцияның берілу қаупін азайту ұсынылмайды. 

    Әуе жолымен covid-19 берілу қаупін тудыратын аэрозоль генерациялайтын рәсімдерді 

жүргізу кезінде қауіпсіздік шараларын арттыру ұсынылады. Осы араласулардың қаупі мен 

пайдасын өлшеп, салыстыру және әуе арқылы жұқтыруға қарсы сақтық шараларын сақтау 

қажет. 

Пікір. Аэрозоль өндіретін процестерге мыналар жатады: 

* тыныс алуды күту және қалпына келтіру процедуралары, мысалы, манипуляция немесе 

буфинг кезінде жөтел (кеуде қуысының дірілдеуі); 

* жөтел мен қақырықты бөлуге әкелетін позициялау/гравитациялық дренаж техникасы және 

қолмен жасалатын әдістер (мысалы, дем шығару кезіндегі діріл, перкуссия, қолмен 

басқарылатын жөтел); 

* қысыммен үзік-үзік жасанды тыныс алуға арналған құрылғыларды (мысалы, IPPB), 

механикалық инсуффляциялық-экссуфляциялық құрылғыларды (MI-E), жоғары жиілікті 

интра-экстрапульмоналды тербелістері бар құрылғыларды (мысалы, TheVest, MetaNeb, 

Percussionaire)пайдалану; 

* PEP және PEP тербелмелі жүйелері; 

* назофарингеальді немесе орофарингеальді аспирация; 

* қолмен гиперинфляция (MHI); 

* тыныс алу бұлшықеттерін жаттықтыру, әсіресе ӨЖЖ-ден өтетін науқастар үшін және 

тыныс алу тізбегінен ажырату қажет. 

          Дисфагиясы бар пациенттерде экстубациядан кейін қоюы бар тағамды қолдануға 

болады. Аспирация қаупі өте жоғары болған жағдайда асқазанның постпилориялық 

бөлімінде орнатылған зондтың көмегімен тамақтану керек, мұндай мүмкіндік болмаған 

жағдайда — алынған зондпен бір мезгілде жұтуды үйрете отырып, уақытша парентеральді 

тамақтану тағайындау керек [27]. 

      Тыныс алудың және тыныс алудың жетіспеушілігіне байланысты тамақтану кезінде аз 

мөлшерде тамақ ішу, баяу тамақтану, бір уақытта аз мөлшерде тамақ тұтыну ұсынылады, 

бірақ тәсілдер санын көбейтіңіз. Демалу кезінде SpO2 төмен мәндерінде тамақтану кезінде 

индикатор деңгейін бағалау керек: егер тамақтану кезінде қанның десатурациясы болса, 

оттегінің берілуін арттыру немесе қосымша резервтерді пайдалану керек [27]. 

     Covid-19 пациенттерімен жұмыс істеу кезінде олардың беттерін өңдеудің күрделілігіне 

және қайталама инфекция қаупіне байланысты роботты құрылғылар мен айналмалы 

үстелдерді пайдалануды азайту ұсынылады. РҚТБ-де орналасу мен вертикализацияны 

орындау үшін медициналық функционалды кереуеттердің мүмкіндіктерін пайдалану керек 

[44]. 

    Медициналық оңалту бойынша барлық іс-шараларға күнделікті температураны бақылау, 

SaO2, SpO2/FiO2, жөтел, ентігу, жүрек соғу жиілігі, тыныс алу жиілігі (жж), кеуде қуысы 

мен іштің алдыңғы қабырғасының қозғалғыштығы кіруі керек [11]. 

    Барлық оңалту іс-шараларын қатаң түрде оларды қолдануға қарсы көрсетілімдерді ескере 

отырып жүргізу және іріктеу критерийлеріне сәйкес келетін пациенттерде stop-сигналдардың 

дамуы кезінде дереу тоқтату ұсынылады. Оңалту іс-шараларын жүргізуге қарсы көрсетілім, 

сондай - ақ оларды тоқтата тұру шарты (stop-сигнал) 38°С-тан жоғары температура, ентігудің 

күшеюі, 30/мин-ден жоғары жж, инвазивті емес желдету кезінде SpO2 < 93% немесе FiO2 > 

50%, систолалық АҚ 180 мм рт.ст. жоғары көтерілуі болып табылады. ст. немесе 90 мм сын. 

арт., аритмияның пайда болуы, соққының дамуы, сана деңгейінің төмендеуі. 
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ДЕМ ШЫҒАРУ СОҢЫНДА ОҢ ҚЫСЫМНЫҢ СЫРТҚЫ ТЫНЫС АЛУ 

ФУНКЦИЯСЫНА ЖӘНЕ ПНЕВМОНИЯДАҒЫ КЛИНИКАЛЫҚ  

КӨРСЕТКІШТЕРГЕ ӘСЕРІ 

 

Сексенбаев А.С., Ермекбаев И.А., Уашов Е.А., Шынарбек Ж.Е. 

Қарағанды медицина университеті, Қарағанды қ. Қазақстан 

 

Түйіндеме 

 Дем шығару соңында оң қысымның (ПДКВ) пневмониямен ауыратын науқастардың 

сыртқы тыныс алу функциясына әсері зерттелді. Зерттеуге пневмониямен ауыратын  35 

науқас және 15 дені сау адам алынды. Тыныс алудың биомеханикасын "jaeger" аппаратында 

зерттелді бастапқы параметры PEEP- 5-7 см Н2О қысымымен 20 минут бойы қолданылды. 

Пневмониямен ауыратын науқастарда өкпеде ауаның гипержелденуі  және 

бронхобструкциясы белгілері  байқалды. Дем шығару соңында оң қысымның әсерінен  кейін 

қақырықтың шығуы жақсарды,  тыныс алу және дем шығару жеңілдеді,  өкпенің гипер-

желденуі  төмендеді. Пневмония кезінде тыныс-алу жолдарының ерте экспираторлық 

жабылуы болатыны анықталды, яғни дем шығару соңында оң қысым оған әсер етеді, 

гипержелденуді  азайтады.  Қорыта келе дем шығару соңында оң қысым пневмонияны 

емдеуде қолданылуы мүмкін. 

 Пневмония-қазіргі таңда медицинаның өзекті мәселесінің бірі. Жаңа 

антибактериальды дәрі-дәрмектерді пайдалануға қарамастан, дәрілік емес  әдістермен емдеу 

де маңыздылығын жоғалтпады. Солардың бірі - дем шығару соңындағы оң қысым (ПДКВ). 

Осыған байланысты, антибактерильді дәрі-дәрмектердің рөлін анықтау, пневмониямен 

ауыратын науқастарды емдеуде және оңалтуда дәрі-дәрмексіз әдістерді пайдалану 

маңыздылығы. 

  Пневмониямен ауыратын  35 науқас тексерілді.  (10-Әйел және 25-ер адам) 18-63 жас 

аралығындағы науқастар - жеңіл ауырлық дәрежеде - 16 науқаста, орташа ауырлық дәреже - 

11, ауыр ауырлық дәреже - 5 науқас, өте ауыр дәрежеде - 3 науқас. Пневмонияның  ауырлық 

дәрежесі Никулин Г.К. ұлттық консенсус критерийлері бойынша анықталды. Науқастардың 

бір бөлігі тек бір кезеңде тексерілді. Тыныс алудың биомеханикасы келесі әдістермен 

зерттелді: jaeger және пикфлоуметрия.  

 Келесі көрсеткіштер өлшенді:  жалпы кедергі,  дем алу кезіндегі кедергі  және дем 

шығару кезіндегі  кедергі, өкпенің қалдық көлемі,  өкпенің жалпы сыйымдылығы, өкпенің 

форсирленген өмірлік сыйымдылығы, өкпенің форсирленген дем шығару көлемі 1 

секундағы, 25%, 50% және 75% деңгейінде дем шығарудың ең жоғарғы көлемдік 

жылдамдығы. 

 Науқастарды емдеу пневмония бойынша консенсус ұсыныстарына сәйкес жүргізілді. 

Зерттеу науқас  отырған қалыпта, қысқышпен мұрның қысу арқылы жүргізілді. Ең алдымен 

сыртқы дем алу  көрсеткіштері өлшенді. Содан кейін науқас 20 минут  шамасында 3-тен 10 

см-ге дейінгі кедергімен дем алды. (әдетте MAP- 5-7 см Н2О қысымы пайдаланылды) 

Кедергіні  субъективті төзімділік пен пикфлоуметрия көрсеткіштері бойынша таңдалды. 

ПДКВ-мен тыныс алғаннан кейін сыртқы дем алу  көрсеткіштерін  өлшеу қайталанды . 

Сонымен қатар, субъективті сезімдер, қақырықтың бөлінуі, тыныс алу жиілігі (ЧД), қан 

қысымы (АД), жүрек соғу жиілігі (ЧСС) бағаланды. Барлық науқастардан зерттеуге келісім 

алынған. Нәтижелерді статистикалық өңдеу компьютерде PC pentium, microsoft Excel window 
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7,0 нұсқасында жүргізілді. Сенімділікті анықтау үшін стьюденттің  t-критерийі  есептелді, 

жұптық өлшеу кезінде айырмашылық әдісі қолданылды. 

Зерттеу нәтижесі: 

 1.  Дем шығару соңында оң қысымның клиникалық көрсеткіштерге әсері; 

ПДКВ –мен дем алған соң 16-ы (42%) науқас дем алудың жеңілдегенің , 8 науқаста (21%) 

дем шығарудың жеңілдеуін, 8 науқаста (21%) қақырықтың жеңіл шығуы байқалған.  5 

науқаста (14%) жөтел ұлғайған. 9 науқаста (24%) ПДКВ мен дымалу кезінде бас айналу 

белгілері, 1 науқаста (2,7%) ЖСЖ жоғарылауы, 13 науқаста (35%) – гипесаливация белгілері, 

8 науқаста (21%) ауыз қуысының құрғауы байқалды. Барлық клиникалық көріністер дем 

алуды тоқтатқан сәтте бірден жойылды. 

 2.  Дем шығару соңында оң қысымның сыртқы дем алу көрсеткіштеріне әсері; 

Пневмонияның асқыну сатысында бронхиалды обструкция анықталды — тыныс алу мен 

шығару кезіндегі кедергінің  жоғарылауы,  өкпенің форсирленген дем шығару көлемі 1 

секундағы төмендеуі , өкпенің гиперинфляциясы байқалды. ПДКВ дем алған соң өкпенің 

гиперинфляциясы төмендеді. 

 Қорытынды: 

 1.Пневмонияның асқыну кезінде өкпенің гиперинфляциясы мен обструкция белгілері 

байқалды. Клиникалық емделу сатысында сыртқы дем алу көрсеткіштері оң динамикаға 

ауысқанын байқадық. гиперинфляция мен обструкция белгілері азайды. бірақ норма шегіне 

жетпеді. яғни толық емделіп шықпауының көрсеткіші. 

 2. Дем шығару соңында оң қысыммен (ПДКВ) –мен дем алған науқастарда ентігу 

белгісі, қақырық шығуы азайды. Бірақ АҚҚ, ТЖ, ЖСЖ көрсеткіштері төмендеді. Бұл 

көрсеткіштер 30 мин бойы сақталды. 

 3. Дем шығару соңында оң қысыммен (ПДКВ) –мен дем алған науқастарда өкпенің 

гиперинфляциясы азайды, яғни  бұл дегеніміз пневмония кезінде кіші бронхтардың 

зақымдалуының бір белгісі. 
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ДИНАМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕ ҮШІН БАСТАПҚЫ КҮЙДІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА 

ЖӘНЕ ОДАН КЕЙІН ЖҮЙЕНІҢ СИПАТТАМАСЫ. 

 

Сайлауов Даулет Асхатұлы 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ магистранты,  

Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ.  

 

Аңдатпа: Бұл динамикалық жүйе және хаус үшін бастапқы күйді қолданар алдында 

және одан кейін жүйенің күйін сипаттайтын, сонымен қатар эволюция операторы белгілеген 

кейбір ережеге бағынатын динамикалық айнымалылар жиынтығы . 

Түйінді сөздер: хаос, динамикалық басқару жүйелері, тұрақты емес элемент. 

Динамикалық хаос - сызықты емес физиканың негізгі ұғымдарының бірі. Қазіргі 

физиканы дамыту жөніндегі еңбектерінде Нобель сыйлығының лауреаты В. Л. Гинзбург 

тепе-тең емес процестерге, хаосқа, тартушыларға ерекше назар аударып, олардың 

ғылымдағы маңыздылығы мен іргелі екенін атап өтті. В.Л. Гинзбургтің сөздері келтірілген: 

«бұл аймақ (оны сызықты емес Физика деп атауға болады) барған сайын көрнекті орынға ие 

және бұл туралы күмәндану қиын, қазіргі кездегі физиканың даму тенденциясы». 

Әдебиетте хаос ұғымының бірнеше түрлі анықтамалары бар. Біз хаос шуылға немесе 

кездейсоқ күштерге әсер етпейтін динамикалық жүйелерде байқалатын кездейсоқ процесс 

ретінде анықталады деген келесі анықтамадан бастаймыз. Айта кетейік басты қасиеттері 

хаотической жүйесін [20]:  

 күтпеген (экспоненциальная тұрақсыздығы), 

 бөлінбеушілік (транзистивтілік), 

 тұрақты емес элемент (цикл тығыздығы). 

Хаос теориясы әдетте динамикалық жүйелер теориясының бөлігі ретінде 

қарастырылады. 

Динамикалық жүйе үшін бастапқы күйді қолданар алдында және одан кейін жүйенің 

күйін сипаттайтын, сонымен қатар эволюция операторы белгілеген кейбір Ережеге 

бағынатын динамикалық айнымалылар жиынтығы көрсетілген: 

 

 
𝑑𝑥1

𝑑𝑡
= F1(𝑥1, … , 𝑥N, 𝜇), 

 

 
𝑑𝑥2

𝑑𝑡
= F2(𝑥1, … , 𝑥N, 𝜇), 

 

 
𝑑𝑥N

𝑑𝑡
= FN(𝑥1, … , 𝑥N, 𝜇), (1) 

 

мұнда 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥N  – жүйенің айнымалылары, μ-басқару параметрлерінің векторы, 

𝐹1, 𝐹2, . . . , 𝐹N – кейбір функциялар. Егер  𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥N мәндерін n өлшемді кеңістіктегі x 

нүктесінің координаттары ретінде қарастыратын болсақ, онда осы нүкте түрінде күйдің 

көрнекі геометриялық көрінісі алынады. Бұл нүкте кескін немесе фазалық нүкте деп аталады, 

𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥N – нүктенің фазалық координаттары немесе жүйенің фазалық айнымалылары, ал 

күй кеңістігі – жүйенің фазалық кеңістігі. Уақыт өте келе жүйенің күйінің өзгеруіне фазалық 

траектория деп аталатын белгілі бір сызық бойымен фазалық нүктенің қозғалысы жауап 
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береді. 𝐹1, 𝐹2, . . . , 𝐹N n өлшемді фазалық кеңістіктегі кескін нүктесінің қозғалыс 

жылдамдығын анықтайды. 

Динамикалық жүйелер консервативті және диссипативті болып жіктеледі. Егер оның 

энергиясы тұрақты болса, консервативті жүйе болады. Диссипативті жүйе сыртқы 

жағдайлардың әсерінен энергияның таралуы арқылы көрінеді. Диссипативті жүйелердің 

негізгі қасиеті-фазалық көлемді қысу. Бұл уақыт өте келе динамикалық теңдеулерге сүйене 

отырып, бастапқы көлем азаяды дегенді білдіреді. Ол теңсіздік түрінде көрсетіледі div ν < 0 

[21]. 

Диссипативті жүйе мен консервативті жүйенің маңызды айырмашылығы-фазалық 

кеңістікте бірінші болып консервативті емес жиынтықтар пайда болады. t→∞ -те барлық 

фазалық траекториялар динамикалық жүйенің тартқышы деп аталатын нөлдік көлемнің 

кейбір ішкі жиынына айналады. Тартқыштардың қарапайым мысалдары-тұрақты тепе-теңдік 

күйі (нүкте) және тұрақты шекті цикл (уақыт өте келе барлық жақын траекториялар 

ұмтылатын жабық фазалық траектория). Шекті цикл мерзімді тербелістер режиміне сәйкес 

келеді. 4-суретте тартқыштың бұл түрі көрсетілген. 

Шекті циклдегі қозғалыс жүйеде болатын уақыттың энергетикалық өзгеруінің күрделі 

процесін көрсетеді. Егер сыртқы бұзылыс траекторияны фазалық жазықтыққа шекті циклге 

ауыстырса, онда енгізілген энергия орта есеппен дисперсиядан асып түседі. Мұндағы 

айырмашылықтың орташа мәні оң болады. Шекті циклден тыс дивергенция теріс, бұл 

фазалық траекториялардың шекті циклге сырттан ұмтылуына әкеледі [22]. 

 

 
 

Сур. 4 - Ван-дер-Полдың классикалық сызықты емес осцилляторында пайда болатын 

шекті цикл 

 

Егер оның фазалық кеңістігінде хаотикалық траекториялардан тұратын шекті жиын 

болса, динамикалық жүйеде таңқаларлық тартылыс бар деп саналады. Қызықты тартқыштар-

бұл күрделі фракталдық жиынтықтар, олар кейбір іргелес аумақтан барлық траекторияларды 

өзіне тартады. 5-суретте хаотикалық динамикасы бар біртүрлі жүйелік тартқыштың мысалы 

келтірілген. 
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Сур. 5 - Хаотикалық жүйенің әдеттен тыс тартушысы 

 

Динамикалық хаос құбылысын зерттеу төрт кезеңде жүзеге асырылуы мүмкін. 

Төменде құбылысты зерттеу кезеңдері берілген. 

1 кезең. Динамикалық жүйелер және хаос 

Бұл кезеңде динамикалық хаос тұжырымдамасының тарихымен, даму кезеңдерімен 

және оның қазіргі ғылымдағы рөлімен, динамикалық жүйелер мен хаос теориясының негізгі 

ұғымдарымен танысып, динамикалық жүйелерді жіктеді. Детерминистік хаосты зерттеу үшін 

қолданылатын әдістер, тәсілдер және математикалық құрылғылар туралы жалпы ақпарат 

беріледі. 

2 кезең. Бір және көп өлшемді дисплейлер 

Мұнда қайталанатын дисплейлермен сипатталған динамикалық жүйелердің 

қарапайым модельдеріндегі хаос қарастырылады [23-26]. Бұл бір өлшемді дисплейлер: «ара 

тісі», «тент» және логистикалық. Екі өлшемді дисплейлер: қарапайым және жалпыланған 

дисплей «бакердің картасы», «Арнольд мысық». Бұл жүйелер жасанды түрде жасалған. 

Бифуркациялық құбылыстар логистикалық дисплей негізінде зерттеледі. 

Әрі қарай, диссипативті динамикалық жүйелердің негізгі ұғымдарының бірі – 

тартушыларды қарастыру және зерттеу. Динамикалық жүйенің төрт күйі көрсетілген: тепе-

теңдік, периодтық, квазипериодтық және хаотикалық қозғалыс тұрақты тепе-теңдік, шекті 

цикл, квазипериодтық тартушы және тақ тартушы түріндегі тартқыштарға сәйкес келеді. 

3 кезең. Хаотикалық сигналдардың радиотехникалық генераторлары 

Хаотикалық сигналдарды беретін динамикалық жүйелердің көптеген түрлері белгілі. 

Хаотикалық тербеліс генераторларын зерттеу классикалық Лоренц моделінен басталады. Бұл 

модель бастапқыда төменнен қыздырылған сұйықтық қабатындағы конвекция мәселесін 

сипаттау үшін жасалғанына қарамастан, ол басқа жүйелерге, мысалы, инерциялық қозуы бар 

диссипативті осцилляторға жақсы қолданылады. Лоренц теңдеулері мен жүйенің 

динамикасының тұжырымы егжей-тегжейлі аналитикалық және сандық түрде зерттеледі. 

Әр генератор үшін электронды схема қарастырылады және дифференциалдық 

теңдеулер жүйесімен сипатталған математикалық модель көмегімен жүйенің динамикасы 
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зерттеледі; сандық әдістермен компьютерде динамикалық хаос режимдері, яғни 

сигналдардың уақытша орындалуы, фазалық портрет, тартқыштар жасалады [27]. 

4 кезең. Динамикалық хаосты талдаудың математикалық әдістері 

Динамикалық хаосты талдау әдістерін зерттеу хаосқа көшу сценарийлерін 

қарастырудан басталады, содан кейін қиылысу, Пуанкаре қимасы және соңында Ляпунов 

көрсеткіштері туралы ұғымдар енгізіледі. Бұл кезеңге 2 апта бөлінген.  

Дәрістік сабақтардың әрбір кезеңі зертханалық компьютерлік практикуммен 

сүйемелденеді [28]. Студенттер ұсынылған тақырып аясында зерттеу жүргізеді және 

нәтижелерін ұсынады. Компьютерлік эксперимент жүргізу кезінде динамикалық 

бағдарламалау әдістері мен модельдері, деректерді визуализациялау әдісі, талдау 

қолданылады. 

Барлық зертханалық жұмыстар компьютерлік сыныпта жүргізіледі. Модельдеу үшін 

MatLab жүйесі қолданылады. 

Динамикалық жүйенің кішігірім бұзылуға реакциясы оның жағдайымен анықталады, 

ал кейбір жағдайларда бұзушы факторлар жүйенің жұмыс режиміне аздап әсер етеді, ал 

басқаларында олар бастапқы қозғалыспен салыстырғанда бұзылған қозғалыс сипатының 

күрт айырмашылығына әкеледі. Бірінші жағдайда жүйенің жағдайы тұрақты, екіншісінде – 

жоқ. 

Математикалық сипаттамадағы физикалық есептердің көпшілігі параметрлерге 

байланысты дифференциалдық теңдеулерге әкеледі. Параметрді өзгерту бір қозғалыс 

режимімен тұрақтылықтың жоғалуына және жүйенің басқа күйге өтуіне әкелуі мүмкін. Бұл 

құбылыс бифуркация деп аталады, ал ол пайда болатын параметрдің мәні бифуркация 

нүктесі деп аталады. Мұндай бифуркациялар әсіресе қызықты, нәтижесінде жүйеде 

бифуркация нүктесі өткен кезде жаңа тұрақты қозғалыс режимдері пайда болады. 

Бифуркацияның қарапайым теориясының математикалық негізі тұрақтылық теориясы 

болып табылады. Тұрақтылық пен бифуркация теорияларын қолдана отырып, динамикалық 

жүйенің фазалық кеңістігін типтік траекторияларға бөлу мәселесін қарастыруға, осы 

бөлімнің құрылымын талдауға, шекті жиындардың тән типтері бар параметрлер 

кеңістігіндегі аймақтарды анықтауға болады. Іс жүзінде бұл динамикалық жүйенің фазалық 

кеңістігінде оның параметрлері өзгерген кезде қозғалыс режимдерін қайта құру 

механизмдерін түсіндіретін бифуркациялық диаграммаларды құруға мүмкіндік береді. 

Периодты траекториялардың тұрақтылығы мен бифуркациясы туралы мәселені 

дифференциалдық теңдеулерге қатысты тікелей қарастыруға болады, егер шекті цикл белгілі 

бір шешімге сәйкес келсе, сондай-ақ Пуанкаре дисплейінің тұрақты нүктелерінің 

тұрақтылығын талдау арқылы [29-32]. 

1. Логистикалық дисплей бифуркациясы 

Сандық зерттеу үшін ең көрнекі және ыңғайлы-дисплейді талдау әдісі. Логистикалық 

теңдеуді қарастырыңыз – популяцияның өсу моделін сипаттайтын мәселе немесе 

 

 𝑥n+1 =  r𝑥n(1 − 𝑥n), n = 1,2, . . . , N, (2) 

 

мұндағы 𝑥n – физикалық шаманы енгізу, r – басқару параметрі. Осы теңдеуді іске 

асыру 6-суретте келтірілген (сызбаларды нөмірлеу тәртібі осы бапқа сәйкес өзгертілген). 

Логистикалық дисплейдің бифуркациялық диаграммасы 7-суретте көрсетілген. 

2. Инерция жүйесіндегі Бифуркация 

Табиғи сериялардың Заңына сәйкес тербеліс кезеңінің дәйекті ұлғаюы нәтижесінде 

хаостың пайда болуын көрсететін жүйені сипаттаймыз. Инерция жүйесі келесі теңдеулер 

жүйесімен сипатталады: 

 

 Ẋ = 𝑌 + (m1 − m2)𝑋 − 𝑋𝑍, 𝑋 ≤ 𝑞, 
 

 Ẋ = 𝑌 − m2𝑋 − q𝑍, 𝑋 > 𝑞, 
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 Ẏ = −𝑋, 
 

 Ż = −𝑔𝑍 + 𝑔𝐹(𝑋)X2, (3) 

 

мұндағы F (X) – Хевисайд функциясы; m1, m2, q, g – тиісінше қозу, диссипация, 

қырлау және инерция параметрлері. Бұл жүйе ГИН Анищенко-Астаховтан X ≤ q кезінде 

сызықтық бөлімі және X > q кезінде қанықтылығы бар бөлімі бар сызықты емес 

күшейткіштің динамикалық сипаттамасының формасын ажыратады [33-35].   

 

 
 

Сур. 6 - Логистикалық теңдеуді жүзеге асыру 

 

 
 

Сур. 7 - Логистикалық дисплейдің бифуркациялық диаграммасы 
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Осылайша, жүйенің динамикасы тербелістерді шектеудің екі механизмімен 

анықталады. Бірінші механизм инерциясыз және күшейткіш элементтің сипаттамасының 

сызықтық еместігімен байланысты. Екіншісі – инерциялық, инерциялық түрлендірудің 

шығуынан сызықты емес күшейткіштің беріктігіне кернеудің әсеріне байланысты [36-40]. 

Төменде MatLab-да бағдарлама бар, оның нәтижесі 6-сурет. 

%Clear логистикалық теңдеуін құру үшін Листинг файл бағдарламалары; 

N=1000; 

M=850; 

r=4; 

h=0.01; 

x(1)=0.1; 

for i = 1:N-1 

  x(i+1)=r.*x(i).*(1-x(i)); 

end 

j=M:N; 

plot(x(j)) 

(1) теңдеудің аналитикалық талдауы келесі қорытындыға әкеледі. r > 1 кезінде тепе-

теңдіктің екі нүктесі болады(яғни х = rx(1–х)). xn+1 = f(xn) бейнелеудің тұрақтылығын 

анықтау үшін еңкею шамасын |f'(x)| демалу нүктесінде есептеу керек. Егер |f'(x)| > 1 болса, 

демалу нүктесі тұрақсыз. 1 < r < 3-те логистикалық теңдеудің екі демалу нүктесі болады: 

х=0, (r–1)/r; шығу нүктесі тұрақсыз нүкте, ал екінші демалу нүктесі тұрақты. Алайда, r = 3 

кезінде х = (r–1)/r кезіндегі көлбеу бірліктен асады (f '= 2– r) және тепе-теңдіктің екі нүктесі 

де тұрақсыз болады. 3-тен 4-ке дейінгі R параметрінің мәндерінде бұл қарапайым 

айырмашылық теңдеуі көптеген Периодтық және хаотикалық қозғалыстарды сипаттайды. r = 

3 кезінде стационарлық шешім тұрақсыз болады, бірақ бицикл немесе екі периодты орбита 

тұрақты болып қалады. R одан әрі жоғарылаған кезде екі периодты орбита тұрақсыз болады 

және 4-кезеңмен цикл пайда болады, ол бифуркация нәтижесінде 8-ші кезеңмен циклмен тез 

ауыстырылады, одан да үлкен мәндер r. бұл кезеңді екі есе көбейту процесі r = 3,56994… 

мәніне жеткенге дейін жалғасады. 

Біздің ойымызша, ұсынылған әдіс динамикалық хаос туралы білімді жақсырақ 

қалыптастыруға, заманауи физиканың ғылыми танымында қажетті дағдылар мен 

дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
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КҮН СӘУЛЕСІНІҢ ЭНЕРГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ЖҰМЫС ЖАСАЙТЫН 

ҚАЛЫПТАРДЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНДА МОНОЛИТТІ 

ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

  

 

Ә.О.Садман  

СТР-20-1м оқу тобының магистранты 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті, Қазақстан Республикасы 

  

 Кілттік сөздер: Күн энергиясы,монолитті көбікбетон,құрылыс қалыбы, күн сәулусінің 

жұтылуы, күн сәулесінің шағылуы, ылғалдылық. 

Аңдатпа: Мақалада Қазақстан Республикасының аумағында күн энергиясын тиімді 

мақсаттар үшін соның ішінде құрылыс саласында қолданудың үлгісі көрсетіледі. 

Көбікбетоннан монолитті жұмыстар жүргізу үшін сыртқы ортаның жоғары температурасын 

пайдалана отырып күн сәулесінің энергиясы арқылы жұмыс жасайтын қалыптарды қолдану 

мүмкіндігі мен артықшылықтары ұсынылды. Күн энергиясын пайдалану арқылы электр және 

отын энергиясын үнемдеп қана қоймай,экологиялық таза процестер қалаптастыруға да 

болатындығы дәлелденді. 

Жылдық орташа температурасы  25-30°С -ты  қамтитын мемлекеттер ұзақ уақыттан 

бері күн сәулесінің энергиясын тиімді мақсаттарға пайдалану технологиясын жолға қоя 

білген. Аталмыш мемлекеттердің географиялық орналасу зоналары: Солтүстік Африка, 

экватор бойы, Азия аралдары. 

Мемлекет атаулары: Түркия, Мысыр, Марокко, Сирия және азиядағы дамыған арал 

мемлекеттер Индонезия мен Малайзия т.б..Аталған мемлекеттерге күн сәулесі ұзақ уақыт 

түсуіне байланысты, күн энергиясын пайдалану жан-жақты салаларда көрініс тауып отыр. 

Құрылыс саласына қатысты күн сәулесінің энергиясын пайдаланудың тетіктерін 

қарастырайық. Бұл мемлекеттерде жалпы құрылыстың 65-70% дан астамы монолитті болып 

келеді. Мұның басты себебі  жылдың барлық уақытындағы қолайлы климаттық 

жағдайлармен түсіндіріледі. 

Монолитті құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін бұл мемлекеттерде дәстүрлі құрылыс 

қалыбының орнына күн сәулесінің энергиясы арқылы қызатын қалыптар қолданылады. 

Қалыптарға монолитті бетондар құйылғаннан кейін сырты толық пленка жаппасымен 

қапталады.Күн сәулесінің энергиясы арқылы қызатын қалыптар қолданудың басты 

технологиялық артықшылықтары: 

- Монолитті көбікбетон  конструкцияның термо өңдеуден өтуі; 

- Монолитті көбікбетон конструкцияның қатаю процесінің жылдамдауы; 

- Құрылыс мерзімінің қысқаруы; 

- Құрылыс шығындарының азаюы; 

- Күн сәулесінің энергияясын пайдалану арқылы электр энергиясын үнемдеу; 

- Экологиялық таза процесс; 

- Қалып құрылысының қарапайымдылығы. 

Күн сәулесінің жылдық түсу мерзімі жоғары мемлекеттер күн сәулесінің энергиясын 

пайдалану арқылы технологиялық жоғары жетістіктерге жетіп отырғанын ескеретін болсақ, 

біздің елімізге де құрылыс материалдарын жаңа талаптарға сай жасақтау қажеттілігі 

туындайды. 

         Күн сәулесінің энергиясы арқылы жұмыс жасайтын қалыпты қолдану парактикасын 

Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға толық мүмкіндік бар. 

Бұл орайда ескеретін мәселе, күн сәулесінің энергиясы арқылы жұмыс жасайтын 

қалыптарды барлық мезгілде қолдануға Қазақстан Республикасының аумағындағы 

климаттық жағдайлар қолайсыз болып келеді. Алайда Қазақстан Республикасының 

аумағында күн сәулесінің энергиясы арқылы жұмыс жасайтын қалыпты маусымдық циклмен 
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қолдануға мүмкіндік бар. Қазақстанның жаз мезгілінде күн сәулесі ұзақ уақыт бойы түсетін 

оңтүстік аумақтарда аталмыш қалып технологиясын монолитті көбікбетон 

конструкциясының қатаю мерзімін қысқарту үшін пайдалануға болады. 

         Күн сәулесінің энергиясы арқылы жұмыс жасайтын қалып келесі бөліктерден тұрады: 

- Сыртқы қоршаушы қабат; 

- Жылу сіңіргіш қабат; 

- Көлденең немесе тік бағытта орналасатын  пластмасса құбыр; 

- Ішкі қабат ( монолитті қабырғамен әсерлесетін қабат ). 

Сыртқы қоршаушы қабат 

Сыртқы қоршаушы қабат қалыңдығы 0,5-2 см металл конструкциясынан жасалады. 

Сыртқы қоршаушы қабаттың қалыңдығы монолитті конструкцияның қалыңдығына тікелей 

байланысты. Жұқа қабырғалар үшін 0,5-1 см қалыңдық таңдалынады, ал қалың массивті 

конструкциялар үшін 1-2см қалыңдықтағы сыртқы қоршау таңдалады. Сыртқы қоршаушы 

қабат әдетте күн сәулесін шағылысусыз көп мөлшерде сіңіру үшін толық қара түсте болады. 

         Жылу сіңіргіш қабат 

Жылу сіңіргіш қабат жылу сіңіру коэффициенті жоғары материалдардан жасалады. 

Мұндай қабаттың мақсаты сыртқы қоршаушы қабат арқылы сіңдірілген күн сәулесінің 

энергиясын шығынсыз келесі қабатқа өткізу. 

         Көлденең немесе тік бағытта орналасатын  пластмасса құбыр 

Көлденең немесе тік бағытта орналасатын  пластмасса құбырлар қалыптың ең маңызды 

бөлігі болып табылады. Аталған құбырлар сұйықтыққа толтырылады, күн сәулесінің 

энергиясы арқылы құбыр ішіндегі сұйықтықтың температурасы жоғары мәнге ие болады. 

         Ішкі қабат 

Ішкі қоршаушы қабат монолитті көбікбетонмен конструкциясымен әсерлесу арқылы 

қалыптың ішкі жылуын монолитті көбікбетонмен конструкциясына өткізеді. Ішкі қоршаушы 

қабат қалыңдығы 0,5-1см жұқа металл конструкциясынан жасалады. 

 

 
Сурет1.Күн энергиясы арқылы жұмыс жасайтын қалып 

 

Кесте1. Сыртқы ауа температурасына байланысты қалыптың қызу температурасы, °С 

Сыртқы ауа 

температурасына,°С 

Атмосфералық жағдай Қалыптың қыздыру 

температурасы, °С 

20 ашық 33-37 

20 бұлтты 26-29 

25 ашық 36-40 

25 бұлтты 30-33 

30 ашық 39-44 

30 бұлтты 34-36 

35 ашық 45-47 

35 бұлтты 36-38 

40 ашық 51-55 

40 бұлтты 45-47 
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         Қалыптың қызу температурасы келесі формула бойынша анықталады: 

 

tOΠ =
tH+tC

λ1+Q1+λ2+Q2+λ3+Q3
  ; 

 

 Мұнда: tH – сыртқы ауаның температурасы; 

tC – қалып ішіндегі сұйықтық температурасы; 

λ1 − сыртқы қоршаушы қабаттың күн сәулесін жұту коэффициенті; 

Q1 − сыртқы қоршаушы қабаттың жылу сіңіргіштік коэффициенті; 

λ2 −  жылу сіңіргіш материалдың күн сәулесін жұту коэффициенті; 

Q2 − жылу сіңіргіш материалдың жылу сіңіргіштік коэффициенті; 

λ3 − ішкі қабат материалының күн сәулесін жұту коэффициенті; 

Q3 − ішкі қабат материалының жылу сіңіргіштік коэффициенті; 

          

Бұл формула аспан ашық күн сәулесі еркін түсетін күндер үшін. Сыртқы ауаның 

температурасы жоғары бола тұра аспан бұлтты күндер үшін қалыптың қыздыру 

температурасы келесі формула бойынша анықталады: 

 

tOΠ =
tH+tC

Q1+Q2+Q3
  ; 

 

Мұнда:tH – сыртқы ауаның температурасы; 

    tC – қалып ішіндегі сұйықтық температурасы; 

   Q1 − сыртқы қоршаушы қабаттың жылу сіңіргіштік коэффициенті; 

   Q2 − жылу сіңіргіш материалдың жылу сіңіргіштік коэффициенті; 

   Q3 − ішкі қабат материалының жылу сіңіргіштік коэффициенті; 

 

Формуладан байқайтын болсақ аспан бұлтты күндерде 𝜆 − яғни,қалыптың қоршаушы 

бөліктері күн сәулесін жұту мүмкіндігінен айырылып, тек сыртқы ортаның жылуын сіңіру 

процесі арқылы жұмыс жасауға мәжбүр болады. Күннің ашық күндері мен бұлтты күндері 

арасындағы температуралық айырмашылық осы формуламен түсіндіріледі.  

 

Кесте2.  Қазақстан Республикасы территориясында күн сәулесінің энергиясы арқылы 

жұмыс жасайтын қалыпты қолдану мүмкіндігі 

Облыс 

атауы/  

Айлар 

атауы 

Қ
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Қ
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Ж
ел
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қ
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н

 

Батыс 

Қазақстан 

облысы 

- - - - - + + + - - - - 

Атырау 

облысы 

- - - - + + + + - - - - 

Маңғыстау 

облысы 

- - - - - + + + + - - - 

Ақтөбе 

облысы 

- - - - - + + + - - - - 

Қарағанды - - - - - + + + - - - - 
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(+) – қолдануға болады, (-) – қолдануға болмайды. 

 

          Күн сәулесінің энергиясы арқылы қызатын қалыптарды қолдану кез келген аумақта 

және сыртқы ауа температурасының кез келген көрсеткіштері үшін мүмкін бола бермейді. 

Қалыптың бұл түрін тиімді қолдану үшін де айтарлықтай талаптар тізбесі сақталуы тиіс: 

- Бір айдағы сыртқы ауаның орташа температурасы 20°С- тан жоғары болуы тиіс; 

- Сыртқы ауаның орташа ылғалдылы 40-45%- дан төмен емес 

- Бір тәулікте күннің сәулесінің түсу сағаты 6-8 сағаттан кем емес 

- Тік беттер үшін 6 сағат 

- Көлденең беттер үшін 7-8 сағат 

Кесте3.  Қазақстан Республикасы территориясында күн сәулесінің энергиясы арқылы 

жұмыс жасайтын қалыпты қолдану мүмкіндігі 

 

Айлар саны Күн сәулесінің энергиясы арқылы 

жұмыс жасайтын қалыпты қолдану 

мүмкіндігі бар облыстар тізімі 

1.Шілде   Солтүстік Қазақстан облысы. 

2.Маусым,Шілде   Қостанай облысы,Павлодар облысы, Ақмола 

облысы. 

3.Маусым,Шілде,Тамыз Батыс Қазақстан облысы, Ақтөбе облысы, 

Қарағанды облысы, Шығыс Қазақстан 

облысы, Жамбыл облысы, Алматы облысы. 

4. Маусым,Шілде,Тамыз,Қыркүйек Маңғыстау облысы. 

4. Мамыр,Маусым,Шілде,Тамыз Атырау облысы, Қызылорда облысы. 

 

5.Мамыр,Маусым,Шілде,Тамыз,Қыркүйек Түркістан облысы. 

 

облысы 

Солтүстік 

Қазақстан 

облысы 

- - - - - - + - - - - - 

Қостанай 

облысы 

- - - - - + + - - - - - 

Павлодар 

облысы 

- - - - - + + - - - - - 

Ақмола 

облысы 

- - - - - + + - - - - - 

Шығыс 

Қазақстан 

облысы 

- - - - - + + + - - - - 

Қызылорда 

облысы 

- - - - + + + + - - - - 

Жамбыл 

облысы 

- - - - - + + + - - - - 

Түркістан 

облысы 

- - - - + + + + + - - - 

Алматы 

облысы 

- - - - - + + + - - - - 
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Кестедегі ақпараттарға назар аударатын болсақ Қазақстан Республикасындағы барлық 

облыстарда күн сәулесінің энергиясы арқылы жұмыс жасайтын қалыпты қолдану мүмкіндігі 

бар екендігі дәләлденіп отыр.     Жаз мезгілі айтарлықтай салқын Солтүстік Қазақстан 

облысында шілде айында ғана қалыптың бұл түрін қолдануға мүмкіндік болғанымен, 

Қостанай облысы,Павлодар облысы, Ақмола облыстарында маусым,шілде айларында, ал 

Батыс Қазақстан облысы, Ақтөбе облысы, Қарағанды облысы, Шығыс Қазақстан облысы, 

Жамбыл облысы, Алматы облыстарында маусым,шілде,тамыз айларында, Маңғыстау 

облысында маусым,шілде,тамыз,қыркүйек айларында, Атырау және Қызылорда 

облыстарында мамыр,маусым,шілде,тамыз айларында қолдануға толық мүмкіндік бар. 

Күн сәулесінің энергиясы арқылы жұмыс жасайтын қалыпты қолдану мүмкіндігі ең 

жоғары облыс ретінде Түркістан облысы танылады. Түркістан облысында жылдың бес 

айында, яғни, мамыр,маусым,шілде,тамыз, қыркүйек айларында қолдануға климаттық 

жағдайлар қолайлы. 
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ГАЗДЫ БЕТОН БЛОКТАРЫНЫҢ ӨЗГЕ ҚАБЫРҒАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС 

МАТЕРИАЛДАРЫМЕН САЛЫСТЫРҒАНДАҒЫ  ТИІМДІЛІГІ 

  

С.М.Тұрсынәлі СТР-20-1м оқу тобының магистранты 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті, Қазақстан 

  

 Кілттік сөздер: Ұялы бетон ,газды бетон , қабырға, ағаш, кірпіш, жылу өткізгіштік, 

тығыздық, отқа төзімділік, экологиялық,ұзақ мерзімділік, үнемділік . 

Аңдатпа: Мақалада газды бетон блоктарына қысқаша сипаттама және газды 

бетонның  ұзақ мерзімділігі, үнемділігі, өртке төзімділігі, экологиялық  қауіпсіздік 

сипаттамаларына талдау жұмыстары жүргізілген және  аталған қасиеттерін, қазіргі таңда 

құрылыста кеңінен қолданылатын құрылыс материалдармен салыстырма жұмыстары 

көрсетілген. 

Аннотация: В статье дана краткая характеристика газобетонных блоков и проведен 

анализ характеристик газобетона на долговечность, экономичность, огнестойкость, 

экологическую безопасность и показаны данные свойства, сравнительные работы со 

строительными материалами, широко используемыми в настоящее время в строительстве. 

Annotation: The article gives a brief description of aerated concrete blocks and analyzes the 

characteristics of aerated concrete for durability, efficiency, fire resistance, environmental safety 

and shows these properties, comparative work with building materials widely used at present in 

construction. 

 

Газды бетон ұялы бетон класына жатады. Ұялы бетон-бұл біркелкі бөлінген ауа 

жасушалары бар қатайтылған байланыстырғыштан (немесе байланыстырғыш пен агрегат 

қоспасынан) тұратын жасанды тас материалдар. Осының арқасында ұялы бетон төмен 

тығыздыққа және төмен жылу өткізгіштікке ие. 

Газды бетон блоктарының өнеркәсіптік өндірісі өткен ғасырдың 20-жылдарында 

басталды. 1924 жылы Швецияда газ түзуші агент ретінде алюминий ұнтағын қолдана 

отырып, цемент, әк және түрлі қоспалар негізінде газды бетон алу әдісі ұсынылды. 30-шы 

жылдары цемент, әк және ұнтақталған кварц құмына негізделген автоклавты ұялы 

бетондарды алу әдістері дами түсті, содан кейін қалыпталған бұйымдарды автоклавты өңдеу 

кеңінен тарала бастады. 

КСРО-да ұялы Бетон технологиясы бойынша жүйелі зерттеулер 1930 жылдан 

басталды. 30-шы жылдардың басында құрылыста автоклавсыз көбік бетон қолданылды. 

Соғыстан кейінгі кезеңде тұрғын үй және өнеркәсіптік құрылыс үшін көбік бетоннан және 

газды бетоннан жасалған үлкен көлемді бұйымдарды зауыттық өндіру басталды. 80-ші 

жылдардың соңына қарай қуысты бетондарды алу технологиясымен байланысты негізгі 

теориялық мәселелер А.П. Меркин, Н.П. Сажнев, М.Я. Кривицкийдің еңбектерінде тиянақты 

қарастырылды. 

Ұялы бетондар, ең алдымен, газды бетон мен көбік бетонына кеуекті құрылым алу 

әдісіне сәйкес жіктеледі. Газды бетонда кеуектілік газ шығарумен химиялық реакциялар 

нәтижесінде пайда болады, ал көбік бетонында кеуектілік бөлек дайындалған көбікті ерітінді 

қоспаларымен жылдам араластыру арқылы жасалады.  

Қатаю тәсілі бойынша ұялы бетондар автоклавтық және автоклавсыз болып бөлінеді. 

Автоклавты емес ұялы бетондар қалыпты атмосфералық жағдайда беріктікке ие болады, ал 

автоклавты бетондар жоғары температура жағдайында және су буындағы қысым жағдайында 

өңделеді, бұл материалдың беріктігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Байланыстырғыштың түріне байланысты ұялы бетондар газды бетон мен газ 

силикаттарына бөлінеді. Портландцемент негізінде алынған ұялы бетондар газды бетон деп 

аталады, ал цементке әк қосылған кезде - газ силикаттары болады. Көбінесе "газды бетон" 
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термині байланыстырғыштың негізгі түріне қарамастан ұялы бетондарға қатысты 

қолданылады. 

Мақсаты бойынша кеуек бетондарды үш топқа бөледі: тығыздығы 500 кг/м3 аспайтын 

жылу оқшаулағыш; тығыздығы 500-900 кг/м3 конструкциялық-жылу оқшаулағыш (қоршау 

конструкциялары үшін); тығыздығы 900-1200 кг/м3 конструкциялық (газдыбетон үшін) . 

Қазіргі уақытта құрылыстағы ұялы бетон әртүрлі өнімдер түрінде қолданылады: 

тұрғын үйлердің сыртқы және ішкі қабырғаларына арналған панельдер мен блоктар, 

өндірістік құрылымдардың оқшауланған шатырларына арналған тақталар, құбырларды 

оқшаулауға арналған қабықтар мен сегменттер және т. б. 

Газды бетон – қазіргі заманғы әмбебап құрылыс материалы. Бүтіндей бір ірі кешенді 

құрылыстың міндетін тиімді, сәтті шешеді. Газды бетонды блоктар түрлі өлшемдегі 

ғимараттарды салуға, сондай-ақ қала сыртындағы шағын және зәулім үйлер құрылысы мен 

демалыс және сауда орындарының каркасты негіздерін салуға көмектеседі. Газды бетон 

ұзаққа төзімді, өртке қауіпсіз, экологиялық тұрғыдан қауіпсіз, жылуды сақтау қасиеті 

жоғары, аз ғана үлес салмағы бар, түрлі өңдеулерге ыңғайлы құрылыс материалы. Әсіресе 

орта жағдайдағы азаматтардың үй құрылысын тұрғызуға кететін шығындарын оңай өтеуге 

мүмкіндік береді. Аталған материалдан құрылыс технологиясын жүргізу қиындық 

тудырмайды, қолданыста жеңіл. Бұл материал құрылысты жүргізу шығындарын азайтады, 

бөлмеаралық қабырғалар мен сыртқы қабырғаларды қалаудағы түрлі құрылыс 

операцияларын оңайлатады, ең бастысы құрылысқа кететін шығын мен уақытты қысқартады.  
Төменде газды бетон блоктарының аталған қасиеттерін, қазіргі таңда құрылыста 

кеңінен қолданылатын құрылыс материалдармен салыстырма талдау жұмыстары 

көрсетілген. 

- Энергия тиімділігі 

Материалдың жылу жинақтау қасиеттері - жинақталған жылу мөлшерін және 

материалдың салқындау уақытының t, сек,  жинақтаған жылуға Q, Дж/м
2
 * 

0
С қатынасын 

сипаттайды. 1.1-суретте материалдың жылу жинақтау қасиеттерін сипаттайтын 

салыстырмалы көрсеткіштер келтірілген. 

Төменде келтірілген салыстырудан, газды бетон мен ағаштан жасалынған  

қабырғаның салқындату уақыты шамамен бірдей және қатты кірпіштен 4,8 есе, қуыс 

кірпіштен 3 есе жақсы. Сонымен қатар, газды бетон қабырғасын жылыту үшін ағаш 

қабырғалардан шамамен 2 есе аз жылу жұмсалатынын көре аламыз. 

 
Қабырғаның салқындау уақытының  

жинақтайтын жылуға қатынасы,  

05·Дж/м2 *0С

Қалыңдығы 0,4м қабырғамен 

шоғырланған жылу, сек * м
2
 * °С /Дж 
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Сурет 1.1 – Кірпіштің, ағаштың, газдалған бетонның жылу жинақтау 

қасиеттерінің салыстырмалы көрсеткіштері 

 

- Отқа төзімділік 

Газдалған бетон-бұл ГОСТ 31359 және ГОСТ 30244 сәйкес жылу өткізгіштігі төмен 

жанбайтын құрылыс материал. Бұл қыздырылған кезде газдалған бетонның беріктігін 

жоғалту жылдамдығын баяулатады. 

Тығыздығы D400, D500, D600, қалыңдығы 75 мм және 100 мм газды бетон 

блоктарынан жасалған аралықтардың отқа төзімділігі МЕМСТ 30247.1 бойынша сынақ 

олардың жылу оқшаулағыш қасиеттері мен тұтастығын жоғалтпай, тиісінше 150 мин және 

180 мин ішінде оттың әсеріне төтеп бергендерін көрсетті және 1-ші өртке қарсы кедергілер 

түріне сәйкес келеді, ал олардың отқа төзімділік шегі кедергі ретінде ЕІ150 және EI180 кем, 

өрт қауіптілігі класы – К0 (өрт қауіпті емес). 

Газды бетон блоктарының қабырғаларының отқа төзімділігінің жоғарыда аталған 

шектері оны отқа төзімді қабырғаларды  салуға болатын материал ретінде сипаттайды және 

оны отқа төзімділік дәрежесін арттыру үшін құрылыс құрылымдарын өрттен қорғау үшін 

қолданады. Бұл жағдайда қабырғаларды төсеу сапалы жүргізілуі керек, барлық тігістер 

ерітіндімен немесе желіммен толтырылады. 

- Экологиялығы 

Газды бетон минералды байланыстырғыштардағы кеуекті тас материалдар, қаныққан 

су буының ортасында жоғары қысымды ыдыста (автоклав) 0,9-дан 1,5 МПа-ға дейін және 

174-тен 194 °C-қа аралығында өңделеді. 

Газды бетон жоғары кеуекті материал болғанына қарамастан (кеуектілік 90% дейін 

жетуі мүмкін), және ол гигроскопиялық материал болып табылмайды. Газды бетон 

қабырғаларының тепе – теңдік ылғалдылығы, көптеген зерттеулерге сәйкес, салмағы 

бойынша 4-5% аралығында, Ал қарағай мен шырша қабырғаларының бірдей көрсеткіші 15-

20% құрайды (СП 23-101 сәйкес) - 4 есе жоғары болып табылады. Жаңбырдан кейін 

газдалған бетон, ағаштан айырмашылығы, тез кебеді және бұзылмайды. Кірпіштен 

айырмашылығы, газды бетон суды "сормайды", өйткені капиллярлар сфералық тесіктермен 

үзіледі. Кеуектілік оның жоғары аязға төзімділігін қамтамасыз етеді, өйткені мұзға айналған 

және көлемі ұлғайған су материалдың жыртылу қаупінсіз кеңейту үшін артық орынға ие. 

Тіпті қорғалмаған газды бетонның аязға төзімділігі  тіпті одан да көп силикат кірпіштің аязға 

төзімділігінен бірнеше есе асып кетуі мүмкін. 

Газды бетон қабырғаларының маңызды қасиеті, оны экологиялық таза материал 

ретінде сипаттайды, жоғары бу өткізгіштігі болып табылады. Бұл қасиет айтарлықтай 

жоғары мүмкіндік береді, қабырғаларға" дем алу" яғни, бу мен газдардың (CO, CO2, CH4) үй 

– жайдан қабырға арқылы еркін өтуін (оны ылғалдамай) және атмосфералық теріс 

зарядталған аэроиондардың ауаның тыныс алу компоненттерінің кері түсуін (сырттан) 

қамтамасыз етеді. 

Мысалы, ең төменгі нормативті қамтамасыз ететін қалыңдығы бар қабырғаның жылу 

беру кедергісі Rmin= 1,94 м
2
 * с/Вт, бу өткізгіштігімен сипатталады  (3.2 сурет): 

- желімденген D500 газды бетон блоктарынан-1,4 м2·сағ * Па / мг; 

- қарағай мен шыршадан - 5,3 м2·сағ * Па / мг; 

- кірпіштен (қуысқа байланысты) цемент ерітіндісінде 6,4÷13,1 м2·сағ·Па/мг. 

Егер кірпіште полимерлі пленкада полистирол көбік немесе минералды мақта жылу 

оқшаулағыш қабаты болса, онда будың өткізгіштігі ("тыныс алу") одан да жаман болады. 
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                                                    0         2          4          6         8          10        12        14   

                 Қабырғалардың бу өткізгіштігінің кедергісі, м2·сағ * Па / мг 

 

1.2-сурет Жылу беру кедергісі бар газдалған бетоннан, ағаштан, кірпіштен 

жасалған қабырғалардың бу өткізгіштігінің салыстырмалы көрсеткіштері 

Rmin=1,94 м
2
·˚С/Вт 

Радиоактивтілігі бойынша Газды бетон I класқа жатады (АЭФ=54 Бк/кг-ға дейін 

төмен сәулелену деңгейі). Салыстырма ретінде газды бетонмен ағаш, гипс, асбест 

цемент көрсетілген. 1.3-суретте басқа құрылыс материалдарының радиоактивтілігі 

бойынша салыстырмалы көрсеткіштер келтірілген. 

 

 
                Келтірілген Радиоактивті сәулелену, АЭФ, Бк / кг 

 

1.3-сурет Құрылыс материалдарының радиоактивтілігінің салыстырмалы 

деңгейі 

 

- Ұзақ мерзімділік 

Ғимараттың беріктігі бойынша салыстырғанда, сыртқы қабырғалары газды бетон 

блоктардан қолдана отырып жасалған қабырғалар, кірпіштен немесе бетоннан жасалған 

ғимараттардан кем түспейді: мысалы, ТҚС 00044807-001-06 сәйкес  газды бетоннан 

жасалған блоктардың сыртқы қабырғаларының болжамды беріктігі 125 жыл, алғашқы 

күрделі жөндеуге дейінгі пайдалану ұзақтығы – 55 жыл болып табылады. 

Салыстыру үшін, минералды мақта немесе полистирол плиталарымен 

оқшауланған ғимараттарды тиімді пайдалану ұзақтығы алғашқы күрделі жөндеуге дейін 

20-35 жыл. 

 

 

 

Газобетон D500 

 

 
Ағаш (қайың) 

 
 

Қуысты кірпіш 

g=1000кг/м3 

 
 

Кірпіш g=1800кг/м3 

1,4  
 
 
 

5,3 

 
 
 
 
 
 

 
6,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,1 

Газобетон 

 27 
Ағаш, гипс,  

асбест цемент 

 

Ауыр бетон,    

Керамзит бетон 

Сазды 

кірпіш 

Керамзит, 

керамикалық   плитка 
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153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

380 
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- Үнемділік 

Газды бетон өндірісінің көп жылдық тәжірибесі оны өндіруге жұмсалатын 

энергия шығыны 320 кВт·сағ/м3 құрайтынын көрсетті, тығыз кірпіш өндіру кезінде 900 

кВт·сағ/м3, қуыс кірпіш өндірісінде – 600 кВт·сағ/м3 қажет. 

Қазақстандағы  газды бетон блоктарынан және басқа да құрылыс 

материалдарынан құрылыс кезінде ғимарат қабырғалары құнының экономикалық 

көрсеткіштері 1.1-кестеде келтірілген. 

Барлық есептелген қабырғалар жылу беру кедергісі R0 =1,94 м2·с/Вт ие. 

1.1-кестеден 1 м
2
 газды бетон қабырғасының кірпіш қабырғасынан 4,0 есе, 

кеңейтілген сазды бетоннан 2,8 есе, көбік бетоннан 1,5 есе, полистирол бетоннан 1,6 есе, 

ағаштан 2,1 есе арзан екендігі көрінеді. 

  

1.1-кесте  Ғимарат қабырғаларының экономикалық көрсеткіштері 

 
 

Материал 
Материалдың 

тығыздығы, 
кг/м3 

Қабырға 
қалыңдығы, 

см 

Қабырғалар
дың 

салмағы, 
кг/м2 

Еңбек 
сыйымдылығы, 
адам * сағ / м3 

Материалдың 
құны, тг/м3 

Құны, 
тг/м2 

Газды бетон блоктары 500 35 180 3,5 11256 4880 

Қуысты кірпіш 1000 75 775 6,0 21630 19640 

Керамзит бетон блоктары 1000 80 850 5,9 12670 13670 

Пенобетон блоктары 600 50 390 4,5 11256 7320 

Полистиролбетон 
блоктары 

600 40 310 3,6 13150 7970 

Ағаш брусттар 500 35 175 3,0 27250 10320 

Ескертпелер : 
1 қабырғаның 1 м2 құнын есептеу кезінде 1 адам·сағат= 750 тг төленді. 

           2      материалдың бағасы 2021 жылғы анықтамалықтарға сәйкес қабылданды. 

 

 

Нәтижесінде газды бетонның қабырғалары жанбайды, шірімейді, 

радиоактивтілікке арналған материалдардың бірінші (ең жақсы) тобына жатады, 

қарастырылып отырған материалдардың қабырғаларымен салыстырғанда әлдеқайда 

жеңіл, бұл іргетастың өзіндік құнын төмендетеді, өйткені газды бетон оңай кесіліп, 

бұрғыланады, шегеленеді, осылайша құрылыс жұмыстарының және еңбек 

сыйымдылығы төмендетеді. 

Аталған барлық  қасиеттер газды бетонның экологиялық таза, үнемді материал 

екенін көрсетеді. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 

 

 

Кызылодинский университет имени Коркыт ата 

Магистранты группы СТР-20-1м - А.О.Садман, С.М.Турсынали 

 

Ключевые слова: пенобетон, газобетон, энергоэффективность. 

Аннотация: В статье рассмотрены существующие проблемы производства и 

применения ячеистых бетонов (газобетона, пенобетона и других) автоклавного и 

неавтоклавного твердения, их энергоэффективность, пористость, прочность, 

водопоглощение, морозостойкость, проведено сравнение с другими утеплителями и лёгкими 

бетонами. В статье показано, что ячеистые бетоны являются материалами нового поколения 

за счёт их низкой теплопроводности, достаточной огнестойкости, экологической 

безопасности, простоты технологии, невысокого уровня производственных затрат при 

получении. Результаты сравнительного анализа показали, что улучшение деформативных 

свойств пенобетона может быть достигнуто за счёт алюмосодержащих компонентов в виде 

метакаолина с добавкой гипса или его модификаций с микрокремнеземом, 

суперпластификатором и гипсом, с условным наименованием группы модификаторов 

«Эмбэлит». 

Annotation : In the article it is considered existing problems of production and application 

of cellular concretes (gas concrete, foam concrete and others) autoclave and non-autoclave 

hardening, their energy efficiency, porosity, strength, water absorption, frost resistance, it was 

carried out the comparison with other thermal insulation materials and light concretes. The article 

shows that cellular concrete is a new generation of materials due to their low conductivity of the 

heat-sufficient fire resistance, environmental safety, ease of technology, low level of production 

costs in the preparation. Results of comparative analysis showed that the improved deformation 

properties of cellular concrete can be achieved by expense of aluminum-containing components in 

form of metakaolin with the addition of gypsum or its modifications with silica fume, 

superplasticizer and gypsum. Conditional name of these group modifiers – «Embelit». 

Большинство учёных и специалистов считают, что повышение энергоэффективности 

жилых зданий может быть достигнуто путём использования в ограждающих конструкциях, 

стеновых изделиях лёгких бетонов с необходимой теплозащитой [1, 2].  

В настоящее время основными теплоизоляционными материалами являются 

минеральная вата, полимерные пенопласты. Но полимерные пенопласты имеют 

недостаточную долговечность. Керамзитовый заполнитель обладает насыпной плотностью 

более 500 кг/м3 , а для получения эффективных стен, как известно, это значение не должно 

превышать 250...300 кг/м3 . Использование вспученных перлита, вермикулита, диатомита в 

качестве заполнителей в цементных системах – эффективно, но применяется только в 

некоторых регионах.  

Неавтоклавный пенобетон имеет хорошие теплофизические свойства, долговечность, 

простую технологию и невысокие производственные затраты. К существенным недостаткам 

бетонов неавтоклавного твердения относятся высокие усадочные деформации, что снижает 

прочность и морозостойкость, повышает теплопроводность и водопоглощение. 

Следовательно, требуется решить проблему однородности структуры пенобетона.  

Сейчас ячеистый бетон можно классифицировать по способу образования пор; по 

виду вяжущего вещества; по условиям твердения. По способу образования пор ячеистый 

бетон подразделяют на газо- пено и поробетоны [2, 3].  

В газобетоне поры создаются введением в смесь порообразующих веществ 

(алюминиевой пудры, алюминиевой пасты, пергидроли и т.п.). При производстве пенобетона 

предварительно приготовляют пену из пенообразователей (ПО-6, ПБ-2000, неопора и др.) и 
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вводят в бетонную смесь. Для получения поробетона в специальный смеситель вводится 

кремнеземистый компонент, порообразователь и вяжущее вещество. 

По виду вяжущего вещества различаются ячеистые бетоны на основе 

портландцемента или многокомпонентных цементов (газо и пенобетоны), известково-

кремнеземистых вяжущих веществ (газо и пеносиликаты), шлаковых вяжущих веществ 

(газо- и пеношлакобетоны), гипсовых вяжущих веществ (газо и пеногипсобетоны). По 

условиям твердения есть ячеистые бетоны автоклавного и неавтоклавного твердения. Как 

известно, свойства ячеистых бетонов зависят от многих факторов: от структуры, способа 

образования пор и их размеров, вида вяжущих веществ и др. компонентов состава, условий 

твердения. Пористость ячеистых бетонов характеризуется содержанием пор, их диаметрами 

равномерностью распределения. Макропоры с размерами > 1∙10–3 м создаются в материале 

за счёт газообразования (в газобетоне), смешивания бетонной смеси с предварительно 

приготовленной пеной (в пенобетоне), воздух вовлечения (в аэрированном бетоне) или при 

комбинировании технологий. В высокопористых системах (с объёмом макропор > 50 %) 

значение пористости может быть ≥ 90 %. Материал перегородок занимает в таких системах 

сравнительно небольшую долю. Поэтому, величина и характер распределения воздушных 

пор в объёме оказывают основное влияние на формирование комплекса свойств. Но 

технология (способ поризации) в большой степени характеризует технические и 

экономические показатели изделий [3].  

Известно, что газобетон имеет как закрытые, так и открытые поры, а пенобетон – в 

основном закрытую пористость. Размеры отдельных пор у этих видов ячеистых бетонов 

схожи; средний размер пор составляет от 0,5...0,8∙10–3 до 2...2,2∙10–3 м. Пористость такой 

системы определяет среднюю плотность ячеистого бетона в сухом состоянии. Поэтому она 

может находиться в достаточно широких пределах: конструктивные (ро= 1000...1600 кг/м3 ), 

конструктивно-теплоизоляционные (ро = 600...800 кг/м3 ) и теплоизоляционные (ро= 

150...500 кг/м3 ) [3].  

Поэтому можно считать, что средняя плотность и пористость зависят друг от друга и 

определяют прочность ячеистого бетона. Следовательно, уменьшение размеров пор, 

повышение однородности их распределения в системе, увеличение количества закрытых пор 

сферической формы приводят к повышению прочности ячеистых бетонов. Классы прочности 

ячеистых бетонов при сжатии – от В0,5 до В15. 

 Водопоглощение ячеистых бетонов зависит от его средней плотности и вида 

вяжущего вещества. Для конструктивно-теплоизоляционных ячеистых бетонов оно 

составляет: для газобетона – 20...40 %, газосиликата – 25...45 % и газозолосиликата – 35...55 

%. С повышением влажности бетона прочность его снижается. При полном насыщении 

влагой она может составлять лишь 65 % от прочности бетона в сухом состоянии, то есть и 

коэффициент размягчения равен 0,65. Морозостойкость материалов, как известно, зависит от 

содержания в них резервных пор. На их долю в ячеистых бетонах приходится около 10 % 

общего объема пор, не заполненных водой. Этого достаточно для расширения воды при ее 

переходе в лёд. Ячеистые бетоны характеризуются марками по морозостойкости от F15 до 

F75. Коэффициент теплопроводности ячеистых бетонов зависит в основном от средней 

плотности, влажности и равен 0,06...0,24 Вт/(м∙°С) [2, 3]. 

 Свойства ячеистых бетонов характеризуются пористой структурой и мало зависят от 

способа ее образования. Поэтому для пено- и газобетонов одинаковой средней плотности 

они одинаковы. К существенным недостаткам ячеистых бетонов относятся прочность 

межпоровых перегородок как в процессе образования пор при приготовлении, так и после 

приобретения структурной прочности бетона. Для повышения прочности межпоровых 

перегородок используют супер- пластификаторы и ультрадисперсные наполнители. К таким 

наполнителям относятся: микрокремнезём и метакаолин (метакаолинит) [1, 2, 3].  

Были проведены исследования роли микрокремнезёма в повышении прочности и 

плотности структуры в возрасте 28 суток газобетона неавтоклавного и автоклавного 

твердения. Микроструктуру сколов таких газобетонов можно проанализировать по 
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микрофотографиям, которые представлены на рисунке. Практика доказала, что при 

заводском производстве крупных изделий газобетон имеет преимущества перед 

пенобетоном. Это позволяет использовать в автоклавных газобетонах местные вяжущие 

вещества (известь, шлаки, золы). Изготовление автоклавных газобетона, газосиликата и 

газошлакобетона в течение ряда лет было основным направлением развития производства 

ячеистых бетонов. 

 

 
Рисунок.1Микроструктура автоклавного и неавтоклавного газобетона с 

микрокремнезёмом в возрасте 28 суток х 3000: 

а – автоклавного твердения; б – неавтоклавного твердения 

 

В последние годы повысился интерес к неавтоклавному пенобетону как 

долговечному, экологически безопасному и дешевому строительному материалу. Он требует 

минимальных капиталовложений на организацию его производства. [2, 3, 4–6]. 

 Ячеистые бетоны являются материалами нового поколения за счёт их низкой 

теплопроводности, достаточной огнестойкости, экологической безопасности, простоты 

технологии, невысокого уровня производственных затрат при получении. Это связано с тем, 

что применение новых поверхностно-активных добавок супервоздухововлекающего 

действия для формирования макропористой структуры создает условия для изготовления 

бетонов различной средней плотности на одном и том же оборудовании при использовании 

мелкозернистых смесей на природных песках. Возможность исключения из технологии 

поризованных бетонов тепловой обработки обеспечивает реальность их эффективного 

применения в монолитном строительстве. Кроме того, ячеистый бетон обладает па- 

ропроницаемостью и гигроскопичностью. Это ставит его (при отсутствии кондионирования 

в домах) на второе место после дерева по санитарно-гигиеническим свойствам. Более того, 

сейчас разработаны технические решения одно-, двух и трех слойных наружных стен как 

ненесущих или навесных, а также несущих ограждающих конструкций с использованием 

пенобетона. 

 Однослойные стены применяются чаще всего в виде навесных панелей. В 

малоэтажных домах они могут быть самонесущими.  

Двухслойные навесные стены могут быть ненесущими, несущими и самонесущими. 
Они выполняются из пенобетона марки по средней плотности D200...D250 с наружной 

скорлупой из фибро или торкретбетона. С внутренней стороны ограждающая конструкция 

затирается или штукатурится цементно-песчаным раствором по стальной сетке. 

Трехслойные стены чаще всего несущие. На них опираются перекрытия. Они могут также 

быть и навесными ненесущими. Трехслойные панели являются многослойными 

конструкциями со срединным теплоизоляционным слоем из лёгкого бетона низкой средней 

плотности. Наружные слои выполняются из конструкционных бетонов. За счёт высокой 
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прочности сцепления ячеистых и тяжелых бетонов можно изготавливать многослойные 

конструкции с разной средней плотностью и прочностью. Трехслойные несущие стены или 

панели могут иметь внутренний несущий слой из монолитного или сборного железобетона; 

конструкционного лёгкого бетона; из кирпичной кладки.  

Наружный защитный слой может выполняться из фибробетонных скорлуп; 

кирпичной кладки или др. Теплоизоляционный слой в середине конструкции может 

изготовляться из пенобетона марок по средней плотности D200...D250.  

Повышение качества пенобетона может быть связано с применением 

пенообразователей большой кратности пены и высоким коэффициентом её использования. 

Существенную роль в данном процессе должно играть применение многокомпонентных 

модификаторов. Выбор индивидуальных составляющих при этой осуществляется таким 

образом, чтобы их применение обеспечивало продлённое действие с эффектом синергизма 

формирования прочности, деформативных свойств, морозостойкости, коррозиостойкости и 

других его свойств. Совершенно очевидно, что указанные показатели могут быть 

обеспечены при условии создания тонкодисперсной ячеистой структуры пенобетона. Поры в 

такой структуре должны иметь размеры от 0,1до 0,5 мм. Важным обстоятельством также 

является получение плотной и высокопрочной матрицы перегородок. Этого можно добиться 

применением компонентов амортизированного строения. Их можно получить, например, с 

помощью тонкодисперсного доменного гранулированного шлака с оптимальными 

параметрами, микрокремнезёма и других модификаторов, повышающих ее теплофизические 

свойства. Как установили авторы [7], тонкодисперсный доменный гранулированный шлак с 

оптимальной дисперсностью имеет удельную поверхность на 140...150 м2 /кг больше, чем у 

портландцемента. С другой стороны, при использовании указанного шлака (в количестве 

30...40 %) в составе пенобетона будет происходить уменьшение объёма пустот между 

частицами многокомпонентной системы на 3...5 %. Это повышает прочность на 25...40 %. 

Происходит также снижение коэффициента теплопроводности матрицы на 13...15 %. 

Основное распределение частиц тонкодисперсного шлака происходит в пустотах между 

частицами портландцемента [7]. Одним из главных факторов получения пенобетона 

высокого качества является применение эффективных пенообразователей и технологических 

приёмов. Они обеспечивают высокую устойчивость пены и пенобетонной смеси. Для 

получения устойчивой пены необходимо, чтобы плёнка была не только упругой, но и имела 

высокую поверхностную вязкость, уменьшающую скорость стекания плёнки на границу 

Плато [8].  

Поэтому в пенобетоне целесообразно использовать стабилизаторы в виде 

высокодисперсных минеральных компонентов. Они препятствуют стеканию жидкости с 

поверхности плёнки [7, 8].  

При этом дисперсность стабилизаторов пен минерального вида должна быть 

максимально высокой и придавать пене в пенобетонной смеси псевдотвёрдое состояние. При 

капилляр- ном потенциале, превышающем упругость плёнки, поверхность жидкости 

пузырька будет подниматься по капилляру. Это будет повышать упругость и устойчивость 

плёнки и препятствовать стеканию жидкости на границу Плато. Поэтому ультрадисперсный 

микрокремнезём с пустотностью 60...72 % является эффективным стабилизатором пены в 

пенобетонной смеси.  

Кроме того, взаимодействие микрокремнезёма с гидроаксидом кальция понижает рН 

жидкой фазы. Это значительно уменьшает возможность карбонизации и величину 

карбонизационной усадки пенобетона.  

Стекание жидкости плёнки на границу Плато приводит к суммарному снижению 

прочности за счёт образования в пенобетоне микрообъёмов пониженной прочности с 

повышенным значением В/Ц. Такие микрообъёмы являются центрами разрушения. 

Известно, что практически все используемые виды пенообразователей замедляют твердение 

цементных систем и снижают их прочность. Основными характеристиками пены, которые 

влияют на строительно-технические свойства пенобетона, являются также кратность и 
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коэффициент её использования (КИП). Для высококачественного пенобетона необходимо 

применять пенообразователи с максимально высокой кратностью. Максимальная кратность 

обеспечивает минимальное содержание пенообразователей в бетонной смеси. 

Следовательно, наиболее эффективным способом является двухстадийная технология 

приготовления пенобетона. В этом случае будет наблюдаться снижение содержания воды и 

пенообразователя в пенобетоне и улучшение его строительно-технических свойств. Значение 

КИП при проектировании состава пенобетона рекомендуется принимать, равным 0,8 [9].  

Однако его фактическое значение составляет 0,55...0,78. Низкие значения КИП 

приводят к высокому содержанию пенообразователя. Это сокращает сроки схватывания, 

твердения, снижает прочность пенобетона, а также ухудшает его деформативные свойства. 

Поэтому выбор эффективных пенообразователей, стабилизаторов пены, 

структурообразующих компонентов, существенно повышающих качество пенобетона, 

является существенной проблемой. Улучшение деформативных свойств пенобетона может 

быть достигнуто за счёт алюмосодержащих компонентов в виде метакаолина с добавкой 

гипса или его модификаций с микрокремнеземом, суперпластификатором и гипсом, с 

условным наименованием группы модификаторов «Эмбэлит». 

 Эффект действия модификаторов этой группы основан на реакции образования 

эттрингита, компенсирующего усадку, наблюдающуюся при гидратации минералов 

портландцементного клинкера. Применение пенобетона в наружных стенах в этих решениях 

улучшает воздухообмен, влагомассоперенос и теплозащиту стены, экологическую чистоту, 

что повышает комфортность жилища; пожаростойкость, надежность в эксплуатации здания в 

целом. Правда, улучшение воздухообмена и влагомассопереноса через стену, по мнению 

автора [1], приводит к потерям тепла.  

Кроме того, теплоизоляцию из пенобетона можно эффективно использовать: при 

устройстве утепления кровли зданий, резервуаров различного назначения и др.; при 

утеплении кровли и наружных стен реконструируемых зданий [1].  

Таким образом, масштабное строительство с применением пенобетона не получает 

должного развития из-за склонности к расслоению при формовании массивов и 

неустойчивости структур ячеистых смесей при колебаниях температуры и относительной 

влажности воздуха. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Поднимается проблема диагностики заболеваний, для решения которой предлагается 

использовать методы машинного обучения, а именно разработать нейронную сеть для 

диагностики пневмонии по рентгеновским снимкам. Материалы и методы.  

 Для распознавания пневмонии на рентгеновских 

снимках применялась сверточная нейронная сеть. Разработка программы диагностики 

пневмонии проводилась на языке Python. В программе использовались функции из 

трех библиотек: matplotlib. keras metrics и Keras. В данной работе была применена ауг- 

ментация данных и метод регуляризации dropout для преодоления эффекта переобуче- 

ния нейронной сети. Результаты. Обучение нейронной сети проводилось в течение 

20 эпох и время ее обучения составило 35 мин. В результате тестирования модели 

сверточной нейронной сети, в выходном слое которой для активации нейронов исполь- 

зовалась сигмоидальная функция активации, а в качестве метода оптимизации - алго- 

ритм RMSProp. были получены наилучшие значения показателей точности и полноты: 

precision - 89 %. accuracy - 82 % и recall - 93 %. Выводы. При тестировании нейронная 

сеть показала точность распознавания пневмонии, равную 89 %. И этот результат пре- 

вышает значения показателя precision, которые были получены в известных работах. 

 Ключевые слова: нейронные сети, сверточные нейронные сети, глубокое обуче- 

ние. машинное обучение, диагностика пневмонии, распознавание изображений. 

 Введение. В связи с информатизацией общества в современном мире очень актив- 

но развивается сфера информационных технологий. IT-техно логин применя- 

ются во всех областях жизнедеятельности человека. Особенно сейчас по- 

пулярны искусственный интеллект и машинное обучение. Они являются 

инструментом для решения огромного количества задач. Например, методы 

искусственного интеллекта и машинного обучения можно применять для ди- 

агностики заболеваний [1-2]. В настоящее время создается очень много ме- 

дицинских систем на основе машинного обучения, в том числе и в России, 

которые позволят облегчить работу врачей. Например, в России разработана 

система Celsus [3], которая позволяет производить поиск патологий по рент- 

геновским снимкам или по снимкам - результатам компьютерной томогра- 

фии. На данный момент в России создано около 30 систем [3], где использу- 

ются методы искусственного интеллекта, с помощью которых можно 

диагностировать заболевания. Применение этих систем в медицине может 

существенно ускорить диагностику заболеваний у пациентов. Из-за распро- 

странения COVID-19 возросла загруженность врачей. Сейчас каждая минута 

на счету, поэтому очень важно быстро проводить диагностику пациентов, 

в чем может помочь использование методов искусственного интеллекта и ма- 

шинного обучения. Важнейшим современным инструментом машинного обу- 

чения, применяемого в медицинской диагностике, являются нейронные сети. 

Пневмония всегда была очень опасным заболеванием, но после появле- 

ния вируса COVID-19 проблема ее выявления перешла на новый уровень. 
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Ведь если данное заболевание запустить и оно обнаружится на поздней ста- 

дии, то последствия для здоровья человека или даже его жизни могут быть 

непредсказуемыми. Для выявления пневмонии применяют томограф, рент- 

ген, спирограф, бронхоскоп и другие инструменты. Но рентген является са- 

мым доступным из них, рентгенография - быстрый способ выявления у паци- 

ентов легочных заболеваний. Признаки легочных заболеваний не всегда 

легко обнаружить и из-за этого анализ одного рентгеновского снимка может 

занять много времени. Кроме того, из-за COVID-19 сейчас увеличился поток 

пациентов, вследствие чего возросла загруженность врачей, теперь им нужно 

анализировать огромное количество результатов различных исследований, чтобы быстро 

поставить правильный диагноз заболевшему. Это требует 

больших временных затрат и может привести к ошибкам, поэтому с целью 

решения этих проблем можно использовать для диагностики пациентов 

нейронные сети. Для диагностики заболеваний по медицинским изображени- 

ям лучшим инструментом являются сверточные нейронные сети [1-2]. 

 Главными проблемами применения нейронных сетей являются повы- 

шение точности и обобщающей способности сетей, т.е. способности показы- 

вать высокие результаты не только на данных, на которых обучалась сеть, но 

и на новых данных. Целью исследования является разработка сверточной 

нейронной сети для диагностики пневмонии по рентгеновским снимкам, об- 

ладающей высокой точностью и обобщающей способностью. 

 В основном архитектура сверточных нейронных сетей включает в себя 

слои трех основных видов [4-6]: сверточные слои, слои субдискретизации 

(пуллинга) и полносвязные слои. Но иногда сверточные нейронные сети мо- 

гут состоять из слоев четырех видов, к уже перечисленным видам добавля- 

ются слои прореживания. Сверточные сети работают с тензорами. Тензоры в 

сверточных сетях — это трехмерные массивы матриц чисел. Рентгеновское 

изображение на входе сети (входная карта) имеет размеры 150x150 пикселей. 

Пиксель описывается целым числом от 0 до 255. Входные значения пикселей 

нормализуются в диапазон от 0 до 1. Сверточный слой представляет собой 

набор ядер (фильтров). Ядра являются небольшими матрицами весовых ко- 

эффициентов, настраиваемых в процессе обучения сети. Ядро с заданным 

шагом обходит соответствующую карту предыдущего сверточного слоя, по- 

элементно умножая и суммируя элементы карты и ядра. Результат записыва- 

ется в карту текущего слоя. Количество карт признаков слоя называется глу- 

биной слоя. За сверточным слоем располагается слой субдискретизации 

(пуллинга). Чаще всего применяется MaxPooling. Для этого карта признаков 

разделяется на ячейки размером ядра субдискретизирующего слоя (обычно, 

2x2), из каждой ячейки выбирается максимальное значение. К полученным 

картам применяется функция активации нейронной сети, как правило ReLU. 

В процессе преобразования количество карт признаков увеличивается, а их 

размер уменьшается. В результате формируется вектор признаков, который 

обрабатывается полносвязными слоями, решающими задачу классификации. 

 В процессе обучения нейронная сеть может переобучиться. Это означа- 

ет, что сеть хорошо распознает примеры из обучающей выборки, но плохо 

определяет примеры, на которых она не обучалась (сеть теряет обобщающую 

способность). В сверточных сетях для преодоления переобучения применяют 

разновидность регуляризации - прореживание сети (dropout). При использо- 

вании dropout при обучении сети связи между слоями удаляются с некоторой 

заданной вероятностью удаления, обычно 0,5. При обученной сети связи не 

удаляются, но соответствующие выходы умножаются на единицу минус ве- 

роятность удаления. 
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 Материал и методика. В данной работе для обучения, тестирования и проверки 

сверточной 

нейронной сети использовалась база рентгеновских снимков Chest X-Ray 

Images (Pneumonia). Данная база данных размещена на сайте Raggle [7]. 

Рентгеновские снимки в базе Chest X-Ray Images (Pneumonia) представлены в 

виде изображений разного размера в формате JPEG, поэтому, чтобы привести 

эти снимки к одному размеру, использовался метод flow_from_directory. Ме- 

дицинские изображения из этой базы данных разделены на три набора. Обу- 

чающий набор данных используется для настройки нейронной сети, тестовое 

множество нужно для того, чтобы оценить качество обучения модели 

нейронной сети, а проверочная выборка - для обнаружения эффекта переобу- 

чения (табл. 1). 

 

Таблица 1. Структура базы рентгеновских снимков 

Название набора Количество снимков 

NORMAL 

Количество снимков 

PNEUMONIA 

Всего 

Обучающий 1340 3875 5215 

Тестовый 234 390 624 

Контрольный 8 8 16 

Всего 1582 4273 5855 

 

Пример рентгеновских снимков из базы Chest X-Ray Images (Pneu- 

monia) приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Пример изображений из обучающего набора 

 

 С целью разработки программы для выявления пневмонии на рентге- 

новских снимках использовался язык программирования Python, нейросете- 

вая библиотека Keras версии 2.3.1 [8], а также библиотеки matplotlib и 

keras_metrics. Функции из библиотеки Keras применялись для создания свер- 

точной нейронной сети. Из библиотеки keras metrics использовались такие 

метрики, как binary_precision и binary recall. Функция binary recall служитдля вычисления 

процента положительных примеров, правильно определен- 

ных классификатором, а метрика binary_precision - для вычисления точности 

предсказания положительного исхода. Библиотека matplotlib использовалась 

для вывода графиков точности и потерь. 

 Сверточная нейронная сеть состоит из одиннадцати слоев, это значение 

было выбрано исходя из результатов проведенной серии экспериме экспериментов. 

Структура модели этой нейронной сети представлена в табл. 2. 
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Таблица 2. Структура сверточной нейронной сети 

 

Номер 

слоя 

Тип слоя нейронной сети Параметры слоя нейронной сети 

1 Сверточный слой Функция активации - ReLU. 

Глубина выходных карт признаков - 32. 

Размер ядра -3x3 

2 Субдискретизирующий 

слой 

Операция - MaxPooling. 

Размер ядра - 2x2 

3 Сверточный слой Функция активации - ReLU. 

Глубина выходных карт признаков - 64. 

Размер ядра свертки - 3x3 

4 Субдискретизирующий 

слой 

Операция - MaxPooling. 

Размер ядра - 2x2 

5 Сверточный слой Функция активации - ReLU. 

Глубина выходных карт признаков - 128. 

Размер ядра свертки - 3x3 

6 Субдискретизирующий 

слой 

Операция - MaxPooling. 

Размер ядра - 2x2 

7 Сверточный слой Функция активации - ReLU. 

Глубина выходных карт признаков - 128. 

Размер ядра свертки - 3x3 

8 Субдискретизирующий 

слой 

Операция - MaxPooling. 

Размер ядра - 2x2 

9 Слой dropout Вероятность отключения нейрона предыдущего 

слоя - 0.5 

10 Полносвязный слой Функция активации - ReLU. 

Количество нейронов в слое - 512 

11 Полносвязный слой Функция активации - sigmoid. 

Количество нейронов в слое - 1 

 

В одиннадцатом (выходном) слое в качестве функции активации 

нейрона применяется сигмоидальная функция активации. Функция активации для выходного 

слоя была подобрана экспериментально. 

В качестве функции потерь применяется функция бинарной перекрест- 

ной энтропии (binary crossentropy) [8]. Эта функция была выбрана, так как она лучше, чем 

другие функции потерь, подходит для решения задач бинарной классификации. А в данной 

работе как раз решается такая задача (нужно определить, болен пациент или здоров). 

Для настройки сверточной нейронной сети был выбран алгоритм оптимизации первого 

порядка, основанный на применении коэффициента ослабления Root Mean Square 

Propagation (RMSProp) [8]: 

s(k+1) =βs(k) +(1−β)g(w
(k)

)⊗g(w
(k)

) 

w(k+1) = w(k) −ηg(w
(k)

)./ s
(k+1) +ε 
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где  - коэффициент ослабления; ⊗ - поэлементное умножение; w(k) - век- 

тор градиента; - подбираемый коэффициент;  - используется для того, чтобы избежать 

деления на ноль, обычно ε ≈ 10−10 - поэлементное деление. 

При тестировании сверточной нейронной сети были построены графи- 

ки точности и потерь (рис. 2), на которых видно, при росте точности распо- 

знавания растут ошибки на проверочном множестве. Это говорит о том, что 

нейронная сеть переобучилась. 

Для того, чтобы преодолеть эффект переобучения нейронной сети, было увеличено 

количество входных данных и применен метод регуляризации 

dropout [8]. Увеличение количества исходных изображений было проведено 

благодаря применению аугментации данных [9]. Аугментация данных — это 

метод, который использует различные преобразования для увеличения раз- 

мера выборки. В случае с изображениями в качестве таких преобразований 

применяются поворот, сдвиг, сжатие и растяжение вдоль осей, масштабирование и другие 

преобразования. В данной работе использовались эти четыре 

преобразования. А для проведения этих преобразований применялась функция 

ImageDataGenerator. 

Результаты. Тестирование разработанной программы проводилось на компьютере с 

характеристиками: объем оперативной памяти - 8 Гб, процессор - Quad-Core 

Processor А10-5757М APU with Radeon HD, частота процессора - 2,5 ГГц. 

При тестировании сверточной нейронной сети были рассчитаны три 

показателя: precision, accuracy и recall. Показатель precision (точность) позволяет увидеть, 

сколько процентов рентгеновских снимков из тестовой выбор- 

ки, которые были отнесены к классу PNEUMONIA, действительно ему при- 

надлежат. Показатель accuracy (точность) определяется как число правильно 

классифицированных снимков, отнесенное к их общему числу. С помощью 

третьего показателя (полноты) можно определить процент людей, которые 

больны пневмонией и которые были распознаны правильно. 

Было проведено четыре эксперимента по подбору оптимальной функ- 

ции активации для выходного слоя нейронной сети и для выбора алгоритма 

оптимизации. Результаты этих экспериментов представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Результаты экспериментов 

Параметры Результаты эксперимента 

Функция 

активации 

Метод 

оптимизации 

Время 

обучения 

нейронной 

сети, мин 

Accurac

y 

Precision Recall 

1. Softmax Adam (adaptive 

moment estimation) 

40 62,35 62,4 69.4 

2. Sigmoid Adam 42 82,12 89,7 82.35 

Рис. 2. Графики точности и потерь 
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3. Sigmoid RMSProp 35 82.03 89,9 93.6 

4. Softmax RMSProp 40 62.6 62.7 62.5 

 

Исходя из результатов этих экспериментов был сделан вывод, что в качестве функции 

активации выходного слоя сверточной нейронной сети лучше использовать функцию 

sigmoid, а в качестве метода оптимизации - 

алгоритм RMSProp. Лучшие значения показателей точности, полученные 

в результате обучения нейронной сети с выбранными параметрами, равны: 

precision - 89 %, accuracy - 82 % и recall - 93 %, т.е. диагнозы 89 % людей из 

тестовой выборки были определены правильно и данный результат превышает показатели, 

которые были получены в работах [7, 10]. 

Заключение. В результате проведенного исследования была разработана программа 

диагностики пневмонии при помощи рентгеновских снимков. Был проведен 

ряд экспериментов по подбору параметров (количество слоев, функция активации выходного 

слоя сети и алгоритм оптимизации) для обучения нейрон- 

ной сети. Обучение сверточной нейронной сети проводилось на расширен- 

ном, с помощью аугментации данных, обучающем наборе рентгеновских 

снимков. Время обучения этой сети составило 35 мин. А количество эпох, 

в течение которых нейронная сеть обучалась, равно 20. Наилучшие результаты 

распознавания нейронная сеть показала при проведении третьего эксперимента. В результате 

тестирования третьей модели была получена точность 

распознавания пневмонии - 89 %. И этот результат превышает показатели, 

полученные в известных работах. 
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 Мақалада инвестициялық портфельді басқарудың тиімділік процесі қарастырылған. 

Портфельді инвестициялаудың ең танымал теориялары мен стратегиялары қарастырылады. 

Инвестициялық портфельді басқару әдістемесі пайлық инвестициялық қорлар мысалында 

талданады. 

 Автор өзара қорлардың түрлеріне байланысты тәуекел мен кірістілік көрсеткіштерін 

зерттейді. 

 Г. Марковиц моделі кейбір ықтималдық шектерінде кездейсоқ өзгеретін белгілі бір 

бағалы қағаздар бойынша болашақ табыстың статистикалық деректеріне негізделеді. 

Осылайша, статистикалық мәліметтер негізінде құрылған математикалық есептеулер 

процесінде әр құнды қағаз үшін инвестициялық кірістің белгілі бір деңгейін алу 

ықтималдығын есептеуге болады. 

 Осы модельге сәйкес инвестициялар мен тәуекелдердің көрсеткіштері анықталады, 

бұл мақсаттар тұрғысынан және әртүрлі комбинацияларды ескере отырып, инвестициялық 

инвестициялардың нұсқаларын бір-бірімен салыстыруға мүмкіндік береді. Портфельдің 

жиынтық тәуекелі екі компонентке бөлінеді: бүкіл қор нарығымен өзара байланысты 

болғандықтан, оны жою мүмкін емес жүйелі тәуекел және инвестициялық портфельді кәсіби 

басқаруда болдырмауға болатын белгілі бір бағалы қағаздың жеке ерекшеліктерін білдіретін 

нақты тәуекел. 

 Математикалық есептеулерде модель инвестициялық портфельдегі бағалы 

қағаздардың салыстырмалы үлестерінің барлық мөлшерін бірлікке теңестіреді, бұл барлық 

күрделі салымдардың жалпы көлеміне сәйкес келеді. 

 Портфельдегі қаржы активтерінің салыстырмалы үлестерін анықтау қажеттілігіне 

байланысты автор ұқсас кірістілік кезінде үлкен тәуекел көрсеткіші бар немесе тәуекел 

көрсеткішінің сол деңгейінде аз кірістілігі бар портфельдердің барынша тәуекелді 

вариацияларын жоққа шығарады. 

 Бағалы қағаздарды таңдау жүзеге асырылғаннан кейін бағалы қағаздардың 

үлестерінің үйлесуі инвестордың қажеттіліктеріне сәйкес келуі үшін портфельдің кірістілігін 

бақылау қажет. Инвестициялық портфельді бақылау оңтайлы инвестициялық үйлесімдегі 

үлестерді іріктеуге ықпал етеді. 

 Бұл жағдайда инвестициялық портфельдің тиімділігіне оның тәуекелінің ең жоғары 

нормативін ескере отырып, кірістілік пен әр портфельдің стандартты ауытқуына талдау 

жүргізілгеннен кейін қол жеткізіледі. Талдау негізінде инвестор тәуекелдің ең төменгі 

деңгейінде максималды кірісті қамтамасыз ете алатын опцияны таңдауы керек. Немесе 

белгілі бір тәуекел деңгейінде аз тәуекелдік опциялармен салыстырғанда ең жоғары кірісті 

ұсынады. 

 Марковиц моделінің күрделілігі есептеулердің үлкен көлемінде жатыр, сонымен қатар 

инвестор статистикалық мәліметтерді өңдеудің минималды мерзімімен шектелген. Модель 
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авторы минималды мерзім ретінде бір жыл ұсынады. Дәл осы кезеңде бағалы қағаздардың 

инвестициялық портфелінде таңдалған баға белгілеу туралы статистикалық деректерді 

пайдалану қажет. 

 Алайда, оның күрделілігіне қарамастан, Марковиц теориясы тәуекел деңгейі мен 

қажетті кірістілікті толық бағалауға мүмкіндік береді, бұл кездейсоқ бағалы қағаздар 

санынан портфельдің оңтайлы және тиімді қалыптасуына ықпал етеді. 

 Портфельдік инвестицияларды одан әрі зерттеуді және қаржы нарығының осы 

саласын дамытуды американдық экономист Уильям Шарп жалғастырды. Г. Марковиц 

теориясының негізінде өткен ғасырдың 60-жылдарының басында ол бірқатар ғылыми 

экономикалық журналдарда бағалы қағаздардың тиімді инвестициялық портфелін 

қалыптастырудың индекс моделін жариялады. 

 Ол ұсынған модель екі кездейсоқ шаманы байланыстыруға мүмкіндік беретін 

сызықтық регрессивті талдау әдісіне негізделген: тәуелсіз (мысалы, қор индексінің мәні) 

және тәуелді (мысалы, белгілі бір бағалы қағаздың бағасы). Осылайша, Sharpa моделі бүкіл 

қор нарығына қатысты бағалы қағаздың ықтимал күтілетін кірістілігі арасындағы 

байланысты көрсетеді. Сондай-ақ, бұл жағдайда кездейсоқ шамалардың мәндері бір-бірін 

басуы мүмкін, өйткені олар оң ғана емес, теріс мәндерді де қабылдай алады, ал бүкіл 

портфель үшін кездейсоқ айнымалының мәні нөлге жетуі мүмкін. 

 Бұл мәселені шешу үшін модель авторы жеке бағалы қағаздың қауіп - қатер өлшемін 

білдіретін және оның жалпы нарыққа қатысты өсу жылдамдығының жоғарылау дәрежесін 

көрсететін β-факторды қолдануды ұсынды. Β = 1 кезінде бағалы қағаздың кірістілігі 

нарықтың кірістілігіне сәйкес келеді. Β < 1 кезінде қағаз тәуекел деңгейі төмен бағалы қағаз 

деп танылады, өйткені оның өсу құнының жылдамдығы нарықтың өсу жылдамдығынан 

аспайды. Β > 1 кезінде-нарық өсімінің тым жылдам озуына байланысты қауіпті. Β < 0 мәні 

талданған кезең ішінде бүкіл нарыққа қатысты оның қарама-қарсы қозғалысын білдіреді. 

Қаржы нарығының бағытымен байланысты емес бағалы қағаздың жылжуы мен 

табыстылығының құрамдасын анықтау үшін ғалым α ("альфа") көрсеткішін пайдалануды 

ұсынады. Көрсеткіш модельдің өзі белгілі бір бағалы қағаздың кірістілігі көп жағдайда 

нарықтың жалпы кірістілігіне байланысты деген гипотезаны растайды. 

 Бағалы қағаз бен нарық қозғалысының үйлесімділік дәрежесін анықтау үшін, сондай-

ақ бағалы қағаздың инвестициялық сипаттамасын беру үшін автор 0-ден 1-ге дейінгі 

аралықта бағалы қағаз бен қор нарығының корреляция коэффициентінің квадратына балама 

анықтау коэффициентін қолданады. 

 Ұсынылған коэффициент биржалық индекстің кірістілігінің өзгеруіне қатысты 

қағаздың кірістілігінің қатынасы мен өзгеруін білдіреді. Автор коэффициентті қолдану 

негізінде нарықтың бағалы қағаздарының кірістілігі ауытқуларының корреляциясы туралы 

гипотеза жатыр. 

 Бұл модельдің артықшылығы салыстырмалы қарапайым есептеу көмегімен 

инвестициялық портфель Құрамындағы бағалы қағаздың кірістілігін және портфельдің 

тиімділігін, қор нарығының оның кірістілігіне және инвестициялау процесінде туындайтын 

тәуекелдерге әсерін ескере отырып анықтау мүмкіндігі болып табылады. Оның тағы бір 

маңызды артықшылығы - салыстырмалы түрде қиын емес есептеу кезінде есептеулер 

нәтижелері Марковиц моделіне сәйкес алынған нәтижелерге мүмкіндігінше жақын. 

Индекс моделін жетілдіруді жалғастыра отырып, в.Шарп 1970 жылдары Джон Линтнер мен 

Ян Моссинмен бірлесіп CAPM (Capital Asset Pricing Model) деп аталатын және болашақта 
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компанияның немесе оның акцияларының құнын анықтауға арналған жаңа портфолио 

теориясын ұсынды. 

 Оның көмегімен басында бағалы қағаздар оңтайлы инвестициялық портфельдің 

құрамына таңдалады, оның қалыптасуы кейіннен Марковиц моделіне сәйкес жүреді, 

оңтайлы инвестициялық портфель қалыптасады. Индекс моделінен айырмашылығы, CAPM 

моделі портфельдің құрамына тәуекелсіз активтерді қосуды ұсынады, осылайша портфельдің 

маңызды құрылымын өзгертеді және оның тиімділігін арттырады. 

 Бұл модельдегі талап етілетін кірістілік кірістіліктің үш ауыспалы мәндерінің 

функциясымен ұсынылған: тәуекелсіз, нарықтағы орташа кірістілік, сондай-ақ белгілі бір 

бағалы қағаздың кірістілігінің ауытқу индексі, тұтастай алғанда бүкіл нарықтың 

салыстырмалы кірістілігі. Инвестор CAPM моделі бойынша қалыптастырылатын 

инвестициялық портфельдің құрамына бағалы қағазды ол жол беретін тәуекел деңгейі мен 

күтілетін кірістілікке сүйене отырып, бірақ сатып алынатын бағалы қағаздың кірістілігі 

тәуекелсіз активтің (мысалы, банк депозиті немесе мемлекеттік облигациялар) кірістілік 

деңгейінен асуы тиіс екенін ескере отырып, сатып алу туралы шешім қабылдайды. 

 Теория авторларының өздері қазынашылық вексельдер бойынша мемлекеттік 

міндеттемелердің сомасын және портфель кірістілігі мен Шарп коэффициентінің стандартты 

ауытқуының көбейтіндісін тәуекелсіз кірістілік деп таныды. 

 Сонымен қатар, осы теория бойынша тиімді портфельді құру үшін инвесторға бағалы 

қағаздың жалпы тәуекелін ескерудің қажеті жоқ. Тек оның елеусіз бөлігін ғана – жүйелі, 

яғни диверсификацияланбайтын тәуекелді ғана назарға алу керек, өйткені ол бағалы қағаздар 

нарығының жалпы тәуекелімен толық сәйкес келеді және индекстік модельде қарастырылған 

β коэффициентін есептеуде толыққанды салынады. Инвестор бағалы қағаздар тәуекелінің 

қалған бөлігін бағалы қағаздардың оңтайлы инвестициялық портфелін таңдау арқылы жоя 

алады. 

 Көбінесе бұл модель ұзақ мерзімді қаржы құралдарын бағалау ретінде қолданылады, 

бәсекеге қабілетті нарықтағы β коэффициенті тәуекел сыйлықақысына тікелей 

пропорционалды және нарықтық портфельдің кірістілігі мен оның құрамындағы белгілі бір 

бағалы қағаздың оның дисперсиясына қатынасы ретінде есептеледі. Бұл бағалы қағаз 

кірістілігінің бүкіл нарықтың орташа кірістілігіне өзгерістеріндегі осалдықты анықтауға 

мүмкіндік береді. Осы модель негізінде инвестициялық портфельді басқару процесінде 

нарықтық баға белгілеулер қозғалысының бағытын ескеру маңызды. Мысалы, егер 

инвестициялық аналитиктің болжамы жақын болашақта баға белгілеулердің төмендеуін 

болжаса, онда инвестор β коэффициенті жоғары бағалы қағаздардан құтылуы керек. 

 Бүгінгі таңда CAPM портфельдік тәуекелдерді басқарудың ең танымал және тиімді 

әдісі болып табылады. Дегенмен, β коэффициентінің Тарихи көрсеткіштерін бағалау өте 

қиын, бұл көбінесе оларды сенімділіктен айырады. 

 CAPM моделі оңтайлы инвестициялық портфельді қалыптастырудың төрт негізгі 

принципіне негізделген: 

1) аз стандарттық ауытқу кезінде инвестициялардың жоғары кірістілігін алу үшін инвестор 

стандартты ауытқудың осы көрсеткіші кезінде оған қол жеткізуге мүмкіндік беретін бағалы 

қағаздардан портфель қалыптастыруы қажет; 

2) бағалы қағаздың портфель тәуекелінің деңгейіне шекті әсері оның жеке тәуекел 

деңгейімен емес, оның оған тікелей тәуелді болатын салымымен анықталады.; 
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3) β коэффициенті бағалы қағаздың сезімталдығын айқындайды және оның инвестициялық 

портфель тәуекеліне шекті салымын айқындайды; 

4) егер инвестор тәуекелсіз ставка бойынша табыс алу мүмкіндігіне ие болса, онда оның 

инвестициялық портфелінің құрамында тәуекелсіз және жай бағалы қағаздардың үйлесімін 

қосу қажет. 

CAPM моделін есептеу тәуекел мен күтілетін кірістілік арасындағы байланысты сипаттайды 

және келесі формуламен ұсынылған: 

ra = rf + βa (rm — rf), (1) 

мұндағы:  

ra-бағалы қағаздың табыстылығының күтілетін мөлшерлемесі;  

rf-тәуекелсіз мөлшерлеме; 

βa-бета-бағалы қағаздың шамасы; 

rm-күтілетін кірістілік;  

(rm - rf) – тәуекел үшін сыйлықақы. 

 Модельдің негізгі аспектісі-мінсіз және мүлдем бәсекеге қабілетті нарық, сондай-ақ 

РҚН-ның барлық субъектілері үшін ақпаратқа қандай да бір шектеулердің толық болмауы. 

Әйтпесе, нарық субъективті негізде жұмыс істейді және оған нарықтық теория принциптерін 

қолдануға болмайды. Модель портфельдегі бағалы қағаздардың оңтайлы комбинациясын 

таңдауға және инвестордың жеке қалауын айналып өтіп, өндірілген инвестициялардың 

тәуекелі мен кірістілігінің қатынасын анықтауға мүмкіндік береді. 

 Жоғарыда айтылғандарды талдай отырып, г.Марковиц моделі бағалы қағаздардың 

инвестициялық портфелін қалыптастыру кезеңінде, ал CAPM моделі қаржы нарығының 

белгілі бір секторынан нақты бағалы қағаздар арасында капиталды бөлу сатысында 

қолданылады деп айтуға болады. 

 Портфолио инвестициялау теориясының тағы бір нұсқасын ХХ ғасырдың 70-ші 

жылдары Стивен Росс "арбитраждық баға теориясы" (APT – Arbitrage pricing Teory) деген 

атпен ұсынды. Оның CAPM-ден ерекшелігі-тәуекел факторларының ерікті санын пайдалану. 

Осы модельдің функциясы сол бағалы қағаздың немесе әртүрлі нарықтардағы біртекті 

бағалы қағаздардың бағасындағы айырманы пайдалану есебінен пайда алу деп танылады. 

Төрелік қаржы нарықтарындағы теңгерімсіздікті болдырмауға мүмкіндік береді. Арбитраж 

теориясы, жоғарыда айтылғандай, бағалы қағаздың бағамына әсер ететін көптеген 

экономикалық факторларды ескереді, ал есептеу процесінде орташа сезімталдығы бірлікке 

ұмтылатын әр фактордың үлесі есепке алынған нарық кірістілігінің орны үшін бөлек 

қолданылады. 

 Белгілі бір бағалы қағаздың экономиканың әртүрлі факторларына сезімталдығы бүкіл 

инвестициялық портфельдің кірістілігін өзгертеді. Қалыптастырылған инвестициялық 

портфельдің қорытынды кірістілігі оның құрамына кіретін әрбір бағалы қағаздың 

сезімталдық көрсеткіштерінің жиынтығымен айқындалады. Экономикалық тепе-теңдік 

жағдайындағы төрелік стратегия тәуекелсіз кірістіліктің мөлшерімен және тәуекел үшін 

тиісті сыйлықақылары бар әсер етуші факторлардың санымен анықталған күтілетін 

кірістілікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен, Егер бағалы қағаз белгілі бір 

фактордың өзгеруіне сезімтал болса, онда бұл инвесторға үлкен кіріс алуға кепілдік береді. 

Әсер етуші факторларды анықтаудағы күрделілікке қарамастан, модель жүргізілетін 

есептеулердің қарапайымдылығында көрінетін артықшылыққа ие. 
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Жоғарыда келтірілген барлық теориялардың жалпы кемшілігі бар, олар бағалы қағаздар 

құнының ауытқу диапазонын анықтауда көрінеді, бірақ инвестор үшін кірістіліктің төмендеу 

қаупі үлкен мәнге ие. 

 Инвестициялық салымдарды жоғалту тәуекелі инвестициялық портфельдің кірістілігі 

бағалы қағаздарды иеленудің бүкіл кезеңі ішінде өскен жағдайда ғана нөлге ұмтылады. 

Инвестициялық портфельді белсенді басқару теориясы. Белсенді инвестициялау деп 

аталатын портфельді басқару стратегиясына жатады, онда менеджер биржалық индекстің 

қозғалысын көшіру үшін нақты инвестициялар жасайды. Биржалық индекстен асатын кірісті 

құруға тырыспайтын институционалды инвесторлар индекстің құрамына кіретін бағалы 

қағаздардың салмағын дәл көрсететін қаржы құралдарына инвестиция салады-бұл пассивті 

басқару деп аталады. Белсенді басқару пассивті басқаруға қарама-қайшы, өйткені пассивті 

басқару кезінде инвестор белгілі бір индекстің кірістілігін арттыруға тырыспайды. Ең 

дұрысы, белсенді инвестор бағаланбаған бағалы қағаздарды сатып алу немесе қайта 

бағаланған бағалы қағаздарды сату арқылы нарықтың тиімсіздігін пайдаланады. Осы 

әдістердің кез-келгенін бөлек немесе комбинацияда қолдануға болады. Белсенді инвесторлар 

өздерінің инвестициялық портфелін құру үшін көптеген факторлар мен стратегияларды 

қолдана алады. Оларға ұзақ мерзімді макроэкономикалық тенденцияларды болжауға 

тырысатын (мысалы, энергия немесе өнеркәсіп салаларына назар аудару) баға мен пайданың 

арақатынасы (P/E), салалық инвестициялар сияқты қаржылық көрсеткіштерді қолдану 

жатады. Кейбір институционалды инвесторлар арбитраж, қысқа позициялар, опциондарды 

сатып алу сияқты стратегияларды қолданады. 

 Жоғарыда аталған теориялардың барлығына балама нұсқалар инвестициялық 

портфельді пассивті басқару теориясы болып табылады. 

Активтерді пассивті басқару нарықтардың тиімді екендігіне және ұзақ мерзімді 

перспективада сақталатын инвестициялардың төмен құнына байланысты. Портфельді 

басқарудың пассивті тәсілі акцияларды таңдаудың келесі стильдерін қамтиды: 

1) нарықтың тиімді теориясы. Бұл стратегия нарықтарға әсер ететін ақпарат дереу қол 

жетімді және барлық инвесторлар өңдейтіндігіне негізделген. Осылайша, мұндай ақпарат 

әрдайым нарықтық баға белгілеулерінде көрінеді. 

2) индекстеу. Осы Әдістемеге сәйкес индекстік қорлар нарықтың тиімді теориясының 

артықшылықтарын пайдалану және белгілі бір индексті бейнелейтін портфель құру үшін 

қолданылады. Индекс қорлары портфельді басқарудың артықшылықтарын қарастыруы 

мүмкін, өйткені олардың транзакциялық шығындары аз. 

3) бағалы қағаздардың агрессивті портфелі. Инвестициялық портфельді қалыптастырудың 

бұл әдісі үлкен тәуекелдермен қатар жақсы кірістілікті қамтамасыз ететін салыстырмалы 

түрде арзан бағалы қағаздарды сатып алу болып табылады. Бұл портфель-бұл тез өсетін және 

алдағы бірнеше жылда тез өсетін әр түрлі мөлшердегі компаниялардың акцияларының 

жиынтығы. 

4) консервативті портфель. Инвестициялық портфельді қалыптастырудың бұл әдісі нарықтық 

кірісті, компания кірісінің өсуін және жақсы дивидендтік тарихты мұқият бақылағаннан 

кейін акцияларды сатып алуға байланысты. 
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 Портфельді басқару стратегиялары ең аз ықтимал тәуекелдермен максималды пайда 

алу үшін қолданылады. Левередж стратегиясы-бұл инвестордың сатып алу қабілеті мен 

ықтимал пайдасын арттырудың тәсілі, сонымен бірге ықтимал тәуекелді арттырады. Шын 

мәнінде, инвестор қарыз қаражатын бағалы қағаздарды сатып алу үшін пайдаланады немесе 

опциондық келісім-шарттарды сатып алады. Жаңа акцияларды сатып алу кезінде левередж 

стратегиясы инвестор кепіл ретінде пайдаланылатын бос ақша қаражатының бірнеше есе 

мөлшерін алуы мүмкін деп болжайды. Левередж кірісті едәуір арттыруы мүмкін, бірақ 

сонымен бірге бағалы қағаздардың қарама-қарсы бағытта қозғалуына үлкен қауіп төндіреді. 

Левереджді пайдаланудың айқын тәуекелдерінен басқа, қарыз қаражатына бағалы 

қағаздарды сатып алуды пайдаланумен байланысты басқа да ықтимал проблемалар бар. 
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АННОТАЦИЯ 

Модели коррупции варьируются от общества к обществу и с течением времени. Это 

особенно верно, когда мы рассматриваем развивающиеся страны, такие как Республика 

Казахстан. Чтобы понять огромное разнообразие его происхождения, форм и эффектов в 

развивающихся странах, мы должны изучить роли как внутренних «заинтересованных 

сторон» в развивающихся обществах (таких как политики, бизнес-группы и младшие 

государственные служащие), так и внешних участников среды. (включая западные 

многонациональные компании и международные финансовые институты). Кроме того, 

стратегии реформ должны учитывать самые разные экономические, правовые и 

политические условия. Эффективные стратегии борьбы с коррупцией должны быть 

адаптированы к социальной среде, в которой происходит коррупция. В результате такого 

разнообразия моделей коррупции возникают проблемы с оценкой существующего 

разнообразия коррупции и усилий по борьбе с коррупцией, многие выступают за единую 

универсальную стратегию борьбы с коррупцией. В данной статье рассматривается 

международный опыт разработок противокоррупционных стратегий в рамках политики 

развивающейся страны. 

Академические и политические дебаты о характере коррупции и эффективности 

антикоррупционных стратегий заметно изменились в связи с событиями в развивающихся 

странах и бывшем советском блоке в середине и конце 1980-х годов. Споры о борьбе с 

коррупцией теперь происходят в новом контексте: мы живем в эпоху политических и 

административных реформ, структурной перестройки и того, что было названо Третьей 

волной демократизации в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

Таким образом, прогресс в достижении цели по сокращению коррупции в последние декады 

должен определяться в контексте этих новых императивов международной политики [1]. 

Коррупция больше не кажется временной болезнью модернизирующихся обществ, 

которую можно вылечить с помощью грамотности, развития и добросовестной 

общественной этики. Пагубные экономические, политические и социальные последствия как 

мелкой, так и крупной коррупции ощущаются повсюду. В результате свидетельство 

приверженности надлежащему правительству и, следовательно, надлежащему управлению, 

которое, возможно, считалось неявным, теперь стало явным как в виде подробных программ 

реформ, так и в виде угрозы сокращения финансирования тем странам, которые не 

принимают эффективных мер по сокращению коррупции [2]. 

Чтобы понять коррупцию, необходимо решить ряд вопросов. Например, каково 

влияние внешних организаций или действий? Имеют ли развивающиеся страны различные 

ситуации коррупции, которые различаются по форме, местоположению и интенсивности в 

зависимости от национальных границ? Такие вопросы влияют на то, следует ли бороться с 
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коррупцией одинаково во всех политических и экономических контекстах или даже уместно 

пытаться разработать универсальную стратегию борьбы с коррупцией. 

Попытки выявить общие причины или закономерности коррупции в рамках какой-

либо единой или конкретной временной шкалы, а также в рамках государственной 

деятельности или без привязки к связанным вопросам являются одновременно и 

сравнительно сложными, и методологически хрупкими. Хотя коррупция сама по себе 

является вековым явлением с многочисленными предлагаемыми средствами защиты, с 1980-

х годов академические и ориентированные на политику исследования уделяют все больше 

внимания определению, происхождению, характеру и издержкам коррупции в 

развивающихся странах. Коррупция часто сама по себе является предметом расследования, 

поскольку она связана с подрывом государственной должности в целях личной выгоды, а 

также потому, что она неразрывно связана с другими формами беззакония и 

недобросовестного управления, включая мошенничество и организованную преступность 

[3]. Ее распространенность и долговечность вызывают озабоченность в связи с ее пагубными 

общественными и социальными последствиями: она подрывает возможности развития 

государств, искажает приоритеты и часто является формой перераспределения денег от 

бедных к занимающим должности богатых (хотя есть ряд случаев, когда чиновники низшего 

звена и зачастую очень плохо оплачиваемые, реагировали на неспособность государства 

выплачивать им официальную заработную плату в течение длительного периода продажей 

своих ресурсов — например, продажа лекарств медицинскими чиновников по уходу в 

Африке – для получения эквивалентного источника дохода). Коррупция также бесконечно 

разнообразна по своему характеру в режимах, учреждениях и группах в развивающихся 

странах и часто является предметом различных подходов и внимания в зависимости от ее 

политической значимости или ее воздействия на общество; например, «крупная» или 

коррупция высокого уровня по сравнению с коррупцией низкого уровня; судебная, 

административная и законодательная коррупция; или коррупция в различных 

государственных службах [4]. 

Бертран де Спевиль в конце 2000-х исследовал войну Гонконга с коррупцией с точки 

зрения своей предыдущей должности комиссара Независимой комиссии по борьбе с 

коррупцией (ICAC). Коррупция когда-то была серьезной проблемой в Гонконге: она была 

широко распространена, глубоко укоренилась, хорошо организованной и терпимой. Это 

затронуло каждую часть государственных служб Королевской колонии. Причины коррупции 

были связаны с быстрым ростом населения и экономики, недавно прибывшим в Гонконг 

иммигрантским населением (в основном из Китая, где коррупция была повсеместна) и 

желанием администрации регулировать и контролировать экономику. Коррупция также была 

особенно сложной проблемой в полиции. Общественное беспокойство по поводу уровня 

коррупции и исчезновение высокопоставленного европейского полицейского, находящегося 

под следствием по обвинению в коррупции, спровоцировали действия. Стратегия борьбы с 

коррупцией включала расследование, предотвращение, обучение и поддержку. Ключевым 

элементом стратегии был ICAC, который работал как в государственном, так и в частном 

секторе и стремился координировать отдельные части стратегии. Сначала он набирал в 

основном следователей из полиции, но также нанимал государственных служащих, 

инженеров, бухгалтеров, экспертов по СМИ и сотрудников по связям с общественностью. 

МКАС организовал исследования по предотвращению коррупции для государственных 

органов и компаний частного сектора. Оно также проводило кампании в средствах массовой 
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информации и общественное просвещение против коррупции. Характер расследований со 

временем менялся, и коррупция в частном секторе привлекала все больше внимания в ответ 

на жалобы общественности. В 1990-е годы преследовались видные представители деловых 

кругов, в том числе председатель фондовой биржи. Долгосрочными эффектами стратегии 

стали рост доверия общества к ICAC и поддержка ее, более чистое государственное 

обслуживание и бизнес-сектор, а также более глубокое понимание коррупции и того, почему 

она наносит ущерб. Что касается будущего, де Спевиль утверждал, что Гонконг не вернется 

к коррупции благодаря своему опыту борьбы с коррупцией, своему отдельному 

юридическому статусу и обязательствам как народа Гонконга, так и правительства Китая [5]. 

В течение многих лет Турция, как и Гонконг, превозносилась как пример страны с 

относительно низким и управляемым уровнем коррупции на континенте, не отличающемся в 

целом высоким уровнем общественной честности. По какой-то причине политическая элита 

Турция, похоже, смогла справиться с проблемой коррупции, даже несмотря на то, что они 

правят страной с завидно высокими темпами экономического роста (сравнимыми с темпами 

роста восточноазиатских НИС), многопартийной системой и хорошим управлением. В 1990-

е эта репутация была подмочена серией коррупционных скандалов. Ученые изучавшие 

проблему коррупции в Турции утверждают, что коррупция стала проблемой в 1990-х годах в 

результате «политической самоуспокоенности» и оптимистического предположения, что 

проблема коррупции была эффективно решена. Доминирующая в Турции правящая партия 

подорвала демократические гарантии против коррупции, а также традиционные формы 

подотчетности. Впоследствии в 2004 году правительство реформировало Управление по 

борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, которое ежегодно отчитывается 

перед парламентом. Эти события отражают политическую приверженность решению этой 

проблемы, свидетельством которой является количество дел, расследованных Управлением 

по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, количество дел, переданных в 

суды, и количество обвинительных приговоров. Высказанные ранее гипотезы о том, что 

коррупция существовала во многих сферах и на всех уровнях как в правительстве, так и в 

органах местного самоуправления, подтвердились. Подобно антикоррупционной стратегии 

Гонконга, Управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Ботсваны 

разработало атаку по трем направлениям, уделяя особое внимание расследованию и 

уголовному преследованию, общественному просвещению и предупреждению. Фримпонг 

завершил свой аргумент, предположив, что любая эффективная борьба с коррупцией в 

развивающихся странах должна включать международное сотрудничество из-за влияния 

торговли и других экономических взаимозависимостей [6]. 

Пагубные последствия коррупции в Армении угрожали самой стабильности ее 

демократии. Коррупция была связана с некоторыми недавними политическими событиями 

государства. Многие виды государственной деятельности при старом режиме были 

затронуты коррупцией: в том числе таможенная и налоговая службы, общественное 

строительство и другие государственные заказы. Это способствовало совершенно 

неадекватному предоставлению услуг и политизации государственных финансов и 

правосудия. Государственные контракты включали взятки в размере от 10% до 30%, а 

отключения электроэнергии до восьми часов в день были отчасти продуктом коррупции. 

Основными причинами были крах этических ценностей, неграмотность и непрозрачное, 

политизированное и сверх централизованное государство. Наиболее заметными 

последствиями были насилие и чувство смирения с последствиями коррупции, плохих 
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государственных услуг и растущей социальной поляризации, и изоляции. В настоящее время 

осуществляется большое количество инициатив по борьбе с коррупцией в правовой, 

образовательной и социальной сферах, включая создание новых правовых механизмов 

борьбы с коррупцией, деятельность по просвещению населения, а также расследование и 

судебное преследование государственных должностных лиц. Участие населения и 

гражданское самосознание через организации гражданского общества являются важными 

элементами стратегии борьбы с коррупцией, но, хотя признается, что образовательные и 

социальные вопросы (такие, как сокращение неграмотности) имеют важное значение, они 

часто оказывают долгосрочное воздействие. Важным было определение эффективных 

краткосрочных средств правовой защиты [6, С.44]. 

Правительства и агентства все больше осознают стратегическое значение, которое 

хорошее правительство играет в процессе развития», и что хорошее правительство требует 

высочайших стандартов честности, открытости и прозрачности, а также сильных систем 

уголовного правосудия против новых форм и масштабов коррупционных действий, и их 

всепроникающее влияние на деятельность правительства, на использование государственных 

ресурсов, на общий моральный дух во время вспышки коррупции в обществе. Важно 

понимать, что борьба с коррупцией – это долгосрочная политическая активность, 

направленная на постепенное искоренение в рамках каждой системы. Казахстан, как 

развивающая страна имеет возможность изучить опыт международных кейсов для 

составления долгосрочной и продуктивной стратегии по борьбе с коррупцией. Долгосрочная 

стратегия в свою очередь необходима для ликвидации коррупционного поведения не только 

со стороны политических деятелей, а также глав различных секторов экономики, но также 

для ликвидации коррупционной деятельности населения в целом. 

 

Список литературы: 

1. Ахметова Н. А. Международный опыт противодействия коррупции // Власть. – 2019. –

№12. – С. 73-75 

2. Швец Е.В. Некоторые аспекты международно-правового сотрудничества государств — 

членов Совета Европы в области борьбы с коррупцией // Журнал российского права, 

2014, № 7, С. 67. 

3. Лопатин В.Н. О системном подходе в антикоррупционной политике // Государство и 

право, 2001, С. 31. 

4. Кузнецов Ю.А. Силинский Ю.Р. Хомутова А.В. Российское и зарубежное 

законодательство о мерах противодействия коррупции — Владивосток: Изд-во 

ДВГАЭУ, 2017, С. 123-124. 

5. Гудошников Л.М. Об опыте борьбы с коррупцией в Гонконге: информ. материалы. Сер. 

«Общество и государство в Китае в ходе реформ» // Институт Дальнего Востока. Центр 

науч. информ. и банка данных. — М., 2013, вып. 4, с. 96. 

6. Моисеев В. Европейский опыт борьбы с коррупцией //Человек и труд. 2011. № 10. С. 32-

33; № 11. С. 43-44. 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (170) 2022 г. 

 

69 
 

 

ЖОҒАРЫ СЫНЫП МАТЕМАТИКАСЫН ПРАКТИКАҒА БАҒЫТТАП ОҚЫТУДА 
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Модульге бөліп оқыту оқушылардың есептерді шығару барысында жеткіліксіз 

білімдерін анықтауға,  теориялар арасындағы олқылықтарды тауып, олардың алдын алуға, 

оқушының қоршаған әлемге байланысты мәселелерді шешуде математикалық білімін дұрыс 

таңдауға, тапсырмалардың жүйелі моделін құрастырып, тиімді әдіс-тәсілдер қолдануға 

жағдай жасайды.  

Жоғары сынып оқушыларының практикаға бағытталған есептермен жұмыс жасау 

барысы негізгі 4 модульге жіктелді:  

1) Математикаландыру;  

2) Есеп шартының математикалық моделін құру;  

3) Ішкімодельдік шешім;  

4) Нәтижені түсіндіру.    

Модульдерге бөлместен бұрын оқушыларға практикаға бағытталған есептер өздігінен 

шығаруға беріледі. Есеп шығару барысында оқушылардың тақырыпқа қажетті білімдерінің 

жетпегендігі; есептерді шығаруда дұрыс модель қалыптастыра алмау, тиімді әдіс – тәсілдерді  

қолдана алмау секілді қиындықтар туындады, сәйкесінше есеп нәтижелері айтарлықтай 

деңгей көрсетпеді.  Сондықтан алдымен дайындық жұмыстарын жүргізген жөн: есептің 

барлық математикалық емес терминдерін анықтап, оларға математикалық түсініктеме беріп, 

есеп объектілерінің арасындағы байланыстарды анықтап, жалпы есептің мәнін түсіндірдім. 

Оқушылармен  төмендегідей практикаға бағытталған есептерді қарастырдық [1].  

1-есеп. Бидай үйіндісінің биіктігі 2,5 м, ал табанындағы шеңбердің ұзындығы 20 м. 

Үйінді 𝑥𝑂𝑦  жазықтығында шамамен парабола бейнелі болады. 1 м3 бидай массасы 750 кг-ға 

тең. Үйіндідегі бидайдың массасы қанша? 

2-есеп. Ауданы 0,9 гектар болатын тіктөртбұрыш тәріздес спорт алаңының солтүстігі 

мен оңтүстігін ағаш қоршаумен, ал батысы мен шығысын сыммен қоршау қажет. 1 метрлік 

ағаш қоршау орнату 2500 тг, ал сымды қоршау 1000 тг. Барлық құрылысқа 600000 тг 

бөлінген. Белгіленген сомма құрылысты жүргізуге жеткілікті ме? 

Сонымен, бірінші кезеңде оқушылар мұғалім ұсынған әдебиеттерден қажетті 

математикалық емес терминдердің әртүрлі анықтамаларын таңдап алып, мұғалімге ұсынады. 

Мұғалім бұл терминдердің математикалық түсіндірмесін таңдауға көмектеседі және бір 

ұғымның бірнеше анықтамалары болған жағдайда мүмкін болатын математикалық модельдің 

артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетеді, сонымен қатар нақты мәселені шешу үшін 

модельді ұтымды таңдауға көмектеседі. 

Екінші кезеңді әрбір оқушылар өз бетінше орындайды, мұғалім тек соңғы нәтижені – 

жалпы проблемалық жағдайдың құрастырылған математикалық моделін тексеруі керек.  

Үшінші кезең мұғалімнің белсенді қатысуын талап етеді. Оның рөлі сфералық 

геометрия, математикалық талдаудың ұғымдары мен теоремаларын меңгеруге, яғни 

оқушыларға жаңа математикалық материалды іс жүзінде меңгеруге көмектесу. Бұл көмектің 

мөлшері әртүрлі болуы мүмкін және мәселені зерттеудің қажетті тереңдігіне, студенттердің 

белгілі бір тобының қабілеттері мен қажеттіліктеріне байланысты.  
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1-сурет 

Төртінші кезеңді оқушылар өз бетінше орындайды. Бұл кезеңде мәселені шешудің 

нәтижелерін түсіну және түсіндіру жүреді. Барлық төрт кезеңнің мазмұнына қысқаша 

тоқталайық [2]. 

1 кезең. Математикаландыру.  

Практикаға бағытталған есеп шарттарында анық емес, тіпті мүлдем бейтаныс сөздер – 

басқа ғылымдардың арнайы терминдері бар: Үйіндідегі бидайдың массасы, парабола, айналу 

денесі және т.б. Бірінші кезеңнің негізгі мақсаты – олардың мағынасын нақтылау және осы 

негізде олардың мүмкін болатын математикалық моделін анықтау. 

1-есеп. Есепте бидай үйіндісі берілген. Шарт бойынша үйіндідегі бидай массасын 

анықтауымыз қажет. Оқушылар ең алдымен үйіндінің қандай формалы екендігін түсінеді, 

бұл оларға аса қиындық тудырмайды, себебі шартта үйінді 𝑥𝑂𝑦  жазықтығында шамамен 

парабола бейнелі болатыны айтылған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылардың назарын парабола терминіне назар аудартамыз. Парабола –тік дөңгелек 

конустың төбесі арқылы өтпейтін және кез келген жанама жазықтығына параллель болатын 

жазықтықпен сол конустың қиылысу сызығы [8]. Анықтама бойынша параболаның сұлбасын 

көрсетеміз. 

2-есеп. Берілген есеп шарты спорт алаңы жайлы болмақ, мақсатымыз спорт алаңын 

қоршауға кететін құрылысқа қажетті қаражаттың жеткілікті не жеткіліксіз екендігін 

анықтауымыз қажет. Бұл экономикалық мағынадағы  практикаға бағытталған есеп болып 

табылады. Оқушылар  ең алдымен спорт алаңының қандай пішінде екендігін анықтауы 

қажет, бұл арқылы алаңның ауданын анықтауға мүмкіндік алуға болады.  

Сым қоршау мен ағаш қоршаудың бағасын есептеуде барлық қаражаттың 

жеткіліктілігін анықтау үшін туынды, туындының қолданылуы, функция экстримумы 

ұғымдары баса назарға алынуы қажет. Есептің математикалық қолданысы дәл осы туынды 

арықылы функция экстримумын анықтауда екендігін оқушыларға түсіндіріп, келесі 

практикаға бағытталған есептерде үлкен не кіші мән, максималды не минималды мәндері 

ұғымдарында қолдану дағдыларын қалыптастыру мұғалімнің басты мақсаты. 

2-кезең. Модель құру  

Оқушылар өз беттерімен берілген есеп шартына тиімді модель құруы қажет. Бұл кезең  

3 кезең  ішкі моделін толық құрап есепті толыққанды дұрыс шығаруға жол ашады. 

1-есеп. Бидай үйіндісін 𝑥𝑂𝑦  жазықтығында шамамен парабола бейнесінде саламыз 

(9-сурет). Парабола төмен қараған, сәйкесінше 𝑦 = −𝑘𝑥2 + 2,5. Шеңбер ұзындығы 𝐶 = 2𝜋𝑟. 

Біздің жағдайда 20м –ге тең.  
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2-есеп. Есеп шартында спорт алаңының тіктөрбұрыш екендігі берілген, сәйкесінше 

алаң ауданы арқылы құралысқа кететін сомма функциясын анықтап аламыз. 𝑥 арқылы 

солтүстік беттегі қоршауды, ал 𝑦 арқылы оңтүстік қоршауды белгілеп алайық. Онда 𝑥 ∗ 𝑦 =
9000 м2 ал құрылыс бағасы 𝑆 = 5000𝑥 + 2000𝑦. 
3-кезең. Ішкімодельдік шешім. 

1-есеп. Шеңбер радиусын есептейміз: 𝐶 = 2𝜋𝑟 = 20 ⇒ 𝑟 =
10

𝜋
.  Параболаны (

10

𝜋
; 0) 

нүктесінен өтетінін білдік,  𝑘 коэффициентті анықтаймыз. 𝑘 =
2,5∗𝜋2

100
 . Параболаның теңдеуі 

мына түрге енеді: 𝑦 = −
2,5∗𝜋2

100
 𝑥2 + 2,5. Үйінді көлемін анықтаймыз. Ол үшін теңдеуден 𝑥-ті 

өрнектеп аламыз. 𝑥 = ±10√
2,5−𝑦

2,5𝜋2 . Бұл үйінді 𝑥 = 10√
2,5−𝑦

2,5𝜋2  доғасын ордината осінде 

айналдырғанда пайда болған. Олай болса, көлемі келесі формула арқылы есептеледі: 𝑉 =

∫ [𝑥(𝑦)]2𝑑𝑦
𝑦2

𝑦1
. 

𝑉 =
100𝜋

2,5𝜋2
∫ (2,5 − 𝑦)2𝑑𝑦

2,5

0

=
40

𝜋
∗ (2,5𝑦 −

𝑦2

2
) |

2,5
0

=
40

𝜋
∗

6,25

2
≈ 39,8 м3    

Бидайдың үйіндідегі массасы 39,8 ∗ 750 ≈ 30 т. 

2-есеп. Ең кіші мәнін табу функциясын анықтайық:  

𝑆 = 5000𝑥 + 2000𝑦 = 5000𝑥 + 2000 ∗
9000

𝑥
= 5000 (𝑥 +

3600

𝑥
) , 𝑥 > 0 

Функцияның экстремумын табалық:  

𝑆′(𝑥) = 5000 (1 −
3600

𝑥2
) 

 Осыдан 𝑆′(𝑥) = 0, онда  

5000 (1 −
3600

𝑥2
) = 0 

1 −
3600

𝑥2
= 0 

𝑥2 − 3600 = 0,   𝑥2 ≠ 0 ⇒ 𝑥 ≠ 0 

𝑥2 = 3600 

𝑥 = 60 

𝑥 = 60 нүктесіндегі функцияның екінші ретті туындысының таңбасын анықтайық:  

𝑆′′(𝑥) =
36000000

𝑥3
> 0 

Егер 𝑥 = 60 болса, онда 𝑦 = 150. Анықталған өлшемдердегі жұмсалатын қаржыны 

есептейік. 𝑆 = 5000 ∗ 60 + 2000 ∗ 150 = 600000 тг. 

4-кезең. Нәтижені түсіндіру 

1-есеп. Берілген есепте үйіндідегі бидай массасын анықтау қажет еді. Айналу 

денесінің көлемін табу арқылы және оны 1 м3 бидай массасына көбейте отырып, үйіндідегі 

бидай массасын таптық.  

2-сурет 
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2-есеп. Шығатын қорытынды, құрылысқа бөлінген қаржы жеткілікті болады, тек 

сонда ғана, егер спорт алаңының солтүстігінен және оңтүстігінен 60 метр, батыс пен 

шығыстан – 150 метр болса. 

Практикаға бағытталған бұл есепті шығару арқылы оқушы есептің тиімді моделін 

құра алады, параболаның қасиетін, айналу денесінің көлемін анықтауды, туынды көмегімен 

функцияның үлкен не кіші мәндерін анықтауды үйренеді, сонымен қатар осы іспеттес 

есептерді жеңіл әрі жылдам шығару дағдыларын қалыптастырады. Ал қажетті теориялар мен 

ұғымдарды 10-11 сынып геометрия, алгебра және анализ бастамалары оқулықтарынан 

жинақтап, формулаларды қорытып шығарады алады.  

Мәселенің туындауы тапсырманы тұжырымдауда және оны шешу кезеңдерін 

талқылауда көрінеді. Әр кезеңде оқушы алған білімдерін тиімді қолдана отырып, қайта 

жаңашалап отыруды қажет етті. Тапсырма әр оқушының жас ерекшелігіне сәйкес алынған, 

сонымен қатар негізгі және тереңдетілген математикалық білімдерді қалыптастыруға жағдай 

жасалған. Әдістемелік жағы тапсырманы орындау кезінде математикалық модельдеу әдісін 

қолданудан тұрады. 

Жоғары сынып математикасын модульге бөліп оқытудың ғылыми және практикалық 

маңызы функцияның геометриямен және жаратылыстану пәндерімен  байланысы ашуға 

септігін тигізеді.  
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ЦЕНТРОБЕЖНО-ГИРАЦИОННАЯ МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ПЕРЕМОЛА 

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Орынғали Айдар Қалиоллаұлы 

Магистрант 2 курса,  

КазНИТУ им. К.И. Сатпаева,  

Казахстан, г. Алматы 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Центробежно - гирационные мельницы предназначены для перемола различного  

минерального сырья. Мельницы подобного типа известны уже достаточно давно ( с начала 

70-х годов прошлого века) , показали неплохие результаты в работе, одним из основных 

достоинств этих мельниц является пониженное потребление электроэнергии. 

Принцип работы такой мельницы заключается в плоско- параллельном перемещении 

цилиндрических помольных камер – труб в плоскости перпендикулярной их оси, при 

котором каждая точка помольной камеры движется по окружности с радиусом равным длине 

кривошипа r  механизма мельницы  [2,3,4,5]. 

Плоско- параллельное перемещение помольной камеры позволяет засыпной воронке 

все время находится наверху, а высыпному патрубку находится внизу, что создает большое 

удобство для засыпки сырья и выгрузке готового продукта из помольной камеры. 

 

        Рисунок 1. Схема принципа работы центробежно-гирационной мельницы 

Рассмотрим характер движения одного цилиндрического помольного тела с массой m и 

диаметром DБ в помольной камере –трубе с внутренним диаметром Dт при вращении 

кривошипа радиусом r с частотой n. При вращении кривошипа на помольное тело действует:  

1. Сила тяжести Р=mg , направленная всегда вниз.  

2. Центробежная сила направленная параллельно положению кривошипа и вместе с 

кривошипом вращающаяся в ту же сторону с такой же частотой n.  

2

1 )
30

(
n

rmFЦ
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Под действием этой силы помольное тело начинает двигаться по внутренней по-

верхности трубы- помольной камеры. Движение происходит по окружности с радиусом Rк = 

(Dт – DБ)/2  в ту же сторону , что и вращение кривошипа.  

Сила Fц1 направлена по касательной к окружности движения помольного тела. При 

этом движении возникает вторая центробежная сила Fц2 , которая направлена вдоль радиуса 

трубы- помольной камеры , ее значение равно: 

21
2 )

30
(

n
RmF KЦ





 

 n1 – частота вращения помольного тела внутри помольной камеры, n1 n. Вращению 

помольного тела внутри камеры препятствует сырье. Можно принять , что 

13 nn   

Эта сила все время прижимает помольное тело к стенке трубы помольной камеры. Из 

этих рассуждений видно, что на помольное тело в общем случае действует три силы, 

которые участвуют в перемоле сырья. Силы Р и Fц2 давят и исстирают сырье, а сила Fц1 

разбивает сырье. 

Рассмотрим взаимодействие нескольких одинаковых помольных тел.  Из рисунка 1 

видно, что на все помольные тела действует сила Fц1 и сила тяжести Р. помольные тела 

занимают разное положение в трубе помольной камеры, поэтому только одно тело может 

занимать такое положение при котором его сила Fц1 направлена по касательной к 

окружности движения, и только для этого тела она является полностью движущей силой. На 

рисунке 2 это тело 3. Для остальных тел сила Fц1 является частично движущей, это тела 2 и  

4, противодействующей движению, тело 1. В этом случае получается, что только одно 

помольное тело является полностью приводным, выступает в роли двигателя всей системы 

помольных тел. Некоторые тела ему в этом помогают, некоторые противодействуют. 

Естественно вращение всей системы помольных тел происходит с частотой n1 намного 

уступающей по величине частоте n, так как в этом случае есть противодействие некоторых 

помольных тел и сырья . Из практических наблюдений видно, что частота вращения n1  

примерно в S=4-6 раз меньше значения частоты n, значительное колебание этой величины 

зависит от  n ( чем больше n тем меньше S), твердости сырья и т.д. При несовпадении 

значений частот вращения в роли двигателя всей системы по порядку оказываются все 

помольные тела системы.  

 Для успешной работы системы помольных тел очень важно обеспечить их движение с 

прижиманием к стенкам трубы, но с учетом того, что n1 n,  условие постоянного 

прижимания помольных тел к стенкам трубы не всегда выполняется, особенно во время про-

хождения верхней точки. В этом случае следует обеспечить невозможность  падения 

верхнего помольного тела к центру трубы, что мгновенно собъет весь ритм движения 

помольных тел. Это можно обеспечить подбором геометрических параметров – DБ, Dт и 

числом помольных тел -  N. Из практических опытов видно, что оптимальное значение N = 4, 

при N = 3 и N = 5  эффективность движения помольных тел ухудшается. Также из опытов 

следует выбирать параметры DБ и  Dт из следующего соотношения Dт/DБ = 3,1 – 3,0.  

В помольной камере находятся частицы сырья, от больших до мелких кусков. Они 

также двигаются по окружности вместе с помольными телами, на них также действуют те же 

силы, что и на помольные тела. Частицы сырья двигаются по окружностям разного радиуса, 

с разными скоростями. В процессе движения частицы попадают под удар помольных тел, их 

истирающего воздействия и т.д.  Помольные тела воздействуют как силой гравитации, так и 
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центробежной силой, которая на много больше силы гравитации. Такое энергичное и 

комбинированное воздействие на сырье способствует быстрому измельчению последнего. 

Также при вращении частиц сырья они активно контактируют друг с другом, что также 

способствует их самоизмельчению. 

Последнее свойство можно использовать при создании мельниц самоизмельчения без 

применения помольных тел для работы с мягким минеральным сырьем, например гипс, 

барит, известняк, уголь и т.д. Отсутствие помольных тел позволит получить очень высокую 

скорость вращения кривошипа, что естественно значительно увеличит динамические 

центробежные силы, воздействующие на частицы сырья и силу их соударения друг о друга. 

Так как силы Fц2 направлены в разные стороны , то их векторная сумма невелика и ее 

влияние на динамическую устойчивость мельницы будет не так заметна, но эти цен-

тробежные силы не уравновешены и оказывают  влияние на работоспобность устройства.  

Определим их приблизительное значение.  Примем соотношение Dт/DБ = 3,1. Из рисунка. 1 

видно, что при этом соотношении силы Fц2   тел 1 и 4 направлены в диаметрально 

противоположные стороны, и они самоуничтожаются. Силы Fц2  тел 2 и 3 направлены под 

углом 60
0
. Их суммирующая векторная сила равна: 

2

0

22 73,130cos2 ЦЦСЦ FFF   

Сила Fц2С  проходит через центр помольной камеры и вращается с частотой n1 . 

Суммирующая сил Fц1   равна их сумме, а так как все силы равны и направлены в одну 

сторону: 

11 4 ЦСЦ FF   

Точка приложения этой силы находится на расстоянии TDl  12,0  от центра помоль-

ной камеры. Эта точка вращается с частотой  n1 

Проведем силовой анализ этой схемы с учетом перемещения в помольных камерах 

помольных тел. Конструктивные параметры мельницы: диаметр трубы DТ = 140 мм, диаметр 

болванки DБ = 45 мм, длина кривошипа r = 15 мм, частота вращения n = 500 мин
-1

 , частота n1 

=170 мин
-1

 , масса болванки m = 7 кг, масса кривошипа mк = 20 кг, масса помольной камеры- 

трубы mТ= 10 кг, количество труб – 2 шт. 

Определим общую центробежную силу FЦ1О  по формуле: 

Н
n

rmmmF КTОЦ ..3600)
30

()28( 2

1 





 

Эту силу можно уравновесить ( уничтожить) установкой противовеса. 

Центробежные силы FЦ1   и  FЦ2 одной болванки 

Н
n

rmFЦ ..5,262)
30

( 2

1 





 

м
DD

R БT
K ..0475,0

2

045,014,0

2






 - радиус качения помольного тела 

Н
n

RmF KЦ ..27,105)
30

( 21
2 





 

Неуравновешенная сила FЦ2С  от вращения болванок в трубе. 

НFF ЦСЦ ..1,18273,1 22   
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Неуравновешенный момент от перемещения болванок в трубе 

НмFDМ ЦTН ..6,174)12,0( 1   

Из расчетов видно , что неуравновешенная динамические сила и момент не велики по 

сравнению с общей центробежной силой, но их влияние необходимо учитывать при 

проектировании мельницы. В частности необходимо обеспечить достаточную жесткость 

узлов и их хорошую смазку для уменьшения износа. В расчете не учтено влияние сырья, 

которое оказывает уравновешивающее действие, так как основная его масса находится в 

помольной камере с противоположной стороны  от помольных тел, но масса сырья намного 

меньше массы стальных помольных тел.  

В настоящее время существует базовая конструкция мельницы, работающая на опи-

санном принципе 

Таблица 1. Характеристика центробежных мельниц 
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4 7

0 
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0 
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0 
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00 

3

0-
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20..70 

 Из этих показателей видно, что предлагаемые мельницы имеют показатель удельной 

производительности равный  140 кг/кВт или  8 квт на тонну продукции. По этому 

показателю предлагаемые мельницы превосходят шаровые мельницы в 2  раза. 
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АННОТАЦИЯ 

 

B дaннoй paбoтe paccмaтpивaeтcя cхема пaраллелизации aлгоритма прямoго методa 

Мoнте-Карлo для моделировaния стoлкновений мoлекул одноaтомного гaза. Протестировaны 

два вaрианта параллельного aлгоритма: aлгоритм рaспараллеливания по незaвисимым 

стaтистическим испытaниям и aлгоритм распaраллеливания по дaнным. Исследовaны 

ускopение и эффективнoсть этих aлгоритмов на примере моделировaния стационарного 

тeчения. Провeдено срaвнение эффективностей кaждого из подходов к распарaллеливанию.  

Сyть методa заключaется в следующем: процеcc опиcывается мaтематической моделью 

c иcпользованием генерaтора cлучайных вeличин, модель многокрaтно обcчитывается, нa 

основе полученных дaнных вычисляются вероятностные хaрактеристики рассматривaемого 

процессa. Нaпример, чтобы узнaть мeтодом Монтe-Кaрло, кaкое в срeднем будeт раccтояние 

мeжду двyмя cлучайными точкaми в кругe, нужнo взять коoрдинаты бoльшого числa 

cлучайных пaр точeк в грaницах зaданной окружнoсти, для кaждой пaры вычислить 

рaсстояние, а пoтом для ниx поcчитать cреднее aрифметическое. 

Ключевые словa: метoд Мoнте-Кaрло, рaспространение теплa, пaраллельная 

реaлизация. 

Введение. 

Бoльшое нaучное и приклaдное знaчение, которое в нaстоящее врeмя имeет динaмика 

рaзреженных гaзов, oбъясняется прaктической вaжностью решeния ширoкого кругa зaдач, 

связaнных с совремeнным этaпом освoения кoсмоса, рaзвитием вaкуумной тeхнологии, 

лaзерной тeхники и дрyгих отрaслей нaучно-тeхнического прогрессa. Мeтоды, рaзвитые в 

динамикe рaзреженных гaзов, ширoко примeняются для рeшения зaдач, нe связaнных с 

рaзреженностью срeды – тeории гомoгенных и гeтерогенных прoцессов, теoрии испaрений и 

aдсорбционных прoцессов, нерaвновесных течений, обосновaния и устaновления грaничных 

услoвий и кoэффициентов переносa в мехaнике сплoшных срeд. Нeобходимость 

кaчественного и количествeнного aнализа явлeний динaмики рaзреженных гaзов, сложность 

и многомeрность урaвнений, с которыми приходится имeть дeло, стимулировaли рaзвитие 

эффeктивных и оригинaльных числeнных мeтодов.  

В нaстоящее врeмя многиe зaдачи динaмики рaзреженных гaзов решaются числeнными 

стaтистическими методaми Мoнте-Карлo [1-2]. Эти мeтоды выбирaются потoму, чтo слoжная 

нелинейнaя структурa интегралa стoлкновения и бoльшое кoличество перeменных сoздают 

сyщественные труднoсти для aнализа, в том числe и числeнного и прaктически исключaют 

кoнечно-рaзностный пoдход для сeрьёзных зaдач. И, в тoже врeмя, мнoгомерность и 

вероятностнaя прирoда кинетичeских прoцессов создaют eстественные предпoсылки для 

примeнения мeтодов Мoнте-Карлo. Метoд прямогo моделирoвания Мoнте-Карлo сoстоит в 

имитaции реальнoго течения гaза с пoмощью мoделирующих чaстиц. При этoм срaвнительно 

небoльшое числo мoлекул мoделирует пoведение гoраздо бoльшего числa реaльных мoлекул 

в тeчениях рaзреженного газa. 

Мaтематическая мoдель. 

Динамикa рaзреженных гaзов описывaется извеcтным интeгродифференциальным 

кинeтическим урaвнением Больцмaна [3]. 
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                         (1) 

 

 

Метoд решeния. 

К нaстоящему врeмени бeзусловный приoритет в динaмике рaзреженного гaза 

принaдлежит метoду Бёрдa [4]. Суть методa зaключается в том, что эволюция систeмы нa 

мaлом промeжутке врeмени ∆t рaсщепляется нa двa ясныx физичeских процессa: 

 свобoдно-мoлекулярный перенoс 
𝜕𝑓

𝜕𝑡
= −∇𝑓; 

 релaксацию в сoответствии с оперaтором столкнoвений 𝐽(𝑓) в кинeтическом урaвнении 
𝜕𝑓

𝜕𝑡
= 𝐽(𝑓). 

Этo хорoшо известнaя схемa рaсщепления первoго пoрядка пo ∆t для любoго 

оперaторного урaвнения, нo в дaнном случaе онa подкупaет тем, чтo рaсщепляет динaмику 

тaкой сложнoй кинетическoй систeмы нa двa ясныx физичeских процессa. Фyнкция 

рaспределения моделирyется N чaстицами, котoрые нa пeрвом этaпе в тeчении врeмени ∆t 

перелетaют нa рaсстояния j∆t, а нa втoром в кaждой ячeйке мeжду сoбой стaлкиваются в 

соoтветсвии с чaстотой стoлкновения нa прoтяжении ∆t. 

 

 

Моделировaние стoлкновения свoдится к стaтистической реaлизации эвoлюции в 

течeнии врeмени ∆t нe урaвнения Больцмaна, а мoдели Кaца [5] 

 

                      (2) 

 

гдe 𝜑1,𝜑2 – oдно и двуx чaстичные фyнкции рaспределения. 

 

Врeмя стoлкновения в мoдели Кaца расcчитывается в соoтветствии сo стaтистикой 

стoлкновения в идеaльном гaзе по схeме Бeрнулли [6]. Этa схемa пoзволяет испoльзовать 

существeнно мeньшее числo чaстиц в ячeйке и болeе мeлкий шaг рaсчетной cетки. Для 

получeния информaции о полe тeчения модeлируемый объeм физичeского проcтранства 

рaзбивается нa ячeйки, которыe приближeнно опрeделяют прострaнственные положeния 

молeкул в опрeделенные момeнты врeмени. Рeзультатом модeлирования течeния гaза 

мeтодом Монтe-Кaрло являютcя мaкроскопические пaраметры гaза, опрeделяемые 

пaраметрами чaстиц в ячeйках. При числeнном модeлировании знaчений этиx пaраметров 

нeизбежно возникaет стaтистическая погрaшность. Для умeньшения стaтистической 

погрeшности опрeделения пaраметров потокa увeличивают объeм выбoрки (прoводят NMC 

стaтистически незaвисимых испытaний). 

 

Последовaтельный aлгоритм методa Монтe-Кaрло и рeзультаты моделировaния. 

Aлгоритм методa Монтe-Кaрло [4] cостоит из двуx оcновных циклoв. Вo влoженном 

циклe провoдится мoделирование oдной реaлизации процессa. Нa кaждом времeнном шaге 

провoдится пoследовательное выпoлнение прoцедур мoделирования. Внeшний цикл 

пoвторяет реaлизации n рaз для пoлучения трeбуемого объемa выбoрки. Кaждая новaя 

реaлизация повтoряется незaвисимо oт прeдыдущих. Незaвисимость результaтов в 

рaзличных рeaлизациях обeспечивается зa cчет использовaния рaзных последовaтельностей 

псевдослучaйных чиcел. 
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Рисунок 1. Укрупненная блок-схема последовательного алгоритма метода Монте-

Карло 

 

При прогрaммной реaлизации описaнной матемaтической модeли нe иcпользовалось 

никaких специaльных мaтематических пaкетов. Былa рaзработана прогрaмма нa языкe Cи, 

реaлизующая aлгоритм, приведeнный нa риc. 1, и провeдено модeлирование стaционарного 

течeния одноaтомного гaза с иcпользованием ПММК. При этoм рaссматривалось повeдение 

одноaтомного гaза с плотноcтью 1021 мoлекул нa eдиницу объемa в тeчение 0.0025 с. Для 

модeлирования иcпользовалось 10000 модeлирующих чaстиц, прострaнство рaзбивалось нa 

100 ячеек, было проведено 1000 незaвисимых стaтистических иcпытаний. Получeны 

cледующие результaты. 

 

Таблица 1. Результаты моделирования 

Число столкновений 3056227 

Средняя температура 301.039072 

Погрешность вычисления температуры 0.039101% 

Соотношение экспериментального и теоретического 

числа столкновений 
1.000612 

 

Оптимизaция aлгоритма методa Монтe-Кaрло. 

Для доcтижения большой точноcти моделировaния приxодится использовaть нe менеe 

10000 моделирующих чaстиц в облaсти и проводить по крaйней мере 1000 незaвисимых 

стaтистических иcпытаний. Этo привoдит к тoму, чтo пoследовательный aлгоритм ПММК 

рaботает достaточно долгo. Пoэтому для сокрaщения врeмени рaботы прогрaммы 

примeняются aлгоритмы рaспараллеливания методa Монтe-Кaрло. 

aлгоритм рaспараллеливания по незaвисимым стaтическим испытaниям. 

Незaвисимость отдeльных реaлизаций дрyг от другa позволяeт выпoлнить иx 

пaраллельно нa рaзных процессорaх [1]. Примeнение тaкого пoдхода нa p-процесcорной 

систeме привoдит к сокрaщению в p рaз числa итерaций внeшнего циклa методa Монтe-

Кaрло. Обмeн дaнными проиcходит тoлько поcле зaвершения вcех раcчетов нa процесcорах. 

Обрaботка рeзультатов вeдется последовaтельно нa одном процесcоре поcле зaвершения 

обменa дaнными. Облaсть эффeктивного применeния тaкого aлгоритма p ≤ NMC. Для 

достижeния оптимaльных знaчений ускорeния и эффeктивности n должно быть крaтно p. 

При p > NMC возможноcти уcкорения, предоcтавляемые вычиcлительной cистемой, являютcя 

избыточными. 
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Рисунок 2. Укрупненная блок-схема алгоритма распараллеливания по независимым 

статистическим испытаниям 

 

При модeлировании рaссмотренной вышe зaдачи с иcпользованием aлгоритма 

раcпараллеливания по незaвисимым стaтистическим иcпытаниям были получeны следующие 

результaты. 

Врeмя рaботы aлгоритма раcпараллеливания по незaвисимым стaтистическим 

испытaниям нa рaзличном числe ядeр (для вычислительной плaтформы со следующими 

хaрактеристиками: двa двухъядерныx 2 x Intel Xeon (2.00 GHz), 4 Mb Cache, 4Gb RAM). 

 

Таблица 2. Результаты алгоритма распараллеливания по независимым 

статическим испытаниям на различном числе ядер 

Время работы последовательного алгоритма 4018 с 

Время работы последовательного алгоритма на 2 

ядрах 

2038 с 

Время работы последовательного алгоритма на 3 

ядрах 

1373 с 

Время работы последовательного алгоритма на 4 

ядрах 

1014 с 

 

Тaким обрaзом, получeно уcкорение близкоe к линeйному и эффeктивность 

приблизитeльно рaвная 1. 

Aлгоритм рaспараллеливания пo дaнным. 

Врeмя рaсчета зaдачи мeтодом ПММК опрeделяется врeменем выполнeния 

внутрeннего циклa. Длитeльность этого циклa зaвисит от числa модeлирующих чaстиц в 

облaсти и числa ячeек. Поэтому для сокрaщения врeмени рaботы прогрaммы примeняется 

aлгоритм рaспараллеливания по дaнным, прeдложенный aвторами стaтьи. При этом ячeйки 

моделируeмого объемa рaвномерно рaспределяются мeжду процессорaми. Нa кaждом 

врeменном шaге процeдуру пeремещения кaждый процеcсор выполняeт для всeх молeкул, а 

процeдуру рaсчета столкновeний – только для молeкул, рaсположенных в ячейкaх, 

обрaбатываемых дaнным процеcсором. Зaтем проиcходит обмeн дaнными мeжду 

процессорaми и пeреход к слeдующему врeменному шaгу. Послe зaвершения вcех рaсчетов 
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обрaботка рeзультатов вeдется поcледовательно нa одном процесcоре. Уcкорение и 

эффeктивность этого aлгоритма зaвисят от числa модeлирующих чaстиц в облaсти и числa 

ячeек – чeм большe чaстиц и ячeек, тeм большe врeмени зaнимает рaсчет cтолкновений 

отноcительно процeдуры пeремещения молeкул, тeм большe уcкорение и эффeктивность. 

Область эффективного применения такого алгоритма на p-процессорной системе: число 

процессоров p не должно превышать числа ячеек. 

 
Рисунок 3. Укрупненная блок-схема алгоритма распараллеливания по данным 

 

При моделировании рассмотренной выше задачи с использованием алгоритма 

распараллеливания по данным были получены следующие результаты. 

Время работы алгоритма распараллеливания по данным на различном числе ядер (для 

вычислительной платформы со следующими характеристиками: два двухъядерных 2 x Intel 

Xeon (2.00 GHz), 4 Mb Cache, 4Gb RAM). 

 

Таблица 2. Результаты алгоритма распараллеливания по данным на различном 

числе ядер 

Время работы последовательного алгоритма 4018 с 

Время работы последовательного алгоритма на 2 

ядрах 

2274 с 

Время работы последовательного алгоритма на 3 

ядрах 

1666 с 

Время работы последовательного алгоритма на 4 

ядрах 

1341 с 

 

Таким образом, получены несколько меньшие ускорение и эффективность, чем при 

использовании алгоритма распараллеливания по независимым статистическим испытаниям. 
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Аннотация 

В данной статье описывается практическая сторона системного коррупционного 

риска в рамках деятельности управления собственной безопасности в ее организационном, 

управленческом и функциональном аспекте, а также пути решения и преобразования точки 

опоры собственной безопасности при выполнении своих служебных и должностных 

обязанностей. Изменение структурного отношения к деятельности сотрудника ОВД и 

сопутствующего изменения его отношения к своему долгу и обязанностям перед обществом 

и государством.         

Ключевые слова 

Органы внутренних дел, коррупция, коррупционные правонарушения, преступность, 

дисциплинарное наказание, коррупционный риск, предупреждение и профилактика 

коррупционных рисков, антикоррупционная политика страны, собственная безопасность и 

его деятельность. 

 В рамках исполнения Концепции антикоррупционной политики Республики 

Казахстан на 2022 - 2026 годы [1] и внесении изменений в некоторые указы Президента 

Республики Казахстан, Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 

802 [2], где определены основные направления антикоррупционной политики и сфер 

основных принципов и подходов развития антикоррупционной политики. Возникает 

необходимость решения поставленных задач и реформенных изменений деятельности ОВД в 

сторону антикоррупционной культуры и ведомственной политики. «Для достижения наших 

целей обновление государственного аппарата или кадровые изменения недостаточны, 

перемены каждый должен начинать с себя, нам нужно перезагрузить систему 

индивидуальных и общественных ценностей» - цитата от 16 марта 2022 года Касым-Жомарт 

Токаев [3].   

Своевременная профилактика и предупреждение коррупции на местах в органах 

внутренних дел (далее-ОВД), есть источник искоренения коррупции и полноценного 

реформирования Министерства внутренних дел (далее-МВД), о которой вот уже последние 

годы бурно обсуждаются  властями и решаются задачи на пути к этому. Только через верную 

профилактику и предупреждение мы минимизирует уровень коррупции, но и покажем и 

научим сотрудников ОВД антикоррупционной культуре и порядочному подходу к своим 

служебным полномочиям.      

В системе Министерства внутренних дел Республики Казахстан существует 

структурное подразделение, именуемое как Управление собственной безопасности (далее-

УСБ) на подведомственных территориях, которое ведет свою работу согласно поставленных 

задач и функций, регламентированных в Положении о Департаменте собственной 

безопасности Министерства внутренних дел Республики Казахстан [4].  

Задачами УСБ являются защита конституционных прав и свобод физических и 

юридических лиц, защита прав сотрудников и членов их семей, обеспечение собственной 
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безопасности, борьбы с преступностью и иными нарушениями законности в ОВД, 

предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений, 

совершенных сотрудниками ОВД, досудебное расследование в отношении сотрудников 

ОВД, профилактика нарушений законности и дисциплины сотрудниками ОВД.  

Однако на основании пресечения и раскрытия коррупционных правонарушений 

прямая заслуга установилась за уполномоченными органами противодействия коррупции, 

хотя УСБ также является субъектом противодействия коррупции и имеют на это право и 

полномочия, регламентированная законодательством. Работа УСБ зачастую носит закрытый 

характер, что препятствует прозрачности, законности и обоснованности их действий, на 

фоне нарастающего уровня с каждым годом публичных заявлений сотрудников различных 

территориальных ОВД и учреждений на противоправность действий по отношению к ним 

внутриструктурных лиц.  

Практическая работа сотрудников УСБ построена исключительно на однобокой 

карательной основе в отсутствии объективности и наличии субъективности в их действиях, 

которая напрямую негативно влияет на организационную составляющую 

внутриструктурного подразделения, а также немаловажную роль соблюдения прав, свобод и 

законных интересов лиц занимающихся государственной деятельностью, то есть 

специальных субъектов государственного управления в сфере охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности. На фоне участившихся скандальных 

фактов разоблачения сотрудников УСБ в неправомерных действиях и нарушении закона, 

негативно влияет на имидж силовой структуры и морально-психологический фон 

территориальных подразделений.  

Как например, 23 сентября 2019 года Антикоррупционной службой был задержан 

сотрудник управления собственной безопасности департамента полиции Шымкента по 

подозрению в вымогательстве и коррупции, а именно, что он вымогал и получил взятку у 

инспектора патрульной полиции в размере 500 тысяч тенге (около 1 300 долларов) за 

непривлечение к дисциплинарной ответственности в виде увольнения, а также общее 

покровительство [5].    

Также опубликованное в октябре месяце 2021 года коллективное обращение 

сотрудников Департамента полиции города Нур-Султан в отношении начальника УСБ ДП 

города Нур-Султан о неправомерных действиях последнего[6]. 

Еще один пример, в феврале 2022 года уволенный сотрудник выложил пост с 

обвинениями в отношении начальника УСБ ДП по ЗКО с фактами в форме фото и 

видеофиксации в средствах массовой информации под заголовком «Произвол полиции» [7].  

 Региональным каналом «Отырар» в январе 2021 года был опубликован материал об 

увольнении сотрудника, который остановил пьяного сотрудника УСБ г. Шымкент, который 

попытался уйти и скрыться от погони за ним[8].  

В мае 2020 года на блокпосту в Алматинской области, где погибли двое сотрудников 

полиции. Причиной ДТП стали упущения в профилактической работе с личным составом и 

непринятие своевременных мер реагирования в отношении сотрудников, совершивших 

правонарушения и дисциплинарные проступки. Кроме того, дана оценка фактам 

представления искаженной информации в СМИ [9].  

Зимой прошлого года сотрудник ИВС полиции из ДП по ВКО в открытом обращении 

Министру внутренних дел РК и Президенту РК на видео заявляет о незаконности отданного 

приказа ему своим руководством и о преследовании его в последствии (самоуправстве), а 

также в бездействии сотрудников УСБ [10].  

В мае месяце 2021 года сотрудники учреждения ГМ-172/6 ДУИС по Мангыстауской 

области в открытых источниках сообщили о неправомерных действиях руководства в 

отношении них, где также за укрывательство обвиняют собственную безопасность [11].   

В марте месяце 2020 года сотрудники УСБ по Павлодарской области были замечены в 

неприглядной новости под заголовком «Украли или подобрали?» порочащее их имя и 

дискредитирующее МВД РК, за которое были привлечены к ответственности [12].   
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На данный момент расследуют громкие уголовные дела, где также фигурируют 

сотрудники среднего и высшего состава УСБ. Такие нелицеприятные сводки имеют 

постоянный характер, что крайне сильно дискредитирует МВД РК в глазах общества, так как 

эти подразделения должны быть примером для своих сотрудников честности, открытости, 

нетерпимости к коррупции с высокими морально-нравственными качествами.     

Отдельно отмечается подотчетность УСБ Министерству внутренних дел Республики 

Казахстан, у которой нет заинтересованности в своей внутренней дискредитации в глазах 

общества, однако во имя оправдания существования такого структурного подразделения, 

подотчетного ему же, как УСБ возникает необходимость представления результатов их 

работы и результативность их существования.  

На основании указанного возникает односторонняя карательная инициатива по 

отношению к сотрудникам, функции которой вполне могут исполнять кадровый аппарат 

совместно с оперативными отделами органов и учреждений, как применяя меры 

дисциплинарного характера, так и выявляя факты нарушений небольшой тяжести. Но как 

показала практика основной насущной проблемой в ОВД является нарушения законности 

коррупционного характера, которая берет свое начало с коррупционного риска, либо 

конфликта интересов, а по тяжким правонарушениям такая работа может вестись такими же 

уполномоченными на это органами.   

В целом наличие УСБ при МВД РК порождает опаснейший вид системного 

коррупционного риска, который сопряжен с отсутствием подотчетности иному надзорному 

органу. Такие обстоятельства наводят мысль такого явления как, применение УСБ в качестве 

регулирующего инструмента при руководстве органа или учреждения внутриструктурного 

устранения «неугодных» или «неудобных» лиц, препятствующих системной коррупции в 

этом же органе. В дополнение имеет место быть полное отсутствие в действиях УСБ защиты 

членов семей сотрудников, являющееся одной из их первостепенных задач, не говоря уже о 

самих сотрудниках ОВД. 

Сфера рассматриваемых УСБ некоторых видов нарушений сотрудников ОВД на 

сегодняшний день, а именно жалоб, заявлений и иных правонарушений носит 

коррупционный характер в форме коррупционных рисков и конфликта интересов. Примеров 

тому множество, однако различная интерпретация их структурой УСБ, отводит внимание на 

иные формы преследования и пресечения таких правонарушений, отходя от корня проблемы 

с точки зрения объективной стороны.  

На наш взгляд решением указанной системной проблемы и надлежащего 

противоборства системной коррупции является внедрение так называемой Комплаенс-

службы в ОВД, подотчетная органу по противодействию коррупции. Комплаенс (англ. 

compliance — соответствие; происходит от глагола to comply — соответствовать) — 

буквально означает (см. в Оксфордском словаре английского языка) Соблюдение — 

действие в соответствии с запросом или указанием [13]. 

С начала 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил усилить 

профилактическую работу по противодействию коррупции, в связи с чем были внесены 

поправки в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан» от 6 октября 2020 года за № 365-VI [14], где прописана 

регламентированная деятельность комплаенс-служб и внесены поправки в части 

регламентации института комплаенс. При этом, одной из превентивных мер, показавших 

свою эффективность во многих странах мира, является практика внедрения комплаенс-

служб. Современная антикоррупционная политика опирается на превенцию, основываясь на 

партнерских отношениях с гражданским обществом, в том числе добропорядочным 

бизнесом.  

Антикоррупционные комплаенс-службы представляют из себя независимые 

подразделения в организации, имеющие официальный статус, право доступа на получение 

всей необходимой информации, право на проведение внутренних расследований по 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (170) 2022 г. 

 

86 
 

потенциальным нарушениям с привлечением необходимых экспертов в сфере комплаенс-

контроля.  

Антикоррупционные комплаенс-службы – это, так сказать, комиссары Агентства на 

местах, которые взаимодействуют со всеми категориями регулирующих и надзорных 

органов, обеспечивая успешную реализацию многоуровневой системы противодействия 

коррупции.  

Такая служба в системе ОВД будет является:  

-во-первых, яркой альтернативой при замещении такого инструмента внутреннего 

регулирования, как УСБ, так как задачами антикоррупционной комплаенс-службы является - 

разработка документов по противодействию коррупции, проведение антикоррупционного 

мониторинга и выявление коррупционных рисков в деятельности организаций, проведение 

антикоррупционных разъяснительных встреч с коллективом, выявление и урегулирование 

конфликта интересов, развитие корпоративных этических ценностей, взаимодействие с 

другими подразделениями гражданского общества  и др.  

-во-вторых, деятельность комплаенс системы основывается на   антикоррупционном 

мониторинге деятельности органа или государственного учреждения, что даст государству 

прямую подотчетность о соблюдении антикоррупционного курса и политики 

государственного органа и учреждения, так как в большинстве случаев правонарушения 

сотрудников являются коррупционными, а дисциплинарные могут рассматривать кадровые 

службы на местах;  

- в-третьих, деятельность комплаенс системы также включает в себя осуществления 

постоянного и тесного взаимодействия с другими подразделениями гражданского общества, 

что даст наибольшую прозрачность, честность при рассмотрении заявлений, жалоб и 

обращений граждан и юридических лиц в отношении сотрудников ОВД и повысит доверие 

общества к ОВД, сократив дистанцию между ними, во исполнение «слышащего 

государства»;  

- в четвертых, существенным плюсом также будет являться снижение рисков 

неэффективного расходования бюджетных средств и коррупции в закупках, повышение 

экономической эффективности бюджетной поддержки,    качественная цифровизация как 

фактор снижения коррупции, совершенствование инструментов выявления и устранения 

предпосылок коррупции.       
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АНЫҚ ЕМЕС ЛОГИКА АППАРАТЫ НЕГІЗІНДЕ ӨНДІРІС САПАСЫН 

БАСҚАРУ ПРОЦЕСТЕРІН МОДЕЛЬДЕУ 

 

Жұмбеков Ерасыл Асанбекұлы 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ ақпараттық технологиялар факультетінің студенті,  

Ғылыми жетекшісі – Сагнаева Сауле Кайроллиевна 

Нұр-Сұлтан, Казақстан 

 

Аннотация: Машиналық басқару әдістерінің негізіндегі сапа басқару жүйелерін 

талдау, яғни: статистикалық бақылау әдісін жүзеге асыратын сапа менеджменті жүйелерінің 

классификациясы, өнім сапасын интеллектуалды бақылау әдістері мен алгоритмдері 

көрсетілген. 

Кілт сөздері: статистикалық бақылау және реттеу жүйелері, статистикалық сәйкестік, 

технологиялық операциялар, датчик. 

Өндірістің тиімділігі мен өндірілетін өнімнің сапасын арттыру – саланың алдында 

тұрған маңызды экономикалық міндет. Оның қорытындысында өнімнің қасиеттерін 

бақылаудың статистикалық әдістеріне негізделген күрделі жүйелер мен техникалық 

құралдарды отырғызу үлкен мәнді жоғалтуы керек. 

Жалпы жағдайда сапаны статистикалық бақылау және реттеу жүйелері (СБСР) – 

жеткілікті ақпаратты алу үшін өлшеуіштер мен өлшеу құралдарының шартты жиынтығы, 

оны біртұтас қалыптасқан физиологиялық шамаларға қайта ұйымдастыру мақсатында 

түрлендіргіштер, нақты есептеулер. жалпы қабылданған бақылауды орындайтын 

құрылғылар; алгоритмдер, сақтау құрылғылары және шығару, сигнал беру, сақтау және жазу 

үшін әртүрлі құрылғылар. 

Жаппай өндірістік СБСР жүйелері мыналарды орындайды:  

 өңделетін өнімдердің бақыланатын параметрін автоматты өлшеу; 

 нақты статистикалық әдістер негізінде өлшеу нәтижелерін өздігінен өңдеу; 

 жабдық параметрлерін орнатуды бақылайтын сигналдарды орнату. 

Сапаны басқарудың статистикалық технологиялары ғылыми-техникалық процестің 

ұқыптылығын статистикалық талдауға, ғылыми-техникалық прогресті статистикалық 

реттеуге және сапаны статистикалық қабылдауды бақылауға арналған (1.1-сурет). 

Технологиялық процестің дәлдігін статистикалық талдау – технологиялық процестің 

уақытында ағынның дәлдік сипаттамалары мен заңдылықтарын статистикалық әдістермен 

анықтау. 

Технологиялық процесті статистикалық реттеу – оның сапасының қажетті деңгейін 

қамтамасыз ету және ақаулардың алдын алу үшін өнімнің параметрлерін тексерудің соңғы 

нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық прогрестің параметрлерін түзету. 

Статистикалық сәйкестік құралы - бақылау жобасын түсіндіру мақсатында 

статистикалық технологияны пайдаланатын сәйкестікті растау өнімі, яғни жобаны жиналған 

ақпаратқа сәйкес реттеу үшін. 

Ақылға қонымды статистикалық технологиялар стандарттар мен арнайы әдебиеттерде 

қамтылған ұсыныстарға сәйкес таңдалуы керек, шешілетін мәселелер арқылы 

байланыстырылады (1.2-сурет). 

СБСР жүйелерінің екі түрі танылады: біріншісі - өнімнің өндірістік циклін өзгертпей 

басқарылатын жүйелер, екіншісі - реттеу мақсатында ғылыми-техникалық прогресті тоқтата 

тұруды талап ететін жүйелер. 
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Сур. 1.1. СБСР жүйелерінің классификациясы. 

 

Статистикалық бақылау пассивті немесе белсенді болуы мүмкін (1.2-сурет). 

 

Статикалық сапаны бақылау 

Пассивті Белсенді 

Статистикал

ық талдау 

Статистикал

ық емес талдау 

Ағымдағы 

профилактикалық 

бақылау 

Статистикал

ық реттеу 

 

Сур. 1.2. Статистикалық бақылаудың түрлерінің классификациясы. 

 

Технологиялық операцияларды автоматтандыру технологиялық (активті) және 

операциядан кейінгі бақылау әдістерін автоматтандыру желісі бойынша жүзеге асырылуы 

мүмкін. 

Екі әдіс те өнімнің қажетті сапасын қамтамасыз ету тұрғысынан маңызды. Дегенмен, 

шабуылдық бақылау негізінен прогрессивті, ақуалдың алдын алуға, яғни оны алу барысында 

жеткілікті мүлікті қамтамасыз етуге бағытталған сияқты. Сондықтан да негізгі құмарлық 

функционалдық бақылауға, яғни бақылауға беріледі, соның нәтижесінде ғылыми-техникалық 

операциялар реттеледі. 

Жабдықтың тозуына байланысты қателер бөлшектердің әрлеу жүйелерінің өзгеруіне 

әкелуі мүмкін. Бұл қателерді желілік жабдықты алдын ала орнату арқылы өтеу оңай емес, 

өйткені олар кездейсоқ. 

Әрбір шынайы (автоматты баптау дизайны) белгіленген кешіктіру уақыты 

болғандықтан, мүмкін болатын норма шегінен кейін мерекелік параметрдің рух деңгейін 
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реттеу үшін импульс берілуі керек. Қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін К және М бақылау 

аймақтарына олардың арасындағы бірдей максималды ықтимал басқару қадамының 

қашықтығымен айдалады. Бағдарланған көтерілістердің өзгеруін ескере отырып, 

тұрақтандыру әрекетінің бағытының өзгеруіне екі бақылау аймағының болуы күмән 

келтіреді (1.3-сурет). Басқару аймағы b таралуын сипаттайды. шығыс параметрі және оның 

ені жалпы алғанда процестің тұрақтылығына, басқару қадамына және қабылданған басқару 

алгоритміне байланысты. Басқару аймағын тарылтудың екі жолы бар: басқару қадамын 

азайту арқылы («кішігірім импульстарды» баптау деп аталатын) ) және R шығыс 

параметрінің өрескел таралуымен процестің асып кетуін болдырмайтын сәйкес басқару 

алгоритмін таңдау арқылы. Қабылданған басқару алгоритмін басқару блогы жүзеге асырады. 

ақпарат етіктері. 

 

 
 

Сур. 1.3. Автоматты баптау жүйесінің басқару аймақтары. 

 

Әрбір нақты жағдайда сапаны бақылау мен реттеудің статистикалық әдістерін енгізу 

әрқашан соңғысының дәлдігі мен тұрақтылығын зерттеуден тұратын технологиялық 

процесті мұқият статистикалық талдаудан бұрын болуы керек. 

Технологиялық процестің дәлдігін статистикалық талдау – бұл статистикалық 

әдістермен уақыт бойынша ағынның дәлдік сипаттамалары мен заңдылықтарын анықтау. 

Белгілі бір технологиялық процестің динамикасы дәлдік диаграммасы – 

технологиялық процестің дәлдік сипаттамаларының уақытқа тәуелділігінің графикалық 

көрінісі арқылы зерттеледі. 

Технологиялық процестің дәлдігін, баптауын және тұрақтылығын алдын ала 

статистикалық талдау  

 сапа сипаттамаларын таңдауды қамтиды;  

 датчиктерді және өлшеу әдістерін таңдау;  

 жинақталған және статистикалық материалды математикалық өңдеу; 

 ғылыми-техникалық процестің дәлдігін, теңшеу мүмкіндігін және 

тұрақтылығын сынау; 

 ғылыми-техникалық процестегі ауытқулардың түпкі себептерін анықтау және 

жою; 

 қарапайым ауытқулардың нормативтік мәндерін көрсету; үлгілердің жиілігі 

мен көлемін белгілеу; 

 сериялық-селективті сипаттамалар үшін реттеу шектерінің мөлшерлемелері; 

 өндірістік ақаудың типтік бөлігін белгілеу. 

Төменде ұсақталған өнімдерді сериялық өндірумен байланысты ғылыми-техникалық 

процесті жеткілікті түрде мұқият түсінуге мүмкіндік беретін зерттеудің жалпы кезеңдері 

берілген. 

Қозғалысты алдын ала зерделеу процесінде сол жабдық үшін досынан кейін жақсы 

ниетті адам шығаратын өнімдердің параметрлері туралы сертификат жиналады.Оның 

нәтижелері бойынша жалпы өңдеу қателерінің таралу сипаты және олардың таралу 

параметрлерінің уақыт бойынша өзгеруі қосымша бағаланады. 

Тарату қисығына әсер ететін бас тартудың көптеген себептерін шамамен төрт класқа 

бөлуге болады (1.4-сурет): 
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 екі жақты, некенің көптеген себептеріне әсер етеді, олардың әрқайсысы бір-

бірінен басым болмайды (1.4, а-сурет); 

 жалғыз, бірте-бірте өсетін, жинақталатын (1.4, б, в-сурет); 

 күтпеген жерден пайда болатын және жоғалып кетуі, секірулерде, айтарлықтай 

ұзақ, аз мөлшерде (1.4-сурет, г). Некенің осы себептерінің болуы реттелмеген технологиялық 

процестерге тән, әсіресе дәйекті операциялар байланысты емес; 

 кездейсоқ, көбінесе бір жақты, қысқа мерзімді (1.4. сурет). 

 
Сур. 1.4. Сапа көрсеткіштерінің таралуының кластарының мысалы. 

 

Бақылау үшін келесі екі жалпы талаптардың бағасын төлейтін параметрлер 

таңдалады: 

 бұйымның қасиетін, жұмыс қасиеттерін алдын ала анықтауға немесе оларға 

рұқсат етуші әсер етуді қажет етеді; 

 бұл параметрлерді талдау ғылыми-техникалық процестердің ұқыптылығы 

туралы негізінен мінсіз ақпаратты тастауға мәжбүр. 

Ғылыми-техникалық іс-әрекеттердің ұқыптылығы мен тұрақтылығының 

статистикалық белгілерінің мөлшерлемесі үлгілердің өлшемдері мен жиілігін, өлшеу 

құралының ұқыптылығын, жабдықтың тозуын және басқа да факторларды ескере отырып, 
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әрбір әрекет үшін жүргізілуі керек. Ұқыптылық пен тұрақтылықтың жалпы белгілері – 

ұқыптылық көрсеткіші Кт және ғылыми-техникалық прогрестің параметрлік ауысымының 

Кп көрсеткіші. 

Таңдаудағы жеке мәндер бойынша әрекет ететін әдістер. Атауынан көрініп 

тұрғандай, бұл жағдайда процесті баптау сипаттамасы ретінде жеке мәндер пайдаланылады - 

жеке үлгі деректер. Таңдамалы мәндердің әрқайсысы белгілі бір рұқсат етілген мәндер 

диапазонымен салыстырылады, осы аймақтың шекарасынан тыс кез келген мәннің шығуына 

сәйкес процесс конфигурацияланады және реттеу қажеттілігі бағаланады. 

Көрсетілген техникалық рұқсаттарға сәйкес бақылау шектерін есептеу әртүрлі 

әдістермен жүзеге асырылуы мүмкін. Егер рұқсат етілген мәндер диапазоны аудит шегіне 

сәйкес келсе және аудит аяқталғаннан кейін кету некенің шығу тегі туралы куәландырса, 

онда біз калибрлерді шектеу әдісі туралы айтып отырмыз. Рұқсат етілген мәндер диапазоны 

өте тар болса, бақылау сызығынан кейін кету одақтың орны бар дегенді білдірмейді, өйткені 

төмендетілген төзімділік рецепті бейімделген. Бұл әдістердің екеуі де ақауларды 

болдырмауға және жабдықты дұрыс орнатуға жеткілікті сенімділікпен мүмкіндік бермейді, 

сондықтан олар автоматты статистикалық бақылау үшін сирек қолданылады. Үлгіде жеке 

мәндерді пайдаланатын барлық әдістер шағын іріктеу өлшемдеріне негізделуі керек. 

Бірыңғай өнімді реттеуді де осы әдістердің бірінің мысалы ретінде қарастыруға болады. 

Неғұрлым сипатталған жолдарды кейінгі өңдеу экстремалды құндылықтардың 

рецептін ұсынады. Берілген тексерулерге тапсырыс беріп, вариациялық жүйені алғаннан 

кейін, берілген қатардың соңғы мүшелері, басқаша айтқанда, іріктеудегі үлкен және кіші 

мәндер сәйкес аудит салаларымен және шекараларымен, курсты тексерумен теңестіріледі. , 

яғни суспензия меандры соңғы мүшелердің әрқайсысының қасында орнатылады, бақылаудан 

шығады. Бақылау шектері ең үлкен және ең кіші мәндер үшін сәйкесінше келесідей 

анықталады: ең кіші мән үшін XXcr = Xx + rx; ең үлкен мән үшін XPcr = Xp + rp, мұнда Xx 

және Xn - ең кіші және ең үлкен мәндердің орташа мәндері, rx және rp - бірдей мәндегі ең 

кіші және ең үлкен мәндердің ең үлкені мен ең кішісінің арасындағы айырмашылықтың 

жартысы үлгілер. Экстремалды мәндер әдісімен бақылау кезінде үлгінің кез келген 

экстремалды мәндерінің мәні бойынша процесті орнатуды да, ең үлкен және ең кіші 

арасындағы айырмашылық бойынша өңдеу дәлдігін де талдауға болады. үлгідегі мәндер. Бұл 

әдіс бойынша бақылау шектерін есептеу процестің дәлдігі мен бапталуын алдын ала мұқият 

зерделеуді талап етеді. Тиімділік пен сенімділік тұрғысынан бұл әдіс төмендетілген 

төзімділік әдісінен аз ерекшеленеді және оны автоматты статистикалық бақылау үшін 

пайдалану ұсынылмайды, өйткені төмен тиімділік үшін өте күрделі құрылғы схемасы қажет. 

Автоматтандыру үшін ең жақсысы және жеке мәндерде жұмыс істейтін әдістердің 

ішінде өте сенімдісі - шағын үлгілерді пайдаланатын итерация әдісі. Жеке мәндердің 

әрқайсысы келесі критерий бойынша тексеріледі: олардың барлығы белгілі бір бақылау 

шекараларынан тыс па, яғни бір үлгінің барлық деректері бақылау шекарасынан тыс кейбір 

бір итерацияны құрайды ма. Егер бұл әдісті максималды калибрлер әдісімен салыстыратын 

болсақ, кейбіреулер таңдаудың барлық мәндері басқару элементінің жанында ізделетінін 

тексеруге мүмкіндік береді, өйткені олар рұқсат етілген мәндер ауқымында бір итерацияны 

құра ма, содан кейін итерациялық рецепт. неғұрлым дұрыс және тиімдірек. 

Бұл әдіске қосымша, шағын үлгілер үшін топтастыру рецепті қолданылады, олардың 

кейбіреулері үлгідегі жеке мәндермен жұмыс істейді. Осының барлығымен бір үлгіге сәйкес 

келетін барлық деректер бақылау шекарасы бойынша үш топқа бөлінеді: біріншісі - төменгі 

шекара арқылы солға, екіншісі - жоғарғы шекара арқылы оңға, үшіншісі - төменгі шекара 

арқылы. қайта қарау шекаралары. Әрбір топқа жататын өлшенген мәндердің саны есептеледі, 

атап айтқанда: n "- рұқсат етілген ең кіші өлшемнен аз өлшемдері бар бөліктер саны, n + - 

рұқсат етілген ең үлкен өлшемнен үлкен өлшемдері бар бөліктер саны. n - рұқсат шегінде 

өлшемдері бар бөліктер саны. 

Сонымен қатар келесі көмекші шамалар есептелінеді: nx = n+ + n~ және n2 = n+ -n~. 

P1 және Pg мәндері сәйкесінше некелердің санын сипаттайды, яғни. өңдеу дәлдігі және 
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баптау орталығының ауысуы, олардың әрқайсысы белгілі бір сыни мәндермен 

салыстырылады, одан жоғары сигнал қайта реттеуге жіберіледі, егер n2 > n2max немесе n2 < 

n2gshp, немесе |n2| > n2kr немесе ni > n^ болғанда процесті тоқтату пәрмені. 

Бұл әдіске негізделген статистикалық реттеу, жеткілікті сенімді болмаса да, жүзеге 

асыру өте қарапайым. 

Гипотезаларды статистикалық талдау әдістері. Егер өңделетін өнімдердің 

бақыланатын параметрінің мәні бақылау объектісін алдын ала зерттеу барысында таралу 

заңы нақтыланған Х кездейсоқ шама болса, онда белгілі бір n іріктеу өлшеміне сүйене 

отырып, мынаны жасауға болады: бөлу параметрлерінің мәні туралы пайымдау. Бұл 

жағдайда екі гипотеза алға қойылады: нөл Бірақ, қандай да бір параметрдің мәні β = Vy 

болғанда және бәсекелес, немесе балама, H1, параметр V = 9X болғанда. 

Баламаға қатысты нөлдік гипотезаны статистикалық тексеру Жоқ гипотезаны 

қабылдаудан немесе оны жоққа шығарудан тұрады (жалпы жиынтықтан кейбір таңдау үшін 

H қабылдаңыз). Бұл жағдайда сіз бірінші типтегі қатені жасай аласыз - гипотезаны жоққа 

шығару. Бірақ оның ақиқат жағдайында - және екінші түрдегі - оның жалғандығы 

жағдайында H1 гипотезасын қабылдау. Негізгі және екінші түрдегі қателердің ықтималдығы 

белгілі бір ауа санынан аспауы керек. 

Статистикалық гипотезаны тексеруге арналған рецепт v, in, a және p берілген үлгі 

өлшемін n азайтуда қамтылған оңтайлылық аспектісін марапаттауы керек. 

Екі қолайлы гипотезаны таңдау операциясы бар - антикварлық және дәйекті. 

1. Классикалық Нейман-Пирсон операциясы. Бұл процедура n таңдаудың алдын ала 

тексерілген аспектілеріне негізделген. Бұл жағдайда берілген өлшемдегі әртүрлі үлгілер 

жиынтығы екі қабаттаспайтын E0 және E1 ішкі жиындарына бөлінеді.Егер таңдама Eo-ға 

түссе, онда Ho гипотезасы қабылданған, егер үлгі Е1-ге түссе, онда H1 гипотеза 

қабылданады. 

a және p бекіткенде, Eb таңдау n үлгі өлшемі минималды болатындай етіп таңдалуы 

мүмкін. Нейман-Пирсон ішкі жиынының E1 шекарасы гипер-бетімен беріледі.  

Егер таңдама bp <C теңсіздігін қанағаттандырса, мұндағы C - түзету коэффициенті, 

Ho гипотезасы қабылданады, әйтпесе, Hb 

С мәндері және іріктеудің ең аз мөлшері n сәйкес формулаларға сәйкес O, 0x, a және p 

тұрғысынан анықталады. 

2. Кезекті Уолд процедурасы. Бұл процедурамен n үлгі өлшемі алдын ала 

анықталмайды. Өлшемі n (n=1, 2, 3, ...) іріктемесіне әкелетін эксперименттің әрбір кезеңінде 

= үлгілер жиынтығы E0, E және E1 қабаттаспайтын 3 ішкі жиынға бөлінеді. Егер үлгі Eo-ға 

түссе, онда But гипотезасы қабылданады, егер үлгі Eb-ге түссе, онда Н1 гипотезасы 

қабылданады. Егер үлгі Е-ге түссе, онда гипотезалардың ешқайсысы қабылданбайды және n 

+ 1 эксперимент жүргізіледі. 

E0, E және E1 аймақтары екі A және B тұрақтыларымен берілген.Егер n-ші тәжірибе 

bp<B болса, онда Ho гипотезасы, bp> A болса, Hb гипотезасы қабылданады.Егер A <bp <B, 

онда келесі n+1 тәжірибе жүргізіледі. Бұл жағдайда n мән болып шығады, бірақ n-нің 

математикалық күтуі көп жағдайда Нейман-Пирсон процедурасындағы n мәнінен 1,5–2 есе 

аз. 

Осы процедураларға қосымша қысқартылған дәйекті талдау қолданылады. Егер 

гипотезалардың қайтымсыз қорытындысын іздеу курсы Бірақ сонымен бірге Н1, өз 

кезегінде, шексіз үлкен уақытты алады, онда қарастырылып отырған болжам антикалық 

әдіспен тексеріледі, басқаша айтқанда, іріктеу өлшемі емес. алыс және екінің бірі болуы 

мүмкін. Классикалық Нейман-Пирсон процедурасында қарастырылатын әрекеттер 

таңдалады. Сапаны бақылау құрылғыларында қысқартылған дәйекті талдауды қолдану 

басқару құрылғысының салыстырмалы қарапайым құрылымымен нәтижелерді бағалау 

дәлдігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. 
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АНЫҚ ЕМЕС ЛОГИКА АППАРАТЫ НЕГІЗІНДЕ ӨНДІРІС САПАСЫН 

БАСҚАРУ ПРОЦЕСТЕРІН МОДЕЛЬДЕУ 

 

Жұмбеков Ерасыл Асанбекұлы 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ ақпараттық технологиялар факультетінің студенті,  

Ғылыми жетекшісі – Сагнаева Сауле Кайроллиевна 

Нұр-Сұлтан, Казақстан 

 

Аннотация: Процестер сапасын басқаруды модельдеу, яғни сапаны басқарудың анық 

емес модельдерін анықтау. Барлық мүмкін моделдердің негізін құру. 

Кілт сөздері: реттеу объектісі, анық емес модель, ситуациялық желі, басқару жүйесі, 

ПИД контроллер, басқару шешімдері. 

Реттеу объектісі болып талшықты-оптикалық модульді өндіру желісі табылады. Осы 

жолдың қол жетімді реттеу параметрлерін пайдалана отырып, бақылау әрекеттері мен 

оларды пайдалану ережелерін әзірлеу қажет. 

Бұл нақты объект сапалы белгілердің шамасын дәл қадағалауға мүмкіндік бермейді. 

Сондай-ақ, бақыланатын параметрлердің мәндерінің жиынтығы түрінде нақты шешім жоқ, 

өйткені басқарылатын параметрдің нақты мәні сапа атрибутына қалай әсер ететіні туралы 

нақты деректер жоқ. 

Нақты басқару жүйесінің моделі осылайша біз үшін белгілердің кіріс күйлерінің 

векторын білдіреді, оның жиынтығы белгілі бір уақытта объект орналасқан белгілі бір 

жағдайды, басқару векторын және жүйенің жауабын білдіреді, бұл шығыс деректері болып 

табылады. 

Реттеудің күрделілігі реттеу параметрлері мен сапалық белгілер арасындағы байланыс 

туралы қолда бар эвристикалық мәліметтерді ескеретін модель құруды талап етеді. Сондай-

ақ, модель реттелетін параметрлердің «жанама» әсерлерін ескеруі керек. Яғни, модель 

басқару әрекеті векторының бірқатар ерекшеліктерге әсерін ескеруі керек, өйткені бұл 

басқару объектісінде ur ерекшелігін өзгертуге бағытталған бір басқару әрекетінің R әсері 

әсер ететін жағдай туындауы мүмкін. y ерекшелігінің өзгеруі, бұл өз кезегінде келесі басқару 

әрекетін R тудырады 

Бақылау әрекеттерін әзірлеу бақылау параметрлерінің қол жетімді жиынтығымен 

әрбір сапа белгісі үшін реттеуді қамтиды. Басқару әрекеттерінің векторларын құрастыру 

үшін басқару объектісін әрқайсысы белгілі бір сапа белгісін реттейтін өзара байланысқан 

объектілер жүйесі ретінде көрсету қажет. 

Реттеу моделін құру кезінде біз белгілі бір функцияны реттеудің тек үш мүмкін әдісі 

бар екенін есте ұстаймыз: өсу, кему, өзгермейді. 

Бұл үш әдіс тек әртүрлі дәрежеде жұмыс істейді. 

Реттеу әдістерін сипаттау кезінде біз атрибуттағы қажетті өзгерісті есте сақтаймыз 

және оған жоғарыда аталған әдістердің бірінің әртүрлі дәрежелерін қолданамыз. Олардың 

физикалық орындалуы әртүрлі болуы мүмкін және модельдік шешімге сәйкес келу 

ықтималдығымен бағаланады. Яғни, атрибуттың мәнін біле отырып, модель осындай әдіс 

түрінде қалаған өзгертуге сұраныс береді және іске асыру сұралғанға ең қолайлы әсерлердің 

ықтимал санының ішінен таңдалады. 

Модель белгілерінің мәндерін реттеу ережелерін ресімдеу кезеңі, әйтпесе үлгінің 

өзінің күйі, белгілер күйлерінің моделі үшін маңызды белгілерді және келтірудің формалды 

ережелерін әзірлеумен байланысты. оларды идеалды күйге келтіреді. 

Сапа менеджменті жүйесінің моделін қалыптастыру үшін анық емес логиканы 

қолдану. Реттеу тұрғысынан алғанда, нақты объектінің жағдайын бағалауға және шешім 

қабылдауға мүмкіндік беретін елеулі жағдайларда нақтыға ұқсас модельді құру қажет. 

Басқару жүйесінің құрылымдық схемасы өнімнің барлық реттелетін параметрлерін және 

басқарылатын мүмкіндіктерін бөлектеуге мүмкіндік береді. 
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Талшықты-оптикалық модуль өндірісінің сапасын басқару кезінде сапа менеджменті 

жүйесі басқарылатын параметрлердің деректерін жылдам алады. Техникалық тапсырма сапа 

параметрлерінің деңгейін және осы параметрлерге төзімділік шегін белгілейді. 

Біздің сапа менеджменті жүйемізде талшықты-оптикалық модульдің n сапа 

атрибуттары бар делік, оларды басқарылатын параметрлер деп атаймыз. Сонда 

басқарылатын параметрлер жиынын вектор ретінде көрсетуге болады. 

Параметрлердің әрқайсысының анықтау облысы үздіксіз. Бірақ біз деректерді 

дискретті уақытта алатындықтан, біз оларды дискретті жиын ретінде көрсете аламыз. 

Осылайша, талшықты-оптикалық модульді өндіру үшін өндірісті басқару жүйесінің 

дискретті үлгісін аламыз. 

Белгілердің әрқайсысы үшін дайын өнім үшін маңызды болып табылатын бірнеше бос 

орындар бар, оларды осы белгінің белгілі бір күйіне жатқызуға болады. Бақыланатын 

параметрлердің әрқайсысы үшін басқару жүйесінің функциялары тұрғысынан қабылданған 

мәндер диапазонынан аралықтарды маңызды таңдауға болады. 

Интервалдар үшін 0,1 параметр аймағын ажыратуға болады, осы шекараларда 

параметрдің мәні нақты мәнге емес, тек осы аралыққа жататынын ескеру мүмкін. Бұл 

мүмкін, себептілік габариті орындары может статься предпочтен осындай жолмен, 

қажеттілігі осы шектеулер болуы мүмкін водилось предназначить жай-күйін, орнатылған 

осы параметрі ретінде бірдей. Демек, позиция-бұл жоғары сапалы атрибутты табу аймағынан 

тоқтаусыз аралық, бұл белгі талшықты-оптикалық модульдің шартты сапасының жүйелік 

қасиетін сипаттайды. 

Белгілердің әрқайсысының күйлерінің жиынтығы басқару объектісі орналасқан 

жағдайды құрайды. 

Жедел басқарудың шешімі басқару объектісінің күйін сипаттайтын сәйкес анық емес 

жағдайға байланысты. Басқару объектісінің анық емес жағдайы белгілі бір уақытта модуль 

өндірісінің күйін сипаттайтын мүмкіндік мәндерінің жиынтығымен ұсынылған. Кез келген 

сапалық параметрлердің өзгеруі сапалық өзгерісті немесе дайын өнімнің өзгеруінің 

алғышартын көрсетуі мүмкін. Бұған жауап ретінде түзету бақылауы қажет. 

Басқару объектісінің мүмкін болатын күйлерінің шексіз жиынтығы басқарылатын 

параметрлердің дискретті мәндерінің ықтимал жиындарының ақырлы жиыны түрінде 

жағдайлардың ақырлы санымен ұсынылуы мүмкін. Бұл ұсыну логикалық болып табылады, 

өйткені басқару құрылғыларында қате бар, деректер уақыт бойынша дискретті нүктелерге 

келеді. 

Төзімділік аймағында әрбір параметр сапаның максималды деңгейіне сәйкестік 

дәрежесі бойынша квалификациялануы мүмкін. Басқаша айтқанда, әрбір параметр үшін бізде 

анық емес жиын бар. Сәйкестік дәрежесін сарапшының пікірі арқылы таңдауға болады. 

Кейбір бірінші сапалық параметр X, таңдайық. Оның толеранттылық аймағында осы 

параметр арқылы сапа деңгейінің өнімділігін анықтауға болатын k ішкі интервал болсын. 

Сондықтан параметрдің қажетті нәтижесіне жету үшін k сапа сатысы бар. Қарай әр дәрежелі 

қасиеттері болуы мүмкін жылжыту үшін барлық сатысы арақатынасын ішкі аралығына 

алаңына жіберу. Сәйкестік 0-ден 1-ге дейінгі мәндерді қабылдайды. Бұл алшақтық таңдалған 

сапаның су жолына неғұрлым сәйкес келсе, оның 1-ге қатынасы соғұрлым жақын болады. 

Анық емес ситуациялық желі түріндегі модельді ұсыну. Модельді сипаттау үшін 

анық емес ситуациялық желіні (АЕСЖ) құруға болады, бұл анық емес бағытталған график. 

АЕСЖ шыңдары анықтамалық анық емес жағдайларға сәйкес келеді, доғалар жағдайлар 

арқылы өту үшін қажетті бақылау шешімдерімен және осы шешімдерге артықшылық 

дәрежесімен өлшенеді. 

Жоғарыда көрсетілгендей, жағдайлардың максималды саны маңызды ерекшелік 

күйлерінің мүмкін комбинацияларының санына тең. Немесе бір ерекшеліктің (немесе 

мүмкіндіктердің) бірнеше күйлері бірдей жағдайды құраса, ол аз болуы мүмкін. 

АЕСЖ графигінің шыңдарының саны жағдайлар санына тең және АЕСЖ моделінің 

фрагменті осылай көрінеді (1-суретті қараңыз). 
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Сур. 1. Анық емес ситуациялық желі фрагменті 

 

Шешімдер әр жағдайда өзгермейді, немесе қандай да бір түрде жағдайға байланысты 

болады, содан кейін оларды анықтау үшін «жағдай – шешімдердің қалауы» типті өндірістік 

жүйе қолданылады. Ағымдағы жағдайға сәйкес келетін бақылау шешімі басқару стратегиясы 

деп аталатын ҰҒҚ-да белгілі бір мағынада оңтайлы бағыт бойынша ағымдағы жағдайдан 

мақсаттыға өту үшін қажетті шешімдер тізбегін білдіреді. 

Басқару жүйесінің моделі қоршаған ортаның әсерін және кездейсоқ бұзылуларды 

ескеруі керек. Мұндай араласу өндіріске айтарлықтай әсер етеді. Модель объект туралы 

ақпаратты жинау арқылы бөгде әсерлердің әсерін жанама түрде бақылай алады. Бұл 

бұзылулардың әртүрлі жағдайында анықтамалық әсерлер басқа әсер береді. 

Талшықты-оптикалық модуль өндірісінің сапа менеджменті жүйесінде әрбір жағдай 

үшін бақылау параметрлерін қатаң орнату мүмкін еместігін ескеру қажет. Сондықтан көшу 

матрицалары эвристикалық талдау және сараптамалық бағалау негізінде бастапқы деректер 

түрінде беріледі. 

Модель статистика бойынша қосымша ақпаратты енгізуге болатын кірістермен 

қамтамасыз етілуі мүмкін, мұндай ақпарат басқару әрекетін таңдау блогына сипаттамалық 

белгілер үшін күйден күйге ауысу матрицаларын түзетуге көмектеседі. Бұл түзету өндіріс 

жағдайларының кездейсоқ өзгеруіне байланысты жүзеге асырылуы керек. 

Басқару шешімдерін қабылдау моделінің сипаттамасы. Бұл схеманы жүзеге асыру 

басқару объектісі болуы мүмкін ықтимал жағдайлардың жиынтығын барынша толық 

сипаттайтын стандартты жағдайлардың белгілі бір жинағын орнатуды қамтиды. 

Басқару жүйесі басқарылатын параметрлердің өзгеруін бақылайды, яғни белгілердің 

өзгеруін бақылайды. Басқаша айтқанда, жағдайдың өзгеруі бақыланады. 

Бақылау шешімдерін әзірлеу үшін бірінші қадам қазіргі уақытта басқару объектісі 

орналасқан жағдайды анықтау болып табылады. Сәйкестендіру бұрыннан бар стандартты 

жағдайларға әкелуі керек. Нақты жағдайға жақын стандартты жағдай таңдалады. Жақындық 

ұғымы жоғарыда сипатталған болатын. 

Бұл басқару қадамында басқару жүйесі барлық атрибуттардың күйін алады. 

Бұлыңғыр жағдайды біле отырып, басқару жүйесі жақсы көрсеткіштерге әкелетін 

басқару стратегиясын таңдауы керек. Басқару нысаны кейбірін қолданғаннан кейін 

әкелінетін анық емес жағдай 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (170) 2022 г. 

 

98 
 

шешімдерді берілген басқару шешімінің әрекетін сипаттайтын Mk қатынастар 

матрицасы арқылы 5' анық емес жиынның мүшелік дәрежелері векторының 5" минимакс 

туындысы ретінде табуға болады. Бұл жағдайда қызықтырақ мәселе туындайды. Берілген 

анық емес мән жағдайына 5' қолданылуы 5m 1 жағдайдың белгілі анық емес мәніне әкелетін 

анық емес басқару шешімін анықтау қажет. Бұл мәселені шешу әдісі бұлыңғыр қатынастың 

матрицасын анықтау болып табылады. анық емес басқару шешімін анықтайды, содан кейін 

бұл матрицаның басқару шешімдерін сипаттайтын анық емес қатынастардың белгілі 

матрицалары тұрғысынан декомпозициясы. 

Жағдай түріндегі келесі мақсатты қойғаннан кейін стандартты шешімдер 

жиынтығынан мүмкін болатын шешім табылады. 

Біздің жағдайда басқару объектісін әкелу қажет соңғы жағдай әрқашан белгілі. Бұл 

жағдай барлық сапалық белгілер «идеалды» құндылықтарға қатысты төзімділік шегінде 

болатын жағдай. Бірақ көбінесе барлық белгілерді бірден өзгерту мүмкін болмағандықтан, 

аралық белгілер тізбегі арқылы соңғы идеалды жағдайға келу керек. Бұл басқару 

стратегиясын, яғни жағдайдан жағдайға өту стратегиясын таңдау және оған қажетті 

шешімдерді табу міндеті. 

Біздің жағдайда жоғары сапалы талшықты-оптикалық модульді алу үшін барлық 

көрсеткіштер норма шегінде болуы керек, сондықтан бақылау стратегиясын таңдау кезінде 

төзімділік шегінен шығу қаупін тудыратын көрсеткіштерді өзгерту үшін жағдайдан жағдайға 

көшу таңдалады. Осылайша, стандартты жағдайлар әрбір мүмкіндік өзгерген кезде мүмкін 

болатын жағдайлардың жиынтығы ретінде таңдалады. Стратегияны таңдау кезінде белгілі 

бір мүмкіндікті өзгерту басымдығы шешуші болады. 

Анық емес реттеу ережелерін құрастыру. Операциялық реттеу үшін жоғарыда 

сипатталған деректер негізінде анық емес реттеу ережелері құрастырылады. 

Бұлыңғыр ережелер адамға қолайлы сапалық терминдермен тұжырымдалған, атап 

айтқанда, анық емес ұғымдар тұрғысынан: көп, аз және т.б. Бұлыңғыр ережелер табиғи түрде 

семантикаға ие", сондықтан олар анық емес мағыналарды жоймауы мүмкін өндірістік 

ережелердің кездейсоқ түрінде ұсынылады. Түсініксіз үстемдіктердің негізінде түсініксіз 

логикалық тұжырымдар жасауға болады. Қолдану логика түсініксіз және түсініксіз 

тұжырымдамалар шешеді бейімдеу барысын сурет танымдарды саптағы міндеттері. 

Ережеге негізделген интеллектуалды басқару жүйелерін әзірлеу ережелері 

тұжырымдалатын жағдай мен шығыс айнымалыларды таңдауды қамтиды. 

Бұл жағдайда шешілетін мәселенің түріне байланысты ережелер басқарылатын 

параметрлердің операциялық деректеріне, басқарылатын деректердің өзгеру жылдамдығына 

және т.б. негізделуі мүмкін. Бұл жағдайда дискретті ережелерге ұқсас дискретті ережелер 

пайда болады. П-контроллердің, ПИД-контроллердің ережелері. 

Дискретті П-реттегішінің ережелерін көрсету нысаны мынадай пішінге ие: ЕГЕР e(k) -

де "қасиет атауы" қасиеті болса, онда u(k) -да "қасиет атауы" қасиеті болады. Кәдімгі ПИД 

контроллерінің теңдеуі келесі түрдегі ережелерге сәйкес келеді: ЕГЕР e "сипат атауы" 

қасиетіне ие болса ЖӘНЕ Ae "сипат атауы" қасиетіне ие болса ЖӘНЕ b "сипат атауы" 

қасиетіне ие болса, THEN және қасиеті бар. 

Анық емес реттеу ережелері бақыланатын сапа параметрлері мен реттеу параметрлері 

арасындағы байланыс туралы жоғарыда сипатталған деректерге негізделген. 

Анық емес ережелерді функциялар жиыны үшін, яғни басқару объектісін сипаттайтын 

белгілі бір жағдай үшін құрастыруға болады. 
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Annotation: This article examines the role and importance of onomastics in linguistics. Also 

defines the concept of onomastics.  It is well known among linguists that proper names are a 

universal category of linguists. Onomastics is a circle of proper names used by any population and 

characterized by stability and traditional characteristics, which can be explained by the 

commonality and homogeneity of constantly acting factors (economic, geographical, biological, 

etc.). Onomastic vocabulary allows you to study the language on a par with literature, history and 

culture of the people. 
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The specificity of proper names allows us to distinguish them in a separate science–

onomastics. Initially, onomastics was considered a science necessary for historians, geographers, 

ethnographers, literary critics, and did not go beyond the "auxiliary scientific discipline" until 

representatives of these specialties began to engage in it. When linguists who introduced methods of 

structural and semantic analysis joined the study of this problem, onomastics became an 

independent discipline analyzing the material using linguistic methods. 

Naming one object is one of the main actions included in the declarative class. People and 

worlds, pets and hurricanes, as well as holidays, institutions and commercial products, works of art 

and shops get their name. The name serves to highlight the subjects that play a certain role in 

people's daily lives, as well as to determine and preserve the status of an individual in society. 

Forms of analysis of onomastic names of people, proper names have been studied by philosophers, 

logicians, anthropologists and psychologists. It is well known among linguists that proper names are 

a universal category of linguists. Their status and activities are a theoretical problem discussed by 

many scientists, their views are discussed in Van Langendok. Proper names are a system organized 

in cultures according to various criteria and ensuring their interpretation by society. These are 

linguistic elements that perform a referential function, which relate to separate entities that exist in 

the real world. They do not depend directly on the situational context. Like nouns, IS is an open 

class of words and, therefore, lexical, not grammatical; but unlike nouns, they are devoid of lexical 

meaning. Aliases are specific people or places with a specific name. They always start with a capital 

letter [1]. 

Spiritual and material values are onomastic realities, evidence of life and traditions, telling 

about the culture of an ethnic group. It depends on the psychology, behavior and characteristics of 

the ethnic group, its thinking and feelings. A person lives in a certain environment, in a linguistic 

society. Onomastic realities also reflect the perception and perception of the same environment and 

its system of thinking and thinking about the same environment. It is manifested in the experience 

and degree of understanding of one's own system of thinking and perception of the environment. 

This is a universal skill and experience. Therefore, it is important to conduct a language analysis of 

onomastics [1]. 

Through linguistic units, onyms with the help of proper names create an onomastic picture of 

the world, form concepts and properties of cognition of the Universe, thereby acquiring an 

anthropological character [2]. 

Toponymic, anthroponymic, ethnonymic, zoonymic and other images of the world form the 

worldview, culture, history of a particular nation through anthroponyms, zoonyms, ethnonyms, 

toponyms and other categories of onomastics. For example, the anthroponymy of the clans and 
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tribes that make up the Kazakhs that make up the ethnic group forms the anthroponymic image of 

the Kazakh nation. The onomastic image of a nation can inform about the economic, cultural and 

political existence of these tribes and other peoples. 

When considering the relationship between culture and language, it can be said that among 

onomastic realizations, anthroponyms have a large place in the representation of national culture 

and history. In a number of nouns, the structure of nouns is built not only on the basis of linguistic 

factors. In addition, social, cultural and national factors have a great influence on their formation.  

If we consider the naming process in the linguoculturological aspect, then the focus is on 

linguistic and cultural units that are national features of the name. 

The worldview of one nation is based on the national and social qualities of humanity and is 

concentrated in its specifics. Names, forming the character of belonging to a particular nation for a 

long period of time, absorb the values of that nation, in whatever period it existed, and reflect its 

social character. The emergence of anthroponymic units is greatly influenced by such diverse 

factors. Therefore, in the study of this problem there is a share of sciences belonging not only to 

linguistics, but also philosophy, cultural studies, etc. [2]. 

Despite its simplicity, this topic is much more complicated and interesting than it seems at 

first glance. This is due, firstly, to the fact that names form complex systems within the language, 

and secondly, the rules of word formation and naming can vary significantly in different countries 

and cultures. The onomastic system of each nation goes through its own path of development and 

formation, characterized by different length of time and historical and cultural wealth [2]. 

Onomastic units are highly informative, since they reflect almost all types of socio-economic, 

cultural, religious, geographical factors that have influenced the historical fate of the population. 

People in the process of cognizing the world give names to many objects and phenomena, 

however, with this approach to the nomination, some objects and phenomena are classified, which 

leads to their designation by household names, and others are individualized, which leads to the 

appearance of proper names. Individualization shows that this object is perceived not only as a 

representative of a class (even if it is a representative of one class of objects of objective reality), 

but also as separate and unique. In addition to classification and individualization, there is another 

feature when naming objects of reality - the completeness of the appellate nomination and the long 

nature of onomastic vocabulary. This principle of onomastic nomination gives a person a name that 

is clearly visible at the time. This phenomenon is caused by scientific and technological progress 

and the availability of information [3]. 

If we consider the problem of the composition of the class of proper names, then there are two 

approaches. In a broad sense, proper names include the names of living and fictional beings, 

objects, realities, all names, etc. Proponents of a narrow approach to the class of proper names 

distinguish proper names in the narrow sense of the word and name. Proper names in the narrow 

sense of the word are geographical and astronomical names and names of people and animals. Like 

some, others perform an individualizing function, but for some units this function is primary, and 

for some it is secondary. The first is called "nouns, and the second, as a rule, is called personal 

names or proper names" [3]. 

In linguistics, the division of proper names into general and semantic (essential) ones has been 

formed. This classification corresponds to the functional-semantic division of onyms (polyreferent 

and monoreferent) [4]. 

Common names serve to denote individuals and "represent a set denoting ordinary people (for 

example, Asem, Olzhas, Aybar, etc.), but belong to a certain country, people, etc. Essential names 

are "nominative", nominative-descriptive names that are associated with certain personalities who 

are endowed with certain concepts, images and representations related to those they call (for 

example, Aristotle, Abai, etc.). Significant names include anthroponyms, names of literary heroes 

and toponyms, since they name single, specific objects and have a national-historical connotation. 

The generic name has a special meaning for every person, it is able to "preserve" family 

values and traditions; favorable wishes for a happy future life, spells; demonstrate ideology, religion 

and define a person in society, in time and space [4]. 
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Thus, onomastics is a circle of proper names used by any population and characterized by 

stability and traditional characteristics, which can be explained by the commonality and 

homogeneity of constantly acting factors (economic, geographical, biological, etc.). The process of 

learning  language is interdisciplinary. Onomastic vocabulary allows you to study the language on a 

par with literature, history and culture of the people [5]. 
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«ТУРИЗМ»  МАМАНДЫҒЫ СТУДЕНТТЕРІНІҢ КӘСІБИ НЕГІЗДЕЛГЕН  

КОММУНИКАТИВТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Барат Әзиза Құралбайқызы, Қонақова Клара Умирзаковна 

 

Аннотация. Заманауи білім беру технологияларын жұмыста тиімді қолданудың 

мысалы-практикаға бағытталған оқытуды қолдану. Практикаға бағытталған оқыту 

студенттерге жаңа білім алған кезде өмірлік маңызды міндеттер мен мәселелерді шешуде 

оларды қолданудың практикалық тәжірибесін қалыптастыруға және шығармашылық 

ізденісте болуға мүмкіндік береді. 

Кілт сөздер: коммуникативті  құзыреттілік,модель, туризм,жоба, кейс тәсілдері, 

диалог, лингвистика, 

Өз тәжірибемізде, ағылшын тілі сабақтарында мен оқыту технологиясын 2 жыл бұрын 

ынтымақтастықта қолдана бастадым. Бұл технология топтың әр оқушысының танымдық 

және сөйлеу әрекетін жандандыру үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ете алады. Білім 

беру сапасын басқару субъектісі ретінде мұғалім қызметінің мазмұны келесідей болады: 

1) білімді өзектендіруді ұйымдастырады және студент қызметінің параметрлерін 

анықтайды; 

2) студенттердің мақсат қоюына жағдай жасайды; ; 

3) студенттерге  қол жеткізу үшін көмек көрсетеді қызмет нәтижесі; 

4) студентке кеңес береді; 

5) студент қызметінің нәтижесін бағалайды; 

6) студенттің қызметін үйлестіруді және рефлексиясын жүзеге асырады. 

Жобалық технологияны қолдану да оң динамиканы қалыптастырады және 

студенттерді іздеуге итермелейді. Теориялық және нақты материалды іздеу шет тілінде 

жақсы нәтиже береді. Жоба бойынша жұмыс ұжымды біріктіреді, балаларды бір-біріне 

көмектесу арқылы ынтымақтастыққа үйретеді. 

Жобаларды орындау кезінде көптеген оқу және қарым-қатынас дағдылары 

жаңартылып, дамиды. Шет тілін үйренудің бастапқы кезеңінде балалар сөздіктермен, 

анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеуді үйренеді, хабарламалар дайындайды, 

презентациялар жасауды үйренеді және, әрине, өз жұмыстарын рәсімдеуді үйренеді. 

Жобалық іс-әрекет студенттерді орта буындағы күрделі зерттеу жұмыстарына дайындайды. 

Жоба әдісі баланың компьютерге қатынасын өзгертеді: ойын объектісінен компьютер 

ақпарат көзіне және материалды ұсынудың бір әдісіне айналады. Осылайша, жобалау 

әдістемесі студенттерге тақырыпты тереңірек зерттеуге мүмкіндік беріп қана қоймайды, 

сонымен қатар олардың жалпы көкжиегін едәуір кеңейтеді, қарым-қатынасты, қажетті 

материалды өз бетінше алуға және таңдауға үйретеді, студенттердің ұжымдық 

шығармашылығы мен жеке қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. 

Негізгі жалпы білім берудің жаңа стандарттарын енгізумен білім беру процесін 

әдістемелік қамтамасыз ету өзгеруде. Негізгі жалпы білім берудің үлгілік бағдарламасына 

сәйкес оқу ―әдістемелік кешенге (ОӘК) тақырыптарды игеру нәтижелерін бағалау рәсімдері 

кіруі тиіс. Мен өз тәжірибемде 1 курс «Туризм» мамандығына арналған ОӘК қолданамын 

«Тілдік емес мамандықтар үшін негізгі ағылшын тілі» авторлары П.К. Елубаева П.К., 

Тухтабаева А.С., Федорова М.А. онда әр тақырыпқа сәйкес бақылау-өлшеу материалдары 

таңдалды. Іс жүзінде әр бөлімде белгілі бір тақырып бойынша жобаны орындау компоненті 

бар, сонымен қатар топтық ұжымдық жұмыс сабақтары ұсынылған, оларды мен 

"ынтымақтастықта оқыту"технологиясын қолдана отырып бейімдеймін. 

1 курс студенттерінде жобалардың іске асырылу барысын көрсеткім келеді. 

1-бөлімдегі «Менің арманымдағы қала» тақырыбы. Лексика-грамматикалық 

материалды оқып, айтылым, оқылым және тыңдалым арнасында тапсырмаларды 
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орындағаннан кейін студенттерға «Тhe рlace where I live"» («мен тұратын жер») жобасын 

орындау ұсынылды. 

1 - кезеңде-жобаның мақсатын таңдау және уәждемелеу, студенттер жобаның 

мақсатын түсінді - игерілген тақырып аясында көрнекі көрнекілікке және вербалды 

тіректерге (түйінді сөздер, сұрақтар) сүйене отырып, үйлесімді монологиялық пікір құру. Бұл 

жерде балалар тілдік құзыреттіліктің коммуникативтік біліктерін көрсетті: өз сөздерін 

қалыптастыру кезінде тірек ретінде кілт сөздер, мәтінге жоспар, тақырып негізінде мәтін 

мазмұнын, бұрын орындалған жаттығуларда алдын ала қойылған сұрақтарды болжады. 

2 - кезеңде-жобаны жоспарлау, жұмыстың мазмұны мен Жобаның сипаты келісілді. 

Бұл жоба «Оқытылатын тіл елдері»  және «Туған ел» тақырыбына қатысты. Балалар арнайы 

оқу іс-әрекеттерін көрсетті: кілт сөздерді тауып, анықтамалық материалдарды пайдаланды, 

оқу-зерттеу жұмыстарын жоспарлады және жүзеге асырды, сабақтан және үйде өз бетінше 

жұмыс істеді. 

3 - кезеңде-жобаны орындау барысында студенттер меңгерілген тақырып шеңберінде 

көрнекі көрнекілікке және/немесе вербалды тіректерге (түйінді сөздер, жоспар, сұрақтар) 

сүйене отырып, байланысты монологиялық пікір құрудың коммуникативтік біліктерін, 

көрнекі көрнекілікке және/немесе вербалды тірекке (түйінді сөздер, жоспар, сұрақтар) сүйене 

отырып оқиғаларды сипаттауды көрсетті; суретті/ фотосуретті тірек сөздермен/ жоспармен/ 

сұрақтармен сипаттаңыз.Жазбаша сөйлеу арнасында коммуникативтік дағдыларды дамытты: 

коммуникативтік міндетке сәйкес шағын жазбаша мәлімдемелер жасады. Негізгі жалпы білім 

берудің үлгілік бағдарламасының коммуникативтік дағдыларына сәйкес «Шет тілі» пәні, 1 

курс  тақырып бойынша монологиялық тұжырым 150-160 сөзге тең болуы тиіс. Сөйлеу мен 

монологиялық сөйлеуге қатысты, мұнда олар кілт сөздер мен сұрақтарға негізделген суретті/ 

фотосуретті сипаттады. 

4-кезеңде -жобаны бағалау, студенттер мұғаліммен бірге бір-бірінің жұмысын 

бағалады. 

Сәтті мәдениаралық диалогтың шарты, түрлі форматтағы қақтығыстарды болдырмау 

тек керемет лингвистикалық құзіреттілік қана емес, сонымен қатар салт-дәстүрлерді, әдет-

ғұрыптарды өзара білу, сұхбаттасушының этномәдени мәнін, оның қазіргі тарихи уақытша 

кеңістіктегі саяси және идеологиялық көзқарастарына түсіністік пен құрметпен қарау болып 

табылады [45, 68-бет]. Сондықтан мен өз сабақтарымда мәдени бағыттағы жобаларды 

қолданамын. 

Мен өз сабақтарымда «ағылшын тілі»  ОӘК Ларион, Трубанева, Перретті 

қолданамын. ОӘК авторлары жобалау компонентін қалады: әр бөлімнің соңында "Clil" 

бөлімшесі бар, онда ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің әдет-ғұрыптарын, дәстүрлерін, 

мәдени және табиғи ескерткіштерін зерттеу үшін түпнұсқа мәтіндер ұсынылған. 

Мәдениет, әрине, тілде көрініс табатын әдет-ғұрыптар, дәстүрлер, менталитет, 

әлемнің көрінісі және ол қалыптастыратын ұғымдар деп түсініледі. Осылайша, тіл мен 

мәдениетті бірлесіп оқыту принципі жүзеге асырылады. Ағылшын тілі әлемімен қатар, біздің 

оқулықтарымызда Ресей мен Орыс әлемі ұсынылған. [45, б. 67]. Бұл білім беру мазмұнының 

іргелі өзегі туралы стандарттардың талабымен үйлеседі, оның негізгі компоненттерінің бірі 

тарихи, мәдени және отбасылық дәстүрлерде сақталған Ресейдің негізгі ұлттық - мәдени 

құндылықтарын қалыптастыру болып табылады. Біздің оқулықтарымызда біз студенттерді 

Ресейдің мәдени және рухани құндылықтарымен қатар, ағылшын тілді әлемнің елдерімен 

және халықтарымен таныстырамыз [50, 7-бет]. 

Әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті қалыптастыруға мысал ретінде 

- «Ағылшын тілінде сөйлейтін елдер» тақырыбы аясында оқытылатын 

елдің/халықтың мәдениетіне, дәстүрлеріне, реалиясына тарту, 1 курс студенттер 

оқулығының 1-бөлімінің соңында тапсырмаларды орындау ұсынылды. Бұл сабақ профессор 

Элиот Аронсон әзірлеген «ашық жұмыс арасы» нұсқасы бойынша «ынтымақтастықта оқыту»  

технологиясына сәйкес өткізілді. 
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1) топ 4 адамнан 4 топқа бөлінді. Әр топ ағылшын тілінде сөйлейтін ел туралы өз 

мәтінімен жұмыс жасады. 

2) топтың әрбір мүшесі өзінің тапсырмасын жалпы мәтін бойынша орындап, оны 

ақпараттың жалпы көлемінен тауып және бөліп алды. Студенттер келесі кестені қолданды-

олар өз сұрақтары бойынша нәтижелерін жазған жоспар.ж 

 

English- speaking country « .......................................................... » 

1. Continent  

2. Location  

3. Capital  

4. Climate  

1 кесте. Ағылшын тілінде сөйлейтін елдің нәтижелері 

 

Мәтінде ағылшын тілінде сөйлейтін ел қай континентте екендігі туралы ақпаратты 

табу тапсырмасын алғаннан кейін, бала мәтінмен жұмыс істеді және мәліметтерді кестенің 

қажетті бағанына енгізді. Бұл кезде екіншісі елдің физика-географиялық жағдайы туралы 

жұмыс істеді, оны тапты және оны кестеге жазды, ал топтың қалған мүшелері аналогия 

бойынша жұмыс істеді. Барлық ақпаратты жинағаннан кейін әр студент өзінің міндеті 

бойынша қандай ақпаратты таба алғанын хабарлады. Әр мәселе бойынша ақпарат алмасу 

арқылы топтың кез-келген мүшесі ағылшын тілінде сөйлейтін ел туралы жалпы мәтінді 

шығара алды. 

3) содан кейін, топтан бір мүшеден студенттер бір-бірімен толтырылған кестені 

қолдана отырып, басқа команданың әр мүшесі басқа ағылшын тілінде сөйлейтін ел туралы 

қажетті ақпаратты біле алатындай етіп ақпарат алмасты. 

4) енді сарапшы мүшелер өздерінің топ мүшелеріне ағылшын тілінде сөйлейтін басқа 

ел туралы ақпаратты жеткізді. 

5) ағылшын тілінде сөйлейтін 2 ел туралы білімді тексеруге арналған ұқсас кестені 

толтыру қорытындысы бойынша әрбір команда жеке қосу, содан кейін орташа жалпы белгіні 

бүкіл сомадан шығару. Әлеуметтік - мәдени қарым-қатынас дағдыларының қалыптасуын 

тексеру үшін біз "true-false" әдісін, сондай-ақ кестелердің өңделген деректерін қолданамыз. 

Сабақтың бұл түрі коммуникативтік құзыреттіліктің бірнеше компоненттерін 

қалыптастыруға мүмкіндік береді: 

- сөйлеу құзыреттілігі. Біз көрнекі көрнекілікке (кестеге) сүйене отырып, дәйекті 

монологиялық мәлімдеме жасадық, кілт сөздерге сүйене отырып, оқылған мәтіннің негізгі 

мазмұнын жеткіздік, 

- тілдік дағдылар: орфография мен тыныс белгілеріне сәйкес-дұрыс жазу дағдысы, 

олар өз бетінше оқыған, орыс тілінде алынған ағылшын сөздері; сөйлеудің фонетикалық 

жағына сәйкес-есту арқылы және барабар, қарым-қатынастың бұзылуына әкелетін 

фонемалық қателіктерсіз ажырату, зерттелетін шет тілінің сөздерін айту, зерттелген 

сөздердегі дұрыс стрессті сақтау. 

1 кезең-жобаның мақсатын ынталандыру және түсіну. Жоба тақырыбын айта келе, 

қарыз сөздер компьютермен және коммуникациялық технологиялармен байланысты болуы 

керек екенін түсіндірді. Балалар жұппен жұмыс істеді. Бұдан әрі бірге талдап нұсқаулық 

бойынша олар жұмыс істеуге жиналған. 

 

Plan 

 

Make a list of 12 words related to 

technology and communication. For example, 

компьютер, перезагрузка,принтер. 
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Research Find out which of the words are the same or 

the similar in English 

Prepare Write a list of the words that come from 

English 

Present your material Copy the word onto a piece of paper and 

draw pictures to show what each word means 

2- кесте. Жобаны дайындау кезінде студенттер қолданатын жоспар-кесте 

 

2 кезең - жобаны жоспарлау, жұмыстың мазмұны мен жобаның сипаты айтылды. Бұл 

жоба «Бұқаралық ақпарат құралдары» тақырыбына қатысты. Балалар арнайы оқу іс - 

әрекеттерін көрсетті-анықтамалық материалдарды пайдаланды; жалпы оқу іскерліктері мен 

қызметтің әмбебап тәсілдері - ақпаратпен жұмыс істеді: қажетті ақпаратты іздеді және бөліп 

алды, оқу-зерттеу жұмысын жоспарлады, жобалық қызметтің басқа қатысушысымен 

жұптасып өзара іс-қимыл жасады, сабақта және үйде өз бетінше жұмыс істеді. 

3  кезең - жобаны орындау, студенттер жалпы білім беру дағдыларын және қызметтің 

әмбебап әдістерін көрсетті: шет тілінде әртүрлі көздермен жұмыс істеді: анықтамалық 

материалдармен, сөздіктермен, интернет-ресурстармен жұмыс істеді, оқу-зерттеу 

жұмыстарын жүргізді; жазбаша сөйлеудің коммуникативті дағдылары-Жобалық іс-әрекеттің 

нәтижелерін қысқаша баяндады: жеке парақта алынған ағылшын сөздерінің тізімін жасады, 

сонымен қатар осы сөздердің мағыналары бейнеленген суреттерді орналастырыңыз. 

4 кезең - жобаны бағалау. Бұл кезеңде балалар жобаны ұсынды, ал мұғалім басқа 

студенттермен бірге оны бағалады. 

Әрине, коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыруға бағытталған жұмыс, атап 

айтқанда оның әлеуметтік-мәдени компоненті. 

1) студенттер 4-5 адамнан 3 топқа бөлінді. 

2) бірінші топ ағылшын тілі туралы мәтінмен, екінші топ испан тілі туралы мәтінмен 

және үшінші топ қытай тілі туралы мәтінмен жұмыс істеді. Жұмыстың осы кезеңінде 

студенттер әлеуметтік-мәдени білім мен дағдыларды жаңарту және кеңейту бойынша 

жұмысты жалғастырды: олар қазіргі әлемде Ана тілі мен шет тілдерінің маңызы туралы 

білімдерін байытады; шет тілінде сөйлейтін елдердің әлеуметтік-мәдени портреті туралы 

ақпарат алды. 

Жұмыстың осы кезеңінде студенттер қарым-қатынас дағдыларын дамытты. Әр 

топтың мүшелері өздері жасаған диалогтық жаттығуларға сүйене отырып, өздерін 

қызықтыратын үйірме - клубтың мүшесі болғысы келетін студенттер мен сұрақтар қойған 

болжамды мұғалім арасында диалог-сұрақ құрады. Негізгі жалпы білім берудің үлгілік білім 

беру бағдарламасына қойылатын талаптарға сәйкес әрбір студент тарапынан 3 репликадан 

диалог көлемі. Диалогтың ұзақтығы - 2,5 минутқа дейін. Осы жұмысты орындай отырып, топ 

мәтінге сүйене отырып диалог құру қабілетін дамытуды жалғастырды ресми және бейресми 

қарым-қатынас жағдайларында ауызша және жазбаша сөйлеу кезінде танылатын және 

қолданылатын тіл елдерінде қабылданған сөйлеу этикетінің негізгі нормаларын (клише-

репликалар)дамытты 

Мұғалім жұмысты сәйкесінше үйлестірді, сөздердің дұрыс жазылуын тексерді. Егер 

қателер болса, мен екі рет тексеруді, оқулық материалын, сөздікті қолдануды өтіндім. 

4) соңғы кезеңде қатысушылар рөлдер бойынша диалог ойнады. Мұнда әр түрлі 

сөйлемдердің интонациясын сақтау маңызды болды. Студенттер тілдік дағдыларды игерді: 

олардың интонациясы бойынша сөйлемдердің коммуникативті түрлері сөйлемді 

семантикалық топтарға бөліп, дұрыс және қатесіз, қарым - қатынастың бұзылуына әкеліп 
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соқтырды, олардың ырғақтық-интонациялық ерекшеліктері (ынталандырушы сөйлем; жалпы 

және арнайы сұрақтар), оның ішінде қызметтік сөздерде фразалық стресстің болмауы 

ережесін сақтай отырып, сөз тіркестерін айтты. 

5) барлық топтың студенттеры сабақ соңында өздері толтырған тіркеу 

формулярларын тапсырды. Бағалау топтың әр мүшесінің толтырылған тіркеу 

формулярларын бағалау арқылы бүкіл топқа қойылды. Белгілер қосылып, орташа балл 

қойылды. 

6) көп балл жинаған топ тәтті сыйлықпен марапатталды. 

1 кезең-жобаның мақсатын ынталандыру және түсіну. Студенттер бөлімнің 

грамматикалық материалымен жұмыс істеді, бекіту жаттығуларын орындады. Осылайша, 

оларға қандай грамматикалық құрылымдар арқылы ұсынылған ситуациялық мәселелердің 

шешімін ұсыну оңайырақ болды. Бұл кезеңде студенттер қажетті ақпаратты бөліп алып, 

тілдік құралдар мен дағдыларды көрсетті. 

2 кезең-жобаны жоспарлау. Жоспар ретінде балалар жаттығуды қолданды: олар 

ауруларды осы жағдайға көмектесетін түрлі дәрі-дәрмектермен және құралдармен 

байланыстыра отырып, сөз тіркестерін жасады. Мұнда олар қызметтің әмбебап оқыту 

тәсілдерін пысықтады: ақпаратпен жұмыс істеді, қажетті ақпаратты іздеді және бөліп 

көрсетті; сабақта  өз бетінше жұмыс істеді, ауызша және жазбаша ақпаратты байытады. 

Жобаны орындау кезінде дайындық жұмыстарына арналған тапсырмаларды әрдайым оқу-

әдістемелік кешеннің авторлары ұсынатындығын атап өткім келеді. Олар сабакта да, үй 

тапсырмасында да кездеседі. Бұл жаттығулар жобаны дайындау мен орындау кезінде 

жұмысты әлдеқайда жеңілдетеді. Бұл жаттығулар іс-әрекеттің одан әрі бағытын болжайды, 

өз ойларын дәйекті түрде ұсынудың технологиялық дағдыларын қалыптастыруға 

көмектеседі. 

3 кезең-жобаны орындау. Бұл кезеңде студенттер грамматикалық дағдыларды: күрделі 

сөйлемдерді тану және сөйлеу дағдысын қалыптастыруды жалғастырды. Студенттер 

ұсынылған шұғыл жағдайға сәйкес алғашқы медициналық көмек жинағын құрастырды. 

 

 
Сурет 1. Кейс әдісін қолдана отырып, сабақтағы коммуникативтік жағдайларды 

шешуге арналған жаттығудың дидактикалық материалы 

 

If the ma has got a 

sore throat 

If the girl to buy 

some suncream 

She will take an 

aspirin and go to 

the dentist 

He will go to the 

hospital and make 

the bandage 

If you have a 

cough and a high 

temperature 
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Дайын өнім ретінде балалар бірге суреттермен коллаж жасап, алғашқы көмек көрсету 

әрекеттерін жазды. Ол үшін олар алғашқы көмек көрсету үшін коммуникативті жағдайлар 

мен сюжеттік жағдайларға сәйкес келетін дайындалған суреттерді қолданды. Студенттер 

жұмысты жұппен орындады. Жұптар сабақта студенттердің өз қалауы бойынша құрылды. 

Тәжірибе көрсеткендей, егер оң және нәтижелі іс-әрекет студенттердің өтініші бойынша 

ерлі-зайыптыларға немесе топтарға бөлінуі мүмкін болса, қамтамасыз етіледі. 

4 кезең-таныстыру және бағалау. Қойылған міндеттердің орындалуын ескере отырып, 

мұғалім балалармен бірге коллажды бағалады. 

Дизайн технологиясы жалпы білім беру құндылығына ие, өйткені ол мектеп 

студенттерының коммуникативті құзыреттілігін және әлеуметтік жағдайларда өз бетінше 

әрекет ету қабілетін қалыптастыруға, түпкілікті нәтижеге жауапты көзқарас сезімін 

дамытуға, көпшілік алдында сөйлей білуге және осы нәтиженің презентациясын дәлелді 

түрде жүргізуге бағытталған. Алынған нәтижелер, біздің ойымызша, негізгі жалпы білім 

беруді жүзеге асыруда маңызды орын алған жобалық қызметті жүзеге асырудың оң 

практикалық тәжірибесінің болуын көрсетеді. Өз сабақтарында жоба әдісін қолдана отырып, 

студенттер белсенді және ынталы жұмыс істейді. Жоба әдісі бойынша жұмыс істеу кезінде 

студенттер диалогқа, тілде сөйлей алмауынан туындаған психологиялық ыңғайсыздыққа, 

қызығушылық пен өз жұмысының өнімімен бөлісуге деген ықыластан бас тартады. Бұл 

жағдайлар коммуникативтік құзыреттіліктің дамуы мен қалыптасуын қамтамасыз етеді. 
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Listening to foreign speech and speaking are interrelated in the educational process: listening 

can serve as the basis for speaking, in turn, the quality of understanding of the listened material is 

usually controlled by answering questions about the content of the listened to or by retelling it. 

Listening comprehension is closely related to speaking - the expression of thoughts by means of the 

language being studied. Speaking and listening are two interrelated aspects of oral speech. Listening 

is not only the reception of a message, but also the preparation in inner speech of a response to what 

is heard. To speak, one must hear. Thus, listening prepares speaking. Speaking helps the formation 

of listening comprehension. 

Comparative characteristics of speaking and listening makes it possible to identify common 

psychological parameters. Both types of speech are characterized by the presence of complex 

mental activity based on inner speech and the prediction mechanism. The main difference between 

these two processes is their final links - the generation of statements for speaking and the perception 

of speech for listening. However, as psychologists point out, the activity of the speech-motor and 

auditory analyzers is in a certain relationship. In the process of speech perception, “two main 

speech mechanisms work - motor speech coding and decoding of sounding speech, which 

constitutes a communication channel” [1, p. 5]. The coding process involves mastering the 

phonological system of the language. At the beginning of learning a foreign language, phonemic 

hearing in the native language is already formed, and the formation of phonetic hearing in a foreign 

language depends both on the articulatory properties of the sounds of a foreign language and on the 

sound system of the native language. 

Therefore, prolonged passive listening, not supported by external speech practice, can lead to 

distortion of auditory images and hinder the formation of acoustic-articulatory features. In 

methodological terms, it is essential that listening and speaking, being in close relationship, 

contribute to the development of each other in the learning process. “In order to learn to understand 

speech, it is necessary to speak, and by how your speech will be received, judge your 

understanding. Understanding is formed in the process of speaking, and speaking in the process of 
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understanding” [2, p. 13]. Inner speech and the articulation associated with it are the main 

mechanism of speech thinking, and takes place both when listening to foreign speech and when 

speaking. In the process of speaking, there is a preliminary fixation of thoughts with the help of 

inner speech, i.e. drawing up a mental plan or outline of a future statement. “Even with the direct 

communication of one’s thoughts at the moment of their occurrence, nevertheless, their expression 

in external speech is preceded by the appearance of speech-motor impulses, which in all cases, at 

least for a fraction of a second, forestall the pronunciation of words” [3, p.18]. Both processes are 

accompanied by active mental activity. 

Possession of listening as a type of speech activity should ensure a successful communication 

process, develop the ability of students to speak a foreign language and understand it. Since the 

process of learning through listening is complex and difficult, more attention should be paid to 

listening in schools. It is very important to increase students' motivation to understand foreign 

speech by ear and use it as a means of communication. 

As you know, the study of a foreign language in high school is conditionally divided into 3 

stages: primary, secondary and senior. Being closely related to speaking, listening plays an 

important role in learning a foreign language and especially in communication-oriented learning. 

In middle and high school, the development of children's cognitive processes reaches such a 

level that they are practically ready to perform all types of mental work of an adult, including the 

most complex ones. The cognitive processes of schoolchildren acquire qualities that make them 

perfect and flexible, and the development of the means of cognition is somewhat ahead of the actual 

personal development of children. By the senior school age, children learn many scientific 

concepts; learn to use them in the process of solving various problems. This means the formation of 

their theoretical or verbal-logical thinking. At the same time, intellectualization of all other 

cognitive processes is observed. In adolescence, important processes associated with the 

restructuring of memory take place. Logical memory begins to develop actively and soon reaches 

such a level that the child switches to the predominant use of this type of memory, as well as 

arbitrary and mediated memory. 

At these stages, mastery of listening as a type of speech activity should ensure a successful 

communication process, develop the ability of middle and high school students to speak and 

understand a foreign language. Since the process of learning through listening is complex and 

difficult, more attention should be paid to listening in schools. It is very important to increase 

students' motivation to understand foreign speech by ear and use it as a means of communication. 

At these stages, great importance is given to the formation of skills of monologue and dialogic 

speech. Listening in teaching monologue speech plays a significant role [4, p.525]. It is used to 
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introduce new vocabulary as a means of teaching speaking. Monologue speech is characterized by 

greater arbitrariness, consistency, harmony than dialogic speech. 

A monologue can be included as an integral part of a conversation, flow in the form of a 

story, speech, report or lecture. Teaching students monologue speech is easier than dialogic, 

because. The student can pre-think his message. The development of monologue speech is 

influenced by listening, which facilitates the mastery of speaking. Through listening, the most 

important thing is developing - this is phonemic hearing, as well as the assimilation of the lexical 

composition of the language and its grammatical structure. The difficulty of monologue speech lies 

in the fact that you need to constantly maintain the logicality of the statement and not go astray. 

Therefore, listening as feedback for each speaker during a monologue allows self-control over 

speech and to know how correctly speech intentions are realized in sound form. The speaker 

himself in two ways controls the correctness of speaking: through hearing and through the 

kinesthetic sensations of his own speech movements. 

An important role in the regulation of speaking belongs to dynamic stereotypes that arise due 

to repeated auditory perception. Obviously, without the correct speech of the teacher, it is 

impossible to teach students oral speech. In addition, the teacher is the one whom the students 

audition in the first place. Therefore, when preparing for a lesson, the teacher must clearly think 

over the material that he will use in his speech, as well as choose the best ways to introduce new 

speech units. 

There is a real opportunity to form the skills of oral speech based on listening. The most 

preferred are the methods that create situations of natural verbal communication, stimulate students 

to speak out and exchange opinions. Tasks based on the listened text should be creative; students' 

actions should be internally motivated. 

Thus, listening prepares oral speech, and speaking helps to form listening comprehension. 
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