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ТУЫСТЫҚ ҚАТЫНАС АТАУЛАРЫНЫҢ АУДАРМАДА БЕРІЛУІ 

 

 

Нығметова Мадина Орынбекқызы 

2 курс магистранты 

Л.Н.Гумилев атындағы  

Еуразия ұлттық университеті 

Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ. 

 

Аннотация. Бұл мақаланың мақсаты қазақ және ағылшын тілдеріндегі ұқсас 

терминдердің ерекшеліктеріне салғастырмалы зерттеу жүргізу болып табылады. 

Түйін сөздер: тіл, мәдениет, туыстық қатынас, аударма. 

 

Аннотация. Целью данной статьи является проведение сопоставительного 

исследования особенностей родственных терминов в казахском и английском языках. 

Ключевые слова: язык, культура, родственные отношение, перевод. 

 

Annotation. The purpose of this article is to conduct a comparative study of the features of 

related terms in the Kazakh and English languages. 

Key words: language, culture, kinship, translation. 

 

Тіл – адамзаттың бір-бірімен пікірлесуін, түсінісуін, сөйлесуін қамтамасыз етудің 

нәтижесінде тілдік қарым-қатынасты жүзеге асырады. Ғалымдар осы қарым-қатынас, сөйлеу 

құралы болып табылатын тілді әртүрлі ерекшеліктеріне қарай жан-жақты зерттеп келеді. 

Тілдік қатынас – адамның ойлау, пайымдау, сөйлеу, тыңдау, түсіну, айту, пікірлесу т. 

б. әрекеттеріне тікелей қатысты құбылыс. Сондықтан тілдік қатынасқа байланысты 

құбылыстардың теориялық негіздерін анықтау; айтылған, берілген, жазылған хабарды 

қабылдаудың әдіс-тәсілдерін айқындау; сол сияқты қарым-қатынас құралдары мен 

тұлғаларын, олардың қолданылу жолдарын белгілеу қазір өзекті мәселелер қатарына жатады. 

Осы мәселелерді жан-жақты оқыту мен үйрету олардың ғылымда өзіндік анықтамасын 

беруді, тілдік қатынас құбылысын теориялық және әдістемелік жақтан арнайы зерттеуді 

қажет етеді. 

Мәдениет пен тілдің бір-бірімен байланысы күрделі әрі өте тығыз. Мәдениет адам 

қолымен жасалатын құндылық болғандықтан, ол табиғи таза үдеріс ретінде таныла алмайды. 

Мәдениет - әлеуметтік дамудың жемісі. Тіл – адам баласының әлеуметтік тарихында 

жасалған дүниетанымын негіздейді, бейнелейді. Сондай-ақ тіл  адамның биологиялық 

табиғатымен байланысты да қарастырыла алады. Дыбыстың жасалуы адамның сөйлеу 

мүшелері арқылы орындалатындықтан, тілді биологиялық құбылыс ретінде де тану орынды 

болмақ. Тіл дыбыстау органдарының, оны басқаратын орталық нерв жүйесінің қызметінің 

нәтижесі. Адам ағзасындағы дыбыс шығаруға қатысатын мүшелерге: өкпе, көмей, тіл, кіші 

тіл, таңдай, тіс, ерін т. б. жатады. Осы мүшелердің тікелей қатысуымен тіл дыбыстары пайда 

болып, мағыналы сөздер дыбысталады. 

Дүние жүзі халықтары тәрізді, қазақтың да өзіне тән отбасы тарихы бар. Адам баласы 

басынан өткізген сан алуан қоғамдық-экономикалық формациялардың қай-қайсысы 

болмасын, әр қилы отбасы түрлері орын алған. Оны әлемді мекендеген барлық халықтар өз 

басынан өткізді деп айтуымызға болады. 

Әдетте қазақ мәдениетінде әке шаңырағы қара шаңырақ, үлкен үй деп аталады. Әкесі 

өліп, кенже баласына не кейінгі ұрпақтарына ауысса да, қара шаңырақ сол қалпында 

сақталып, әкесінен тараған барлық ұрпақ үшін қадірлі, қасиетті орда есебінде болады. 

Тарихи деректерге сүйенер болсақ, туған туыстарды былай қойғанда, ұзатылған қыздар, 

құда-жегжаттар мерекелі іс шараларда, той-томалақта әртүрлі сый-сияпат жасап, соғым 
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сойғанда қара шаңыраққа арнайы сыбаға әкелетін болған. Бұл қара шаңырақтағы жігіттің 

ата-анасына деген сыйластықтың белгісі. Алайда осы дәстүр үлкен кісілер қайтыс болған 

күнде де жалғаса береді, бұдан әруаққа деген құрметті аңғаруға болады. 

Қара шаңырақты қадірлеу ата-баба әруағын қастерлеумен байланысты нанымның бір 

түрі болумен бірге, бұдан үлкен  патриархалды отбасының ыдырау кезіндегі дара, шағын 

отбасының арасындағы патриархалдық қатынастардың сілемін сақтай түсу нышанын 

байқауға болады.  

Ойымыз түсінікті болу үшін, М.Әуезовтың «Абай жолы» романынан алынған 

мысалдарды қарастырайық. 

 

Құнанбай — өз басы бip шешеден жалғыз, бəйбішенің жалғызы. Қара –шаңырақ иeci. 

Калың дәулет пен әмір, билік иесі [5;49]. 

 

The only son of Zereh, his father’s eldest wife, Kunanbai had inherited the Great Yurta, was 

the possessor of enormous wealth and wielded unchanged power [4; 77]. 

 

 Бәйбіше шаңырақтағы ер азаматтың алғашқы, үлкен әйелі болып саналады. Бәйбіше 

отбасында отағасыдан кейін билік жүргізеді. Тарихи деректерге сүйенер болсақ, бәйбішенің 

беделі тоқалға қарағанда мықтылау болып саналады.  

Келтірілген мысалда грамматикалық трансформация қолданылған, түпнұсқада 

берілген үш сөйлем аударма нұсқасында біріктіріліп, құрмалас бір сөйлем ретінде берілген. 

Сөйлем құрылымы мен бастауыш өзгертілген, ағылшын тіліндегі аудармасы түпнұсқаға 

жақын болу мақсатында, сипаттау əдісінің қолданылғанын көреміз. Сонымен қатар, 

«бәйбіше» және «қара шаңырақ» мысалдарынан басқа, «бір шешеден жалғыз» тіркесінің 

аудармасы барысында нақтылау əдісі де қолданылған (аудармада Зеренің есімі қосылған).  

 

Сүртініп, демігін жаңа ғана басқан Ұлжан Абай отырған биік үстелге көз салып, 

баласының жайын түсінді [3;5]. 

 

Having dried her face and hands, Ulzhan looked at her son’s desk and then at her son, at his 

pale face and red-rimmed eyes.  

 

Алынған мысалдан «баласының» деген сөздің ағылшын тіліндегі нұсқада баламасы 

келтірілген. Сонымен қатар, грамматикалық тұрғыда да кімнің баласы екені көрсетілген 

(нақтылау мақсатында есімдіктің қолданылуы ағылшын тілінің ерекшелігіне сай 

қолданылған).  

 

Қыз оны туысындай көрді [3;43]. 

  

Abai suddenly seemed very dear to her.   

 

Берілген сөйлемдегі «туысындай» сөзін аудару барысында сипаттау əдісі 

қолданылған. Аударма нұсқасының құрылымы қазақ және ағылшын дүниетанымындағы 

мәдени айырмашылықтарға байланысты болуы мүмкін. Грамматикалық тұрғыдан 

бастауышы өзгертіліп, сөйлем түрлендірілген. 

 

Мен Әйгерімді жар етемін, аламын! – деді [3;46]. 

 

“I am in love with Aigerim and want to marry her”. 

 

Бұл қарастырылып отырған сөйлемде «жар» сөзі ағылшын тіліндегі аудармасында 

«marry» етістігімен ауыстырылған, ағылшын тілді оқырмандарға түсінікті және жатық болуы 
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үшін сөйлем құрылымы өзгертілген. Сонымен қатар аудармашы тарапынан толықтыру әдісі 

қолданылған: “I am in love with Aigerim”. Сөйлемнің құрылымын сақтап, «жар» сөзін «my 

wife» немесе «my loved» тіркестерімен аударуға да болады. 

 

Жазығы жоқ. Қайта балалары жақсы. Ол – балаларымның анасы. Ата мен ана қосқан 

жолдасым. 

 

Nothing, of course. They are fine children. She is the mother of my children, a wife given me 

by my parents and nothing more. 

 

Берілген сөйлемде «балалары»,«балаларымның анасы», «ата мен ана» тіркестері 

ағылшын тіліндегі баламасымен берілген. Осы мысалдағы жолдасым деген бірлікке зер 

салар болсақ, оның бірнеше мағынаға ие екендігі байқалады. Мысалы, жолдас сөзі 

біріншіден, бір адамның досы мағынасын білдірсе, екіншіден, сөйлемде байқалғандай, жар, 

əйел сөзіне синоним болып келеді екен. Демек жары тек қана балалардың анасы ғана емес, 

өмірлік серігі, досы да бола алуы керек деген философиялық ой түйінін де аңғаруымызға 

болады.  

Аудармашының сөйлемді аударуда толықтыру әдісін қолданғаны (and nothing more) 

байқалады. Аударма барысында түпнұсқадағы сөйлемдер сәл бұрмаланып,  астарлы 

мағынасы, реңкі толық жеткізілмеген деп есептейміз.   

Қазақ дүниетанымының, мәдениетінің тұғыры – тіл. Мәдениетінің бастау бұлағын 

көне далалықтардан алатын қазақ халқының барлық дәстүрлі өнері сөзбен кестеленіп, 

таңбаланған. Мәдени, рухани мұралар да, материалдық игіліктер де тілде өзінің көрінісін 

тауып, ұрпақтан ұрпаққа ауысып, мирас болып қалып отырған. Көненің көзі іспеттес кейбір 

тілдік бірліктер жан-жақты зерттеу барысында айқындалып, «тарих сахнасынан» шығып, 

қолданысы шектелген материалдық дүниеліктер атауларының, ұлттық ұстанымдардың 

жаңғыруына септігін тигізері айқын. 

Түпнұсқа мен аударма нұсқаны салыстыра зерттеу барысында ұлттың тарихымен, 

материалдық және рухани мәдениетімен байланысты астарлы мағынаға ие көптеген сөздер 

мен тіркестердің аударма барысында бұрмаланып берілетіндігі немесе түсірілетіндігі 

анықталды. Өз зерттеу нысанымызға қатысты айтар болсақ, мысалы, абысын, бажа, бөле, 

жиеншар, құда бала, құдаша, өкіл аға, күшік күйеу т.б. қазақтың туыстық қатынасына тән 

ерекшеліктерді сипаттайтын сөздердің аударма барысында едәуір қиындық туғызатындығы 

анықталды. Демек көне сүрлеулер арқылы барымыздың базарын танытуға, өзге ұлт 

өкілдеріне дәстүрлі сөз өнерінің мәйегін суалтпай  жеткізуге тырысуымыз керек. Алайда бұл 

мақсат аудармашы тарапынан шешендік пен сөз үйлесімін табар шеберлікті талап етері 

айқын. Аудармашы кәсібінің қиындығы мен жауапкершілігі осы тұста айқын көрінеді. 

Зерттеу барысында туыстық қарым-қатынасты сипаттайтын сөздердің қазақтың 

ұлттық мәдениетін танытатын тілдік бірліктер қатарына жататындығы және аударма 

барысында біршама қиындықтар туғызатындығы нақтыланды. Көшпенді қазақ тәрбиесіндегі 

мәдени ерекшеліктерді бабалар қалдырған мұралардан, сондай-ақ туыстық қатынастарды 

сипаттайтын тілдік бірліктерден  көруге болады. Қазақтың туыстық қатынасқа қатысты 

мақал-мәтелдері мен нақыл сөздері даналыққа негізделіп, дәстүр мен дін біте қайнасқан 

үлгіде шебер өрілген. Көркем сөз өнерінің көрсеткіші іспеттес, өскелең ұрпаққа өсиет пен 

өнеге уағыздайтын  аталы сөздерді, бейнелі тұрақты тілдік бірліктерді келесі тілге үйлесімін 

тауып аудару шеберлікті ғана емес, ұлттың тарихы мен мәдениеті жөнінде аялық білімнің  де 

болуын талап ететіндігі анықталды. Демек ұлттық мәдени ерекшеліктеріміздің тілдік бейнесі 

іспеттес лексикалық бірліктер мен тұрақты тіркестердің сапалы  аударылуына үлкен 

жауапкершілікпен қарауымыз қажет. 
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Abstract. In modern conditions, the burden of infectious diseases is growing all over the 

world, which are associated with significant socio-economic damage and an increasing burden on 

the health care system. 

The coronavirus (COVID-19) pandemic is a serious problem for the global health system, and 

governments are actively pursuing preventive and control measures. The health system takes action 

to use health information technologies for epidemic control, detection, prevention, prevention and 

control, and more. 

This article provides a brief analysis of existing epidemic models for mathematical modeling 

of the epidemic situation. Information systems for monitoring the epidemic situation and stages of 

development are considered. 

Keywords: mathematical model of the epidemic, modeling of the epidemic situation, analysis 

of the epidemic situation, information system, information technologies. 

*** 

Аңдатпа. Қазіргі жағдайда бүкіл әлемде жұқпалы аурулардың ауырлығы өсуде, олар 

елеулі әлеуметтік-экономикалық зиянмен және денсаулық сақтау жүйесіне ауыртпалықтың 

өсуімен байланысты. 

Коронавирустық (COVID-19) пандемиясы әлемдік денсаулық сақтау жүйесі үшін үлкен 

проблема болып табылады, ал үкіметтер алдын-алу және бақылау шараларын белсенді 

жүргізуде. Денсаулық сақтау жүйесі денсаулық сақтаудың ақпараттық технологияларын 

эпидемиялық бақылау, анықтау, алдын-ала ескерту, алдын-алу және бақылау және тағы 

басқалар үшін қолдану бойынша шаралар қабылдауда. 

Осы мақалада эпидемиялық жағдайды математикалық модельдеудің қолданыстағы 

эпидемиялық модельдеріне қысқаша талдау жасалды. Эпидемиялық жағдайды бақылаудың 

ақпараттық жүйелері және даму кезеңдері қарастырылды. 

Түйінді сөздер: эпидемияның математикалық моделі, эпидемиялық жағдайды 

модельдеу, эпидемиялық жағдайды талдау, ақпараттық жүйе, ақпараттық технология. 

*** 

Аннотация. В современных условиях во всем мире нарастает бремя инфекционных 

заболеваний, которые ассоциированы со значительным социально-экономическим ущербом 

и увеличивающейся нагрузкой на систему здравоохранения. 

Пандемия коронавируса (COVID-19) является серьезной проблемой для мировой 

системы здравоохранения, и правительства активно проводят профилактические и 

контрольные мероприятия. Система здравоохранения принимает меры по использованию 

информационных технологий здравоохранения для эпидемического контроля, выявления, 

предупреждения, профилактики и контроля и многого другого. 

В данной статье проведен краткий анализ существующих эпидемических моделей 

математического моделирования эпидемической ситуации. Рассмотрены информационные 

системы контроля эпидемической ситуации и этапы развития. 
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ситуации, анализ эпидемической ситуации, информационная система, информационные 

технологии. 

 

Кіріспе 

Инфекциялық ауруларды бақылау адамдардың денсаулығына қауіп-қатерді ерте 

анықтау үшін өте маңызды. Жаңа инфекциялардың пайда болуы халықтың тығыздығы, 

саяхат және сауда сияқты адам факторларымен, сондай-ақ климаттың өзгеруі және 

ауылшаруашылық тәжірибесі сияқты қоршаған орта факторларымен байланысты. Бүгінде 

инфекциялық аурулардың таралу белсенділігі көрсеткішін дәлірек бақылауға арналған 

ақпараттық жүйе үшін барлық әдістер мен ресурстар қол жетімді. Инфекциялық аурулардың 

таралу көрсеткіштерін интеллектуалды талдаудың ақпараттық жүйесі мен барлау әдістері 

қауіп-қатерді бағалауға және індеттің таралу деңгейін анықтауға көмектеседі. 

Коронавирустық (COVID-19) пандемиясы әлемдік денсаулық сақтау жүйесі үшін үлкен 

проблема болып табылады, ал үкіметтер алдын-алу және бақылау шараларын белсенді 

жүргізуде. Денсаулық сақтау қауымдастығы денсаулық сақтаудың ақпараттық 

технологияларын эпидемиялық бақылау, анықтау, алдын-ала ескерту, алдын-алу және 

бақылау және тағы басқалар үшін қолдану бойынша шаралар қабылдауда. 

Бұл жұмыстың негізгі мақсаты  эпидемиялық жағдайды интеллектуалды талдаудың 

ақпараттық жүйесі моделін ұсыну. Уақтылы талдау эпидемиялар мен сырқаттанушылықтың 

өршуінің алдын алуға, сондай-ақ олардың теріс салдарын азайтуға бағытталған іс-

шаралардың құрылымын, ауқымын, мерзімдерін жоспарлау үшін қажетті шарт болып 

табылады. 

Осы мақсатқа байланысты келесі міндеттер туындайды: 

  эпидемиялық жағдайды болжау үшін оларды қолдану мүмкіндігі тұрғысынан 

эпидемияның қолданыстағы математикалық модельдерін талдау; 

  эпидемиялық жағдайды басқару және талдау үшін ақпараттық жүйені әзірлеу 

мүмкіндігін зерттеу. 

 

Қолданыстағы эпидемиялық модельдерге қысқаша талдау 

Эпидемиялардың қолданыстағы детерминирленген және стохастикалық модельдерін 

талдау олардың барлығын адамдарды топтарға бөлуге негізделгенін көрсетеді: науқастар  I 

(жұқтырған - infectious), иммунды  R (жойылған, яғни қалпына келтірілген немесе 

вакцинацияланған - removed) және сезімтал  S (жұқтыруға cезімтал - susceptible), кейде 

тасымалдаушылар, қайтыс болған және т.б. есепке алынады. Бұл жағдайда эпидемиялық 

жағдай теңдеулер жүйесімен сипатталады (әдетте дифференциалды), модель түріне 

байланысты сол немесе басқа жолмен даралардың бір топтан екінші топқа өту динамикасын 

анықтайды [1]. 

Осы теңдеулерге енетін және эпидемияның дамуын анықтайтын негізгі параметрлер  

популяциядағы байланыстардың жиілігі және қалпына келтіру (жазылу) қарқындылығы; 

кейбір модельдер иммунитеттің жоғалу жылдамдығын және басқа да сипаттамаларды 

ескереді. 

Ұсынылған модельдердегі эпидемиялық даму процесін сипаттайтын теңдеулерді өте 

сирек жағдайларда аналитикалық жолмен шешуге болатындығын ескеру қажет, бұл модель 

параметрлерінің эпидемиялық жағдайға әсерін талдауды біршама қиындатады. Маңызды 

проблемалар осы параметрлердің өзін-өзі бағалауынан туындайды: біріншіден, бұл үшін 

мәліметтер жеткіліксіз, екіншіден, қолда бар деректерге негізделген бағалауды алу алгоритмі 

әрдайым айқын бола бермейді (және көбінесе ол көрсетілмейді). Модельдік параметрлер 

белгілі немесе отандық және шетелдік көрсеткіштерден алынанады. Бұл әр түрлі аймақтар 

үшін бұл параметрлердің айтарлықтай өзгеруі мүмкін екендігін ескермейді, сонымен қатар 

барлық ошақтарда ауру әр түрлі себептерге және әр түрлі қарқындылыққа ие болуы мүмкін, 
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сондықтан модель параметрлерін таңдағанда әр уақытта қажет болған кезде эпидемиялық 

жағдайдың ерекшеліктеріне сүйене отырып, оларды жаңадан анықтау қажет [2]. 

Әр түрлі аурулардың таралу (пайда болуы, кейде бір ғана аймақта оқшау түрде) 

жағдайлары эпидемия кезінде ғана емес, жылдың кез келген уақытында және үнемі 

болатындығын ескеру қажет. Осыдан мындай сұрақ туындайды: неге індет немесе аурудың 

өршуі басталды? Шамасы, бұл белгілі бір қоздырғышқа қолайлы жағдайлар болған кезде 

ғана болады (ауа-райы, санитарлық-гигиеналық және т.б.), ол өміршең болып қалады және 

сыртқы ортада біраз уақытқа дейін жоғары шоғырланған, адамдардың жаппай инфекциясы 

үшін жеткілікті, содан кейін эпидемия бастау алады. Инфекциялық аурулардың таралу 

көрсеткіштерін интеллектуалды талдаудың ақпараттық жүйесін әзірлеуде осындай, 

эпидемияның басталу себептері, таралуға әсер етуші факторлар сияқты маңызды 

параметрлерді ескеру қажет. 

 

Эпидемиялық жағдайды модельдеу 

Эпидемияның қолданыстағы модельдерінің көпшілігінде кез-келген уақытта 

эпидемиялық жағдайдың негізгі сипаттамалары ауру және сезімтал адамдардың саны болып 

табылады, бұл өз кезегінде аурушаңдықты анықтайды [3]. 

Модель ауруды уақыт бірлігіне қабылдайды (әдетте аптасына немесе айына). Айта кету 

керек, инфекция кездейсоқ пайда болатындықтан, аурушаңдық кездейсоқ шама болып 

табылады, сондықтан ауруға шалдыққанд жағдайлардың орташа санын бағалауды аламыз - 

̅. Қоздырғыштың таралу механизмі трансмиссия факторлары немесе олардың 

қосындысымен анықталатын әр түрлі тәсілдермен жүзеге асырылады [2]. 

Трансмиссия факторлары  бұл қоздырғыштардың (су, түрлі тамақ өнімдері, ауа, 

топырақ, тұрмыстық заттар және т.б.) берілуін қамтамасыз ететін сыртқы ортаның 

элементтері. Сонымен қатар, халықтың иммунитет деңгейі (иммундық қабат) аурушаңдыққа 

айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан ауруды бағалау кезінде барлық факторларды ескеру 

қажет. 

Бір апта ішінде бір пациент орташа λ адамға жұқтыруы мүмкін екені белгілі болсын - 

бұл параметрді бір пациенттен инфекцияның қарқындылығы деп атайық. λ параметрі бірінші 

кезекте контакт жиілігімен анықталады, сонымен қатар қоздырғыштың қасиеттеріне, әсіресе 

жұқпалылығына байланысты: егер ол 1-ге жақын болса, онда λ контактілердің орташа саны 

деп түсіндіруге болады (контакт деп ұзақтығы инфекция үшін жеткілікті болатын екі 

адамның өзара әрекеттесуін түсінеміз). 

Модельдеу кезінде инфекцияның екінші жолын (сыртқы көздерден) ескеру үшін біз 

жаңа параметрді енгіземіз - А, оны «сыртқы ортадағы қоздырғыштың агрессивтілігі» деп 

атаймыз. «Агрессивтілік» деп біз бір апта (ай) ішінде инфекцияның сыртқы көздерімен (су, 

ауа және т.б.) жанасу арқылы жұқтыруы мүмкін адамдардың орташа санын айтамыз. Бұл 

параметр сонымен қатар сыртқы инфекция көздерімен байланысу жиілігімен және 

қоздырғыштың қасиеттерімен (қарсылық, вируленттілік, патогенділік және т.б.) көрсетілген 

сыртқы жағдайларда анықталады [2]. 

λ -ге әсер ету өте қиын екенін ескеру керек (тек карантин енгізілмесе, бұл әрдайым 

мүмкін емес, әсіресе ересек тұрғындар арасында), бірақ А-ны азайту үшін уақытында 

санитарлық-гигиеналық профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру қажет (дезинфекция) 

адамдар көп болатын орындар, суды, беттерді тазарту және т.б.). Ол үшін қоздырғыштың 

концентрациясының жоғарылау ошақтарын уақтылы анықтау қажет, сондықтан апта сайын, 

ал эпидемия кезеңінде - күн сайын сыртқы орта жағдайы индикаторларын бақылау 

эпидемияны бақылаудың ажырамас бөлігі болуы керек жағдай. 

Ағымдағы аптаның басында пациенттер саны - және осы инфекцияға қарсы иммунитеті 

бар адамдар – R туралы белгілі болды делік.  
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Сонда бір апта ішінде ауырып қалатын адамдардың болжамды орташа саны: 

 

̅ = (1 − 𝑅

𝑁
)(𝐼𝜆 + 𝐴) (1) 

 

Мұндағы, N - бақыланатын аймақтағы (қала, аудан және т.б.) тұрғындардың жалпы 

саны; 

(1 − 𝑅

𝑁
) - популяциядағы сезімтал адамдардың үлесі (немесе инфекцияға ұшыраған 

адамның оған сезімтал болу ықтималдығы). 

 
𝑅

𝑁
 - шамасын популяция иммунитетінің қарқындылығы деп түсіндіруге болады, яғни 

осы патогенге иммунитеттің салыстырмалы саны. Осы көрсеткішке әсер ету арқылы ауруды 

азайтуға болады - мысалы, халықты вакцинациялау немесе тиісті дәрі-дәрмектерді 

профилактикалық қабылдау бойынша ұсыныстар. I және R-нің ағымдағы мәндері әдетте 

белгісіз болғандықтан, олардың уақыт бойынша өзгеру динамикасын бағалау қажет болады. I  

және R  уақыттың кез-келген сәтінде кездейсоқ мәндер екендігіне тағы да назар аударайық, 

сондықтан олардың тек орташа мәндерін қарастырамыз. 

µ - бір пациенттің қалпына келу жылдамдығын (аурудың орташа ұзақтығының өзара 

қатынасы) және γ - бір адамның иммунитетті жоғалту жылдамдығын (осы ауруға қарсы 

иммунитетті сақтаудың орташа ұзақтығының өзара қатынасы) белгілейік. 

𝑅1 және 𝐼1  - тиісінше, бақылаудың бірінші аптасының басында иммунитеті жоқ және 

науқастар саны. (1) формула бойынша, осы аптада  

 

̅1 = (1 −
𝑅1

𝑁
) (𝐼1𝜆 + 𝐴) 

 

 

- адам ауырады, және сәйкесінше 𝐼1µ - қалпына келеді. Содан кейін келесі аптаның 

басында науқастардың орташа саны 

 

𝐼2 = 𝐼1(1 − µ) + ̅1 
 

болады, және иммунитеттің орташа саны ̅-ге өседі және осы аптада иммунитетін 

жоғалтқандардың орташа  

 

𝑅2 = 𝑅1(1 − γ ) + ̅1 
 

санына азаяды. 

Енді екінші аптадағы жағдайлардың орташа санын есептей аламыз. Тағы да, (1) 

формула бойынша: 

 

̅2 = (1 −
𝑅2

𝑁
) (𝐼2𝜆 + 𝐴) 

 

Осылайша, эпидемиялық жағдайды модельдеу үшін біз қайталанатын қатынастарды 

аламыз: 

 

{

̅𝑡 = (1 − 𝑅𝑡
𝑁

)(𝐼𝑡𝜆 + 𝐴)

𝐼𝑡+1 = 𝐼𝑡(1 − µ) + ̅𝑡

𝑅𝑡+1 = 𝑅𝑡(1 − γ ) + ̅𝑡, 𝑡 ≥ 1

 (2) 
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Эпидемиялық жағдайды модельдеуге ұсынылған тәсіл келесі себептерге байланысты 

болжамның жоғары дәлдігіне кепілдік бере алмайтынын ескеру қажет: 

 эпидемиялық жағдай көрсеткіштерінің орташа мәндері ғана қарастырылады, олар 

бақылау деректерінен айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, әсіресе егер тиісті кездейсоқ 

шамалардың үлкен дисперсиясы (шашырауы) болса; 

 барлық индикаторлар бір апта бойы өзгеріссіз қалады деп болжанады, дегенмен іс 

жүзінде олар айтарлықтай өзгеруі мүмкін, сондықтан уақыт бірлігіне бір күн қабылдаған 

дұрыс болар еді; бұл модельдегі қадамды таңдау болжам жасалған қолда бар бақылау 

деректеріне байланысты; 

 қажетті мәліметтердің жеткіліксіз мөлшері және кейде болмауы. 

Сонымен бірге, осы модельде бірінші рет сыртқы тәуекелдердің әсерін ескеру әдісі 

ұсынылды, және (2) коэффициенттері бойынша эпидемиялық жағдайдың көрсеткіштерін 

есептеу өте қарапайым және мүмкін мысалы, тіпті Excel бағдарламасында орындалуы 

мүмкін [4]. 

 

         Эпидемиялық жағдайды талдаудың ақпараттық жүйесі 

Эпидемиялық жағдайды талдаудың ақпараттық жүйесін әзірлеуді әлемде орын алған 

Коронавирус ауруы (COVID-19) пандемиясы негізде қарастырсақ. Коронавирус ауруы 

(COVID-19) пандемиясы ғаламдық пандемия тенденциясын алып, әлемдік денсаулық сақтау 

жүйелеріне үлкен қиындық тудыруда [5]. Дүниежүзілік денсаулық сақтау информатикасы 

қауымдастығы, оның ішінде клиникалық информатика, денсаулық сақтау информатикасы, 

тұтынушылардың денсаулығын сақтау информатикасы және клиникалық зерттеулер 

информатикасы, эпидемиялық бақылау, анықтау, алдын-ала ескерту, алдын алу және 

бақылау және басқа да міндеттер үшін медициналық ақпараттық технологияларды қолдану 

бойынша белсенді әрекеттерді жүзеге асыруда. Мысалы, заттар интернеті (IoT) 

пайдаланушыларға COVID-19 эпидемиясын бақылау үшін деректерге қол жеткізуге 

мүмкіндік беретін Worldometer сияқты платформалар ұсынды; вирустық белсенділікті 

модельдеу және медициналық саясатты басшылыққа алу үшін көлік ақпараттары және 

орынға негізделген деректер қызметі сияқты үлкен деректерді интеграциялау қолданылады; 

жасанды интеллект (AI) және терең оқыту COVID-19 анықтауы мен диагностикасын 

күшейтіп, есірткі табуға итермелейді. Денсаулық сақтаудың ақпараттық технологиялары 

COVID-19-қа қарсы күресте лайықты рөл атқарғаны анық [6]. 

Енді COVID-19 эпидемиясы бүкіл әлемге таралды, эпидемияның алдын алу және 

онымен күресу қиындай түсті және әлем алдында үлкен міндеттер тұр. Денсаулық сақтау 

саласындағы ақпараттық технологияларды COVID-19 эпидемиясы немесе өзгеде 

инфекциялық аурулардың, сондай-ақ қоғамдық денсаулық сақтаудың түрлі төтенше 

жағдайлары мен апаттарына әсер ету үшін қалай қолдануға болатындығы туралы теориялық 

және практикалық байланыстарды қамтамасыз ету үшін біз осы зерттеуде ақпараттық 

техникалық негіздерін әзірлеу қажет. 

Инфекциялық аурулардың таралу көрсеткіштерін интеллектуалды талдаудың 

ақпараттық жүйесін əзірлеу кезеңдері: 

Бірінші кезең  эпидемиологиялық жағдай туралы ақпарат жинау: денсаулық сақтау 

және денсаулық сақтау мемлекеттік департаменттері мен медициналық мекемелерде 

жарияланған ақпарат. Бұл эпидемиялық жағдайды талдаудың ақпараттық жүйесінің деректер 

қоры.  

Келесі кезең  осы ақпараттық жүйенің қатысушыларын анықтау: 

1. Ақпараттық технологиялар қатысушылары: эпидемияға қарсы әрекет ету үшін 

ақпараттық технологияларды қолданатын мемлекеттік органдар, технологиялық 

компаниялар, медициналық қызмет көрсетушілер және ғылыми-зерттеу мекемелері. 

2. Қызмет алушылар. Оларға расталған пациенттер, күдікті пациенттер, жақын 

байланыстар, созылмалы аурулары бар науқастар және жұртшылық кіреді. 
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3. Технологиялар. Эпидемияның алдын алу және онымен күресу үшін бұлтты есептеу, 

үлкен деректер, IoT, мобильді интернет, жасанды интеллект және бесінші буын мобильді 

желілері (5G) сияқты әртүрлі жаңа технологиялар қолданылады. 

4. Қолдану сценарийлері. Қолданбалы сценарийлерге негізінен ақпаратты жеткізу, 

жағдайларды анықтау, скрининг, онлайн қызметтер, тәуекелдерді бағалау және зияткерлік 

диагностика кіреді. Бұл сценарийлер бақылау үшін де , алдын-алу және бақылау қызметтері 

үшін де әртүрлі ақпараттық технологияларды кешенді қолданудың нақты көріністері болып 

табылады. 

Үшінші кезең  эпидемияның әртүрлі кезеңдері үшін медициналық ақпараттық 

технологияның элементтеріне сәйкес жауап беруге арналған техникалық шешімдерді 

анықтау. Осы құрылымның арқасында эпидемиямен күресу үшін денсаулық сақтаудың 

ақпараттық технологиялары қалай қолданылатындығы және олардың эпидемияның әртүрлі 

кезеңдерінде қалай жұмыс істейтіні туралы нақты түсінік алуға болады (1-сурет). 

Инфекциялық аурулармен күресудің ең тиімді шаралары  оқшаулау және күтім; 

эпидемияға қарсы барлық іс-шаралар осы екі мақсатта жұмыс жасайды. Бұл құрылымға 

денсаулық сақтаудың ақпараттық технологияларына қатысушылар, қызмет алушылар, 

технологиялар және COVID-19 эпидемиясының төрт негізгі кезеңінде қолдану сценарийлері 

кіреді: анықтау, ерте әрекет ету, араласу және араласудан кейінгі жағдайларды қамтиды [5]. 

 
 

1-Сурет. Пандемияға қарсы әрекет ету үшін ұсынылатын денсаулық сақтаудың ақпараттық 

технологиялар жүйесі, COVID-19 мысалында 

 

Қазіргі уақытта ақпараттық технологиялар COVID-19 өршуіне жауап беруде маңызды 

рөл атқарады. Ақпараттық технологиялар эпидемияның барлық кезеңдерінде қолданылды, 

мысалы, эпидемиялық тенденцияларды болжау, жақын байланыстарды бақылау және 

қашықтан диагноз қою. Covid-19 өршуін басқару үшін медициналық ақпараттық 

технологияларды қолданудың нақты әдістерін анықтауға болады (1-кесте) және COVID-19-

мен күресу үшін қолданылатын бірнеше медициналық ақпараттық технологияларды егжей-

тегжейлі сипаттайды [6]. 
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1-Кесте. Инфекциялық аурулардың таралуын басқару үшін медициналық ақпараттық 

технологияларды қолдану тәжірибесі 

 

Технология Пайдалану сценариилері Қолдану 

Үлкен 

деректер (Big 

date) 

Контактілерді қадағалау  Денсаулық жағдайы мен белсенділік 

траекториясын жазады, көпшіліктің қозғалысын 

бақылайды немесе жақын байланыстарды 

табады 

Эпидемияны болжау Болжамдық модельдеу мен бұрылыс нүктелерін 

проекциялауды қолданады, көпшіліктің 

белсенділігін бақылайды 

Шешімдерді іздеу Эпидемияның алдын алу және оларға қарсы 

күрес стратегияларын әзірлеуге жәрдемдесу [7] 

Бұлтты есептеу Суперкомпьютерлер Есептеу қуатын қамтамасыз етіңіз 

IoT (заттар 

интернеті) 

Нақты уақыт режимінде 

деректерді жинау 

Ақпаратты саналы басқару 

AI (жасанды 

интеллект) 

Дрондар, камералар Көпшіліктің белсенділігін бақылау үшін 

орналастыру 

Зияткерлік диагностика Дәрігерлерге диагноз қоюға, жұмыс қысымын 

төмендетуге және диагностикалық дәлдікті 

жақсартуға көмектесу 

Роботтар Эпидемия кезінде дәрі-дәрмектер мен тамақ 

өнімдерін дезинфекциялау және жеткізу сияқты 

қарапайым операцияларды орындау үшін 

ақылды роботтарды қолдану [8] 

Мобильді 

интернет 

Интернет ауруханасы, 

веб-қызметтер 

Ауру кезінде халыққа әртүрлі веб-қызметтерді 

ұсыну, соның ішінде психикалық бұзылулар 

немесе басқа ауруларға арналған скринингтік 

және кеңес беру қызметтері 

Ақпаратты таратудың 

веб-платформасы 

Эпидемия туралы ресми статистиканы жариялау 

және ағымдағы жағдай туралы халықты 

уақтылы хабардар ету 

5G Телемедицина Қашықтағы бейне кеңес беру мен диагностикаға 

қолдау көрсету [9] 

Жан-жақты Клиникалық ақпараттық 

жүйелер 

Жұқпалы ауруларға байланысты клиникалық 

басқаруды жеңілдету [10] 
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Инфекциялық аурулардың таралу көрсеткіштерін зияткерлік талдаудың ақпараттық 

жүйесі мынадай функционалдық мүмкіндіктерді береді: 

 төтенше жағдайлар туралы хабарламалар туралы жазбаларды жүргізу - инфекциялық 

аурулардың ошақтарын зерттеуге арналған карталарды жүргізу, аурудың ошақтары мен 

ошақтарын анықтау, карталар жүргізу мүмкіндігі бар аурулар туралы жазба жүргізу; 

 халықтың біріктірілген топтары аясында әр денсаулық сақтау мекемесі бойынша 

аурудың есебін жүргізу; 

 инфекциялық аурулардың туралы жедел ақпараттың есебін жүргізу, аурудың 

жоғарылауы / төмендеуін бағалау, аумақты кешенді бағалау. 

 жұқпалы аурушаңдық және халықты иммунизациялау туралы мемлекеттік және 

салалық есеп беру нысандарын есепке алу және талдау жүргізу; 

 анықтамалық деңгейлер мен эпидемиялық шектерді есептеу; 

 эпидемия туралы ресми статистиканы жариялау және ағымдағы жағдай туралы 

халықты уақтылы хабардар ету; 

 эпидемияның алдын алу және оларға қарсы күрес стратегияларын әзірлеуге 

жәрдемдесу. 

1-кестеде көрсетілген инфекциялық аурулардың таралуын басқару үшін медициналық 

ақпараттық технологияларды қолдану тәжірибесі жоғарыда анықталған үш кезең негізде 

жүзеге асырылу қажет. Бұл технологиялар  инфекциялық аурулардың таралу көрсеткіштерін 

интеллектуалды талдаудың ақпараттық жүйесін әзірлеудің әр кезіңі үшін маңызды. 

 

Қорытынды 

Қазіргі уақытта COVID-19 эпидемиясы жаһандық пандемия тенденциясын көрсетеді және 

біздің жаңа инфекциялық аурулар туралы түсінігіміз тереңдей түсуде. Денсаулық сақтау 

саласындағы жаһандық ақпараттық технологиялар инфекциялық аурулардың таралуын 

алдын-алу, болжау үшін қолдануы керек. Тәжірибе көрсеткендей, денсаулық сақтаудың 

ақпараттық технологиялары инфекциялық аурулар таралуын бақылауда маңызды рөл 

атқарады. Сондықтан мен барлық елдердегі медициналық информатика қауымдастықтары 

індетпен күресу үшін тез әрекет етіп, денсаулық сақтаудың ақпараттық технологияларын 

толық пайдалануы керек деп санаймын. 
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ABSTRACT 

COVID-19 pandemic has disrupted many industries around the world. Economic turbulence 

caused by the outbreak has a significant impact on global real estate valuations (Weir & Grönloh, 

2020). The study aims to explore changes in commercial property valuation caused by economic 

uncertainty during the COVID-19 pandemic.  

This impact will be even more apparent in for the commercial property due to the lockdown 

and social distancing measures. The global financial crisis of 2008 significantly decreased 

commercial property values (Jones et al., 2018). As for COVID-19 crisis, commercial property 

sectors (lodging, retail, multifamily, industrial, and office) will experience sector-unique challenges 

caused by the outbreak (Hendry, 2020; Schellekens et al., 2020). For instance, real estate assets with 

significant human density (shopping malls, student housing, healthcare facilities, lodging) face the 

bigger damage than self-storage facilities and industrial facilities (Gujral et al., 2020).  

 Recent reports from Kazakhstan reflect this trend. According to KMPG (2020), real estate 

enterprises that run shopping malls and entertainment spaces have withdrawn their expansion plans 

till the industry recovery and investment in real estate is “frozen”.  As a result, the value of a 

commercial property will be affected by the situation in a respective industry.  

The present value of future cashflows reflects the value of a commercial property, that is 

calculated via (1) discounted cashflow approach (DCF) and (2) capitalisation approach (Schellekens 

et al., 2020). The former is calculated by “discounting (at an appropriate discount rate) explicit 

nominal future cashflows to inform value”, while the latter involves “capitalising normalised net 

maintainable cashflow at an appropriate capitalisation rate (or yield) to inform value” (Schellekens 

et al., 2020, p. 1).  

Valuation of commercial real estate, as a result of economic uncertainty, becomes 

challenging and unpredictable. Appraisal of commercial real estate was not an easy task even prior 

to pandemics (Hendry, 2020; Klamer et al., 2018). In this case, novel coronavirus will become “an 

exceptional factor” that will affect all parties in a transaction (Hendry, 2020). The valuation 

processes evolve from predictions of more or less certain events in the future (Morri & Benedetto, 

2019).  As income in commercial real estate is shaped by the business cycle, there are considerable 

fluctuations in price in the market that can lead to a crisis (Olszewski, 2013). 

 If the global economy slows down, breakdowns in the commercial real estate will likely to 

occur (Olszewski, 2013). COVID-19 disrupts the current business cycles, for instance, when tenants 

cannot pay the lease to investors due to the closure of offices and retail spaces. This poses additional 

challenges for valuers, who deal with rapidly changing market in the time of COVID-19 due to 

cashflow uncertainty (Schellekens et al., 2020). Therefore, it is important to reveal how valuers 

conduct commercial real estate appraisal during the current pandemics.  
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Valuation aims to provide the estimate of the asset value and involves analyzing the 

equivalence between a property to be valued and the unit of measurement in terms of money in 

certain conditions and timeframe (Morri & Beneditto, 2019, p. 3). This judgement often occurs in 

complex and uncontrolled environment, while real estate valuers navigate ambiguous information, 

clients’ interest in commercial gains, and intransparent market place (Klamer et al., 2018, p. 209). 

One can hypothesize that the current pandemic will increase the complexity of validation and affect 

commercial property values.  

There is a lack of consensus over the efficient approach for a property appraisal, thus, 

minimizing the margin errors and reinforcing the property valuation requires justification and 

reasoning (Morri & Benedetto, 2019). Commercial property appraisal is critical for transfer 

purposes, financing transactions, tax compliance, investment decisions among others. (Morri & 

Beneditto, 2019, p. 2). Inaccurate appraisal can threaten the future of the property market resulting 

in uneven distribution of resources and distortions in the industry (Adegoke, 2016). Moreover, 

valuation complexity can be situational and prompt valuers to develop different coping strategies 

(Klamer et al. 2018).  

It is important to investigate commercial property valuation at the time of COVID-19 

following the lessons learned from previous global crises. More specifically, real estate markets 

affected significantly the most of global financial crises (Moya, 2016). The financial crises drew 

attention to property valuation because many of them stemmed from property related transactions 

(Gilbertson & Preston, as cited in Adegoke, 2016, p. 277). Historically, commercial property has 

been posing direct risks to financial institutions more than housing and mortgage due to risky 

construction and development and weak incentives for borrowers (Ellis & Naughtin, 2010, p. 25). 

In light of COVID-19 disturbance, it is particularly important to address valuation of commercial 

property as it has been hit the most compared to residential housing, partially owing to construction 

lags (KPMG, 2020). 

As there is no single approach to property valuation, the expertise of a valuator and his or 

her judgement are instrumental. The problem-solving practice in commercial property valuation 

develops via knowledge, cognition, collaboration, and professional practice (Amidu & Boyd, 2018). 

Research also shows that valuation practices also differ based on the mode of employment of 

valuers. When facing the task complexity, SME valuers, self-employed valuers, and valuers from 

large organizations develop different coping strategies, for instance, refraining from client contact 

or arranging for client meetings for valuation instructions (Klamer et al., 2018, p.227). Prior to 

Amidu and Boyd’s (2018) finding on the importance of expert knowledge, Sah et al. (2010) also 

revealed that experts conducted more cross-checking before making the investment choice 

compared to novices. More specifically, skills, judgement, crucial data, and valuation methods 

affect valuation variance and inaccuracy (Adegoke, 2016, p. 20).  

Studies above seem to address evaluation practices conducted not in crisis times with the 

focus on behavior of valuers. Also, given the importance of situational and environmental factors 

(Klamer et al. 2018), there is need to investigate research on valuation practices across different 

specialties (Amidu & Boyd, 2018). This pandemic disruption will challenge compliance with date 

of valuation, willing buyer and willing seller, proper marketing, and knowledgeable, prudent and 

non-compulsive behavior of each party (Schellekens et al., 2020). It is forecasted that there will be 

high valuation uncertainty and more downside value estimation errors (Schellekens et al., 2020). 

Similarly, Weir and Grönloh (2020) urge companies to question and comprehend how valuers deal 

with current uncertainties. As a result, valuers need to provide thorough enhanced disclosures and 

report how the valuation was performed with attention to factors involved (Weir & Grönloh, 2020). 

Therefore, the study will address evaluation practices during the COVID-19-related crisis among 

different sectors of commercial industry. As commercial real estate valuation depends on market 

value that is subject to constant changes because of the pandemic, the study will focus on how 

valuers adjust their valuation processes to COVID-19 turbulence. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ ПРИ НАЙМЕ СОТРУДНИКОВ В 

АВТОМОБИЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 

 

 

Кривошейцев Павел Юрьевич 

Бизнес-эксперт в области продаж автомобилей 

Республика Казахстан, г. Алматы,  

 

В настоящее время казахстанская автомобильная промышленность входит в число 12 

приоритетных направлений индустриального развития не сырьевого сектора [3]. В 2020 году 

почти все бизнес-отрасли пострадали от воздействия корона вируса. В Казахстане, как и во 

всем мире, наибольшему риску подверглись такие сектора, как гостиничный бизнес и 

туризм, розничная торговля, коммерческая и административная деятельность. Если 

посмотреть на активность рынка с января 2020 года, то самое большое падение числа 

активных вакансий было в месяце апреле, по очевидным для всех причинам. Компании 

пытались свыкнуться с чрезвычайными реалиями ситуации. Спад начался уже к концу марта, 

но кульминация наступила в апреле. С середины мая, после завершения карантина, рынок 

постепенно стал возвращаться в норму [4]. 

Кадровый состав – важная составляющая в деятельности компаний, занимающихся 

продажей автомобилей. Благодаря персоналу производятся и продаются автомобили, 

оказываются услуги, привлекаются клиенты и реализуются бизнес-процессы. Регулярная 

смена сотрудников приводит к дестабилизации работы, так как вновь прибывших 

работников приходится заново обучать, адаптировать и вводить в курс дела, что часто 

становится причиной отклонений от запланированных целей организации. Это приводит к 

общему напряжению в коллективе, нарушению благоприятного психологического климата, 

что в свою очередь становится причиной трудовых конфликтов и споров [6].  

Одна из самых востребованных позиций в настоящее время на рынке труда – 

менеджер по продажам, и автомобильный бизнес не исключение. Владельца автосалона 

всегда будет интересовать в первую очередь повышение и увеличение его прибыли, чтобы 

дело расширялось, поэтому требуется, чтобы соискатель на вакантную должность оказался 

ему полезным. Действия соискателя на собеседовании в автосалон, его ответы на 

поставленные вопросы должны показывать работодателю готовность соискателя на 

качественную деятельность. 

Прежде чем проводить интервью, нужно определиться, какие компетенции кандидата 

предстоит оценить. Это кажется элементарным [5]. Рекомендуется не придумывать длинных 

и замысловатых списков и остановиться на таких компетенциях, как: 

– системное мышление; 

– гибкость, адаптивность; 

– умение работать в команде; 

– личное развитие; 

– умение продавать, ориентация на результат; 

– самоконтроль, самодисциплина. 

Собеседование у многих людей ассоциируется с 2-часовой беседой, после которой 

истощены и рекрутер, и соискатель. На самом деле нет необходимости тратить столько 

времени. Часто оценить кандидата можно за несколько минут. А чтобы беседа не 

затягивалась и была максимально конструктивной, советую проводить интервью в 7 этапов: 

1. Общение по телефону. 

Рекомендуется изначально собеседовать людей изначально по телефону. Так можно 

отсеять тех, кто не подходит, и сэкономить время. На разговор достаточно потратить 3-5 

минут. 

2. Начало собеседования. 
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Здесь все, как в продажах. Если хотите заинтересовать человека, расположить к себе – 

нужно говорить о нем. Интересный факт: чем дольше человек рассказывает о себе, тем 

больше себя убеждает, что ему нужна работа у вас. 

3. «Продажа» вакансии. 

В первую очередь необходимо определить, насколько кандидаты заинтересованы 

работать у вас. Если не очень, то самое время «продавать» вакансию. Если да, этот этап 

можно пропустить, а о компании упомянуть в конце беседы. 

4. само интервью. 

На данном этапе самое главное – следить за реакцией соискателя. Всегда нужны 

уверенные в себе люди, которые умеют аргументировать, доказывать свою правоту. 

5. Обратная связь. 

Вопросы касаемо заработной платы. Соискатель должен четко определить какую 

зарплату он хочет, и объяснить почему. 

6. Завершение собеседования. 

Как же правильно завершить собеседование? Рекомендуется так: «(Имя), благодарю 

вас за уделенное время. 15 марта я буду согласовывать вашу кандидатуру с руководством. В 

случае положительного решения я вам перезвоню. Если решение будет отрицательным, 

звонка не последует. Договорились?». 

7. Проверка кандидата.  

Обычно если речь идет о менеджере по продажам, в компаниях принимают людей без 

опыта. Обучают на месте. Однако если вы ищете компетентного «продажника», у которого 

есть рекомендация, то ее нужно правильно проверять. 

 Собеседования с потенциальным кандидатом хороши тем, что уже по разговору HR-

менеджер может сделать вывод – профессионал перед ним или нет. По тому, как поставлена 

речь соискателя – его темп, грамотность, как он слышит вопрос, отвечает ли именно на него, 

возникает ли доверие к этому человеку, бессознательная симпатия, насколько он энергичен и 

нацелен на результат [7]. Поэтому чтобы подтвердить свое впечатление, достаточно 

нескольких основных вопросов следующей методики: 

1. Что вы уже знаете о нашей компании? 

Данный вопрос нужно задавать одним из первых. 100% успешных кандидатов что-то, 

да знают о компании. Если кандидат не потратил ни минуты своего времени на уточнение 

информации о будущей работе, и ему все равно где работать – это фиаско. 

2. Что вы больше всего любите в своей работе? 

Вопрос, который настраивает на положительный тон и расслабит кандидата. Его 

также можно дополнить «Что для вас важно в работе менеджера по продажам автомобиля?» 

Ответы в духе «общаться с людьми» или «помогать людям» никогда не впечатлит рекрутера 

[2, C. 207]. 

3. Какие вакансии вы сейчас смотрите, на что обращаете внимание в первую очередь? 

С этого вопроса рекомендуем начинать интервью sales-а [5]. Он помогает отсеивать 

специалистов по сопровождению сделок или переговорам, по работе с клиентами и т.д. 

Ответ на данный вопрос помогает раскрыть мотивацию кандидата (деньги, развитие, 

комфортные условия работы), его сильные и слабые стороны. Например, вас как рекрутера 

должен насторожить ответ «чтобы начальник был лояльным» и привлекать «чтобы компания 

росла, продукт был нужным», «чтобы была хорошая процентная часть». 

4. Какими результатами своей работы вы гордитесь? 

Всегда хочется услышать максимально конкретный ответ – перевыполнение плана, 

сумма сделки, количество закрытых продаж и т.д. Расплывчатые формулировки не «красят» 

кандидата. Вопрос можно дополнить «Вы считаете себя успешным менеджером по продаже 

автомобилей?» По характеру ответа вы поймете многое о самооценке, амбициях и сильных 

(или слабых) сторонах потенциального кандидата. 

5. С какими клиентами вы работали, какой план выполняли? 
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Это фактическая информация, которая поможет установить вам соответствие с 

резюме кандидата и степень соответствия вакансии. 

6. Расскажите, как выглядит ваш идеальный рабочий день? 

Комфортный вопрос, на который все отвечают по-разному. Так, один из успешных 

кандидатов, принятых на работу в Hyundai Premium Astana, ответил: «Если я скажу: сидеть 

на кресле и ничего не делать – это будет ведь не то, что вы хотите услышать?» – сложно 

засчитать за правильный ответ, тем не менее, в данном ответе налицо смелость и юмор, что 

необходимо для успешных продаж [5]. А вот ответ «чтобы никто не мешал» должен 

насторожить вас сразу. Если кандидат ничего не сказал о коллегах, то можно уточнить: 

«Какой коллектив наиболее комфортен для вас?» 

7. Кем вы себя видите дальше? Чего бы вы хотели добиться? 

Хороший менеджер по продажам энергичен и обладает амбициями, и у него уже есть 

план, как стать руководителем отдела продаж и когда. 

В зависимости от сложности вакансии и тона беседы, например, если не удалось 

точно выявить мотивацию, принципы работы, управляемость, нацеленность на результат, в 

ход можно задействовать «неудобные» вопросы: 

8. Что вас больше всего раздражало на прошлой работе? 

Если вы думаете, что все прекрасно знают, что на этот вопрос нельзя отвечать честно, 

вы ошибаетесь. Довольно часто можно слышать, какое плохое начальство, коллеги и погода 

– столько обиды и негатива – зачем его носить с собой? 

9. Почему такой хороший менеджер по продажам как вы ищет работу? 

Похожий вопрос на предыдущий, так как если ответ – это обида на прошлого 

начальника – нехорошо. Если развитие и увеличение дохода – хорошо. А фальшь будет 

видно сразу. 

10. Что ваш начальник делал неправильно на прошлом месте работы? 

Кандидату может показаться, что это его звездный час – наконец-то можно 

рассказать, что и как надо было делать, чтобы выполнять план. Но HR-менеджер, наоборот, 

проверяет адаптивность, лояльность к руководству и управляемость. Обсуждать свои 

отношения с прошлым руководителем неэтично, даже если он и правда был монстром [7]. 

11. Как увести клиента у конкурента? Как сделать клиента постоянным? 

Оба вопроса говорят о принципах работы кандидата. Если он будет предлагать 

меньшую цену, принесет автосалону меньше денег. Если он предложит лучшее решение 

проблем клиента, профессиональную консультацию, лучший сервис и условия 

сотрудничества, то, скорее всего, добьется своей цели. 

12. Как вы справлялись с трудными клиентами? 

Обычный вопрос, чтобы оценить технику работы с возражениями и разрешения 

конфликтов. Без позитивного настроя и сочувствия – никуда. Варианты вопроса: 

«Расскажите о случае с трудным клиентом», «Как вы справляетесь с раздраженными 

клиентами, имевшими негативный опыт работы с компанией»? [1, C. 250]. 

Интересным будет включить в собеседования практические ситуации, которые 

помогут понять, как потенциальный кандидат сможет повести себя в стрессовой для него 

ситуации, продемонстрировать его нестандартное решение и креативность, умение 

подстраиваться под конкретные обстоятельства. 

Нюансы собеседования и дополнительные вопросы могут разниться в зависимости от 

«коротких» и «длинных» продаж, так как необходимые навыки и скиллы в этих случаях 

будут отличаться. 

Таким образом, можно сделать вывод: HR-менеджер не должен быть роботом. Нужно 

общаться живее, пробовать задавать разные вопросы и искать разные подходы. Он 

представляет компанию, а значит, от того, понравитесь ли он кандидатам, от его презентации 

тоже зависит выбор. Нет необходимости задавать каверзные или непонятные странные 

вопросы, и растягивать беседу на несколько часов. По каждому из ответов на эти обычные 

вопросы хороший HR-менеджер точно увидит уровень соответствия кандидата конкретной 
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вакансии. Работодателю важно, чтобы кандидат на должность умел реализовывать товар или 

услугу. Работник автосалона должен уметь грамотно и понятно говорить, располагать к себе 

клиентов. Он должен  продемонстрировать, что  отлично разбирается в своей работе, может 

предложить наиболее выгодное и подходящее решение для клиента. Такой человек также 

должен благополучно выходить из конфликта, а лучшее вообще не провоцировать подобных 

ситуаций. 
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Abstract 

In today's rapidly developing and highly competitive trade, the use of a special brand is 

necessary. The brand is the most valuable assets for the company and advertising is the most 

effective way to build brand awareness. This study examines the effect of out of home advertising 

on building brand awareness. The moderating role of the Latin alphabet used in the text is also 

examined in the relationship between outdoor advertising and brand awareness. The collection of 

the data was based on quantitative methods, the questionnaire was sent to the respondents through e-

mail. Data analysis was performed via Smart PLS software. Results of the research indicated that 

outdoor advertising is effective marketing tool to build brand awareness. However, type of the 

alphabet used in the text do not moderate the relation between outdoor advertising and brand 

awareness. Taking all the details, the practical implication of the study would be that effect of the 

new Latin script on perception of the text in outdoor ads. 

Keywords: Brand, brand equity, brand awareness, advertising, outdoor advertising. 

 

1. INTRODUCTION 

1.1 Study background:  

Today brand names play a significant role in customer purchase decisions, many customers 

trust to the brand because branded products have a high quality, status in society and brands are 

reliable. Most of the customers which have the high awareness about the specific brand became 

loyal to those brands. The branding is the strategy of market segmentation and product 

differentiator. The company not just have a name and symbol that identifies them, with the help of 

the brand name they can gain a good image and reputation among customer. The brand image 

requires a corporate  long  term  involvement and  high  level  of efforts to the brand building  

which need  resources  and  skills  (Kapferer, 2004) 

While previous studies have focused mainly on identifying and measuring the brand 

awareness concept and understanding its effect on customer and causes of the effect, there is a 

broad agreement that one of the main factors affecting the awareness of the brand is advertising 

(Aaker & Biel, 2005). Outdoor advertising considered to be the most effective medium in 

advertisement as it can give opportunity to target costumer. As many customers spend their large 

span of time traveling on roads or use public transportation for traveling, companies use outdoor 

advertising for targeting their customers. Outdoor Advertising Association of America, Inc. (2015) 

for out of home advertisement the most impactful and largest medium of advertising is billboard. 

History of out of home advertising starts when Jared Bell in 1800s used large circus poster to the 

public. Since that moment, outdoor advertising has been used by world brands (HISTORY OF 

OOH, 2015). 
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The outdoor advertising market in Kazakhstan began to develop actively since the early 90s. 

Outdoor advertising in Kazakhstan has become a fairly stable and promising type of business. 

Statistics on the distribution of advertising budgets by the mass media of Kazakhstan show that the 

share of outdoor advertising in the total amount of "promotional pie" in 2000 was about 8%. This 

figure is comparable with the European indicators and allows us to confidently judge that in 

Kazakhstan, world trends in the growth of outdoor advertising popularity are being realized. 

According to statistics outdoor advertising expenditure in Kazakhstan was 86 million U.S. dollars in 

2016 and expected to reach 92 million U.S. dollars in the next 2 year. 

Despite the previous researches on building  brand awareness through advertising,  limited  

research  has  been  done  about outdoor advertising to establish the impact of this marketing 

communications mix on increasing brand awareness . A review of the literature shows very few 

studies (Fredrik&Veronika, 2015; Aaker & Biel 1993; Mazzarol, 2006) that concentrate on outdoor 

ads. Thus, in order to contribute to fulfilling this gap in the literature, the aim of this research is to 

examine the effect of the outdoor advertising on build strong brand awareness. 

This research will demonstrate the importance of using advertising as a strategic tool for building 

brand awareness. 

 

1.2 Problem of Statement 

In October 26, 2017, the Head of State signed a decree "On translating the Kazakh alphabet 

from Cyrillic alphabet to the Latin script." These changes in the Kazakh alphabet brought a lot of 

contradictory opinions among the citizens of Kazakstan. So this decision influenced the poetic 

attitude between other countries, especially with Russia, who took this change as a step towards the 

renewal of relations between the two countries. Despite all of these poetic aspects, sooner or later 

the Kazakh alphabet will change and we must be prepared. Many companies have already changed 

their name to the Latin script. For example, in 2016 bank KAZKOM made a rebranding by 

changing name and logo to QAZKOM. Also our President indicated that in 2025 all official 

paperwork and publications will be in the new Latin script. The question is does this changes will 

effect to the customer’s perception of the text in outdoor advertising? What will happen with 

outdoor advertising in Kazakhstan if alphabet changes? Some companies ignore the changes in 

alphabet and don’t pay attention to that. But this change in alphabet can bring a good opportunity to 

the company in form of Latin rebranding and company can use it as a new marketing strategy. 

Company can make rebranding in Latin as tool of new brand awareness like “Qazkom” and change 

their position in market. 

Building reputable brand in Latin has been the main deriver for success in a competitive 

market. Importance of advertising to enhance brand awareness in Kazakhstan is underestimated. 

First of all, brand is very important element of a company. The company, without its special and 

individual brand, is doomed to a quick failure in its activities. This is expressed in the loss of the 

main market or part of it; loss of customer interest in the company's products. 

 

1.3 Research questions  

 

- Is there relation between outdoor advertising and brand awareness? 

- Is there relationship between outdoor advertising and brand awareness influenced by 

type of alphabet? 
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1.4 Research objectives 

The main objective of the study is to examine the influence of outdoor advertising on 

building brand awareness, in case of different types of alphabet. 

  1.5 Contribution of the Study  

The importance of the study is to provide better understanding of role of alphabet in brand 

awareness and outdoor advertising. The research is expected to be useful to the following parties: 

Theoretical Contribution  

This research is going to be important for researcher who has interest to increase the 

knowledge about building brand awareness through outdoor advertising. Also they will get 

information about the effect of the type of alphabet used in the text on brand awareness. To 

understand the affect of Latin alphabet used in the text on the relation between outdoor advertising 

and brand awareness. This study also expected to be important for another researcher, where it cаn 

be used аs а body of knowledge regarding same topics.   

Practical Contribution 

The finding of the research expected to help company find out the effect of the change in the 

alphabet and customer perception of the text in outdoor ads. Also study can help see impact of the 

outdoor advertising on building brand and to create new brand with the help of the Latin alphabet.  

 

2 LITERATURE REVIEW 

 

2.1 The concept of a brand and advertising 

The brand is the main thing which differentiates certain products and companies. The brand 

has so wide range of uses and so many determinations. According to Heidi Cohen (2011), a brand is 

a personality that your company, product, or service has over time.  The brand incorporates both 

visual aspects and communicated aspects, as well as the perceived personality from other outside 

the company. Visual aspects are logos, graphics, colors, sounds and video, where is personality, 

culture, experience and conscience and the people within corporation are communicated aspects. 

According to Holt (2004), brand it is not only logos, graphics, trademark, name that creates visual 

aspect of the brand, it is necessary for the product to have a history in order to become a brand. De 

Chernatony and McDonald (1998), believes that successful brand is what the consumer think the 

closest mach to own needs through uniqueness. Blackwell et al (2001) hаs come to the conclusion 

thаt is consumer hаve а problem or а dissаtisfаction or further requirement they will not buy а 

product. 

The brand also can be determined as the "relationship" with the consumer. The relationship 

is built on experiences, and the relationship with a consumer is the sum of his experiences with 

specific brand. This relationship may lead to the  trust, so  that’s why customer prefer specific brand 

than another unknown products. Millward Brown(2013), says that strong brands are "trustmarks." 

Positive аssociation with brаnd nаme leаd to increаse in consumer perception of quаlity and 

purchase rates along with positive customer evaluations (Weitz and Wensley, 2005). Attitude 

towards the brаnd, customer confidence and purchase intention аlso increase when consumer is 

already familiar with the brand (Weitz and Wensley, 2005). Аt the sаme time positive аssociation 

with brаnd cаnnot sustаin infinitely. Golder (2006) cited in (Weitz & Wensley, 2005) found that so 

many leаding brаnds in the market lost their leadership over а period of 76 yeаrs. 
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According to  Doostar, Akhlagh, and Abadi (2012) study the brand help to receive a 

competitive advantage and used as an important tool of the corporations in receiving competitive 

advantage. Brand strength is multidimensional structure with customer opinion.  The brand has two 

different parts, which are the face and soul. Outer attributes expressed by face, like appearance and 

package of the product. While main personality, history and behavior of the brand expressed by the 

soul. Building the soul of the brand requires courage to uncover the vulnerable side of the brand it 

is more difficult than creating the face by visual and communication tools. Brand can be anything, 

not just a name of the big enterprise but also a service, product,  person, country, city and even 

village. The best brand along with the face should has a heart and soul with it. (Kotler and 

Armstrong, 2010) 

2.1.1 Brand Equity concept 

The concept of the brand equity was first mentioned in the 1980s and considered to be one 

of the most popular and potentially important marketing concepts. However, its appearance meant 

both good news and bad news for marketers. The good news is that, with the brand equity 

organizations started to use brand as marketing strategy and rise focus for managerial interest and 

research activity. The bad news is that, the concept has been studied in several different ways for a 

number of different purposes. There is no common point of view on how to conceptualize and 

measure brand equity (KL. Keller, 2011). 

Name, sign and logo of the brand can bring a power in the market and that power called 

brand equity (Farquhar 2009). The concept of brand equity has been mentioned in different sources 

of literature, and there is no agreement on the definition because of the difficulties experienced by 

practitioners and marketers in measuring equity. There are, apparently, two approaches to 

determining the brand equity, namely the consumer and financial perspective. According to Simon 

and Sullivan (2010) brand equity is defined as the brand value for a firm. Keller (2011) and Aaker 

(2009) agree with the statement that brand equity means the value imposed to the brand by the 

consumer. One of the main difficult questions facing by brand managers is how to develop 

understanding of the relationship between brand equity and customer loyalty (Taylor,2004). Brand 

equity provides a solid platform for the introduction of new products and isolates the brand from 

competitive attacks. In terms of trade, brand equity contributes to the overall image of retail trade. It 

creates store traffic, provides a constant volume and reduces the risk when allocating space on the 

shelf (Cobb-Walgren 1995). However, the researcher Farquhar (2009) said that if brand does not 

make any difference to the consumer, there will not automatically be any value to investors, 

retailers and manufacturer unless there is value to the consumer. 

The value of the brand in the market is defined by the brand equity (Keller 2011). Despite 

the abundance of definitions the meaning of the brand equity is often not fully or clearly 

understood. The brand with high equity or high brand value means that it can create a kind of 

positive differentiаl response in the mаrket. This means that your brand is easily recognized in 

advertising or other commercials, also it means that your brand is the first brand recommended to 

others. All this positive responses about the brand is an easily recognizable brand, the brand which 

is quickly and easily remembered as necessary, one that people are willing to pay for the premium 

price, and the brand is recommended to others (Keller 2011).. 

According to Keller (2011) the concept of customer-based brand equity occurs when a 

consumer has a high level of awareness of the brand and familiarity with it and holds in memory 

some strong, favorable and unique brand associations. But sometimes strong brand awareness can 

be enough to build favorable consumer response; for instance, in decisions with a low level of 
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participation, when consumers are ready to buy product with mire familiar brand name (Keller 

2011). 

2.1.2 Brand Awareness 

Brand awareness is responsible for the ability of the customer to recognize or recall the 

company's trademark at the time of making the choice or just before purchasing the product. 

Knowledge of goods is measured in% and means the proportion of the audience that is familiar with 

the product of the company and can identify the brand within the product category. 

Brand awareness consist two different parts brand recall and brand recognition. Brand 

recognition is the ability of consumers to confirm the preliminary exposure to the brand when the 

brand was given in a cue. In other words, while purchasing particular product, will the customer 

recognize the brand as the one to which they have already been exposed? The next concept is brand 

recall, which defines as the ability of consumers to retrieve a brand from memory when specifying 

the product category, the needs fulfilled by the category, or the usage situation as a cue (Keller, 

2011). 

According to Keller (2011) importance of the brand awareness is that, it can bring a chance 

that the brand will come to the mind of customer at time of purchase.    

The awareness of the brand reflects for what the brand stands for. Building brand can be carried out 

by repeating the brand name to consumers. The more experience customer has through name, logo, 

symbol, outdoor advertising or packaging the greater the probability that brand will stay in the mind 

of the customer. The brand awareness strengthen the association with brand and consumer may 

chose it as a part of consideration set (Keller, 2012). 

Previous studies show that combination of the elements like sense of presence and 

interactivity positively effect on remembering brand and can change attitude toward the brand 

(Keng,Vang & Christy, 2014). However, many of this researches focused on TV and online 

advertising. 

In the study of Keng and Lin (2006) they examined the effect of the Internet advertising on 

brand recall in the level of the presence in the context. This presence was divided into three levels 

like content, personal and social presence. Daurghrty and Biocca (2012) on their study measured the 

effect of the presence in three -dimensional advertisement space on building product knowledge.  

2.1.3 Outdoor Advertising 

Outdoor advertising is more old and spread tool of a communication (Roux T, 2014). The 

concept of the OOH or “out-of-home” and “outdoor” comes from the meaning out-side of the home 

(Fill, 2009). Outdoor advertising have to be located in the area with high visibility and where

 targeted people are most likely to see it, for instance in the moving transit, buildings, public 

facilities, in leisure zones, in parking lots and stationary transport, which gives free hands for 

individual advertising. (Roux T, 2014) For extensive coverage marketers can use outdoor 

advertising as the main or support media in campaigns (Raninen and Rautio, 2002). It is stated 

that human being spend almost third of his time outdoors by travelling with cars, trains, buses, bikes 

and taxis. The outdoor ads can make the travelling more entertaining on the road. Outdoor 

advertising media includes billboards and banners, posters, digital and mobile hoardings, transit ads 

in vehicles and others.  

Authors of the different textbooks and academic researchers have defined variety of 

characteristics of the billboard and outdoor ads (e.g.,Vanden Bergh and Katz 1999; Kelly and 

Jugenheimer 2004; Taylor 1997; Woodside 2002). The advantages of outdoor advertising are that it 

offers potential placement of the ads close to the point of sale, long exposing time, 24-hour 
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presence, effects on peoples’ choices, economic efficiency in term of low costs and has durability 

and level of trust (Chunawalla and Sethia, 2008). Limitations of the outdoor advertising includes the 

number of words should be limited, difficultness to collect statistic data from people exposed to 

advertisement. However, some studies found that creative execution could increase awareness and 

take attention to billboards.  

2.1.4 Influence of advertising on brand awareness  

Advertising has several ways to effect on brand and on creation of the awareness. In creation 

of brand awareness marketing communications play great role, especially advertising (Flemming & 

Christensen, 2006). Advertising has ability to create recall and recognition of the brand, can build 

awareness of certain product (Vuokko, 2008). Creation of a strong brand awareness is main goal of 

the company, as it increase the likelihood of being part of the consideration process in consumer’s 

mind. Awareness of the brand leads to the brand knowledge and brand image, which create strong 

brand relation. 

Cobb-Walgren (2009) in his research found that advertising can affect the brand awareness 

in a number of ways. With the help of the advertising marketers can create awareness of the brand 

and increase the likelihood that the brand is included in the evoked set of consumers. Also 

advertising can influence perceived quality of the brand and usage experience with the brand 

(Cobb-Walgren 2009). Cobb-Walgren (2009) indicated that appropriate advertising can make 

positive brand evaluations and attitudes easily accessible in memory. For development of the brand 

equity the researchers Herr and Fazio (2008) found that a favorable brand attitudes will determine 

consumer perceptions and behaviors if those attitudes can be instantly improved. These perceptions 

will contribute to the brand equity by the meaning or value that the brand adds to the consumer. 

Then brand choice and purchase intentions will be ultimately influenced by brand equity (Cobb-

Walgren 2009). 

Outdoor advertising is one of the type in traditional advertising, which is more effective than 

other forms, if it’s located in the suitable for target audience place (Todor, 2015). The advantage of 

outdoor advertising is that it can reach high frequency. This type of the advertising reaches 

costumer attention in public places like train, buses and on roads.  

2.3 The effect of the alphabet type on perception 

In the world so many languages, but it seems that alphabets are not as many as there are 

languages. The most widespread alphabet is Latin, so many different languages use Latin script. 

There are some studies about perception of different alphabets like Arabic and Chinese characters 

(Robert, Colin & Brenda, 2016; Mary & Ching, 2016).  

In their study Robert and Colin (2016) examined the effect of alphabet on letter perception. 

They analyzed perception of Arabic alphabet by judgment task on pairs of letters, they use two 

different groups the one who don’t have any prior exposure to Arabic alphabet and the one who can 

understand the alphabet. Participants of the study were asked to judge the presented letters if letters 

are visually or physically identical or not. The results of the experiment revealed that knowledge-

based factors like identity of the letter influence the perception of the letter. Moreover, they defined 

several factors that affect perception and make supportive contribution to visual perception of the 

letter. The learning of the alphabet also effect in visual processing.  

According to Mary and Ching (2016) Chinese characters are more efficient to read and 

perceive written information quickly, if it is learned leader. Chinese characters are words, not 

separate letters, its faster to read than phonetic systems. Some non speakers see the “mystic beauty” 

of Chinese characters and perceive it as visually attractive. On their study Mary and Ching (2016) 
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defined the recognition and perception of the Chinese and Latin script among expertise. Participants 

was  divided by designers and non-designers. The results show that both groups visually perceive 

more Chinese charters rather than Latin.  

In the study of Kara (2011), which is concentrated on awareness of the outdoor advertising 

in Hong Kong, examined the effect of the outdoor advertising on Hong Kong residents and tourists. 

Message response involvement is high to residents and low to the tourists, this can be due to the 

lack of language knowledge and unfamiliarity with local brands. However, both of tourists and 

residents pay attention to outdoor ads which are creative and vivid in color. If outdoor advertising 

are creative and aye catching, the message will reach the customer even they don’t know the 

alphabet used in the text.  

2.4 Theoretical Framework 

Based on the review of the literature, awareness of the brand can be build by outdoor 

advertising (Keng,Vang & Christy, 2014; Herr & Fazio, 2008; Fredrik & Veronika, 2015; Aaker & 

Biel 2009; Mazzarol, 2006; Keng,Vang & Christy, 2014). Attractive outdoor ads require 

appropriate location in order to reach customer’s attention. Image, color and font size play main 

role in outdoor ads. According to Mary and Ching (2016) different alphabet perceived differently, 

as some may consider particular alphabet more attractive than other. So the type of the alphabet 

used in the text can influence the perception of the message and brand itself (Robert, Colin & 

Brenda, 2016; Mary & Ching, 2016).  

The theoretical framework of this research include brand awareness as dependent variable 

and effect of the outdoor advertising as independent variable. Additionally moderating role of the 

used alphabet in the text on the relation between outdoor advertising and brand awareness is also 

considered. 

 

Figure 2.1-Theoretical Framework 

 

 

 

 

 

 

The research hypothesis based on the literature and model are as follows: 

H1: Outdoor advertising has significant effect on brand awareness.  

H2: Latin alphabet used in the text has significant effect on the relationship between outdoor 

advertising and brand awareness.  

3 METHODOLOGY 

3.1 Samples and Procedure 

This research made to establish the impact of outdoor advertising on building brand 

awareness in comparison of using text in Cyrillic and Latin alphabet. For the study quantitative 

research method was considered as the most effective way to establish the relationship between the 

dependent (brand equity) and the independent variable (outdoor advertising). For the population of 

the study was selected Almaty city. Data have been collected by using convenience sampling 

method, due to several limitations like time and resources. Table 1 shows the response rate of 

Outdoor Advertising Brand Awareness 

Latin Alphabet  
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45.8%, total 120 surveys was distributed among respondent, but only 54 of them responded to the 

questionnaire. Demographic profiles of the respondents represented in the Table 2.  

3.2 Measurements  

The questionnaire for the study was created by using GOOGLE forms. The link for the 

survey was circulated through various social media and as well  as  through  E-mail of the 

respondent. The survey consists of four independent parts. The first part consists brief information 

about the purpose of the study and demographic questions to determine individual characteristics 

like age and gender. The next section contains question about outdoor advertising, and it effect on 

the perception of the brand. This part of questionnaire was taken from the assessment of advertising 

effectiveness by Ruchika (2015).  This survey contains five-point Likert scale, which ranged from 5 

strongly agree to1 strongly disagree. The third part contains questions about the awareness 

(recognition and recall) of the brand after watching particular advertisement of the brand. The first 

question is made to establish which of the brand’s outdoor advertising they remember as most 

effective to them, as suggested by Sally at al. (2012). Other questions were related to the 

recognition and recall of the brand in order to define the effect of ads in awareness level. 

Respectively five-point response format used. The last part contains questions about perception of 

the alphabet, two similar pictures with different alphabets used in the text, required to choose most 

attractive advertising. This method was acquired by the study of Mary and Ching (2016) where they 

defined the perception of the Chinese and Latin alphabet.  

3.3 Data Preparation for Data Analysis 

After finishing the collection of the data through questionnaire, the data have been converted 

to the format which can be read by computer. The data preparation process according to Hair et al. 

(2009) is aimed to provide accurate and complete basic data without any problems like outlier, 

coding mistakes, missing values and non-normal distribution. Data preparation process has several 

steps which are editing and coding, error detection and cleaning of the data (Hair et al. 2006). 

The process of checking collected data was run through Smart PLS, with this software 

response of outlier and missing data have been checked. Consistency and stability of the finding is 

measured by reliability. Correctness and appropriateness of the survey was measured by validity. In 

this research in order to find consistency and appropriateness of the data Smart PLS have been used. 

 

4 DATA ANALYSIS AND RESULTS 

As previously mentioned, the purpose of the study is to determine the effect of outdoor 

advertising on brand awareness and define moderating effect of the Latin alphabet used in the text. 

This part of the research contains the results of statistical analysis for testing the research model and 

the corresponding hypotheses. To test each hypothesis there are conducted several steps as follow: 

1. Finding of demographic and descriptive analysis with the help of SPSS 

2. Testing hypothesis on PLS through structural model 

3. Conducting moderation analysis through PLS 

First section shows data on response rate, the distribution of the questionnaire and how many 

respondents answered to the question. The next section is 4.2 represents the demographic 

information of the data collection. The main part of the analysis starts in 4.3 by implementing 

structural model via PLS and testing of moderating effect which is presented in 4.4.  
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4.1 The Response Rate 

The questionnaires ware distributed through E-mails and various social media sources 

among 120 respondents. Totally only 55 respondents filled the survey and resend, however 4 

responses in questionnaire was inadequate for the research. So, information of only 51 respondents 

used in the research, which is represented in the following Table 4.1. 

 

Table 4.1-Respose rate. 

Distributed 

Questionnaire 

Returned 

questionnaire 
% 

Conducted 

Questionnaire 
% 

120 55 45.8 51 42.5 

Source: SPSS 

 

4.2 Demographic Analysis of Respondent 

Demographic information of the respondents was held by SPSS, where results show 

characteristics of gender and age. As Table 4.2 shows, in the questionnaire participated 51 

respondents, from which 64.5% is females and 35.2% is males. Most of the respondents are 

between age 21-30, almost 58.8% of the all respondents. Respondents who are under the 20 is 

21.6% and who are age between 31-40 is 15.7%. Only 3.9% of the respondents are between age 41-

50. 

 

Table 4.2- Demographic Analysis of Respondent 

Demographics of respondent  Frequency  Percentage  

Gender  Male  18 35.2% 

Female  33 64.5% 

Age  20 or Under 11 21.6% 

21-30 30 58.8% 

31-40 8 15.7% 

41-50 2 3.9% 

Source: SPSS 

 

4.3 Measurement Model via SmartPLS 

As previously mentioned the data for the study was analyzed via SmartPLS. Data findings 

was reported to the Excel format and then transferred to the SmartPLS for drawing model. As 

shown in the following Figure 4.1, after listing the input data SmartPLS start to draw model fit 

coefficient, where the number in arrow is the coefficient of the Standardized regression rate. The 

value of R square is the number which is indicated in variable. PLS model measurement is 

represented in the following Figure 4.1. 

Measurement model  encompasses  knowing  the  individual  item  reliability,  internal  

consistency  reliability, content  validity,  convergent  validity  and  discriminant  validity  as  

suggested  by  scholars  (Hair  et  al.,  2014; Henseler et al., 2009) 
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Figure 4.1 Model Fit Coefficient 

 
Source: Smart PLS 

 

Individual item  reliability  was  determined  by  examining  the  outer  loadings  of  each  

construct’s  measure  as recommended by (Hair et al., 2014) 

 

Table 4.3-Reliability and Validity 

  
Cronbach's 

Alpha 
rho_A 

Composite 

Reliability 
AVE 

Latin Alphabet  0,808 0,827 0,815 0,689 

Brand Awareness  1,000 1,000 1,000 1,000 

Outdoor Advertising  0,800 0,811 0,804 0,673 

Source: Smart PLS 

 

The reliability specify consistency and stability of the finding, by this measurement we can 

assess accurate and stable data. The validity relates to the correctness and appropriateness of the 

measure. Validity shows to what extent the questionnaire of the study is really measure it purports. 

Both reliability and validity has number of ways to find consistency and accuracy. As the research 

is analyzed through SmartPLS, the reliability defined by Cronbach’s Alpha and Composite 

Reliability methods, Validity is measured by AVE as Table 4.3 represents. 

Cronbach’ Alpha is used to find consistent reliability of the findings and considered as the 

most remarkable coefficient of the reliability. Cronbach’s alpha measure each set of indicators and 

require value of 0.7 in order to be acceptable (Nunnally,1987). Consequently, the Cronbach’s Alpha 

in this study is above the 0.7 and we can consider this finding as consistent and stable. The graph of 

the Cronbach’s Alpha is placed in the Figure 4.2. 

Composite Reliability is alternative tool of reliability, as Cronbach’s Alpha may 

underestimate the scale of reliability. Composite Reliability is applied mostly for internal 

consistency and require the value above 0.60 in an adequate model (Hock &Ringle, 2006). So, the 

composite reliability is above 0.70 as it shown in the Table 4.3. The more detailed graph is in 

Figure 3. 

Duarte and Raposo (2010) describes discriminant validity as the extent to which a particular 

latent construct is different  from  other  constructs.  In  this  study,  we  ascertained  discriminant  

validity  by  using  AVE,  as recommended by Fornell and Larcker (1981). Thus, this was achieved 



“Международный научный журнал АКАДЕМИК”                                                          № 1  (104), 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

37 
 

by matching the correlations among the constructs with square roots of AVE (Fornell&Larcker, 

1981). The table below shows the discriminant validity of the latent constructs. 

 

Table 4.4- Discriminant Validity 

  Latin Alphabet  
Brand 

Awareness  

Outdoor 

Advertising  

Latin Alphabet 0,830    

Brand Awareness 0,430 1,000   

Outdoor Advertising 0,482 0,585 0,820 

   Source: Smart PLS 

 

The Validity is measured by AVE. Adequate model in AVE must be above 0.5, in this study 

all of the measures are above 0.5 as it represented on Table 4.3. More detailed charts are placed into 

the Figure 4.4. 

Testing hypothesis on PLS through structural model 

The next step after the reliability and validity measurement model in Smart PLS is to create 

structural model. According to Gotz et al. (2010) structural model should be tested by evaluating 

the path analysis and determining the regression model of the study. In this study path coefficient is 

used to define structural model. Moreover, significance of the path coefficient is estimated by T 

statistics. The research data was run out through PLS Algorithim and estimated structural model for 

the research which is represented in the Figure 4.5. 

 

Figure 4.5 Structural Model through PLS 

 
Source: Smart PLS 

 

For testing hypothesis in Smart PLS, it is required to calculate PLS Algorithm and 

bootstrapping. In PLS Algorithm we define path coefficient and in bootstrapping we identify 

significance level. The next bootstrapping calculation was conducted to find out the significance of 

the value. Assessed path coefficient is stated in the Table 4.4. As can be seen it contains Sample 

Mean, Standard Deviation, T Statistics and P Values.   
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For conducting moderation analysis in PLS categorical moderator analysis is used.  Method 

of the interaction term was product indicator, which is mainly used for nominal and binary coding 

scale. The statistical result of the moderating effect is stated in the Table 4.4.  

 

Table 4.4-Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values, P-Values) 

Relationship 
Original 

Sample (O) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

Alphabet Used -> Brand Awareness  

-

0.085 0.304 0.281 0.779 

Alphabet*Outdoor ads -> Brand 

Awareness  

-

0.069 0.153 0.450 0.653 

Outdoor advertising  -> Brand 

Awareness  0.615 0.252 2.445 0.015 

Source: Smart PLS 

 

Hypothesis 1 was considered direct relationship between outdoor advertising and brand 

awareness. The result demonstrates that outdoor advertising positively affect brand awareness, with 

a path coefficient of 0. 615 and t-statistics of 2.445at a 0.015 level of significance.  

The moderation effect of Latin alphabet is tested on  relationship  between  the  outdoor 

advertising and  brand awareness which  is presented by H2. The result of moderation testing was 

revealed in Table 4.4. Then,  t  statistics  value  of  0.450 at  a  0.653  level  of  significance  

indicated  the  rejections of  H2. 

 

Table 4.5 Hypotheses Testing 

Direct Effect 

H Relationship  Original 

Sample  

Standard 

Deviation 

T Statistics  Conclusion  

H

1 

Outdoor advertising  -> 

brand awareness 
0.615 0.153 2.445 Support 

Moderating Effect 

H

2 

Latin alphabet is moderating 

effect on outdoor ads -> 

brand awareness 

-0.069 0.252 0.450 Reject 

Source: Smart PLS 

 

5 DISCUSSION AND CONCLUSION 

 

The objectives of this research were to investigate the role of the Latin alphabet used in the 

outdoor advertising and its effect on creation of the brand awareness among customers. Concerning 

the aim in the research tested two hypothesis . 

The hypothesis 1 predicted that Outdoor advertising has significant effect on brand equity. 

According to the results in Table 5 there are significance in the relationship between independent 

variable and dependent variable (β =0.615, t =2.445, p< 0.015) which supports Hypothesis 1. This 

explains that outdoor advertising creates brand awareness among potential customers. This type of 

advertising is effective tool to make brand more recognizable as every potential customer can easily 



“Международный научный журнал АКАДЕМИК”                                                          № 1  (104), 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

39 
 

recall the product of the brand at the time of purchase. Thus finding resembles few studies on this 

topic. For instance, Rick and Brian (2011) on their finding they has experienced the effects of 

outdoor advertising on brand attitude and awareness. They found out that impact of outdoor 

advertising on brand attitude is not significant but the effect on brand awareness is quite significant 

and has positive relationship. Similar results show the study of Fredrik and Veronika (2015) where 

they examined the role of the outdoor advertising in creation of a brand awareness. They defined 

that brand recall is greater and increase the awareness when advertising contains specific details.  

Hypothesis 2 predicted that Latin alphabet used in the text has significant effect on the relationship 

between outdoor advertising and brand awareness. Results in Table 6 shows that alphabet used in 

the text did not moderate the relations between the outdoor advertising and brand awareness (β =-

0.069, p<0.653), so Hypothesis 2 is rejected. This means that Latin alphabet used in the text does 

not make any impact on the relation between outdoor advertising and brand awareness. No meter 

what alphabet is used in the text, customer will accept the information similarly in both script.  

In the conclusion of this research we found that there is a relation of brand awareness with 

outdoor advertising. Outdoor advertising are essential part advertising and it’s important for 

marketer to consider the size of outdoor advertising according to brand, the best location for placing 

and the appropriate content for outdoor advertising increases the brand awareness among 

consumers. Brand awareness increases the popularity of brand and sales accordingly. Brand  

awareness  refers  that  consumer  should  know  about  the  particular  brand  and  its specification 

or changes that are made in that brand. 

Research was limited by resources, time constraints, ethical approval or other factors. We 

tried to  gather  real  time  data  for  our  research  based  on  our  studies,  we  conducted  research  

in  the meantime collected data from primary sources although the respondents of questionnaire 

were not purely consumer or purchasing decision makers  but they answered the questions based on 

their perception  of  brand  awareness  and  their  knowledge  about  billboard  advertising  as  an  

genuine audience. 

The  research  study  will  help  the  marketer  to  make  decisions  before  advertising  and 

marketing  their  product  to  increase  its  brand  awareness,  not  only  outdoor advertising could  

increase  the brand  awareness  but  there  are  several  other  ways  and  adverting  methods  to  

increase  the  brand awareness that are still need to be discovered. 

 

LIMITATION OF THE RESEARCH 

 

The main limitation of the study is its overall scope. The scope of  this  research include 

effect of the outdoor advertising on brand awareness  and determining  the relationship if it exists 

between them. There are other types of the advertising that can build brand awareness.  

The next limitation of the research is that data was collected through questionnaire, and 

distribution of questionnaire was based on convenience sampling, which may not provide me with 

an extremely accurate response. Moreover, for distribution of the survey was used e-mail sending 

and various social media sources, which reduces the response rate. The questionnaire was send to 

120 respondents and only 55 of them filled the survey. The sample taken for the study was only 51 

as they were more appropriate for this research. 

Another limitation is that study was conducted in Almaty, Kazakhstan so the  results  are  

derived  from  this particular region. The results cannot be generalized  to other  cities in 

Kazakhstan, if the same research will conducted in any other region, results may vary. 
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КҮКІРТҚҰРАМДЫ ПРЕПАРАТТАРДЫ  АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ МАҚСАТЫНДА 

ҚОЛДАНУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

 Әбдірейім Ғазиза Ерікқызы 

2 курс магистранты, 

 əл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ,  

  Aлмaты, Қaзaқстaн,  

Қанжігіт Гүлнұр Асанқызы 

2 курс магистранты, 

 əл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ,  

  Aлмaты, Қaзaқстaн 

Калабаева Майра Касенкызы 

Аға оқытушы, 

 əл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ,  

  Aлмaты, Қaзaқстaн 

 

 

Aңдaтпa 

 

Қазіргі таңда, белгілі бір дақылдар үшін топырақтың көптеген түрлерінде өнімділіктің 

төмендеуі оларда күкірттің болмауынан туындайды, сол себепті  әлемде  күкіртқұрамды 

тыңайтқыштарға сұраныс артуда.  Күкіртқұрамды тыңайтқыштар - құрамында белсенді зат 

ретінде кездесетін 40-120 нм болатын жоғарыдисперсті түрдегі күкірт бөлшектерін құрайды. 

Күкірттің тамақтану саласында азот, фосфор және калий сияқты дәстүрлі элементтермен 

қатар тұратындығы назар аударады. Көпжылдық зерттеулер нәтижесі бойынша [1], сілтілі 

топырақтарда жылына бір гектарға 60-90 кг күкірт енгізу өсімдіктердің өсуіне жағымды әсер 

етіп, егістің  жоғары өсімділігіне  әкеледі. 

Ауыл шаруашылығы дақылдарын аз қамтамасыз етілген жылжымалы сұр топырақта 

өңдеп өсіру кезінде өнімділік төмендеуі және өнім сапасы нашарлауы мүмкін. Өсімдіктерді 

күкіртпен қамтамасыз ету - жоғары сапалы өсімдік ақуызын алудың негізгі факторы болып 

табылады. Бірқатар дақылдардың күкіртпен қоректену деңгейі оның құрылымына, сондай-ақ 

жапырақтар мен тұқым тіндеріндегі ферменттер мен ақуыздардың қызметі тікелей 

байланысты.   Ақуыз молекулаларының пішіні және дақылдар ақуызының функционалдық 

қасиеттері цистеин түзілу мөлшеріне байланысты [2]. 

Кіріспе. АҚШ-та ИСО негізіндегі коммерциялық препараттар алғаш рет 1948 жылы 

тіркелген. Құрғақ препарат түрінде кальций полисульфидтерін алу әдісі жасалынған. АҚШ-

тың қоршаған ортаны қорғау агенттігі (US EPA) 27-29% еритін концентраттар түрінде 

кальций полисульфиді бар он алты пестицидті тіркеген [3]. 

Осы зерттеулер шеңберінде жүргізілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы күкірт бар 

препараттарды синтездеуді қазақстандық карбонатты шикізат және мұнай өндіру 

қалдықтары – элементтік күкірт негізінде жүзеге асыруға болатындығы анықталды. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Химия ғылымдары институтында 

алынған физико-химиялық зерттеулердің нәтижелері бойынша [4] Теңіз күкірт 

қоймаларында сақталатын жаңа құйылған күкірт тазалығы жоғары және 9998 сорт 

талаптарына сай екендігі анықталды, ал ұзақ уақыт сақталатын күкірт 9995 сорт талаптарына 

сәйкес келеді. 
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Теңіз күкіртінде күшән, селен, сынап, марганец, мыс элементтері табылған жоқ. 

Ілеспе күкіртте күл мөлшері төмен, құрамында технологиялық жабдықтан күкіртке өткен 

темір (<0.0004%) аз мөлшерде болады. 

Қазіргі уақытта әлемдегі ең маңызды проблемалардың бірі-қоршаған ортаның 

ластануы. Атап айтқанда, бұл мәселе химия өндірісінің қалдықтарымен байланысты, және 

осы мақалада біз осындай өндірістердің жанама өнімі - фосфогипсті жоюды қарастырамыз. 

Оны жою проблемасы жыл сайын артып келеді. Минералды тыңайтқыштар өндірумен 

айналысатын көптеген елдерде фосфогипсті кәдеге жарату, пайдалану тез арада шешуді 

қажет ететін күрделі мәселе болып табылады. 

Фосфогипс-бұл ұнтақ немесе түйіршіктер, жоғары ылғал сіңіру қабілеті бар, оның 

бетінде 30% ылғалды сақтай алады, ал ол піспейді, кесілмейді және жұмсақтықты 

жоғалтпайды. Фосфогипсті ауыл шаруашылығында топырақ мелиоранты ретінде ғана емес, 

сонымен қатар баяу еритін ұзақ әсер ететін заттарды алу үшін де қолдануға болады. 

Фосфогипс ауыл шаруашылығында көптеген жерлерде топырақта жетіспейтін кальций мен 

күкірт көзі ретінде қолданылады. Фосфогипс тыңайтқыш ретінде қолданылған кезде, ол жай 

топырақтың жоғарғы жағына таралады. 

Фосфогипс топыраққа тыңайтқыш ретінде бірнеше жылда бір рет көп мөлшерде 

қолданылады. Оның құрамында кальций мен күкірт бар, бұл дақылдардың өнімділігін 

арттырады. Сонымен қатар, топыраққа қолданар алдында ол тазартуды қажет етпейді, 

өйткені оның құрамындағы фосфорды өсімдіктер сіңіреді. 

Құрамында күкірт бар тыңайтқыштарды қолданудың орындылығы және оның ішінде 

залалсыздандырылған фосфогипс ғылыми-зерттеу мекемелері мен агрохимқызметтердің 

тәжірибелері арқылы дәлелденген. Фосфогипсті қолданудың орындылығының негізгі 

критерийі күкірт тыңайтқышының сапасы топырақтың қол жетімді күкірт қосылыстарымен 

қамтамасыз етілуі болып табылады 

Фосфогипстің үлгісін әзірлеудің негізгі екі реактиві - фосфогипс ұнтағы мен кальций 

полисульфидінің пастасы және ерітіндісі. Фосфогипстің әртүрлі үлгілерін әзірлеу үшін, ең 

алдымен фосфогипсті өлшеп аламыз. Біз 7 түрлі үлгі жасаймыз. Фосфогипсті 100 грамнан 

өлшеп алып 250 миллилитрлік колбаларға саламыз. Оның үстіне белгілі бір қатынаста 

кальций полисульфидінің пастасын және ерітіндісін саламыз. 

250 миллилитрлік колбалардағы үлгілердің үстіне белгіге дейін дистильденген су 

құямыз. Оны біраз араластырып, тұндырамыз. 

Содан кейін дайын үлгілер талдауға дайындалады: элементтік талдау және РФA 

талдау. 

2.2 Үлгілерді зерттеу және сипаттау 

Элементтік талдау – бұл элементтердің құрамын және заттардың, материалдардың 

және әр түрлі объектілердің элементтік құрамын сапалық және сандық анықтау болып 

табылады. Ғылыми зерттеулер кезінде химиялық реакциялардың өзгеру тізбегін бақылау 

мақсатында зат құрамының нақты көрінісіне ие болу өте маңызды. 

Үлгілeрді ИҚ спектроскопия арқылы талдау.  

Инфрақызыл спектроскопия (ИК) сандық және сапалық анализінің физикалық 

әдістерінің бірі болып табылады.Инфрақызыл сәулеленуді зат арқылы өткізген кезде 

молекулалардың немесе олардың жеке фрагменттерінің тербелмелі қозғалыстары қозады. ИҚ 

сәулеленуінің максималды сіңуі байқалатын толқын ұзындығы (немесе жиілігі) 

молекулаларда белгілі бір функционалды топтардың және басқа фрагменттердің болуын 
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көрсетуі мүмкін, қосылыстардың құрылымын құру үшін химияның әртүрлі салаларында 

кеңінен қолданылады. 

Талдауға бастапқы фосфогипс және фосфогипстің пастамен, ерітіндімен өңделген 

үлгілері берілді. Және де құрғақ фильтратта бастапқы фосфогипс және фосфогипсің 

пастамен, ерітіндімен өңделген үлгілері берілді. 

Бұл зерттеудің технологиялық міндеті күкіртті өсімдіктер сіңіретін формаға - 

нанодисперсті күйге айналдыру болып табылады. Кальций оксиді мен күкірттің оңтайлы 

арақатынасы, сұйық препараттың фазалық құрамы мен паста тұнбасының жылу синтезінің 

режимдеріне (қысым, индукциялық қыздыру, микротолқынды қыздыру) тәуелділігінің 

технологиялық параметрлері анықталды. Полисульфид ерітіндісін синтездеу үшін мұнай 

күкіртін қымбат ұнтақтауды қажет ететін түйіршікті түрінде ғана емес, сонымен қатар оны 

кальций полисульфидінің ерітіндісінде түйіршіктеу арқылы балқытылған күйінде қолдану 

мүмкіндігі зерттелген.  

Сынама құрамдағы күкірт пен баженовиттің мөлшері: 1 - 89%, 2 - 100%, 3 - 74%, 4 - 

100%. Осылайша, бастапқы қоспаның компоненттерінің арақатынасын өзгерту арқылы 

дайын өнімдегі күкірттің құрамын реттеуге болатындығы анықталды. Лабораторияда көп 

мөлшерде алынған препараттар ауылшаруашылық дақылдарын жылыжайларда, тәжірибе 

станцияларында, дәнді дақылдардың ауылшаруашылық алқаптарында (Амиран, Алматы 

облысы) және бау-бақша мен жүзім алқаптарында (Алматы облысы, Есік қ.) бірнеше рет 

өңдеуден өткізілді. Күкіртқұрамды препараттардың өсімдіктерді қоректендіруге де, қорғауға 

да тиімді кешенді әсері зерттелініп, анықталды. 

Полисульфид ерітіндісін сұйылту кезінде элементарлы күкірт гидрозолы пайда 

болады, оның бөлшектердің мөлшері бактериялардың ұзақ тотығу процесіне қарағанда 

өсімдіктің тез сіңуіне мүмкіндік береді, [5] мәліметтері бойынша, бактериялардың тотығу 

процесі 30 жылға дейін созылады.  

ҚазҰУ зертханасында синтезделген құрамында күкірті бар құрғақ препараттар негізгі 

әсер етуші зат – күкірттің биологиялық және шаруашылық тиімділігі бойынша танымал 

швейцарлық Тиовит-Джет препаратынан кем түспейді, ал оның құны біршама төмен.  

Қазіргі заманғы тыңайтқыштарда күкірт сульфаттар түрінде кездеседі, бірақ 

топырақтан қоректік заттарды, соның ішінде сульфаттарды сілтілендіру - бұл жалпылама 

мәселе туындатады.  Ол үшін, күкірттің суда еритін (сульфатты) түрінде де, 

тиобактериялармен баяу тотығатын және топырақта ұзақ сақталатын формада болатын 

тыңайтқыштарды алу қажеттілігі туындайды. [6] сәйкес, бақыланатын және ұзақ мерзімді 

тыңайтқыштар – Бақыланатын және тұрақты бөлінетін тыңайтқыштар - оларды енгізгеннен 

кейін өсімдікке сіңуін кейінге қалдыруға мүмкіндік беретін немесе тез әсер ететін 

тыңайтқыштармен салыстырғанда өсімдіктерге қол жетімділік мерзімін ұзартатын  қоректік 

заттардан тұратын формадағы  тыңайтқыштар.  Бұл әсерге әртүрлі жолдармен қол жеткізуге 

болады, мысалы,  жартылай өткізгіш жабын (капсула) көмегімен суда ерігіштігін бақылау. 

Ұзақ бақыланатын әсер ететін тыңайтқыштар және тұрақтандырылған тыңайтқыштар 

бір уақытта көп мөлшерде тыңайтқыш қолдану қажет болған кезде тыңайтқыштарды 

қолданудың заманауи тәжірибесінің элементі болып табылады. 

Қапталған (капсула) тыңайтқыштарды органикалық қосылыстармен (термопластика 

немесе резеңке) және бейорганикалық - күкіртпен - топырақтағы микробиологиялық, 

химиялық және физикалық процестердің әсерінен біртіндеп жойылатын өткізбейтін 

мембранамен қаптауға  болады. 
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MarketsandMarkets [7]  болжамдарына сәйкес, 2020 жылға дейін Ұзақ бақыланатын 

әсер ететін тыңайтқыштардың әлемдік нарығы жыл сайын 7% - ға артып, 19,89 миллиард 

долларға жетеді. 

Shell Thiogro [8] технологиясы бойынша пастерленіп қапталған түрдегі 

тыңайтқыштарды шығару игерілген, онда элементарлы күкірттің баяу тотығуына 

байланысты барлық маусым бойы күкіртпен өсімдіктердің ұзақ уақыт қоректенуі қамтамасыз 

етіледі және сілтісіздендіруден болатын шығындар барынша азайтылады. 

Элементтік талдау нәтижесі бойынша кестеде P, S, Ca, Cr, Sr элементтерінің бастапқы 

фосфогипстегі және фосфогипстің пастамен және ерітіндімен өңделген үлгілеріндегі 

өзгерістерді байқаймыз. P, S, Ca элементтер мөлшерінің бастапқы фосфогипс үлгісімен 

салыстырғанда фосфогипстің пастамен, ерітіндімен өңделген үлгілерінде артқанын байқауға 

болады. Ал Cr, Sr элементтер мөлшерінің бастапқы фосфогипс үлгісімен салыстырғанда 

фосфогипстің пастамен, ерітіндімен өңделген үлгілерінде азайғанын байқаймыз. 

Кесте-1. Бастапқы фосфогипс және фосфогипстің пастамен, ерітіндімен өңделген 

үлгілерінің элементтік талдау нәтижесі. 

 

Элемент Баст. (%) Бастапқы+паста (%) Бастапқы+ еріт. (%) 

P 0,476 0,524 0,554 

S 7,171 9,682 10,44 

Ca 18,11 20,694 18,514 

Cr 0,009 0,009 0,008 

Sr 0,086 0,067 0,078 

 

 

 

1-сурет. Бастапқы фосфогипс және фосфогипстің пастамен, ерітіндімен 

өңделген үлгілеріндегі P, S, Ca элементтерінің өзгерісі. 

 

Кесте-2. Құрғақ фильтратта бастапқы фосфогипс және фосфогипстің пастамен, 

ерітіндімен өңделген үлгілерінің элементтік талдау нәтижесі. 

 

Элемент Баст. (%) Бастапқы+паста (%) Бастапқы+еріт. (%) 

P 0,454 0,18 0,191 

S 7,091 21,917 22,83 

Ca 12,08 23,035 25,875 

Cr 0 0 0 
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2-сурет. Құрғақ фильтратта бастапқы фосфогипс және фосфогипстің пастамен, 

ерітіндімен өңделген үлгілеріндегі P, S, Ca элементтерінің өзгерісі. 

 

Элементтік талдау нәтижесі бойынша кестеде P, S, Ca, Cr элементтерінің құрғақ 

фильтратта бастапқы фосфогипстегі және фосфогипстің пастамен және ерітіндімен өңделген 

үлгілеріндегі өзгерістерді байқаймыз. S, Ca элементтер мөлшерінің құрғақ фильтратта 

бастапқы фосфогипс үлгісімен салыстырғанда фосфогипстің пастамен, ерітіндімен өңделген 

үлгілерінде артқанын байқауға болады.Ал Cr, Sr элементтер мөлшерінің құрғақ фильтратта 

бастапқы фосфогипс үлгісінде және фосфогипстің пастамен, ерітіндімен өңделген 

үлгілерінде жоқ екенін байқаймыз. Ал P элементінің құрғақ фильтратта бастапқы фосфогипс 

үлгісімен салыстырғанда фосфогипстің пастамен, ерітіндімен өңделген үлгілерінде 

азайғанын байқаймыз. 

Құрғақ фильтратта бастапқы фосфогипстің және оның пастамен, ерітіндімен өңделген 

үлгісінің ИҚ спектроскопия арқылы талдау нәтижелерін салыстыра отырып, бастапқы 

фосфогипстің пастамен, ерітіндімен өңделген үлгілерінде ИҚ-спектроскопиясы гидратты 

судың  болмауын, облыста сульфат-, фосфат-, гидрофосфат- иондардың сіңірілуін 1683см-1 

және 1109 см-1 көрсетеді. Су толығымен жойылмайды, бұл 3404–3525см-1 аймағында 

қарқынды жиіліктің пайда болуымен көрінеді. 

Ауыл шаруашылығы өнімділігін арттырудың және өнім сапасын арттырудың маңызды 

резерві-өсімдіктерді аурулар мен зиянкестерден қорғау.  Өсімдіктерді қорғау құралдарының, 

әдістері мен әдістерінің кең ассортиментін қолданғанына қарамастан, зиянды 

организмдерден жалпы әлемдік шығындар ықтимал өнімділіктің шамамен 35%  құрайды. 

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде өсімдіктерді аурулар мен зиянкестерден қорғау, 

өнгіштігін жақсарту, шығымдылығын арттыру және ауыл шаруашылығы өнімдерінің 

сапалық құрамын жақсарту үшін құрамында күкірті бар көпфункционалды ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы бейорганикалық, табиғи, тұрақты, арзан, импортты 

алмастыратын және экологиялық препараттар өндірісінің технологиялық параметрлері 

әзірленді. 

Алынған оң нәтижелер жергілікті бастапқы, стандартты емес, төмен сұрыпты шикізат 

пен қалдықтарды - әктас-ұлутас және мұнай күкіртін пайдалануға негізделген құрамында 

күкірт бар препараттарды өндіру технологиясын өнеркәсіптік игеруге негіз болады, бұл ауыл 

шаруашылығы өсімдік шаруашылығында кеңінен қолдану үшін құрамында күкірт бар 

тыңайтқыштар мен топырақ милиоранттарының тапшылығын азайтуға мүмкіндік береді. 
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Аннотация 

 

Мониторинг подземной инфраструктуры имеет решающее значение для раннего 

обнаружения повреждений и предотвращения катастрофических отказов. Системы 

мониторинга на основе оптоволокна представляют собой перспективное инженерное 

решение для своевременного обнаружения повреждений на ранней стадии. В системах 

мониторинга на основе волоконной оптики используется квази-распределенное и 

непрерывно распределенное зондирование на основе различных методов, в том числе 

волоконных брэгговских решеток (FBG), оптического рефлектометра во временной области 

(OTDR) и оптического рефлектометра в частотной области (OFDR). В таких системах 

используется стандартное одномодовое оптическое волокно / кабель, подключенный к 

устройству опроса. Эти системы просты в установке, способны работать автономно и 

предназначены для измерения деформаций, вызванных механическими и термическими 

напряжениями. Применение этой оптоволоконной сенсорной технологии защищает 

конструкцию, обнаруживая изгиб трубопровода, повреждения или утечки, вызванные 

строительными работами, сельским хозяйством, незаконными врезками или саботажем, и 

трещины или отверстия в подземных туннелях, которые могут дополнительно привести к 

серьезному отказу. Эта статья направлена на обзор современного состояния волоконно-

оптических технологий зондирования / мониторинга для обнаружения повреждений 

подземной инфраструктуры, а также повреждений, которые могут возникнуть при 

бестраншейной установке новых конструкций.  

Ключевые слова: система мониторинга, технологии оптоволоконного зондирования, 

мониторинг деформаций, оптическая рефлектометрия, рассеяние Бриллюэна, Волоконная 

Брэгговская решетка 

 

Введение 

Прогнозирование долгосрочного поведения подземных инфраструктур, таких как 

трубопроводы и туннели, может быть очень сложной задачей при рассмотрении широкого 

разнообразия близлежащих геологических условий и нелинейных свойств почвы / породы. 

Долгосрочный мониторинг этих структур имеет решающее значение для раннего 

обнаружения повреждений и предотвращения катастрофических отказов. Полевые 

измерения и динамический модальный анализ более осуществимы, чем теоретические 

модели для прогнозирования состояния и производительности этих структур. В целом, 

подземный или подземный мониторинг можно разделить на две группы: 1) путем 

проведения испытаний на месте для определения геотехнических свойств, таких как 

прочность на сдвиг, проницаемость и сжимаемость; 2) путем мониторинга определенных 

параметров, включая наклон, смещение и трещину существующей подземной конструкции. 

Бестраншейные методы широко используются в таких приложениях, как прокладка 

новых трубопроводов; замена или восстановление существующей подземной 

трубопроводной инфраструктуры; и строительство подземных туннелей с минимальным 

нарушением движения транспорта, деловой и другой деятельности, в отличие от рытья 

траншей / земляных работ. Доказано, что недавние разработки в области бестраншейных 
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технологий являются экономически эффективными альтернативами открытой траншеи [1]. 

Увеличение затрат обычно происходит из-за неадекватного мониторинга бестраншейного 

строительства с повышением рисков, вызывающих геологические и структурные 

разрушения. Развертывание распределенных датчиков позволяет осуществлять эффективный 

мониторинг и снижать риски, связанные с такими отказами. 

Последние достижения в технологиях оптоволоконного зондирования предлагают 

уникальные преимущества для 1) длительного мониторинга, 2) больших расстояний (в 

диапазоне нескольких километров) и 3) раннего обнаружения рисков, связанных с 

повреждением подземной инфраструктуры [1]. Одним из явных преимуществ волоконно-

оптических датчиков является их способность измерять физические величины (такие как 

смещения, наклон и деформации), непрерывно распределяемые по всей длине волокна. 

Геометрия и универсальность этих датчиков позволяют эффективно интегрировать их в 

конструкции для мониторинга деформаций, которые могут помочь в предоставлении 

сигналов раннего предупреждения, связанных со своевременным обнаружением 

повреждений, для предотвращения катастрофических отказов. Для измерения 

распределенной деформации по всей длине волокна было предложено несколько методов, 

включая волоконную брэгговскую решетку (FBG), оптическую рефлектометрию в частотной 

области (OFDR) и вынужденное рассеяние Бриллюэна (SBS) [2]. Применение волоконно-

оптической сенсорной технологии позволяет инженерам контролировать состояние 

конструкций, обнаруживая изгиб трубопровода, повреждения или утечки, вызванные 

строительными работами, сельским хозяйством, незаконными врезками или саботажем и 

трещины или отверстия в подземных туннелях, которые могут в дальнейшем привести к 

серьезному отказу. Кроме того, эти сенсорные системы просты в установке, способны 

работать автономно и предназначены для измерения деформаций, вызванных механическими 

и термическими напряжениями. 

 

Волоконная брэгговская решетка (FBG) 

 

Волоконная Брэгговская решетка (FBG) - один из самых популярных методов 

волоконно-оптического зондирования (FOS). FBG -это распределенный брэгговский 

отражатель, изготовленный внутри оптического волокна с периодическим изменением 

показателя преломления, очень чувствительный к определенным длинам волн света. На рис.2 

показано типичное поперечное сечение датчика FBG и принцип его работы. В FBG длина 

волны, соответствующая периоду изменения индекса (𝜆𝐵), отражается и записывается по-

разному, когда широкополосный или перестраиваемый сигнал проходит через оптическое 

волокно. Брэгговская длина волны 𝜆𝐵 и периодическое расстояние между решетками 

связаны [2].: 

𝜆𝐵 = 2𝑛𝑒𝛥                                                       (1) 

где 𝑛𝑒 -эффективный показатель преломления сердцевины решетки. 

Когда оптическое волокно подвергается механическому напряжению (휀𝑚) или 

изменению температуры (𝛥𝑇), измеренное значение 𝜆𝐵 изменяется в его частотной области. 

Это изменение связано со сдвигом пика отраженной длины волны, который может быть 

различен/обнаружен с помощью перестраиваемого лазера, спектрометра или фильтра длин 

волн. Сдвиг брэгговской длины волны и общая индуцированная осевая деформация связаны 

[2]. 
𝛥𝜆𝐵

𝜆𝐵
= (1 − 𝑝𝑒)휀𝑚 + (𝛼 + 𝜏)𝛥𝑇                                             (2) 

где 𝑝𝑒, 𝛼 и 𝜏 деформации оптического коэффициента, коэффициента теплового расширения и 

термического коэффициента оптического соответственно. Для кварцевых волокнах, 𝜏 =
7x10−60C−1, 𝛼 = 5.5x10−70C−1, 𝑝𝑒 = 0.252 

Для измерения деформации более чем в одной точке решетки с разным периодом 

размещаются в разных точках вдоль волокна. В этом случае отраженный сигнал будет иметь 
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ряд пиков, соответствующих отдельным решеткам в разных местах. Другими словами, сдвиг 

длины волны Брэгга соответствует полной наведенной деформации в месте расположения 

решетки (чувствительного узла). Такая особенность квалифицирует FBG как метод 

определения точки. 

 

 Оптическая рефлектометрия во временной области (OTDR) 

 

Оптические рефлектометры (OTDR) были предпочтительным выбором для методов 

распределенного зондирования. В этом методе оптический импульс вводится в волокно, и 

количество света, который рассеивается или отражается в обратном направлении, измеряется 

фотодетектором по мере распространения импульса по волокну. Отраженный сигнал 

называется сигнатурой Рэлея, которая отображает экспоненциальный спад со временем, 

который напрямую коррелирует с линейным затуханием в волокне [3]. Явления 

комбинационного рассеяния и рассеяния Бриллюэна (как показано на рисунке 3) 

использовались для распределенного зондирования, где Бриллюэна расширенный диапазон 

OTDR по сравнению с рамановским для приложений мониторинга деформации и 

температуры. Рассеяние Бриллюэна происходит из-за взаимодействия распространяющегося 

оптического сигнала с материальными волнами (диапазон ГГц), присутствующими в среде, 

которая в данном случае представляет собой кварцевое волокно. Оптический сигнал 

подвергается дифракции на динамической решетке, создаваемой материальной волной. Этот 

дифрагированный сигнал испытывает доплеровский сдвиг, поскольку решетка 

распространяется со скоростью звука в волокне. Скорость звука напрямую связана с 

плотностью среды, которая зависит от температуры и деформации. В результате так 

называемый сдвиг частоты Бриллюэна несет информацию о локальной температуре и 

деформации волокна (рис. 3). 

 
Рис. 3. Компоненты оптического рассеяния в оптических волокнах 

 

 
Рисунок 4. Принцип работы рефлектометра. 

На рисунке 3 можно видеть, что свет, рассеянный назад, делится на стоксову (𝑆) и 

антистоксову (𝑆𝐴) компоненты. При фотовозбуждении стоксова и антистоксовая 

составляющие механически напряженного и термически возмущенного оптического волокна 

смещаются в рамановском спектре [3]. В результате деформация линейно зависит от 

изменения интенсивности каждой стоксовой и антистоксовой составляющих. С другой 

стороны, температура нелинейно зависит от этих компонентов. Поэтому для расчета 

деформаций и температуры рассматривается линейное приближение с относительными 

изменениями стоксовой (𝛿𝑆) и антистоксовой (𝛿𝑆𝐴) составляющих. 
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{
𝛿𝑆
𝛿𝑆𝐴

} = {
𝑎l 𝑎2

𝑏1 𝑏2
} {

𝛥𝑇
휀

}                                                    (3) 

{
𝛥𝑇
휀

} = {
𝑎l 𝑎2

𝑏1 𝑏2
} − 1 {

𝛿𝑆
𝛿𝑆𝐴

}                                              (4) 

где 𝛥𝑇 и 휀 - изменение температуры и деформация соответственно; 𝑎1, 𝑎2, 𝑏1 и 𝑏2- 

коэффициенты чувствительности. Отметим, что 𝛿𝑆 и 𝛿𝑆𝐴 являются продуктами нормировки 

стоксовым и антистоксовым сигналами, взятыми при начальных условиях. В таблице 1 в 

качестве примера приведены характеристики коммерческой OTDR-системы [4]. Уравнение 

(3) и (4) обеспечивают теоретическую основу для измерения деформации и температуры с 

помощью OTDR. Кроме того, также популярно использовать соотношение стоксовых / 

антистоксовых компонентов для измерения температуры. 

 

Таблица 1. Технические характеристики коммерческой OTDR-системы 
Пространственное разрешение 1 м 

Разрешение деформации 30 микродеформации 

Разрешение по температуре 0,2 ° C 

Дальность измерения 30 км 

 

На основе OTDR были разработаны три производных метода. Это оптический 

рефлектометр Бриллюэна (BOTDR), оптический анализ во временной области Бриллюэна 

(BOTDA) и анализ оптической корреляции Бриллюэна (BOCDA). BOTDR основан на 

спонтанном рассеянии Бриллюэна и первоначально был введен как способ увеличения 

диапазона OTDR и с преимуществом мониторинга системы с одного конца чувствительного 

волокна. С другой стороны, BOTDA основана на вынужденном рассеянии Бриллюэна. 

BOTDR обычно способен к распределенному зондированию на большие расстояния с 

чувствительностью 5 µε, что подходит для крупномасштабных приложений подземного 

мониторинга. Однако и BOTDR, и BOTDA ограничены пространственным разрешением 

(частотой дискретизации в пространстве) примерно 1 м в существующих системах. Поэтому 

они не подходят для приложений мониторинга больших территорий, требующих высокого 

пространственного разрешения (менее 1 м). Более того, время измерения, требуемое 

традиционной системой BOTDR или BOTDA, составляет порядка минут [5], также в 

зависимости от общей длины волокна. Это ограничение на время измерения (частота 

дискретизации во времени) (теорема Найквиста) становится серьезным недостатком для 

динамических измерений и мониторинга состояния конструкции, не позволяя системе 

обнаруживать более мелкие дефекты (более высокие частоты). Были изучены различные 

методы с намерением преодолеть эти ограничения [5], такие как анализ оптической 

корреляционной области Бриллюэна (BOCDA), который улучшает его разрешение до 

сантиметрового уровня  

 

 Оптическая рефлектометрия в частотной области (OFDR) 

 

По сравнению с OTDR, экономичный распределенный датчик с пространственным 

разрешением миллиметрового масштаба был разработан на основе оптической частотной 

рефлектометрии (OFDR) рэлеевского рассеяния [6]. 

В то время как OTDR измеряет интенсивность сигнала обратного рассеяния Рэлея, 

OFDR измеряет интерференционные полосы из Рэлея рассеянного света из перестраиваемого 

лазерного источника и статическое эталонное волокна в частотной области. Амплитуда и 

фаза в частотной области преобразуются во временную или пространственную область с 

помощью обратного преобразования Фурье. Пространственное разрешение OFDR (𝛥z) 
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определяется с помощью диапазона развертки оптической частоты настраиваемого лазерного 

источника (𝛥𝐹). Уравнение [5] показывает взаимосвязь между 𝛥zи 𝛥𝐹. 

𝛥𝑍 =
𝑐

2𝑛𝑞𝛥𝐹
                                                                (5) 

где 𝑐 и 𝑛𝑔 - скорость света в вакууме и групповой показатель преломления соответственно. В 

OFDR смещение от желаемой частоты (т.е. сдвиги частоты, 𝛥𝐹𝑇 и 𝛥𝐹𝜀), вызванное 

изменениями температуры и деформации (𝛥T и 𝛥휀), можно описать следующим уравнением 

[7].: 

{
𝛥𝐹𝑇

𝛥𝛤𝜀
} = {

𝜒𝑇𝐴(𝑥) 𝜒𝜀𝐴(𝑥)

𝜒𝑇𝐵(𝑥) 𝜒𝜀𝐵(𝑥)
} {

𝛥𝑇
𝛥휀

}                                           (6) 

Элементы 𝜒𝑇𝐴(𝑥), 𝜒𝑇𝐵(𝑥), χεA (x) и χεB (x) являются коэффициентами частотного 

сдвига относительно температуры и деформации, а x обозначает ячейку сегмента в 

конкретном месте вдоль оптического волокна. Эквивалентно, уравнение. [6] можно записать 

как 

{
𝛥𝑇
𝛥휀

} = {
𝜒𝑇𝐴(𝑥) 𝜒𝜀𝐴(𝑥)

𝜒𝑇𝐵(𝑥) 𝜒𝜀𝐵(𝑥)
} − 1 {

𝛥𝐹𝑇

𝛥𝛤𝜀
}                                            (7) 

Чтобы преодолеть ограничения BOTDR, был разработан оптический частотный 

анализ Бриллюэна (BOFDA), состоящий из источника света, компонентов обнаружения света 

и блоков сбора данных. На рисунке 5 показана схематическая диаграмма типичной системы 

BOFDA.[8] В BOFDA стоксов луч, излучаемый лазером, усиливается за счет вынужденного 

рассеяния Бриллюэна, а возбужденный модулированный луч сравнивается с переданным 

лучом по амплитуде и фазе (как сложная передаточная функция) с помощью векторного 

анализатора цепей. Импульсный отклик во временной области получается путем обратного 

преобразования Фурье комплексной передаточной функции. Фотодиод (PD) используется в 

компоненте обнаружения света для обнаружения ударов лазера. Цифровой анализатор 

спектра измеряет частоту биений, а результаты отправляются в контроллер частоты. 

Регулятор частоты вычисляет отклонение от желаемой частоты для информации о 

деформации и температуре [9]. В таблице 2 представлены характеристики коммерческой 

системы мониторинга BOFDA. 

 

Таблица 2. Технические характеристики коммерческой системы мониторинга и сбора 

данных BOFDA 
Пространственное разрешение 1 м 

Разрешение деформации 2 микродеформации 

Разрешение по температуре 0,1 ° C 

Дальность измерения 12 км 

Продолжительность сбора 
данных 

30 секунд (200 м) 

 

 
Рисунок 5. Принцип работы BOFDA 

 

 

 



“Международный научный журнал АКАДЕМИК”                                                          № 1  (104), 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

54 
 

 

Заключение 

 

Мониторинг долгосрочного поведения гражданской инфраструктуры, такой как 

трубопроводы и туннели, может быть сложной задачей, учитывая близлежащие 

геологические условия и нелинейные свойства почвы и горных пород. В данной статье 

рассматриваются современные технологии мониторинга для раннего обнаружения 

повреждений подземной инфраструктуры и предотвращения катастрофических отказов. 

Было предложено несколько новых бестраншейных технологий для мониторинга и ремонта 

подземной инфраструктуры в отрасли бестраншейных технологий. В настоящее время 

бестраншейные методы широко используются в таких приложениях, как прокладка новых 

трубопроводов, замена или восстановление существующей инфраструктуры подземных 

трубопроводов, а также строительство подземных туннелей с минимальным нарушением 

движения транспорта, деловой и другой деятельности, в отличие от рытья траншей. Однако 

использование оптоволоконных сенсорных систем в отрасли все еще находится в зачаточном 

состоянии. В этом документе представлен критический обзор литературы по различным 

технологиям оптоволоконного зондирования (FOS). 

Волоконно-оптические датчики обладают уникальными преимуществами по 

сравнению с другими традиционными методами при долгосрочном мониторинге подземных 

инфраструктур на больших расстояниях (в диапазоне нескольких километров) и могут 

помочь в раннем обнаружении рисков, связанных с повреждением или отказом этих 

структур. . Одним из явных преимуществ волоконно-оптических датчиков является их 

способность измерять физические величины (такие как смещения, наклон и деформации), 

непрерывно распределяемые по всей длине волокна. Геометрия и универсальность этих 

датчиков позволяют эффективно интегрировать их в конструкции для мониторинга 

деформаций, которые могут помочь в обеспечении сигналов раннего предупреждения, 

связанных со своевременным обнаружением повреждений, для предотвращения 

катастрофических отказов. Были рассмотрены несколько методов FOS, таких как FBG, 

OTDR и OFDR.В заключение, волоконно-оптические датчики продемонстрировали 

потенциал по сравнению с другими традиционными методами мониторинга подземной 

инфраструктуры. 
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ОҚЫТУДАҒЫ УНИВЕРСИТЕТТЕГІ 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ТАБЫС ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

 

Елеусін Әміржан Әділжанұлы,  

2 курс магистранты, 

«Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар 

жəне инжиниринг университеті» КАҚ, 

МНИС-19,  Қазақстан, Ақтау қ. 

 

Түйіндеме.  Мақалада ақпараттық технологияларды жоғарғы оқу орындарында соңғы енгізілген 

жүйеге сәйкес қолдану және оны студенттің жеке және өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудағы табыс 

факторы жіктеліп, көрсетілген. Білім саласындағы  жаңа бағыттар құруда ақпараттық 

технологияларды үйрену мен қолдануды іске асыру жолдары жасақталған. Ақпараттық  

технологиялар ауқымды деңгейде оқытуды, оқу үдерісіндегі деңгейлік тапсырмалар мен жұмыстарды 

жеңілдетеді. Ақпараттық  технологиялар білім беру ортасына біршама үлес қосу арқылы оқытушы 

мен студенттердің сабақ кезіндегі және сабақтан тыс кездегі  қолданысында болу арқылы көп 

пайдасы тиетінтігі айтылады.  

Аннотация. В статье классифицировано и показано использование информационных технологий  в 

высших учебных заведениях соответствии с новейшей системой и фактор успеха в организации 

индивидуальной и самостоятельной работы студентов. Способы реализации изучения и применения 

информационных технологий в создании новых направлений в сфере образования. Информационные 

технологии облегчают крупномасштабное обучение, выравнивание задач и работу в процессе 

обучения. Информационные технологии могут принести большую пользу учителям и учащимся, 

используя их в  процессе обучения и вне обучения , внося значительный вклад в образовательную 

среду. 

Кілттік сөздер: АКТ,білім саласы,жоғарғы оқу орны,студент. 

 

          

 

 

КІРІСПЕ 

 

             Қазіргі таңда  бірқатар ғылыми, саяси және әлеуметтік позицияларды қайта қарауға 

байланысты қоғам мен білім елеулі өзгерістерге ұшырауда. Телекоммуникациялар мен АКТ 

қарқынды дамуы, әлемдік ақпараттық кеңістіктің қалыптасуы қазіргі қоғамға және оның маңызды 

институтының бірі  - білім беру жүйесіне де  жаңа талаптар қойылуда. Қоғамды ақпараттандырудың 

басты бағыттарының бірі – білім беруде ақпараттық технологияларын кеңінен қолдану процесі болып 

табылады. Ақпараттық технологиялар ақпаратқа қол жетімділікті жеңілдетіп, білім беру қызметінің 

өзгеруіне мүмкіндіктер ашумен бірге, барлық оқыту субъектілерінің өзара әрекетін жаңаша 

ұйымдастыруға мүмкіндік бере алады. Ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы жоғары оқу 

орнындағы сабақтарды жаңаша ұйымдастыру, оқытушының рөлі мен қызметінің артуына жағдай 

жасау, теориялық, ғылыми педагогикалық және психологиялық зерттеулерге сүйене отырып, 

студенттердің біліктігін қалыптастыру, ақпараттық технологиялар мен инновациялық оқыту әдістері 

арқылы студенттерді ізгілікке, елжандылыққа, саналылыққа, адамгершілікке, 

имандылыққа, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Ақпараттық технологияларды 

пайдаланудың негізгі артықшылықтары мынадай: (№1 сурет) 
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Сурет.1 Ақпараттық технологияларды пайдаланудың негізгі артықшылықтары 

 

Ақпараттық технологиялар деп оқыту педагогикасында арнайы техникалық ақпараттық 

құралдарды (интерактивті тақта, электронды есептеуіш машиналар, аудио, бейне) пайдаланатын 

барлық технологияларды атайды.  Сонымен қатар объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі 

туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының 

жиынтығын пайдаланатын процесс болып табылады. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар – 

жеке тұлғаға ғылыми ұғымдарды түсіндіруді және оларды түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беретін 

маңызды жүйе. Пайдаланушы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану барысында  

жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізе алады. Мысалы: Студент  пәнді оқу уақыты мен реттілігін өзі 

анықтап, бірнеше рет зертханалық жұмыстарды орындауға, практикалық эксперименттер жүргізуге 

мүмкіндік алады, бұл нақты оқыту жағдайында іс жүзінде мүмкін емес. Ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды білім беруде қолдану студенттің мұғаліммен жанама қарым-

қатынасты өзі үшін ыңғайлы уақытта форум, чат, электронды пошта арқылы жүзеге асыруына 

мүмкіндік береді. 

 

 

 

 

2. Білім беру жүйесіндегі жаңаша бағыттар 

 

Қазіргі таңда білім беру жүйесінде көптеген жаңа өзгерістер мен  жаңа ұғымдар пайда болуда. 

Оларды атап айтсақ: геймификация, төңкерілген оқыту, қашықтықтан оқу, ментальды карта, 

әлеуметтік желілер, электрондық оқулықтар,  краудсорсинг және тағы басқаларын қамтиды. 

1. Геймификация - бұл бірқатар тапсырмаларды ойын арқылы оқушыларға күрделі ақпаратты 

дұрыс беруге және түсінуіне  көмектесу болып табылады.  Былай қарағанда ойын арқылы жеткізу 

механизмдері түрлі салаларда жасырылған. Мәселен, ұялы телефоныңыздағы тіл үйрететін 

қосымшалар ойынға негізделіп әзірленген. Ойындарда, әсіресе рөльдік ойындардың өзіндік жүйесі 

бар: ойыншыға қарсы тұру, оны марапаттау тб.  

2. Төңкерілген оқытудың идеясы –студенттер бір-бірінен білім алу үшін сыни ойлау дағдыларын 

қолданады. (Кесте № 1) 
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Студенттерге тақырып 
шеңберінде немесе белгілі бір 

уақыт аралығында айтылуға тиіс 
мәліметтер көлемін ұлғайтады. 

Білімге бір-бірінен үлкен 
арақашықтықта орналасқан әр 
түрлі оқу орнында отырып қол 

жеткізуге болады. 

Оқыту жүйесінің көп деңгейлі 
жетілдірілуі олардың таралуы 

мен оқу материалының сапасын 
арттырады 
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Кесте 1.   Төңкерілген оқытудың идеясы 

Төңкерілген оқытудың мысалы ретінде Google Classroom-ды алсақ болады. Google Classroom 

оқушыға кез-келген тақырыпта курс құрып, оны басқа оқушылармен бөлісіп, білім алмасуға 

мүмкіндік береді. Мұғалім де оқушыға өзі білгісі келетін материалдарды қамтитын курс 

құрып, оларды бағалап, кері байланыс жасауына болады. 

3. Қашықтықтан оқыту – оқытушы  мен білім алушының территориялық алшақтығына 

қарамастан интернет ресурстарының көмегімен қашыктықтан оқытуды ұйымдастыру болып 

табылады. Бейнеконференциялар, сынып форумдары, алдын- ала жазылған бейнежазбалар, 

әлеуметтік желілер, тіпті электрондық пошта сияқты заманауи коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып, студенттер білімдері мен қажеттіліктерін өздерінің 

күнтізбелік жоспарына сәйкес келтіре алады.  

4. Ментальды карталар(ақыл-ой карталары) – бұл адам бойындағы шығармашылық және 

интеллектуалдық потенциалды қолдана отырып ой қозғауға, мәліметтерді құрылымдау мен 

өңдеуге мүмкіндік беретін құрал болып табылады. Ол графикалық және визуалды болып 

келеді. Бұл ақыл-ой карталары адам миы секілді, бір ой өзге ойлармен тығыз байланыста 

жұмыс  жасайды. Бұл ақпаратты оңай еске түсіруге көмектесетін керемет құрал бола алады. 

Оны жеке жазбалар жасау және идеялар бойынша бірлесіп жұмыс жасауға қолдануға 

болады. Mindmeister, BigMind Pro, Brainstormer және тағы басқа осы сияқты ақыл-ой 

карталарын құру бағдарламалық  жасақтамалары мұғалімдерге қызықты сабақ өтуге 

Икемді орта: 

ыңғайлылық, 

қашан, қайда, 

қалай және 

оқуға қанша 

уақыт кетеді 

сұрақтарымен 

тікелей 

байланысты 

болады; 

Төңкерілген 

оқытудың идеясы 

–студенттер бір-

бірінен білім алу 

үшін сыни ойлау 

дағдыларын 

қолданады. 

Оқыту 

мәдениеті: 

оқытушыдан 

сабақты 

белсенді 

талдай алатын 

студенттердің 

сарапшы 

деңгейіне 

көшу; 

Кәсіби 

оқытушы: 

мұғалімдер 

үнемі өз 

оқушыларын 

бағалайды 

және 

маңызды 

кері 

байланыс 

жасайды. 

Алдын-ала 

ұйымдастырылған 

мазмұн: мұғалімдер 

оқушылардың 

өздігінен нені 

білгісі келетінін 

және мұғалімдер 

қандай материалды 

өздері оқытуы 

керектігін 

анықтайды; 
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мүмкіндік береді. Ментальды карталар - бұл оқытудың  интерактивті және көп өлшемді бола 

алатындығының тағы бір мысалы. 

5. Интерактивтік оқыту технологиясы – бұл коллективтік, өзін-өзі толықтыратын, 

барлық қатысушылардың өзара әрекетіне негізделген, оқу процесіне оқушының қатыспай 

қалуы мүмкін болмайтын оқыту процесін ұйымдастыру. Интерактивтік оқыту – бұл, ең 

алдымен оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы тікелей жүзеге асатын сұхбаттасып 

оқыту болып табылады. Сабақтағы интерактивтік әрекет өзара түсіністікке, өзара әрекетке, 

қатысушының әрқайсысына қажет есепті бірлесіп шешуге алып келетін - ұйымдастыру 

және сұқбаттасып қарым-қатынас жасауды дамытуды ұсынады. 

6. Краудсорсинг – бұл виртуалды кеңістік арқылы топтың ресурстарын пайдалану дегенді 

білдіреді. Краудсорсинг жобаларына тек сарапшылар мен білікті мамандар ғана емес, 

сонымен қатар қызық идеялары мен өз ойларымен бөлісуге дайын қарапайым интернет 

пайдаланушылары қатыса алады. Мысал ретінде айтар болсақ: Уикипедия – еріктілердің 

көмегімен жасалатын онлайн-энциклопедия; MULI - жапондық жиһаз компаниясы, 

корпоративтік сайт арқылы болашақ өнімге байқау жариялап, нәтижелері бойынша 

жиһазды таңдап өндіріске жіберу туралы шешім қабылдайды; Threadless – Чикагодағы 

футболка шығаратын компания, онлайн-байқау өткізу арқылы дизайн таңдалып, содан 

кейін ол өндіріске жіберіледі. Әлемдегі ең ірі әлеуметтік желі – Facebook пайдаланушылар 

әзірлеген қосымшаларды жиі пайдаланады. 

 

3. Жоғарғы оқу орындарында студенттердің өзіндік оқу  іс-әрекетін ұйымдастыру 

тәжірибесін талдау 

 

Соңғы жылдары қалыпқа енген,  жоғары оқу орындарында білім берудің кредиттік 

жүйеге көшуімен байланысты студенттердің шығармашылық әрекетін, білімді өз күшімен, 

іздену арқылы табу жолын, жалпы педагогикалық принциптерді басшылыққа алу 

біліктіліктерін көтеру мәселесі қойылып отырғандықтан, білім беруді ұйымдастырушы-

оқытушы мен білім алушы-студенттер арасындағы қарым-қатынас дәрежесі мүлдем басқаша 

жаңа деңгейге көтерілді. Осының негізінде оқыту әдістері мен оқу әрекеттері түрленіп, 

өзіндік жұмыстың құрылымы да, мазмұны да, оны ұйымдастырудың педагогикалық-

психологиялық мақсаты да кешенді түрде өзгеріске ұшырады. Өзіндік жұмыс үнемі 

оқытушының жол сілтеуімен, басшылық жасауымен ғана орындалып қана қоймай, соңғы 

кездегі тиімді жаңа технологиялар тұрғы- сынан алғанда бүгінгі студенттің, ертеңгі 

маманның жеке тұлғалық және шығармашылық қабілетін қалыптастыратындай деңгейге 

көтерілуі оның түрлерін, ұйымдастырылу жолдарын, қолданылатын әдістерді, олардың 

беретін нәтижесін педагогикалық тұрғыда теориялық және практикалық тұстарын жан-

жақты зерттеуді және зерттеу нәтижелерін тәжірибеде қолдануды керек етеді. Қазіргі 

уақытта оқытудың кредиттік жүйесіндегі ең тиімді және  ыңғайлы сабақ берудің бір түрі 

студенттің өз бетімен жұмыс жасауын ұйымдастыру. Ол қазіргі заманғы білім беруде үлкен 

орын алады, себебі әр студент өз бетінше оқу әрекетінде білім алады, өз бетінше жүмыс 

істейді. Жеке өз бетінше жүмыс жүргізуді — студент оқытушының көмегінсіз, яғни өз 

бетінше жұмыс жасау және де белсенді әрекетін ұйымдастыру,  алға қойылған мақсатты 

арнайы берілген уақыт ішінде орындау, білімді іздеу, оларды түсіну, бекіту, шеберлік пен 

дағдыларды қа- лыптастыру деп түсінеді. Өзіндік жұмыс жасай білудің негізі, алғашқы 

дағдысы мектепте қалануы тиіс. мектептен жаңа оқу орнына келген студент, өз бетімен 

жұмыс жасау қабілеттілігі төменділігінен, жұмыс жасау тәсілдерін білмегендігінен көп 

қиналады. Мысалы, 1-курс студенттерінің 80%-ы материалды талдау, жүйелеу, амал-тәсілді 

қолдану дағдылары жоқтың қасы. Электронды кітапхана, интернет ресурстарын 

пайдаланумен қатар, энци-клопедия, сөздікпен жұмыс жасау дағдысы жоқ студенттерде 

кездеседі. Сондықтан да, студенттердің өзіндік жұмыс жасауына көмек беру оқытушының 

негізгі міндеттерінің біріне айналады. Жоғары оқу орындарындағы студенттердің өздік 

жұмысы оқыту лекция, практикалық, лабораториялық жұмыстар арқылы жүзеге асады. 
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Лекция ақыл-ой әрекетінің тек 1-деңгейін, (тану) және біліммен танысу деңгейін қамтамасыз 

етеді. Ал СӨЖ ақыл-ой әрекетінің 2-деңгейін: қабылдау мен қайта жаңғырту және білім 

көшірмесін игеруін қамтамасыз етеді. Одан әрі ол алған білімді практикада қолдану, ептілік, 

шығармашылық қабілеттерін дамыта алады. Оқытушы студенттің білім алуға деген мотивін 

дамытуға, ішкі ынта-ықыласымен білім алуға ұмтылуына көмектеседі. (№2 сурет) 

 

 
     Сурет 2. Оқытушының бақылауымен жасалатын жұмыстар 

 

Жоғары оқу орындарындағы студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ) барлық оқу 

бағдарламасының басым бөлігін құрағандықтан, оның тиімді болуы маманның кәсіби 

бағыттылығының талаптарына сай жасалған өзіндік жұмысты ұйымдастыру үлгісінің дұрыс 

құрылуына байланысты болады.  төмендегі суретте көрсетілгендей студентке қойылатын 

негізгі талаптар көрсетілген. (№3 сурет) 

 

 
 

Сурет 3. Студентке қойылатын негізгі талаптар 

 

Студенттің шығармашылық 
потенциалын белсендіру: студент 

оқу тапсырмасын өз бетінше 
орындау барысында ғылыми 
әдебиеттермен, әдістемелерді 

талдаумен танысу және 
шығармашылық технологиясын 

меңгеуді жүзеге асырады 

Өз бетінше білім алу және өзіндік 
дамуға ынтасын тәрбиелеу: 

шығармашылық белсенділігін қабілетін 
белсендіру, кәсіби даярлық қасиетін 
жоғарылату, кәсіби тапсырмаларды 
шешу барысында шығармашылық 
бағытын дамыту, жалпы және жеке 
дара зерттеу әдіс-тәсілдерін меңгеру 

т.б. 

Оқу іс-әрекетке деген 
мотивациясын жоғарылату: білім 

беру процесінде тұлғаның 
позициясын белсендіру, субъективті 
жаңа білімдердің негізгі қатынасы, 

яғни білімді өз бетінше алу 
функциясы, нақты студент үшін 

жаңа және тұлғалық маңыздылығы. 

Танымдық белсенділікті дамыту: өз 
бетінше ойлауға талпынысы, қандай да бір 

тапсырманы немесе мәселені шешуде 
өзіндік бағытты табу, өз бетінше білім 

алуға тырысуы, пікірлерді сыни тұрғыдан 
қалыптастыру, оқу процесіндегі оқу-
танымдық процесс белсенділігінде 

студенттердің оқыту әдісінің белсенділігі 
жанама қызығушылығымен басымдылық 

танытып, жүзеге асады. 
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Жоғарғы оқу орындарында қазіргі заман көзімен қарайтын болсақ, студенттердің болашағы 

үшін алаңдауға еш себеп жоқ екенін аңғаруға болады. Студент өзіндік жұмыстармен қатар 

оқытушының бақылауымен атқарылатын жұмыстарды да жасай алуы қажет. Технология 

дамыған заманда АКТ жоғары деңгейде қолданылып жатыр. Оқу орындарында студент АКТ 

мен  жаңа технологияларды пайдалану арқылы өз мақсатына жете алады.  

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

21 ғасыр цифрлы заманда жоғарғы оқу орындарында оқытушымен қатар студенттерге 

де қойылатын талаптар жоғары.Оның бірі студент өзінің болашақ мамандығын дұрыс таңдай 

отыра болашақта өзінің жекелей табыс факторын құра алады. Цифрлы заманда  білім 

жүйесімен бірге кез-келген мамандық саласында АКТ-ның  маңызы жоғары. 

 Болашақ студенттің кәсіби іс-әрекетте АКТ қолдану дайындығын қалыптастырудың 

негізгі міндеті – бұл кәсіби іс-әрекетте АКТ қолдану барысында  оқу мағлұматтарын берумен 

бірге модулдық технологиясын қолдану болып табылады. Зерттеу кезінде, мен кәсіби іс-

әрекетте болашақ оқытушының АКТ қолдану дайындығын  қалыптастырудың формаларын 

іздеу жолдарын қарастырдым, олар бір жағынан, білім алушылардың жұмысын 

индивидуализациялауды, екінші жағынан, студенттердің АКТ қолдану мүмкіндіктерін 

зерделеу бойынша, оларды жүйеге енгізу жолдарының  технологиялығын қамтамасыз етеді. 

Сонымен, студенттердің болашақ табыс  факторында АКТ қолдануға даярлығын 

қалыптастыру міндеттері, студенттің өз мамандығына қызығушылығын жетілдіріп, 

шығармашылық шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырумен қатар мамандық 

сапасын арттырып, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда үлесі зор 

болмақ. 
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СКИФТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ӨРКЕНИЕТТІ ӨМІР СҮРУ ОРТАСЫ  

 

 

Дүйсебай Есболат Кулсабырұлы 

сəулет докторы, профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Евразия ұлттық  университеті 

Нұр-сұлтан, Казақстан Республикасы 

Кенже Жазира Қуатбекқызы  
Магистрант, Л.Н. Гумилев атындағы Евразия ұлттық  университеті,  

Нұр-сұлтан, Казақстан Республикасы 

 

 

Аннотация: Мақалада VIII екінші жартысынан - VII ғасырдың басынан бастап 

Еуразияның Қара теңізден Саян-Алтайға дейінгі дала жəне орманды дала зоналарының 

шексіз кеңістігінде көшпелі халықтар қоныс аударған халық туралы айтылған. Ежелгі 

жазушылар мен тарихшылар оларды «скифтер» деп атаған. Скифтердің əдет – ғұрпы, 

діні, қолөнері, егіншілігі, салт – дəстрі, соғысы, стильі, т.б. жазылған. Сифтердің 

алтыннан қандай бұйымдар жасағаны жəне оны қалай, қай жерде дұрыс пайдалану 

керектігі туралы, олардың қазіргі таңда қайда сақталғандығы жайында жазылған. 

 Түйінді сөздер: ою – өрнек, метал шоқпар, кулондар, қорғандар, тотемия, корольдік 

безендіру, символдық бейне, салт аттылар, коллекция, пирамида, алтын адам, объект, 

диара, гривен, сауроматтар, сармат, массагет, сақтар, теория, стиль. 

 
Қара теңіздің солтүстігінде қоныстанған негізгі халықтың жалпы атауы-скифтер; 

халық үндіеуропалық отбасының солтүстік иран тілдері тобына жататын тайпалардан 

тұрды.Скифтер сауроматтармен (сарматтармен), массагеттермен және сақтармен туыстас 

болды. Ежелгі скиф өркениетінің аумағы көптеген шақырымдарды қамтыды. Бұл бойынша 

көптеген дәлелдер бар. Мысалы, скифтердің алтындары, олардың қолөнер бұйымдары, 

сондай-ақ жерлеу жерлерінде кездеседі. 

Негізінен қазіргі тарихшылардың скифтердің ежелгі мәдениеті туралы көзқарастары 

гректердің жазба дерек көздерінен - Страбон, Геродот, Плиний және басқалардан алынған. 

Сондай-ақ, олар туралы ақпараттар ыдыс-аяқтар, әскери істер, қазба жұмыстары кезінде 

табылған өнер заттары, сондай-ақ қазір көп айтылып жүрген скиф алтыны арқылы беріледі. 

Тарихи деректерге сүйенсек, бұл тайпалар б.з.д. VII-II ғасырларда Шығыс Еуропа 

аумағын басып алған. Скиф өркениетінің пайда болуының екі теориясы бар. Біреулерінің 

айтуынша, бұл тайпаларды осы жерлерде өмір сүрген халық құрған. Екінші теория тарихшы 

Геродоттың қаламына жатады. Бұл скифтердің бұл далаларға Азия жерлерінен келгендігінде 

жатыр. Олардың тілі Иранның үндіеуропалық отбасылар тобына жатады. 

Скиф өркениетінің бастапқы кезеңі біздің дәуірімізге дейінгі VII ғасырда Египетке 

дерлік жеткен ірі әскери жорықтармен анықталады. Осы ғасырдың соңғы онжылдықтарында 

скифтер Қырым түбегінде қоныстанып үлгерді. Мұны археологиялық олжалар растайды. 

Біздің дәуірімізге дейінгі IV ғасырда скифтер көшпелі өмір салтын тоқтатып, 

егіншілікке бет бұрды. Бұл халықтың жылжуына ықпал етті. 

Егер скиф мәдениетінің қолөнері туралы айтатын болсақ, онда көптеген адамдар 

өздерінің дамуының алғашқы кезеңдерінде, әсіресе көшпелі халықтар арасында, қарабайыр 

деңгейде болды деп санайды. Көптеген археологтар сол кездегі өнімдердің көп бөлігі грек 

мұғалімдерінің тапсырысымен жасалған немесе олардан жай сатып алынған деп сенуге 

бейім. 

Тек кейінірек, тайпалар азды-көпті отырықшы өмір салтын жүргізе бастағанда, өз 

біліктіліктерін жетілдіріп, жаңасын құрды. Әрине, кейбір өнімдер грек тіліне негізделген, 

бірақ кейінірек олар өзіндік жұмыс стилін дамытты. 
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Егер скифтердің ою-өрнектері туралы айтатын болсақ, онда олар қазіргі заманғы 

Украина аумағында алтынды қолдана  бастады деп есептеледі. Кейіннен бұл металдың өте 

танымал және олардың мәдениетінде құрметтелуіне үлкен әсер еткені анық. Шеберлер 

дененің әр жеріне тағылатын, сондай-ақ киімге тігілген түрлі әшекейлер жасады. 

Бүгінгі күні скифтердің алтыны - бұл өркениеттің бірегей археологиялық олжасы 

және олардың көптеген мұралары бүгінгі күнге дейін мұражайларда сақталған. 

Ежелгі скифтердің олжаларын зерттей отырып, кейбір алтын бұйымдар тек сәндік 

қызмет қана емес, сонымен қатар ғұрыптық құндылық болғандығын атап өтуге болады. 

Соққы үшін әр түрлі арнайы алтын ыдыстар - диара мен шляпалар қолданылған. Сондай-ақ 

ғұрыптық нысандарға көптеген қосымша әшекейлер жасалды (мысалы, салттық персоналға 

арналған түймелер). 

Скиф алтыны безендіру ретінде де қолданылған. Мысалы, сәндік үшін киімге тігілген 

алтын тәрелкелер танымал болды. Мойынға тағылатын металл шоқтар (гривна) ер адамдар 

үшін де кең таралған. Шеттері жануарлармен безендірілген. Кеудешелер де танымал болды - 

үлкен алқалар, олар иық пен кеудеге дейін түсті. 

Әйелдер үшін тақтайшалар мен алтын тәрелкелермен безендірілген арнайы бас 

киімдер жасалды. Сондай-ақ, кулондар ғибадатханаларда жиі орналастырды, сонымен қатар 

әртүрлі білезіктер, сақиналар, сырғалар және т.б. жасалынды. 

Скифтерде қысқа соғыс ең құрметті кәсіп деп саналды. Олар негізінен ат садақшылар 

ретінде шайқасты. Скиф дініндегі ең жоғарғы құдайлар аспан құдайы (Паппас), ошақтағы от 

құдайы және соғыс құдайы деп танылды. Басқа құдайлар туралы да айтылады, көбінесе 

табиғат күштері мен құбылыстарын бейнелейді. Скифтер арасында діни ғибадат аз дамыған, 

бірақ ол қанды, тіпті адам құрбандықтарымен бірге жүрді. Скифтер ержүрек, қонақжай, 

немқұрайлы және көпшіл болған, бірақ асыра сілтеуге және мерекелік кештерге бейім 

болған. Геродот олардың әскери әдет-ғұрыптары туралы, олардың өмірінде үлкен рөл 

ойнаған бақытты адамдар туралы, олармен бауырластық дәстүрі туралы, әсіресе олардың 

таңғажайып жерлеу рәсімдері туралы көптеген мәліметтер келтіреді. 

Бүгінде археологтар көптеген мұражайларда сақталған, қорғандардан табылған 

алтындарды тапты. Жинақтар шынымен баға жетпес (тарихи жағынан да, материалдық 

жағынан да) әртүрлі олжалармен ұсынылған. Әр алтын бөлік осы ежелгі өркениеттің өмір 

салтын бейнелейді. 

Археологтар скиф қорымдарынан тапқан ең қызықты өнер туындылары - бұл аң 

стилінде безендірілген заттар. Бұл жебелер мен қылыш тұтқалары және әйелдердің алқалары, 

айна тұтқалары, тоғалар, білезіктер, алауыздықтар және т.б. 

Жануарлардың фигураларының бейнелерінен басқа, әр түрлі жануарлардың 

төбелескен көріністері жиі кездеседі. Бұл кескіндер соғу, аң аулау, құю, бедерлеу және ою, 

көбінесе алтын, күміс, қола немесе темірден жасалған  (сур.1). 

 

 
Сур.1 - Пантера бейнесіндегі алтын. 
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Бұл өнер туындыларының барлығы іс жүзінде скиф қолөнершілерінің қолымен 

жасалған, олардың скифтерге жататындығының белгісі жануарларды бейнелеудің ерекше 

тәсілі, скифтік аң стилі деп аталады. Жануарлар әрдайым қозғалыста және жанынан 

бейнеленген, бірақ сонымен бірге олардың бастары көрерменге бағытталған. Скифтердің 

өздері үшін олар жануарлардың тотемиялық ата-бабаларының, әр түрлі рухтардың бейнесі 

ретінде қызмет етті және сиқырлы тұмар рөлін ойнады (сур.2). Сондай-ақ, қылышты немесе 

дірілдеген жебені ұстаған бейнеленген әр түрлі жануарлар скиф жауынгерінің күшін, 

ептілігін және батылдығын бейнелеуге арналған деп есептеледі. 

 

 

 

Сур.2 - Скиф кеудесі (алқа) Толстая Могила (Украина). Біздің дәуірімізге дейінгі 4 

ғасырдың екінші жартысы. 

 

Мысалы, скифтердің жағасынан табылған ең танымал заттардың бірі - алтын сандық. 

Бұл корольдік безендіру. Бұл «Скиф алтыны» сериясынан өте қызықты жұмыс болып 

саналады. Ол Киевтегі мұражайда сақтаулы. Кеуде Днепропетровск облысында, Толстая 

Могила қорғанында табылды. 

Скиф мұрасынан белгілі әйгілі адам Эрмитажда сақталған - алтыннан жасалған 

бұғының пішіні (сур.3).  Ол Кубаньдан, жағалаулардың бірінен табылды. 

 

 
Сур.3 - Скиф алтынынан жасалған бұғы. 

 

Жануарлар стилі деп аталатындар олардың мәдениетінде өте танымал болды. Оның 

мұрасында қазіргі кезде скиф алтынына айналған көрініс  бірнеше нұсқаға ие. 
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Мысалы, олардың біріне сәйкес, мұндай бейнелер Әлемнің құрылымын көрсетті және 

оның символдық бейнесі болды. Рас, бұл нұсқа әлі зерттелген жоқ. Сонымен қатар, кейбір  

 

зерттеушілер бұл стиль скифтердің өнімнің иесіне сол немесе басқа жануарларға тән 

қасиеттерді сыйлағысы келгендігі нәтижесінде пайда болды деп санайды. 

Бірақ көптеген адамдар бұл жерлердің ежелгі тұрғындары өздерінің құдайларын осы 

жануарлардың бейнелерінде бейнелейтін белгілерді тапты. Қалай болғанда да, бұл стиль 

скифтерге өте танымал болды (сур.4). 

 

 

 
Сур.4 – Аң стильіндегі алтын. Арыстанның жылқыны бағындыруы. 

 

Қазірдің өзінде оның жаңғырығы бойынша скиф өркениетінен кейін өмір сүрген 

өркениеттер қатары сақталды. Олар әр түрлі сәндік-қолданбалы өнерде, киімді безендіруде 

(ою-өрнек, кесте) кездеседі. Мысалы, өте жиі әйелдердің бейнесі кездеседі, олардың 

бүйірлерінде салт аттылар отырады. Скифтік мәдениетте Карагодоасич жағасында 

орналасқан осындай мүсіншесі бар. Бұл жылқышылармен және жеке адамдармен қоршалған 

әйел құдай бейнеленген тақта. 

Скифтердің бастапқыда көшпелі халық болғандығына сүйене отырып, олардың 

бөліктері әр жерде орналасқан. Мысалы, осы ежелгі мәдениетке жататын Аржанның патша 

жағалауы Тувада табылды. Алайда, бұл жерлеудің жасы өте жоғары, Қара теңіз бен Днепрде 

табылғаннан әлдеқайда ұзағырақ. Біраз уақыттан кейін екінші мазар Аржан-2 дереу табылды. 

Скифтердің алтынын археологтар тапқаны факт. Жерлеу орны табылғаннан бастап, қабірге 

ілулі тұрған заттар табылған (бай киім, ыдыс-аяқ, қару-жарақ). 

Бұл мәдениеттің іздері Шығыс Қазақстанда, Алтайда, Енисей маңында табылды. 

Мұның бәрі ойлағаннан гөрі жерінің кеңірек болғандығын көрсетеді. Бүгінде коллекциясы 

көп болған скиф алтыны әр түрлі елдердегі көптеген мұражайларда бар. 

Бұл ежелгі өркениеттің мұрасы, өзінің аңыздары бар кез-келген басқа археологиялық 

құндылықтар сияқты. Жалпы скифтер бұл металды абайлап қарады. Ол күн құдайының 

бейнесі, сондай-ақ роялтидің символы болды. Тағы бір айта кететін жайт, басқа металдар өз 

мәдениетінде аз қолданылған. 

Сондай-ақ, скифтер алтынның меншікті қасиеттері бар деп санады. Біздің 

заманымыздың кейбір ғалымдары оларды сол кездегі патшалар тағатын өте маңызды 

зергерлік бұйымдарынан тапты (сур.5). 
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Сур.5 – әйел адамдардың білезіктері. 

 

Оның шығу тегі туралы аңыз да бар, скиф алтыны туралы бұрын да айтылған. Ол үш 

ұлы болған Тәргітай деген адам туралы айтады. Олар әйтеуір бір ғажайыпты көрді - 

алдарында төрт алтын зат аспаннан құлады. Бұл тостаған, балта, соқа және таразы болды. 

Бауырластардың әрқайсысы алтын бұйымдарға жақындауға тырысты, бірақ әр уақытта 

алтын тұтанып, оған жол бермеді. Үшіншісі ғана жетістікке жетті. Содан кейін екі ағасы бұл 

белгіні алды, ал кішісі бүкіл патшалыққа ие болды. 

Осылайша, ол кейінірек параллель деп аталған скифтердің атасы болды. Үлкен ағасы - 

аханың атасы, ал ортасы - катид және ұсталған. Олардың түрлерінің жалпы атауы ойып 

жазылған. Скифтерді гректер деп атаған.Бұл аңызды грек ғалымы Геродот жазып алған, 

айтпақшы, сол кездегі көптеген тарихи оқиғалар жазылған. Біздің замандастарымыз оның 

архивінен көп нәрсе білді. 

Ол сонымен бірге жұмбақтармен және скиф жағалауымен қоршалған. Көптеген 

археологтар бағалы нәрсе табу бақытына ие болғандардың жазасы бар деп санайды. 

Мәселен, мысалы, Қорғаннан ыдысты тапқан ғалым Василий Бидзилха - Баджилийдің қабірі. 

Борис Мозолевский де қайтыс болды. Оған алтын сандықты табу бақыты бұйырды. Әрине, 

барлығы табылған заттармен байланысты емес, бірақ көбісі бұл нұсқаны ұстанады. Ол 

скифтердің құлпытастары Египет пирамидаларына ұқсас деген пікір айтты. 

Әрине, көпшілікті ғалымның қызығушылығы емес, жай ғана байытудың қарапайым 

тәсілі қызықтырады. Алтын адамдар, олардың сансыз қазыналары туралы көптеген аңыздар 

бар. Украинада барлық жерде дерлік өз аңыздары бар. Мәселен, Запорожье аймағында кейбір 

скиф қорғандарында алтын қайықтар жасырылған деген пікір бар, Полтава облысында осы 

металдан жасалған бүкіл ат туралы айтылады..Әрине, бұл кездейсоқ емес, өйткені аңыз 

бойынша, скифтер бұл жерлерде ең бай болған. 

Табылған алтын көптеген мұражайларға беріліп жатыр. Қырым да осы халықтың 

негізгі өмір сүру орындарының бірі ретінде назардан тыс қалмады. Түбек мұражайлары осы 

ежелгі мәдениеттің бай коллекциясын сақтайды. Бұл жерден сіз алтын бұйымдарды, роялти 

де, қарапайым адамдар да киетін көптеген зергерлік бұйымдарды таба аласыз. 

Сонымен қатар, күнделікті өмірде, соғыстарда қолданылатын көптеген заттар бар 

(қару-жарақ, ваза, ыдыс, ғибадат ету заттары және т.б.). Түбектен табылған осы мәдениеттің 

объектілерінің көптігі осы халықтардың мұнда ежелден бері өмір сүргендігімен 

түсіндіріледі. 

Алтын Скиф түбегі үшін өте маңызды. Қырым бір кездері осында өмір сүрген 

адамдардың жалғасы іспеттес. Ең керемет жаңалықтардың бірі Керчь маңында орналасқан 

Кул-Оба болды. 1830 жылдың қыркүйегінде мұнда ежелгі скифтердің сыртқы көрінісі, 

олардың жиһаздары мен өмір көріністері туралы алғашқы жарқын мысал болған қабір 

табылды. 
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Патшайым мен оның асыл жауынгерінің қабірі жағадан табылды. Өлгендер 

толығымен киініп, әртүрлі зергерлік бұйымдармен (диаралар, білезіктер және т.б.) 

безендірілген. Жерлеу әлі тоналмаған, сондықтан ол өзінің байлығымен үлкен әсер 

қалдырды. 

Киев қаласында орналасқан Тарихи қазыналар мұражайында шынымен де ерекше 

коллекция бар. Бұған скифтердің ежелгі алтындары жатады. Украина бұл коллекциямен 

шынымен мақтана алады. Мұнда ежелгі дәуірде корольдік қызметпен айналысатын ерекше 

зергерлік бұйымдар жинақталған. 

Ең әйгілі экспонаттардың бірі - патша әулетіне жататын сандық. Бұл ерекше қазына 

қамал қабірінен табылды. 

Мұражайда сіз тағы бір асыл безендіруді таба аласыз – гривен (Сур.6). Оны өз 

жұмысымен немесе шежіресімен лайықты ер адамдар киетін. 
 

 
Сур.6 – Ер адамдарға арналған гривен. 

 

Мұражайда Гайманованың қабірінен табылған Гайман тостағаны да бар. Автор онда 

бейнеленген жауынгерлердің бет-әлпеті мен мимикасын өте мұқият жеткізгендігімен 

ерекшеленеді. Декор, сондай-ақ киімдегі ою-өрнек өте айқын көрінеді. 

Біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда скифтер толығымен жойылды. Күйіп кеткен 

қалдықтарға қарағанда, шетелдік басқыншылық олардың қоныстарын жермен-жексен етеді. 

Тек мықты қабырғалармен қорғалған грек қалалары қалды. 

Скифтерге арнап түрлі көрмелер ұйымдастырылып тұрды. Соңғы көрме Амстердамда 

2014 жылдың ақпанында ұсынылды. Скиф алтыны бес мұражайдан алынды: біреуі Киевтен 

және төртеуі Қырым түбегінің аумағынан.Көрме «Қырым: Алтын және Қара теңіздің 

құпиялары» деп аталды.  

Бүгінде Қырым скиф алтынына қатысты жағдай өте қиын, мүмкін, тығырыққа тіреліп 

тұр. Көрме аяқталғаннан кейін түбектегі мұражайларға қайтарылуы керек болатын 

коллекция бөлігі жай жеткізілмеген. Украинадан Қырым ажыратылғанға дейін шыққан скиф 

алтыны оны қайда қайтаруды білмейді, өйткені екі тараптың өз талаптары бар. 

Қазіргі уақытта сот экспонаттарды қайда қайтару керектігін шешуде. Айтпақшы, 

олардың көпшілігі түбекке жатады, өйткені олар оның аумағында ашылды. Ол сондай-ақ 

Қырымға қайтып оралуын қолдайды, өйткені оны мемлекет ретінде емес, сирек кездесетін 

кітаптардың сақтаушысы ретінде, яғни музей ретінде қарайды. 
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Егер көрмеден кейін қайтарылған скиф алтыны туралы айтатын болсақ, онда он тоғыз 

зат бар. Олар Киев мұражайынан шығарылды, олар сақталды. Қырым мұражайларына тиесілі 

қалған 565 экспонат қайтарылған жоқ. 
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ЫҚТИМАЛДЫҚТАР ТЕОРИЯСЫ МЕН СТАТИСТИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІН 
ОҚЫТУДА ОЙЫН АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ 

 
 

Маукенова Айдана Тулеуғазықызы 
1 курс магистранты, 

Семей қаласының Шəкəрім атындағы КеАҚ 
Казақстан, Семей қ. 

 
 

Аннотация 

 

Бұл мақалада «Ықтималдықтар теориясын» үйрету барысында ойын арқылы оқыту 

әдісін қолданудың пайдасы туралы қарастырылады.   

Мектеп оқушыларының сабаққа деген қызығушылықтары мен белсенділіктерін 

арттыру оқу процесінің маңызды бір бөлігі болып табылады. Оқушыларды ынталандыру 

мұғалімдер үшін үлкен мәселелердің бірі.  Тек қана дәстүрлі сабақ оқыту әдісін қолдану 

оқушылардың бойында енжарлық тудыруы әбден мүмкін. Сондықтан сабақ іш 

пыстырарлықтай болмас үшін белсенді оқыту әдіс-тәсілдерін пайдалану тиімді болып 

табылады. Осы орайда ойын арқылы оқыту технологиясын қолдану  арқылы оқушылардың 

сабаққа деген ынта-жігерін арттыруға болады. Ықтималдықтар теориясы мен статистика 

тақырыптарының есептерін шығару мектеп оқушыларында қиындықтар туғызып жатады. 

Осы тақырыпты оқушылардың жадында жақсы сақталуы үшін әртүрлі ойындарды қолдана 

отырып оқытуымызға болады. Қазіргі таңда әр түрлі шоу бағдарламалар көп. Осы ойын-шоу 

бағдарламаларынан өзіміздің сабағымызға ыңғайластырып интеллектуалды және басқа да 

ойындарды пайдалана аламыз. Мысалдар келтірелік. 

1-сабақ:  

Оқыту мақсаты: Оқушылар ықтималдықтар ұғымдарымен танысады; тәуелді оқиғалар 

мен тәуелсіз оқиғалар туралы түсінік қалыптастырады. 

Материалдар: Тапсырмалар жазылған таратпа қағаздар, M&M тәттілері. 

Ойын: Тәттілерді бөлу - оқушылар M&M кәмпиттерін 5 түрлі ыдысқа әр ыдыста бірдей 

түстен болатындай етіп  бөлуі керек. [2] 

Алдымен оқушыларға NBC веб-сайты ұсынған «Тәттілерді бөлу» ойыны туралы 

бейнеролик көрсетіледі. Содан кейін біз ережелерді талқылаймыз. Берілген тапсырма 

бойынша жұппен жұмыс жасағанда бір оқушы таймер, ал екіншісі қатысушы ретінде жұмыс 

істейді. Таймер уақытты бастағанша қатысушы M&M пакетін аша алмайды, сондықтан 

ішіндегі түрлі-түсті тәттілердің санын көре алмайды. Әрбір оқушы тапсырманы 

орындағаннан кейін, әр жұп өздерінің жалпы кәмпиттері мен әр түсті кәмпиттерін жазып 

алады. Оқушылар нәтижелерін жазып болғаннан кейін тәттілерін жейді, ал мен осы кезде 

оқиғаның ықтималдығы туралы анықтама беремін. Сонымен қатар тәуелсіз және тәуелді 

оқиғалар туралы түсіндіріп өтемін. Бұл оқушылар дәптерге түсіретін жазбалар болады. 

Содан кейін оқушылар талқылауға және тапсырмалар жазылған таратпа қағаздардағы 

сұрақтарға жауап беруге уақыт алады. 

Сұрақтарды талқылау: 

Қай түс ең көп кездесті? Егер барлық ММ тәттілерін біріктірсек, осы түсті алудың 

ықтималдығы қандай? 

Қай түс ең аз кездесті? Бұл түстің пайда болу ықтималдығы қандай? 
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Егер мен бір тәттіні алып оны қайтадан орнына салмасам, онда бұл келесі тәттінің де 

сол түсті болып шығуының ықтималдығына қалай әсер етеді? Басқа түсті болып шығына ше? 

( мысалы көк түсті тәтті алсам келесісінің де көк түсті болып шығуы ) 

Егер мен екі тәттіні (қызғылт сары және жасыл) алып оларды орнына қайтадан 

салмасам, онда бұл келесі түстің көк болып шығу ықтималдығына қалай әсер етеді? 

Оқушыларға жазба материалдар: 

Нәтижесін алдын ала біле алмайтын бір тәжірибе өткізілсін. Бұл тәжірибедегі A 

оқиғасын қанағаттандыратын нәтижелер санының барлық шыққан нәтижелер санына 

қатынасын A оқиғасының ықтималдығы деп атайды. [4] 

Екі оқиғаның біреуінің пайда болу ықтималдығы екіншісінің пайда болу немесе пайда 

болмау ықтималдығын өзгертпесе, онда сол екі оқиғаны – тəуелсіз оқиғалар деп атайды. [4] 

Екі оқиғаның біреуінің пайда болу ықтималдығы екіншісінің пайда болу немесе пайда 

болмау ықтималдығын өзгертсе, онда сол екі оқиғаны – тəуелді оқиғалар деп атайды. [4] 

2-сабақ.  

Оқыту мақсаты: Оқушылар берілген оқиғалардың алмастыру санын таба алады. 

Материалдар: тапсырмалар жазылған таратпа қағаздар, дәнді дақылдар қорапшасы 12 

тең бөлікке кесілген (әр топқа бір-бірден) 

Ойын: Таңғы ас – оқушылар 60 секунд ішінде ұсақ бөліктерге бөлінген қораптың алдыңғы 

бөлігін жинайды. [3] 

Оқушылар алдымен NBC веб-сайтында берілген нұсқаулық бейнесімен «Таңғы асқа 

арналған скрембл» ойынымен танысады. Оқушылар жұппен жұмыс жасайды: бірі таймермен 

және бірі 12 бөліктен тұратын дәнді дақыл қорапшасын жинайды. Әр оқушы ойынды 

ойнағаннан кейін, жаңа тақырыпты түсіндіремін. Оқушылар дәптерлеріне келесі жазбаларды 

алып, содан кейін таратпа қағаздардағы тапсырмаларды орындайды. Оқушылар 

тапсырмаларды орындауға жұмсаған уақыттарын тақтаға жазады. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

Пазлдарды орналастырудың қанша әдісі бар деп ойлайсыз? 

Кішірек өлшемдерінен бастайық, егер 4 өлшемді болса қанша әдіс болады? 

Шаршы құрастыру үшін 4 бөлікті қанша рет алмастырасыз? 

Егер 6 бөлік болса ше? 8 бөлік болса ше? Осыдан кейін кішірек сандармен 

факториалдарды түсіндіремін. Содан кейін үлкен сандармен, толық өлшемді пазлды 

қарастырамыз. 

Кеңейту – Басқа пазлдың бірнеше бөліктері сіздікіне араласып кетті делік.Енді сізде 

15 бөлік бар, бірақ пазлдың 3 қатардан және 4 бөліктен тұратынын білесіз. Пазлды қалай 

құрайсыз? Бір уақытта n объектілерді алмастырудың түсіндіреміз. 

Оқушыларға жазба материалдар: 

Орналастыру– кез келген A={a1, a2, … am} жиынынан ā=(aі1, aі2, …, aіn) 

элементтерін бөліп алып, белгілі бір ретпен тізбектеу. [5] 

Алмастыру — белгілі бір n элементті қандай да бір ретте (тәртіпте) қайталамай 

орналастыру.  

Факториал: (n белгісі) 1-ден n-ге дейінгі бүтін сандар көбейтіндісі! = n (n-1) (n-2) (n-3)… 

 n объектілерін алмастыру формуласы: Pn = n! 

Бір уақытта r қабылданған n нысандарды орналастыру, мұнда r≤ n: P 
r

n
= n!/ (n-r)![5] 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности перевода некоторых средств 

выразительности с английского на русский язык на материале романа   Дафны дю Морье 

«Ребекка».  

Ключевые слова: стилистика, художественная литература, перевод, сравнения, 

показатели. 

 

Annotation 

In the article, the features of the translation of means of expression from English of this 

work of art by Dafna du Maurier «Rebecca». A stylistic method of comparison in an English 

literary text and its translation into Russian is carried out. 

Key words: stylistics, fiction, translation, comparison, indicators. 

 

Андатпа 

Ағылшын тілін білдіру құралдарының ерекшеліктері туралы мақалада Дафна дю 

Морье осы көркем шығармасы «Ребекка».  

Ағылшынкөркеммәтініндежәнеоныңорыстілінеаудармасындастилистикалықсалыстыр

уларжүргізеді. 

Тiрексөздер: стилистика, көркемәдебиет, аударма, салыстыру, көрсеткіштер. 

 

Художественный текст – это результат изобразительного творчества, который 

отличается, прежде всего, своей художественной образностью, выраженной вербально.  

Словесная образность художественного текста, по мнению Халиковой Н.В., - это система 

речевых средств, предназначенных для субъективного описания объекта. И одним из 

главных речевых средств для создания образности в художественной литературе является 

сравнение. Сравнение, использующееся в художественной литературе, выполняет ряд 

функций.  Постникова С.В. выделяет функцию создания образа события или персонажа в 

сознании читателя [1, с.238].  Согласно данной функции, сравнение имеет возможность 

наделять персонаж определенными чертами, в зависимости от сюжета художественного 

произведения. В этой функции сравнение представляется очень гибким и во всех смыслах 

удобным стилистическим приемом, способным отразить в своей структуре всю гамму 

характеристик и оценочных признаков, чтобы создать в сознании читателя полноценный 

образ.  

Уарова О.В. предлагает выделять следующие функции сравнения, использующегося в 

художественной литературе:  

 изобразительная функция – создание описаний, характеристик персонажей;  
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 оценочная функция – отражение авторской точки зрения на описываемые 

события;  

 функция создания сатирического эффекта, т.е. привлечение сатиры при 

помощи сравнения;  

 функция афористической формы изложения, т.е. интертекстуальные включения 

в художественный текст [2].  

Главной особенностью сравнения, использующегося в художественной литературе, 

является его сравнительный признак. Использование стилистического приема сравнения в 

художественной литературе обусловлено многими факторами, среди которых:  

 характер эпохи;  

 уровень развития социума;  

 этап развития литературного процесса;  

  интеллектуальный уровень, образование, образ жизни, занятие автора [3, с.7].  

Следовательно, можно утверждать, что сравнение – довольно подвижный 

стилистический прием. Его подвижность проявляется в колебании от постоянного значения 

до значения, возникающего в определенном контексте. Колебания значений единиц в 

структуре сравнения происходят в связи с многочисленными ассоциативными полями 

данного стилистического средства, а в качестве источника ассоциативного поля выступает 

психологическая основа сравнения, т.е. его осознание читателем художественного 

произведения.  

Таким образом, сравнение выполняет в художественном произведении вполне 

определенные функции, среди которых мы выделили функцию создания художественного 

образа, функцию оригинальности и неожиданности, изобразительную функцию, оценочную 

функцию, функцию афористической формы изложения, функцию повышения 

художественной образности. 

В качестве материала исследования способов перевода различных типов сравнения с 

английского на русский язык в данной работе используется роман Дафны дю Морье 

«Ребекка» и его перевод на русский язык. Анализ текста романа позволил выявить частое 

использование писателем сравнений, разнообразных по своей структуре.  

Как уже указано выше, структура сравнения играет большую роль в выборе того или 

иного способа перевода. В связи с этим рассмотрим основные структурные типы сравнений, 

используемые дю Морье. Согласно проведенному анализу, все сравнения, используемые в 

романе «Ребекка», можно условно разделить на пять групп:   

 сравнения, вводимые при помощи служебных слов;   

 сравнения, вводимые при помощи знаменательных слов;   

 сравнения, имеющие морфологические показатели;   

 сравнение с повтором;   

 цепочки сравнений.  

Рассмотрим данные виды сравнений и их подтипы.   

1. Сравнения, вводимые при помощи служебных слов.  

Как уже отмечено выше, служебные слова (т.е. предлоги и союзы) являются одним из 

самых распространенных маркеров стилистического приема сравнения в рамках 

письменного текста.   

I looked upon a desolate shell, soulless at last, unhaunted, with no whisper of the past about 

its staring walls. 

Я смотрела на пустую бездушную оболочку, где за голыми стенами не слышен был ш

ёпот его былых обитателей. 
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 Приведённый пример является простой метафорой и точно отображает 

действительность в художественном плане – дом, в котором они жили, стал лишь оболочкой 

с воспоминаниями. Это говорит о том, что хозяева этого дома тоскуют по нему. 

Finals of schoolboy sports, dog racing, strange little competitions in the remoter countries, 

all this are grist to our hungry mill. - Финальные игры между спортивными командами 

закрытых школ, собачьи гонки, диковинные состязания в отдалённых графствах - всё это 

льёт воду на нашу мельницу, мы всё перемелем.  

В данном случае нашему вниманию предоставляется простая метафора, и мы 

посчитали возможным перевести её по средством схожей метафоры в русском языке [5]. 

He didn’t answer, and I was aware again of that feeling of discomfort, as though I had 

trespassed on forbidden ground.  

 Он не ответил, и меня вновь охватило то же неловкое чувство, словно я вторглась в 

чужие владения.  

Здесь мы видим, что автор переживает по поводу высказанного ранее предположения 

и чувствует себя из-за этого неловко. В данном предложении мы перевели метафору 

подходящим по смыслу выражением в русском языке. 

«Only two miles further,» said Maxim; «you see that great belt of trees on the brow of the 

hill there, sloping to the valley with a scrap of sea beyond. That’sManderley, inthere. 

Those are the woods.» - Осталось всего две мили, - сказал Максим, - видишь ту широкую 

полосу деревьев на гребне холма, что спускается в долину, и море за ней? Там и есть 

Мэндерли, это наш лес.  

В данном предложении, в первом случае мы перевели метафору подходящим 

выражением в русском языке, а во втором мы опустили метафору в переводе. 

Следующее явление оксюморон, то есть стилистический приём, посредством которого 

предмету речи приписывается признак, противоречащий природе или сущности 

определяемого (столкновение слов логически несовместимых). 

«Well,» my dreadful smile stretching across my face, «thanks most awfully once again, 

it’sbeen so ripping…» using words I had never used before. - Что ж, - моя ужасная улыбка ещё 

шире расплывается по лицу, - ещё раз огромное спасибо, всё было потрясно.  

Оксюморон в данном случае совсем не случаен, он выражает эмоциональное 

состояние автора и её отношение к отъезду, а точнее к нежеланию покидать отель. 

«I do love you,» I said. »I love you dreadfully.» - «Я правда люблю вас. Я люблю вас 

ужасно».  

Использование данного оксюморона выражает правдивость слов автора, её реальное 

отношение к Максиму де Уинтеру. 

Очень распространённым стилистическим приёмом является сравнение, когда два 

понятие, обычно относящиеся к разным классам явлений, сравниваются между собой по 

какой-либо одной из черт, причём это сравнение получает формальное выражение в виде 

таких слов как as, such as, as if, like, seem и т.д. 

His premonition of disaster was correct from the beginning; and like a ranting actress in an 

indifferent play, I might say that we have paid for freedom.  

Его предчувствие, что нас ждёт несчастье, было верным с самого начала, и как 

плохая актриса в слабой пьесе, я могу сказать, что мы заплатили за свободу.  

Данное сравнение точно раскрывает нам переживание автора, по поводу того, что они 

пережили, и что автор знала, что ей и мужу будет трудно это пережить. 

He will talk quickly and eagerly about nothing at all, snatching a tany subject as a panacea 

to pain. 

 Начинает оживлённо и быстро о чём-то говорить… ни о чём, хватаясь за любую 

тему, лишь бы унять боль.  

В данном предложении мы можем наблюдать насколько Максиму де Уинтеру тяжело 

жить вдали от дома, вдали от Мэндерли. Даже несмотря на то, что там произошло, Мэндерли 

является его родовым поместьем, и он очень любит его. 
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Следующее стилистическое явление гипербола, то есть, художественный приём 

преувеличения, причём такого преувеличения, которое с точки зрения реальных 

возможностей осуществления мысли представляется сомнительным или просто невероятным 

[6, с.14]. 

No hand had checked their progress, and they had gone native now, rearing to monster heigh

t without a bloom, black and ugly as the nameless parasites that grew beside them. - Теперь ничья 

рука не сдерживала их рост, и они одичали, вытянулись до устрашающей величины, но 

больше не цвели и стояли тёмные, уродливые, как безымянные паразиты, что росли возле 

них. Данная гипербола показывает, насколько сильно изменился сад в Мэндерли, с тех пор, 

как они оттуда уехали. От великолепного сада ничего не осталось, так как за ним уже никто 

не ухаживал. 

Далее мы рассмотрим пример олицетворения, что является разновидностью 

метафоры, основанный на переносе признаков живого существа на явления природы, 

предметы и понятия. 

The rhododendrons stood fifty feet high, twisted and entwined with bracken, and they had en

tered into alien marriage with a host of nameless shrubs, poor, bastard things that clung about their

 roots as though conscious of their spurious origin. - Рододендроны вытянулись вверх на 

пятьдесят футов, их стволы искривились, переплелись с орляком; они уже давно вступили в 

противоестественный союз с множеством безымянных растений, жалких ублюдков, 

которые цеплялись за их корни, словно стыдясь своего незаконнорожденного 

происхождения.  

С помощью этого стилистического приёма, автор хочет нам показать, что за садом в 

Мэндерли уже никто не ухаживает, что он порос сорняком. 

Теперь перейдём к междометию, неотъемлемой частью предложения, которое 

окрашивает все высказывания в соответствующие эмоциональные тона. 

«Oh, dear, he’ll be quite a young man, I shan’t know him.» - «О Боже, он уже совсем 

взрослый юноша, я не узнаю его».  

Рассматриваемое выразительное средство даёт оттенок удивления и восхищения. 

«Oh,» I said »he didn’t tell me that,» and I wandered to the dressing-

table and began combing my hair. - «О, я и не знала об этом», сказав это я подошла к 

туалетному столику и начала расчёсывать волосы.  

В данном примере мы видим удивление героини, она и не могла предположить о том, 

что Максим предпочитал жить в другом крыле поместья, когда был женат на Ребекке. 

Следующим стилистическим явлением мы рассмотрим разновидность повторения, 

полисиндетон, то есть намеренное повторение служебных элементов, чаще всего союза and, 

для связи между однородными членами предложения, между следующими друг за другом 

предложениями или между крупными отрезками речи [7, с.123]. 

Colour and scent and sound, rain and the lapping of water, even the mists of autumn and the 

smell of the flood tide, these are memories of Manderley that will not be denied.  

 Краски, ароматы, звуки, дождь, плеск волны, даже осенние туманы и запах воды при

 разливе - в этих воспоминаниях о Мэндерли я не могла себе отказать.  

Повторяемый союз подчёркивает тесную связь указываемых признаков. Мы видим, 

что всё это имеет очень большое значение для героини. 

Ниже мы рассмотрим примеры эмотивной лексики, прямо выражающей эмоции 

отчаяния, ненависти, ревности по порядку. 

Отчаяние 

Автор описывает сильные эмоции главных героев, которые вызывает прошлое, 

связанное с их бывшим поместьем в Мандерли: 

«The things we have tried to forget and put behind us would stir again, and that sense of 

fear, of furtive unrest, struggling at length to blind unreasoning panic». 

 «Все, что мы пытались забыть, оставить позади, может вновь пробудиться, и 

страх, тайное беспокойство, перерастающее постепенно в слепую, не поддающуюся 
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доводам рассудка панику - сейчас, слава Богу, утихшую, - может непостижимым образом 

вновь стать нашим постоянным спутником.» 

Автор усиливает желаемый эффект с помощью описания состояния беспокойства 

главного героя, который то испытывает приступы безудержного возбуждения, то периоды 

апатии. 

«I can tell by the way he will look lost and puzzled suddenly, all expression dying away from 

his dear face as though swept clean by an unseen hand, and in its place a mask will form, a 

sculptured thing, formal and cold, beautiful still but lifeless. He will fall to smoking cigarette after 

cigarette, not bothering to extinguish them…». [8, с.4] 

 «Я сразу догадываюсь об этом по его потерянному, отсутствующему виду. 

Внезапно это любимое лицо утрачивает всякое выражение, словно его стирает невидимая 

рука, и превращается в маску; застывшие черты по-прежнему прекрасны, но лишены 

жизни и тепла, словно высечены из мрамора. Он принимается курить сигарету за 

сигаретой, забывая их гасить, и тлеющие окурки осыпают кругом землю, как лепестки.» 

Герой курит без остановки, это также свидетельствует о его возбужденном состоянии. 

Героиня не желает больше переносить страдания, все чего она хочет - тихой и спокойной 

жизни, в которой нет места для отчаяния. Она выражает это следующей репликой: 

«But I have had enough melodrama in this life, and would willingly give my five senses if 

they could ensure us our present peace and security.» 

 «Но с меня хватит мелодрам в этой жизни, и я охотно отдала бы свои пять чувств, 

если бы это помогло сохранить теперешние покой и защищенность.»  

В следующих строках главная героиня описывает то облегчение, которое она 

испытывает при мысли о том, что прошлое миновало и более не мучает ее. Это облегчение 

противопоставляется тому сильному отчаянию, которое ей пришлось испытать. 

«Well, it is over now, finished and done with. I ride no more tormented, and both of us are 

free.» [9, с.94] 

«Теперь все это позади, с этим покончено, поставлена точка, подведена черта. Меня 

больше не мучают кошмары, не обуревают страхи, мы оба свободны.» 

"I want to go home," I said, my voice perilously near to trembling. 

"Я хочу обратно, - сказала я с предательской дрожью в голосе." 

Описывая свою отчаянную любовь к мистеру де Винтеру, автор использует 

эмоционально окрашенное наречие "dreadfully": 

«I do love you," I said. "I love you dreadfully. You've made me very unhappy and I've been 

crying all night because I thought I should never see you again.» 

«Я правда люблю вас. Я люблю вас ужасно. Вы сделали меня очень несчастной, и я 

проплакала всю ночь, потому что я думала, я больше вас никогда не увижу.» 

«I was too young for Maxim, too inexperienced, and more important still, I was not of his 

world. The fact that I loved him in a sick, hurt, desperate way, like a child or a dog, did not matter. 

It was not the sort of love he needed.» 

«Я была слишком молода для Максима, слишком неопытна, и, что еще важнее, я не 

принадлежала к его кругу, то, что я любила его - мучительно, отчаянно, преданно, как 

ребенок или пес, - не имело значения. Не такая ему нужна была любовь.» 

Жалея о своем возвращении в Мандерли, главный герой выражает свое сожаление и 

отчаяние посредством фраз: 

«Oh, God, what a fool I was to come back.» 

«О, господи, какой же я был дурак, что вернулся.» 

Использование автором междометия "Oh" усиливает эмоциональность высказывания. 

Автор описывает все злоключения, произошедшие с главными героями: 

«We have both known fear, and loneliness, and very great distress. I suppose sooner or later 

in the life of everyone comes a moment of trial. We all of us have our particular devil who rides us 

and torments us, and we must give battle in the end.» 
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«Оба мы узнали, что такое страх, и одиночество, и душевная мука. Я думаю, в 

жизни каждого человека рано или поздно наступает испытание. У всех нас есть 

собственный дьявол-мучитель, который ездит на нас верхом и с которым в конце концов 

мы вынуждены сразиться.» 

Ненависть 

В описании характера миссис ванн Хоппер мы можем увидеть пренебрежительное и 

ироничное отношения автора к ней. Это пренебрежение сродни ненависти и сквозит в 

каждом слове: 

«Mrs. Van Hopper while she, like a large, complacent spider, spun her wide net of tedium 

about the stranger's person.» 

«Мне оставалось одно - сидеть на обычном месте рядом с миссис Ван-Хоппер, пока 

она, как огромный самодовольный паук, будет плести вокруг незнакомца свою паутину, 

обволакивая его скукой.» 

Это сравнение еще раз показывает негативное отношение героини к миссис ванн 

Хоппер. 

В данных примерах, совокупность слов с эмотивной семантикой в статусе значения и 

созначения составляет фонд лексических эмотивных средств языка и называется эмотивной 

лексикой, слова, которые не выражают эмоции непосредственно, а называют их (любовь, 

ненависть, страх, горе, гнев\ относят к лексике эмоций. 

К морфологическим средствам выражения эмотивности относятся разнообразные 

суффиксы и приставки, в том числе суффиксы субъективной оценки (уменьшительно-

ласкательные, увеличительные, пренебрежительные, уничижительные), а также приём 

словосложения. 

Изобразительно-выразительные средства морфологии и словообразования 

используются для усиления образности и изобразительности текста и актуализации каких-

либо действий, событий в прошлом или настоящем; подчеркивания значимости действий или 

его субъекта; для выражения авторских оценок и чувств (положительных или 

отрицательных); для создания речевых характеристик героев в той или иной стилистической 

тональности текста; для индивидуализации или, наоборот, обобщения, типизации 

сообщаемого. 

Приведем примеры: 

«I don't think she understood him for a moment.» 

«I’mfaithfultoMonte.» 

«Вряд ли она поймет его сейчас.» 

«Я полна веры в Монте.» 

В данном примере английский суффикс "ful" передает значение преувеличения. 

«What do you think of Monte Carlo, or don't you think of it at all? he said. 

This including of me in the conversation found me at my worst, the raw ex-schoolgirl, 

redelbowed and lanky-haired, and I said something obvious and idiotic about the place being 

artificial, but before I could finish my halting sentence Mrs. Van Hopper interrupted.» 

«Что вы думаете о Монте-Карло? Или вы вообще о нем не думаете? - спросил он. 

Его попытка вовлечь в разговор зеленую девчонку, вчерашнюю школьницу с острыми 

локтями и прямыми волосами, застала меня врасплох: я показала себя в самом невыгодном 

свете, с запинкой пробормотав какую-то глупейшую банальную фразу о том, что здесь все 

кажется искусственным. Но не успела я закончить, как миссис Ван-Хоппер прервала меня.» 

В данном случае используется префикс «ex», передающий значение "бывшая", а 

также сложение слов "school" и «girl», что вместе означает бывшая школьница. Это 

демонстрирует эмоцию раздражения по отношению к персонажу.  

Обобщая проанализированный иллюстративный материал, мы приходим к выводу, 

что лексические средства и ресурсы являются наиболее употребимым способом раскрытия 

категории эмотивности в художественных произведениях. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада біз әр түрлі электр станцияларының тиімділік көрсеткіштерін 

салыстыра отырып зерттеу және талдау жүргіздік. Қазақстан Республикасында 

жаңартылатын энергия көздерінің потенциалын белгілеу, оларды тиімді пайдалану жолдары 

мен дамыту перспективаларын анықтау жүргізілді.  Дәстүрлі емес энергия көздерін 

қолданудың ерекшеліктері мен артықшылықтары айқындалды және энергия үнемдеу 

саясатын жүргізу бойынша басым бағыттар белгіленді. 

 Кілт сөздер: Электр энергиясының балама көздері, жел электр станциясы, күн электр 

станциясы, су электр станциясы. 

 

Annotation: In this article, we conducted research and analysis comparing the performance 

indicators of various power plants. The potential of renewable energy sources, ways of their 

effective use and development prospects in the Republic of Kazakhstan were determined. The 

features and advantages of using non-traditional energy sources and priority directions for the 

implementation of the energy saving policy are established. 

Keywords are: alternative sources of electricity, wind power plant, solar power plant, 

hydroelectric power plant. 

 

Әлемдік энергетиканың тенденциясына айналған электр энергиясының балама 

көздерін қолдануға көшу қаншалықты тиімді болады, оларды пайдаланудағы басты 

ерекшеліктері қандай, дәстүрлі энергия түрлерімен салыстырғанда қандай артықшылықтары 

бар, осы сұрақтарға жауап алу үшін осы саладағы ғылыми зерттеулер мен есептеулерді 

талдаймыз.  

Қазақстанның энергия жүйесі-бұл жалпы жұмыс режимімен, бірыңғай 

орталықтандырылған жедел-диспетчерлік және аварияға қарсы басқарумен, дамуды 

жоспарлаудың бірыңғай жүйесімен, техникалық саясатпен, нормативтік-технологиялық және 

құқықтық реттеумен біріктірілген электр станциялары мен электр желілерінің кешені. Елдің 

энергетикалық жүйесінің дамуы оның даму қарқынын анықтайтын бірқатар ерекшеліктерге 

байланысты. 

Қазақстанның электр энергетикасы негізгі қорларының елеулі бөлігі тозуымен 

сипатталады. Электр станцияларында және қосалқы станцияларында жабдықтың 75 % – 

ының жасы 25 жылдан асады, 25% - ының жасы 30 жылдан асады, яғни бұл көрсеткіш 

Қазақстандағы энергетика саласының жабдықтары айтарлықтай тозғандығын анықтайды. 

Энергия өндірісінің бүкіл экономикасын анықтайтын негізгі көрсеткіштер-бұл күрделі 

шығындар немесе әртүрлі электр станцияларын салыстыру үшін меншікті капитал, жылдық 

пайдалану шығындары немесе энергия бірлігін өндірудің өзіндік құны екендігі белгілі. 

Барлық басқа техникалық-экономикалық көрсеткіштер қалай болса да осы жолмен 

біріктіріледі [3]. 

Энергия өндірудің өзіндік құны тұтынылған отын құнының 60-80% - ына (ГЭС-тен 

басқа) байланысты, сондықтан кез келген жылу электр станциясының жұмысы үнемділігінің 

басты көрсеткіші, оның энергия бірлігін өндіруге және босатуға кеткен үлестік шығынының 
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мөлшері болып табылады.Осының ішінде ең көп тарағандары - электр энергиясының 

шамамен 80% өндіретін жылу электр станциялары (ЖЭС). Конденсациялық станциялар 

тиімділігі жағынан ЖЭО-дан едәуір төмен, олардың ең үздік КЭС-ке арналған үлестік 

шығыстары 318-320 г ш.о./кВт-сағ, ал будың орташа қысымында (40 ат) жұмыс істеген ескі 

станцияларда бұл көрсеткіш 400-500 г ш.о./кВт-сағ жетуі мүмкін. 

Соңғы уақытта газ турбиналы электр станциялары мен қондырғылар (ГТҚ) кеңінен 

таралуда, олар төмен үнемділіктегі үлкен маневрлікпен сипатталады. Олар, ГЭС сияқты, 

жүктеме кестесінің ең жоғарғы бөлігін жабу үшін қолданылады. Алайда, олардың 

техникалық-экономикалық көрсеткіштері жылу электр станцияларының ішінде ең нашар, 

отынның үлестік шығыстары-500-600 г ш. о./кВт-сағ және одан жоғары. 

 Осыларды 90-жылдары жеке меншіктеген, меншік иелері, жаңғырту жөніндегі 

міндеттемелерінің орындалуына алаңдамайды. Бұған электр энергиясының төмен бағасы 

және заңнамадағы олқылықтар ықпал етеді. Тозу нәтижесінде станциялар паспорт қуатының 

1/5 бөлігін де бермейді - жалпы алшақтық 4 мың мегаваттқа жетеді. Электр энергиясының 

жоғары тозуына байланысты электр энергиясын беру және тарату кезінде үлкен шығындар 

орын алады – 25 мың км желіге 21,5%, желілердің көпшілігі жаңартуды қажет етеді. 

Солтүстіктегі электр станциялары басқа энергетикалық жүйелермен қосылғандықтан электр 

энергиясын тарату инфрақұрылымындағы проблемалар Қазақстанды электр энергиясын 

елдің оңтүстік өңірлеріне импорттауға мәжбүрлейді. Жабдықтардың көп бөлігі КСРО-да 

өндірілген және қазіргі уақытта жаңартуды немесе ауыстыруды қажет етеді, газ 

турбиналарының 94% - ы, бу турбиналарының 57% - ы және қазандықтардың 33% - ы 20 

жылдық пайдалану мерзіміне ие. Жабдықты жаңарту коэффициенті сала бойынша 0,01 

құрайды, яғни іс жүзінде тозу мерзімі әлдеқашан өткен жабдық жұмыс істейді [4]. 

Су электр энергиясы Қазақстанда негізінен елдің шығыс және оңтүстік бөліктерінде 

Ертіс, Іле және Сырдария өзендерінде шоғырланған айтарлықтай су ресурстары бар (су 

ресурстарының барлық қуатының 73%). Қазақстандық сарапшылардың бағалауына сәйкес, 

теориялық тұрғыдан алғанда, елдің барлық су ресурстарының қуаты жылына 170 мың 

ГВт*сағ құрайды. Жылына 62 мың ГВт*сағ технологиялық тұрғыдан жүзеге асырыла алатын 

қуат болып есептеледі және жылына 27 мығ ГВт*сағ бұл экономикалық потенциялға сәйкес 

келеді. Технологиялық тұрғыдан жүзеге асырыла алатын бөліктен тек 13-14% орындалған. 

Қазіргі уақытта, гидроресурстар электр энергиясын жиынтық өндірудің 2% - нан аспайды, ал 

олардың негізгі орантылған қуатының үлесі 13% - ды құрайды [5].  

Күн энергиясын пайдалану дәстүрлі емес ресурстарды пайдалануды дамытуға өз 

үлесін қосуы мүмкін, өйткені күн сәулесінің жылдық ұзақтығы жылына 2200-3000 сағ 

құрайды, ал Күн радиациясының бағаланған қуаты жылына 1 шаршы метрге 1300-1800 кВт 

құрайды. Күн энергиясын пайдалану әсіресе елдің шалғай және оқшауланған бөліктері үшін 

өте маңызды. Бүгінгі күні жаңартылатын энергия ресурстарының үлес салмағы шамалы 

болып қалуда – электр энергиясын жиынтық өндірудің 0,2% - нан аспайды [6]. 

Күн энергиясын пайдалану дәстүрлі емес ресурстарды пайдалануды дамытуға өз 

үлесін қосуы мүмкін, өйткені күн сәулесінің жылдық ұзақтығы жылына 2200-3000 сағатты 

құрайды, ал Күн радиациясының бағаланған қуаты жылына 1 шаршы метрге 1300-1800 кВт 

құрайды. Күн энергиясын пайдалану әсіресе елдің шалғай және оқшауланған бөліктері үшін 

өте маңызды. Бүгінгі күні жаңартылатын энергия ресурстарының үлес салмағы шамалы 

болып қалуда – электр энергиясын жиынтық өндірудің 1% - ынан аспайды. 

Соңғы жылдары әлемдік экономикада "жасыл" энергетикаға көшу үрдісі байқалады - 

атап айтқанда, жаңартылатын энергия көздеріне (ЖЭК) қызығушылық артып келеді. 

Қазақстанда сондай-ақ ЖЭК саласының ауқымды дамуы жүріп жатыр. 2020 жылыдың 

басында 108-ге жуық ЖЭК объектілері жұмыс істеді. 2019 жылы жалпы қуаты 504,55 МВт 

болатын жаңартылатын энергия көздерінің 21 объектісі пайдалануға берілді. 

2020 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша ЖЭК 

нысандарының электр энергиясын өндіруі 1,4 млрд кВт⋅с — өткен жылдың тиісті кезеңімен 

салыстырғанда 55,3% артық. Бұл ретте, өндірудің өсуіне қарамастан, электр энергиясын 
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өндірудің жалпы көлеміндегі ЖЭК үлесі 1,08%-ға дейін төмендеді (2019 жылдың бірінші 

жартыжылдығында — 1,77%). 2020 жылдың маусым айының соңындағы жағдай бойынша 

ЖЭК объектілерінің белгіленген қуаты 1500 МВт — ты құрады-өткен жылдың ұқсас 

кезеңімен салыстырғанда (733,54 МВт) 2 еседен астам артық. 

Жалпы 2019 жылы ЖЭК нысандарының электр энергиясын өндіруі жылдық өсімі 

77,8% құрайтын 2,4 млрд кВт⋅с жетті. Электр энергиясының жалпы өндірісінің үлесі 2,3% 

деңгейінде қалыптасты. Қазақстан Республикасының "жасыл" экономикаға көшуі жөніндегі 

тұжырымдамаға сәйкес баламалы энергетиканы ескере отырып, 2020 жылға қарай 

жаңартылатын энергия көздерінің үлесі электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінің 3% — 

ын, 2030 жылға қарай — 10% - ын, 2050 жылға қарай-50% - ын құрауы тиіс. 

"Өңірлердің энергетикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету, дәстүрлі емес энергия 

көздерін дамыту" стратегиялық мақсаты өңірдің энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз 

етуге және облыстың баламалы энергия көздерін пайдалануға біртіндеп көшуіне бағытталған 

және мынадай міндеттерді шешу арқылы қол жеткізілетін болады: 

- жаңартылатын энергия өндіру және пайдалану ауқымын ұлғайту және энергия 

үнемдеу саясатын жүргізу жәрдемдесу; 

-  энергетикалық жүйелердің құрылысын ынталандыру, қайта құру және жаңғырту. 

Жаңартылатын энергия көздерін өндіру мен пайдалану ауқымын ұлғайтуға 

жәрдемдесу және энергия үнемдеу саясатын жүргізу. 

ҚР 2019 жылға дейінгі электр және жылумен қамтамасыз ету жөніндегі Аумақтық 

даму Стратегиясының ең басты міндеті экономика мен халықты электр және жылу 

энергиясымен тұрақты жабдықтауды, оның ішінде баламалы энергия көздерін пайдалануға 

көшуді қамтамасыз ету болып айқындалды. 

Жаңартылатын энергия көздеріне көшудің артықшылықтары: 

- органикалық отынның сарқылуынан айырмашылығы, жаңартылатын энергия 

көздерінің сарқылмайды; 

- жаңартылатын энергия көздерінің экологиялық тазалығы; 

- парниктік газдар шығарындыларының болмауы.  

Оңтүстік Қазақстан облысы шағын өзендер мен каналдардың үлкен энергетикалық 

әлеуетіне ие, оларды пайдалану 420 МВт шегінде энергетикалық қуат алуға, сондай-ақ елеулі 

жел потенциалына ие болып келеді. 

Осыған байланысты жергілікті биліктің іс-әрекеттері мыналарға бағытталатын 

болады: 

- облыстың су энергетикалық әлеуеті жоғары қалалары мен аудандарында 

жаңартылатын энергия көздерін (шағын СЭС, ЖЭС) пайдалануды ынталандыру; 

- облыстың қалалары мен аудандарында жел энергиясының елеулі әлеуеті бар жел 

электр станцияларын салу мәселесін пысықтау; 

- күн энергиясын, әсіресе ауылдық және шалғай елді мекендерде пайдалану мәселесін 

пысықтау. 

Желдің әлеуетін анықтау мақсатында БҰҰДБ мамандары Оңтүстік қазақстан облысы 

Бәйдібек ауданы Жүзімдік ауылының маңында метеорологиялық мачта орнатты. БҰҰДБ 

мамандарының деректері бойынша облыста электр энергиясының салыстырмалы түрде 

төмен өзіндік құнымен қуаты 250 мВт жел электр станциясын салу мүмкіндігі бар, бұл 

электр энергиясына қажеттілікті толығымен жабуға мүмкіндік береді. 

Өндірушілер мен тұтынушылар үшін ресурсты үнемдеу жөніндегі жұмысты 

тартымды және экономикалық жағынан тиімді етуден тұратын ресурсты үнемдеу саясатын 

жүргізуді ынталандыру да өңір іс-қимылының стратегиялық бағыты болады. Жоғарыда 

аталған бағытта келесі іс-шараларды өткізу жоспарлануда: 

- облыс экономикасын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер өндірісіне жұмсалатын 

шығындардың энергетикалық құрамдас бөлігін төмендете отырып, дамудың энергия үнемдеу 

жолына біртіндеп көшіруді жүзеге асыру; 
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- өндірілетін және жұмсалатын отын-энергетикалық ресурстарды дұрыс есепке алуды 

ұйымдастыру; 

- энергетикалық нарықта бәсекелестікті дамыту мақсатында тәуелсіз өндірушілердің 

энергия ресурстары нарығына қол жеткізуін қамтамасыз ету; 

- ресурс үнемдейтін нормалар мен нормативтерді әзірлеу және енгізу, оларды 

стандарттау мен сертификаттауды ұйымдастыру; 

- энергия үнемдеуді көпшілікке тарату (энергия үнемдеу іс-шаралары, технологиялар 

мен жабдықтар, нормативтік-техникалық құжаттама туралы ақпаратты қамтитын қолжетімді 

деректер базасын құру; 

- біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру, тәжірибе алмасу бойынша жыл 

сайынғы көрмелер мен семинарлар өткізу, бұқаралық ақпарат құралдарында энергия 

үнемдеуді насихаттау). 

Қолданыстағы энергетикалық жүйелерді салуды, реконструкциялауды және 

жаңғыртуды ынталандыру жөніндегі міндеттерді шешу үшін жергілікті биліктің күш-жігері 

кәсіпорындарды: 

- электр энергиясын тасымалдау кезінде техникалық шығындарды қысқарту, бұл, 

сайып келгенде, Облыстың өнеркәсіп кәсіпорындары өнімдерінің тарифтері мен құнының 

төмендеуіне әсер етеді; 

- елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындарды энергиямен үздіксіз жабдықтауды 

қамтамасыз ету үшін техникалық ресурс таусылған негізгі жабдықты жаңасына ауыстыра 

отырып, жұмыс істеп тұрған жылу және электр станцияларын технологиялық қайта 

жарақтандыру және жаңғырту; 

- энергия үнемдеу технологияларын енгізу арқылы жылумен жабдықтаудың 

сенімділігін қамтамасыз ету және жылу энергиясын өндіру, тасымалдау және тұтыну кезінде 

жылу шығындарын азайту; 

- жылу және энергия тұтынуды бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған 

жүйесін енгізу. 
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АҢДАТПА 

 

Өзектілігі мен мақсаттары. Интеллектуалды энергетикалық желілерді дамыту қазіргі 

уақытта өзекті міндеттердің бірі. Ақпараттық және цифрлық технологияларды пайдаланусыз 

энергия жүйесін жаңғырту мүмкін емес. 

Энергетикада іске асырудың түбегейлі жаңа әдістерін пайдалану және оны біртұтас, 

өзара байланысты және дербес инфрақұрылымға біріктіру бүгінгі күні пісіп-жетілген 

көптеген мәселелерді шешеді. Бұл жұмыстың мақсаты Smart Grid интеллектуалды жүйесін 

іске асырудың әртүрлі аспектілерін қарастыру болып табылады. 

Smart Grid энергия желісі. Материалдар мен әдістер. Теориялық зерттеудің келесі 

әдістерін қолдану есебінен қойылған мақсатқа қол жеткізілді : 

Дәстүрлі энергия жүйесінен жоғары энергия желілері. Негізделген дәлелдер 

келтірілген. 

Болашақ энергетикасын дамытудың пайдасы. Smart Grid негізгі архитектурасы 

сипатталған. 

Тұжырымдар. Біздің елімізде Smart Grid тұжырымдамасын енгізу бүгінгі күні 

қолданыстағы энергия желісін жаңғыртуға арналған жаһандық шығындар. 

Кілт сөздер: энергетика, интеллектуалды жүйелер Smart Grid.  

Қазіргі бар әлемдік энергия жүйесі өткен ғасырдың басында қалыптасқан қағидаттарға 

негізделді, бірақ соңғы онжылдықтарда әлемнің барлық елдерінде техниканы дамыту 

есебінен электр энергиясын тұтыну көлемі айтарлықтай өсті, бұл жеткізушілерді электр 

желілері мен өндіруші көздерді барынша жүктеуге, сондай-ақ мәселелерді шешудің 

жолдарын іздеуге мәжбүр етеді. Инновациялық технологияларды қолдана отырып, түбегейлі 

жаңа әдістерді пайдалану әлемдік энергетиканы дамудың түбегейлі жаңа кезеңіне шығаруға 

мүмкіндік береді. 

Бүгінгі таңда батыста Smart Grid технологиясы кеңінен қолданылады. Шын мәнінде, 

Smart Grid-бұл электр жеткізушілерін, энергия объектілерін және тұтынушыларды бірыңғай 

"интелллектуалды" энергия желісіне біріктіретін күрделі энергия жүйесі. Ол энергияны 

өндіру, беру, тарату және тұтыну процестерінің сенімділігін және ашықтығын қамтамасыз 

ететін жаңа цифрлық технологияларды, көп тарифтік санауыштарды және электр энергиясын 

тарату аспаптарын пайдалануды көздейді. Интеллектуалды желіні пайдалану электр 

энергиясының шығынын тиімді жоюға және төлем жасамаушылармен күресуге мүмкіндік 

беретін дискретті энергетикалық жүйені құруға мүмкіндік береді. 

Жетілдірілген желілік аналитикаға және ақпаратты жинау мен өңдеу аспаптарын 

басқарудың заманауи автоматтандырылған жүйелерін (SCADA) пайдалануға негізделген 
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Smart Grid технологиясы қағидаты бойынша жұмысқа көшу, сондай-ақ жабдықты 

қашықтықтан мониторингтеу және бақылау мүмкіндігі энергетикалық компанияларына 

жабдықтың пайдалану мерзімін ұзартуға, желіні жаңғыртуға арналған шығындарды азайтуға 

және желілік ақауларды алдын алуға мүмкіндік береді. 

Кең мағынада Smart Grid технологиясы бірқатар негізгі міндеттерді шешуі керек: 

- электр энергиясын өндіру шығындарын азайту және оның сенімді берілуін қамтамасыз ету; 

- тұтынушыны қол жетімді энергияның қажетті мөлшерімен қамтамасыз ету; 

- желі жұмысының бұзылуына жедел ден қою; 

- заманауи технологиялар мен жаңартылатын энергия көздерін қолдана отырып, атмосфераға 

CO2 шығарындыларын азайту арқылы жүйені экологиялық таза ету; 

- энергия ресурстарының автоматтандырылған есебін қамтамасыз ету; 

- желіні зиянкестердің физикалық және кибернетикалық араласуынан қорғайды. 

 

 

        Сурет 1. Жаңғыртылатын энергия көздері секторының көрсеткіштері 

 

Кесте 1. Қазақстандағы ЖЭК жалпы қуаты 

ЖЭК түрі  Орнатылған қуаты МВт 

Жел электр станциясы (ЖЭС)  123 

Күн электр станциясы (КЭС) 310 

Су электр станциясы (СЭС) 200 

Барлығы 633 

 

 

 

 

 

 

         

Сурет 2. Smart Grid архитектурасы 

Smart Grid шартты архитектурасын қарастырамыз (сурет – 2). АЭС, ГЭС, ЖЭС электр 

станциялары интеллектуалды желінің электр энергиясының негізгі жеткізушісі болып қала 
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береді. Олармен бірге баламалы энергия көздері пайда болады, олардың жұмысы ауа райы 

мен басқа да жағдайларға байланысты жергілікті ауытқуларға ие болады. Оларға 

жаңартылатын энергия көздерін жатқызуға болады-бұл жел электр станциялары (ЖЭС), күн 

батареялары. Интеллектуалды желілерді пайдалану өндіріс тиімділігін арттыруға және 

энергия шығындарын азайтуға ықпал етеді. Электр энергиясын өндірушіден тұтынушыға 

беру кезіндегі шығындар айтарлықтай төмендейді, электрмен жабдықтау сенімділігі артады, 

жоғары жүктемелерді азайту мүмкіндігі пайда болады.  

Smart Grid операциялық орталығының басты назары энергия желісінің сенімділігін 

қамтамасыз етуге, ресурстарды тиімді пайдалануға және электр энергиясын беру кезінде 

шығындарды азайтуға бағытталатын болады. Автоматтандырылған басқару жүйесі мұның 

бәрін энергияны беру жүйесінің, электр энергиясын жеткізушілер мен тұтынушылардың 

сұранысын талдау арқылы қамтамасыз етуі керек. Ақылды сигналдарды өңдеу жүйелерін 

пайдалану желінің істен шығуын талдау және тиісті әрекеттерді орындау үшін қажет 

уақытты азайтады. Кернеудің тұрақтылығын талдау автоматты түрде жүзеге асырылады 

және жүйе статикалық кернеудің тұрақтылығын бұзатын апатқа дейінгі жағдай туындағанға 

дейін операторға дербес ескертеді. Желінің сенімділігін арттыру жүйеде кернеудің жоғары 

деңгейін ұстап тұру және кернеудің бұзылуын жою үшін үздіксіз жұмыс істейтін 

Автоматтандыру құралдарының көмегімен қамтамасыз етіледі. 

Smart Grid ақпараттық желісі көптеген техникалық элементтер мен түйіндерді 

біріктіреді. 

Электр энергиясын тұтынушылардың доменінде мұндай элементтер ақылды 

есептегіштер, Электр аспаптары, энергияны сақтау жүйелері, электр көлігі, сондай-ақ 

таратылған генерация объектілері болып табылады. 

Энергияны беру және тарату доменінде ақпараттық жүйенің элементтері фазалық 

өлшеу блоктары, қосалқы станция контроллері, таратылған генерация объектілері, энергияны 

сақтау жүйелері болып табылады. 

Операциялық доменде ақпараттық жүйенің элементтері SCADA жүйелері болып 

табылады. 

Өз кезегінде, жоғарыда аталған домендердің әрқайсысы өз ішкі желілерінен тұруы 

мүмкін, бұл желінің жалпы архитектурасын өте күрделі етеді. Сонымен қатар, осы 

ақпараттық жүйенің негізгі компоненттерінің бірі деректерді сақтау және беру қауіпсіздігі 

болып табылады. 

Шетелде қабылданған тәсілдерге сәйкес, IP (Internet Protocol) - желілер Smart Grid 

ақпараттық жүйелерінің негізгі элементі болып табылады. IP протоколдарын қолданудың 

артықшылықтары осы технологияның кең таралуын, бұрыннан жасалған салалық 

стандарттардың көп болуын және тиісті бағдарламалық өнімдердің едәуір санын қамтуы 

керек. 

Сонымен қатар, IP қағидаттарына негізделген шешімдер жақсы масштабталуға ие, бұл 

ақпараттық жүйеге желі элементтерінің едәуір санын (ақылды есептегіштер, үй құрылғылары 

және т.б.) қосуға мүмкіндік береді. 

Әлемдік смарт-есепке алу нарығының перспективаларын қалыптастыруда деректерді 

беру интерфейстерін бастапқы есепке алу аспаптарынан концентраторларға және 

концентраторлардан деректерді өңдеу жүйесіне біріздендіру маңызды рөл атқарады. 
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ЕО елдерінде GSM/GPRS арналары, PLC және радио арналары арқылы деректерді беру 

интерфейстері кеңінен қолданылады. Төменде ЕО елдеріндегі энергияны ақылды есепке алу 

жүйелерінде қолданылатын негізгі байланыс интерфейстері берілген. 

Қосалқы станциялардың қалыпты жұмыс істеуі жеткіліксіз; олар Ықтимал күтпеген 

жағдайларда сенімді жұмыс істеуі керек . Электр жүйесінің ағымдағы жағдайы туралы 

жылдам және сенімді ақпарат жұмыс пен басқарудың жақсаруына әкеледі. Осыған 

байланысты, SAS қазіргі заманғы тарату және тарату желілерінде бақылау, қорғау және 

басқару функцияларын жобалаудың, іске асырудың және автоматтандырудың қуатты, 

жылдам және өміршең әдісін ұсына алады. SAS-ті орналастыру нарықтың жалпы құнын 

төмендету талаптарын қанағаттандыру үшін де өсті. Мысалы, техникалық қызмет көрсету 

шығындарын оңтайландыру және өз кезегінде қосалқы станцияның өмірлік цикліне 

шығындарды азайту, жоғары тиімді жұмыс немесе қосалқы станция жабдықтарының шекті 

жұмысын қамтамасыз ету және т. б. 

Автоматтандырылған қосалқы станциялар қашықтан қол жеткізуге болатын 

графикалық интерфейс модулімен біріктірілген және басқарылатын реле, ажыратқыштар, 

трансформаторлар, ажыратқыштар және т.б. сияқты ақылды және заманауи жабдықтардан 

тұрады. Соңғы онжылдықтарда SAS-тегі электромеханикалық құрылғылар IED-мен 

алмастырылды және көптеген функцияларды, соның ішінде қорғаныс пен басқаруды қазір 

олар орындайды. SAS негізгі функцияларын I кестеде сипатталғандай санаттарға бөлуге 

болады. SAS-тің көпшілігінде бұл мүмкіндіктер бар, тіпті олар әртүрлі жобаларда әр түрлі 

болуы мүмкін . 

 

  Кесте 2. SAS архитектурасы 

Негізгі функциялар  Мысалдар 

Мониторинг Тарату құрылғысын бақылау 

Электр параметрлерін бақылау, жиілік, 

кернеу аткивті және реактивті қуат 

Құрылғының ақаулығы туралы жазба 

Бақылау Тарату құрылғысын басқару  

Кернеуді реттеу  

Жүктемені реттеу  

Синхронизмді тексеру және блоктау  

 

Қорғау Электр желісін, трансформаторды, 

шинаны, фидерді және т. б. қорғау. 

Шамадан тыс жүктеме, қашықтық, 

дифференциалды қорғаныс және т. б. 
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IEC – 61850 стандартына сәйкес, РҚA құрылғылары шинамен біріктірілген, оның 

көмегімен құрылғылардың өздері бір-бірімен байланысып, осы деректерді жоғарғы деңгейге 

өткізеді. Мұндай сәулет ыңғайлы, өйткені технологиялық шинаны қолдану мыс сымдарының 

санын едәуір азайтады, бұл орнатуды, жобалауды және пайдалануды жеңілдетеді. 

Станциялық Шина бойынша релелік қорғау терминалдарынан алынған деректер 

операторға жоғарғы деңгейге берілуі мүмкін, бұдан басқа, тиісті қол жеткізу деңгейі бар 

бақылаушы органдардың кез келген қосалқы станциядан және кез келген РҚА терминалынан 

жедел деректерді алу мүмкіндігі бар. Бұл ақпарат бағынысты қызметтердің жұмысын 

бақылауға мүмкіндік береді, бұл энергетикалық объектілердің сенімділігін арттырады 

Хаттамалардың маңызды ерекшелігі-хабарламаларды кепілдендірілген жеткізу, ал 

MMS және GOOSE-де деректерді беру жылдамдығы, мысалы, Modbus сияқты басқа 

деректерді беру протоколдарына қарағанда жоғары. 

Жүйенің жекелеген компоненттерінің өзара алмасуына мыналар арқылы қол 

жеткізіледі: деректерді беру хаттамаларын стандарттау, сондай-ақ жабдықтың 

үйлесімділігіне қойылатын қатаң талаптар. 61850-де салынған жүйелерді кабельдік байланыс 

желілері санының азаюына байланысты күту оңайырақ, бұл тұтастай алғанда жүйенің 

сенімділігіне оң әсер етеді. 

Жүйенің архитектурасы интуитивті, нәтижесінде әзірлеушілер мен интеграторлар 

белгілі бір объектінің архитектурасын түсінуге аз уақыт жұмсайды, нәтижесінде дизайн мен 

интеграцияның құны айтарлықтай төмендейді. 

 

Қорытынды 

Мұндай жүйелерге қызмет көрсету, әдетте, стандарттармен салыстырғанда, 

қызметкерлердің тәжірибесіне сәл өзгеше талаптар қойса да оңай.Энергия желісіндегі 

жүктемені азайту, жаңартылатын энергия көздерін енгізу есебінен энергия тапшылығын 

азайту, энергия желісі жұмысының сапасы мен сенімділігін арттыру сияқты міндеттерді 

шешу түптеп келгенде отандық, сол сияқты әлемдік энергетиканың жаңа даму сатысына 

алып келеді. Осы тұжырымдаманың негізгі ережелерін іске асыру инновациялық 

технологияларды дамытуды, жоғары зияткерлік өнім өндіру ауқымын кеңейтуді, электр 

энергиясын неғұрлым қарқынды қолдануды, энергияның жаңа, балама көздерін дамытуды 

білдіретін болады. Ірі электр станциялары электр энергиясын негізгі жеткізуді қамтамасыз 

етуді жалғастырады, бірақ олармен бірге жаңартылатын энергия көздері де пайдаланылады, 

бұл желінің ауытқуын тудырады. Бұл құрылғылар жүктемені тиімді басқаруды қамтамасыз 

ете отырып, датчиктер мен энергияны тұтынудың ақылды есептегіштерінің көмегімен 

автоматты түрде қосылып, өшіріледі. 
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Abstract: This article describes the use of fuzzy logic to solve machine learning problems. 

The methods of fuzzy logic, the theory of fuzzy sets and relations are currently widely used in 

modeling control and recognition systems, that is, where it is necessary to assess the situation and 

make a decision in conditions of inaccurate information or in the presence of fuzzy goals and 

restrictions. The apparatus of fuzzy mathematics allows you to formalize and transform 

quantitatively fuzzy (qualitative) concepts that an expert operates when describing their ideas about 

the real system, their wishes, recommendations, and management goals. The precondition for the 

creation of the theory of fuzzy sets was that the human mind, in contrast to the machine, operates in 

assessing situations with fuzzy categories. Therefore, when developing and creating automated 

control systems, recognition and decision-making, the use of a fuzzy approach provides a number of 

advantages, and sometimes is the only possible one. Fuzzy logic is a superset of traditional logic 

that has been extended to handle the notion of partial truth values between the Boolean function of 

true and false. Fuzzy logic usually takes the form of a fuzzy system of reasoning, and its components 

are fuzzy variables, fuzzy rules and fuzzy inference mechanisms. 

Key words: Fuzzy sets, fuzzy logic, machine learning systems, artificial intelligence, model 

optimization. 
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МАШИНАЛАРДЫ ОҚЫТУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЖОБАЛАУЫ 

Асабаев Рауан Асетұлы,  Абиыр Майра Мейірбекқызы 

Қазақстан-Британ техникалық  университеті 

Ақпараттық технологиялар факультеті 

 Қазақстан, Алматы  

 

Аңдатпа: Бұл мақалада машиналық оқыту сұрақтарын шешу үшін нақты емес 

логиканың қолданылуы сипатталған. Нақты емес логиканың əдістері жəне нақты емес 

жиынтықтар теориясы қазіргі уақытта тану мен басқару жүйелерін модельдеуде кеңінен 

қолданылады, бұл жерде жағдайды бағалау жəне нақты емес ақпарат жағдайында немесе 

анық емес мəліметтер болған жағдайда шешім қабылдау қажет. Бұлыңғыр логика маманға 

жүйе туралы өзінің көзқарасын, өзінің тілектерін, кеңестері мен басқару жоспарларын 

көрсету кезінде қолданатын сандық анықталмаған (сапалы) ұғымдарды өзгертуге 

мүмкіндік береді. Бұлыңғыр жиындар теориясының қалыптасу алғышарты адамның 

санамен, машинамен салыстырғанда, нақты емес категориялармен мəн-жайларды бағалау 

кезінде жұмыс істейтіндігінде болды. Осы себепті басқарудың автоматтандырылған 

жүйелерін құру жəне дамыту, анықтау жəне қорытынды жасау кезінде нақты емес 
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тəсілді қолдану бірнеше жағымды жақтарды ұсынады, бірақ кейбір жағдайларда бұл өте 

дұрыс деп саналады. Бұлыңғыр логика - бұл логикалық функцияның ақиқат жəне жалған 

арасындағы жартылай ақиқат мəндері түсінігін кеңейту үшін кеңейтілген дəстүрлі 

логиканың жиынтығы. Бұлыңғыр логика түсініксіз жүйенің формасын алады, бірақ оның 

элементтері анық емес ережелер, анық емес айнымалылар жəне бұлыңғыр қорытынды 

жасау механизмдері болып табылады. 

Түйін сөздер: нақты емес жиынтықтар, нақты емес логика, машиналық оқыту 

жүйелері, жасанды интеллект, модельді оңтайландыру. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И ЛОГИКИ 

 

Асабаев Рауан Асетұлы,  Абиыр Майра Мейірбекқызы 

Казахстанско-Британский технический университет, 

факультет информационных технологий 

 Казахстан, Алматы 

 

Аннотация: В данной статье описывается применение нечеткой логики с целью 

постановления вопросов машинного обучения. Способы нечеткой логики и теории нечетких 

множеств в наше время обширно применяются при моделировании систем распознавания и 

управления где нужно дать оценку ситуации и осуществить разрешение в обстоятельствах 

неточной информации либо при присутствии нечетких данных. Нечеткая логика дает 

возможность формализовать также изменить численно неточные (высококачественные) 

концепции, которыми пользуется  специалист при отображении собственных взглядов о 

системе, собственных пожеланий, советов также планов управления. Посылом 

формирования теории нечетких множеств стало то, что человеческое сознание, по 

сравнению с машиной, функционирует при оценке обстоятельств с неточными 

категориями. По этой причине при формировании и разработки автоматизированных 

систем управления, определения также принятия заключений применение неточного 

подхода предоставляет несколько положительных сторон, но в некоторых случаях также 

считается исключительно правильным. Нечеткая логика - это надмножество 

традиционной логики, которая была расширена для обработки понятия частичных 

значений истинности между булевой функцией истинного и ложного. Нечеткая логика 

принимает форму нечеткой системы рассуждений,, но ее элементами считаются нечеткие 

правила, нечеткие переменные и механизмы нечеткого вывода. 

Ключевые слова: Нечеткие множества, нечеткая логика, системы машинного 

обучения, искусственный интеллект, оптимизация моделей 

INTRODUCTION 

 The knowledge that a person has to some extent is always incomplete, approximate, not 

reliable. Nevertheless, on the basis of such knowledge, people manage to draw reasonably grounded 

conclusions and make reasonable decisions. Therefore, for intelligent information systems to be 
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really useful, they must take into account the incomplete certainty of knowledge and operate 

successfully in such conditions [1]. Thus, incomplete certainty and vagueness of existing 

knowledge is more a typical picture when analyzing and assessing the state of affairs, when drawing 

conclusions and recommendations, than an exception. In the process of research on artificial 

intelligence, several approaches have been developed to solve this problem.  

 One of such approaches is L. Zadeh's fuzzy logic. In his work the concept of a set was 

extended by the assumption that the function of an element's membership in a set can take any 

values in the interval [0..1], and not just 0 or 1. Such sets were called fuzzy. Also L. Zadeh 

proposed logical operations on fuzzy sets and proposed the concept of a linguistic variable, the 

values of which are fuzzy sets. 

 The fuzzy logic model makes it possible to implement intellectual functions in the system 

based on the analysis of incomplete information about the subject area, and to build a convenient 

user interface in which the data output has such similarities to the results of human reasoning as 

proximity, uncertainty and subjectivity. In addition, due to the continuity of the membership 

function, there are advantages in data processing speed. The functional diagram of the fuzzy 

inference process is shown in Figure 1. 

 

 

 

Figure 1: Functional diagram of the fuzzy inference process 

Source: Authoring 

 

 

Fuzzy models have a number of features in comparison with traditional ones, the most significant of 

which are: 

● fuzzy models are more flexible, since they allow to take into account the experience and 

intuition of a specialist in a certain area to a greater extent; 
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● fuzzy models of control and recognition of complex systems are more adequate to the 

simulated reality and allow obtaining a solution in terms of accuracy correlated with the 

initial data; 

● fuzzy models in some cases require less time to obtain a result; 

● fuzzy models allow to increase the speed of processing high-quality information when using 

relatively simple specialized devices; 

● fuzzy models are created in cases when the construction of clear ones is impossible or 

difficult. 

A fuzzy approach to modeling control and recognition systems has the following distinctive 

features: 

● it uses so-called "linguistic" variables, instead of numeric variables or in addition to them; 

● simple relationships between variables are described using fuzzy statements; 

● complex relations are described by fuzzy algorithms [2]. 

The theoretical basis for the use of fuzzy approaches in modeling control and recognition systems is 

a well-developed apparatus of fuzzy mathematics, including fuzzy arithmetic, fuzzy and linguistic 

logic, theory of possibilities. 

 

 FORMULATION OF THE PROBLEM 

Intelligent systems for processing and representing knowledge are developing along the path 

of integrating symbolic and figurative representations of scientific knowledge. This direction in 

knowledge engineering in combination with advanced hardware and software multimedia is of great 

practical importance, especially at the stage of translating paper documents into their computer 

equivalents. In this case, problems arise associated with the forms of knowledge representation, 

with the construction of the user interface, with the recognition of the entered information, with the 

provision of a high speed of its search and processing. 

In connection with a significant increase in the volume of information systems (in local 

networks, in electronic libraries, electronic catalogs, etc.) and the limited capabilities of tools for 

navigation and information retrieval, the tasks of developing new approaches and increasing the 

efficiency of existing methods of information retrieval are becoming urgent. Recently, research in 

this area has been actively carried out in Ukraine and abroad. The following main directions of 

these studies can be distinguished: 

● extraction of information objects from documents, determination of their characteristics 

(statistical, linguistic, semantic); 

●  building the semantic structure of documents; 

●  thematic analysis and thematic search for information in the repository of documents; 

●  thematic classification, clustering and filtering of documents. 

When solving the listed tasks, elements of information systems theory, the apparatus of 

graph theory, and fuzzy mathematics, decision theory are used. 

In this regard, the problem of designing artificial intelligence systems using fuzzy logic is 

extremely relevant. The paper proposes one of the approaches to solving this problem. 
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 INFERENCE IN INTELLIGENT SYSTEMS 

Clear and fuzzy graphs are widely used as models for the representation and transformation 

of knowledge in intelligent systems for information processing, control, recognition, forecasting, 

training and other artificial intelligence systems. The language of clear and fuzzy directed graphs is 

convenient not only for representing knowledge, but also for a mathematically correct solution of 

the problem of semantic information compression with a fuzzy analogy based on a fuzzy 

homomorphism of a general type. The questions of homomorphism of fuzzy graphs are obviously 

applicable to the study of homomorphisms of fuzzy hypergraphs, since any fuzzy hypergraph can 

be uniquely represented by a fuzzy bipartite or König graph, as well as a fuzzy vertex adjacency 

graph and a fuzzy edge adjacency graph.  

When developing highly professional intelligent decision-making, control, recognition 

systems, the knowledge representation models of which are built on the basis of situational-frame 

networks, and even more so when developing global intelligent systems using hybrid knowledge 

models to transform conceptual concepts, it is necessary to be able to quickly, albeit approximately 

evaluate the influence of certain facts on the behavior of the system in the world around it. In order 

for the forecast and assessment to be effective, in the knowledge base of such an intelligent system, 

in addition to the usual and fuzzy inference, it is desirable to have an accelerated inference. As such 

a logical conclusion, it is proposed to use an inference based on a fuzzy analogy. The word analogy 

is understood as such a form of inference, in which, on the basis of the similarity of two objects, 

phenomena or concepts in some respect, a logical conclusion is made about their similarity in 

another respect. Fuzzy analogy means the following. Let there be a model of the initial knowledge 

base, given in the form of a fuzzy graph and one or more fuzzy homomorphic images of it. To 

obtain a conclusion based on a fuzzy analogy of a linear type, it is necessary to establish a fuzzy 

isomorphism, if it exists, of the original model of the system and its fuzzy isomorphic image, that is, 

find fuzzy substitutions that transfer one model to another and paths of the same length from the 

initial vertex to the final one in an isomorphic image and the original model. These paths 

correspond to inference by a fuzzy linear analogy. The essence of a fuzzy nonlinear, more precisely, 

homomorphic, analogy is that if there is a homomorphism between the graph of a model of the 

original knowledge base and its fuzzy homomorphic image, then you can build a fast, but rather 

rough express inference based on the homomorphic image of the system, and then, having 

determined the effective direction search. solutions, it is possible to refine it using inference in a 

certain area of the original knowledge base. The procedure for refining the obtained solution is 

repeated the required number of times [3]. 

In this case, logical inference can be understood as various methods, for example, such as 

inference based on a compositional inference rule, inference based on generalized rules modus 

ponens and modus tollens, arising from conditional fuzzy inference, or inference based on 

recognition of fuzzy reference situations. When implementing fuzzy inference in systems of fuzzy 

implicative rules and fuzzy descriptions of situations, the stage of logical inference is preceded by 

the stage of identifying the input fuzzy situation, at which, if required, quantitative information is 

converted into its qualitative description. In other words, a transition is made from the numbers 

characterizing the parameters of the decision-making object to the corresponding fuzzy sets. Fuzzy 

sets obtained as a result of fuzzy logical inference can be interpreted depending on the established 

requirements, either by their linguistic approximation, that is, by the description of linguistic 

variables, or by transition to specific numbers characterizing the parameters of the decision. In both 

cases, it is required to perform a number of special operations and transformations on fuzzy sets. 
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Operations on fuzzy sets are of a specific nature, due, on the one hand, to the need to 

perform mass transformations on the sets of their vector representations, and on the other, to their 

relative simplicity (the most frequently used operations are reduced to pairwise execution of 

operations on the elements of two fuzzy sets for determining the maximum and minimum ). 

The use of the proposed method of inference based on fuzzy homomorphism will 

significantly increase the intellectual capabilities of existing and developed hybrid and global 

intelligent decision-making systems. 

Successful applications of fuzzy logic and fuzzy algorithms lie in the field of building 

decision-making systems and managing complex technological and organizational processes. Since 

these systems are human-machine, the time of their reaction to the user's request is strictly limited 

by the psychological characteristics of the dialogue. Control of technological processes should 

naturally occur in real or accelerated time.  

For practical tasks, the amount of processed fuzzy information is usually significant, and 

one of the main operators for processing fuzzy information is memory access and checking logical 

conditions. In this regard, there may be cases when the software implementation of fuzzy 

algorithms does not meet the requirements for a comfortable user experience, or the requirements of 

the technological process regarding the decision-making time and must be supported by hardware. 

Research carried out in the field of fuzzy information processing has shown that the basic 

operations of fuzzy logic used to transform fuzzy sets have natural parallelism, since they are 

performed on each element of the fuzzy set independently of each other. In addition, in fuzzy 

algorithms, the operations applied to all elements of a fuzzy set are, in most cases, the same or the 

same type at each specific step. And finally, regardless of the basis of the operations used, more 

complex operations are formed as a collection of several simple operations. 

For hardware support for the inference of decisions in systems called situational, it is 

proposed to use the ideology of vector or matrix processors used independently or as a coprocessor. 

Decision inference in such systems is based on fuzzy recognition of input information by comparing 

its description with descriptions of reference fuzzy situations that characterize the state of the 

decision-making object. Fuzzy situational inference of decisions is quite simple to implement and, 

at the same time, has a number of advantages over compositional inference: 

● no need to perform linguistic interpretation of the resulting composition of fuzzy sets; 

● reducing the amount of stored information, since for the implementation of fuzzy 

compositional inference it is necessary to store at least one matrix of the fuzzy “input-

output” relationship for each rule, or to obtain them in the process of solving; 

● simplicity of hardware implementation, since fuzzy situational inference is reduced to the 

definition of fuzzy proximity of pairs of fuzzy sets of the second level. 

A parallel fuzzy inference processor can process fuzzy information specified directly on the 

verbal scale, bypassing the first (subject) level of processing. At the same time, the option of using a 

fuzzy processor in a single-level inference scheme that does not use a verbal scale of feature values 

is allowed. 

Compared to the available processors of fuzzy compositional decision inference, the speed 

of fuzzy logical situational inference in a parallel fuzzy processor increases three times with a two-

level inference scheme and an order of magnitude with a single-level inference scheme and reaches 

200 thousand logical inferences per second. The same temporal relationships are preserved when 

the fuzzy compositional inference of solutions is implemented on a fuzzy processor. In addition, the 

scope of the set of reference situations used by the proposed fuzzy processor is limited only by the 
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technological capabilities of its manufacturer, since the reference situations are stored in external 

memory and do not affect the timing of the processor. The basis of fuzzy logical operations, unlike 

known processors, is not essential for the architecture of a parallel fuzzy inference processor. When 

the basis of fuzzy logical operations changes, only the architecture of the elementary processor 

changes [4]. 

The fuzzy inference coprocessor is intended for hardware support of decision-making 

systems. It can also be used as a fuzzy controller of complex technical objects, technological 

processes and robotic systems, accelerators of expert and predictive systems operating on the basis 

of fuzzy logic. 

 

FUZZY INTELLIGENT SYSTEMS 

 

In the developed countries of the world, work is being intensively carried out on the 

practical implementation of fuzzy controllers and regulators, on the creation of intelligent control 

systems based on them, expert systems with fuzzy logic in the industrial and non-industrial spheres. 

To date, more than 400 practical applications of fuzzy controllers and control systems are known. 

According to experts, in the coming years, about 70% of all developments on intelligent systems 

will be based on fuzzy logic. Despite various architectural solutions and the associated different 

speed of the software and hardware tools for processing fuzzy knowledge developed and being 

developed at present, all of them are united by an orientation towards the implementation of one of 

the possible modifications of fuzzy inference algorithms, namely, compositional inference. This 

algorithm is effectively used in systems of fuzzy control of dynamic objects operating on the 

principle of a regulator. At the same time, the vast class of systems based on decision-making and 

situational management is not covered at all. For the design and programming of fuzzy processors 

used in such systems, as well as in control systems for dynamic objects, the software and hardware 

complex FuzEx - FuzCop can be used [1]. 

FuzEx is an integrated system design complex based on fuzzy knowledge using an 

accelerator or its software emulator for efficient fuzzy inference. The fuzzy inference accelerator, 

built on the basis of the FuzCop fuzzy processor, is intended for hardware support of intelligent 

systems with fuzzy logic, operating both on the basis of fuzzy situational inference and fuzzy 

compositional inference. 

FuzEx contains five main components: a dictionary editor, a production editor, a fuzzy 

knowledge system constructor, a library of standard modules, and system accelerator support tools. 

The dictionary editor is used to describe linguistic variables related to the subject area. The 

production editor allows you to create and modify knowledge base rules. The constructor is 

intended for setting requirements for the designed system and for assembling executable modules. 

The library of standard modules contains a set of procedures for information input-output and fuzzy 

logical inference. The system support for the accelerator is a software shell for the input language 

compiler, the accelerator firmware loader, and the accelerator emulator. The input language 

compiler is used to translate a program written in an input language close to high-level languages 

into fuzzy accelerator microprograms. The firmware loader is used to transfer (load) the received 

code into the accelerator's own memory. The emulator is designed to execute a sequence of 

commands of the input language without using an accelerator. 

FuzShell system software that is part of FuzEx allows you to load data and internal 

microinstructions into the internal memory of a fuzzy controller or read them, initialize a fuzzy 
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processor included in the controller to process fuzzy data, configure the processor for one or another 

type of logical inference, to distribute the internal memory of the accelerator depending on the 

number of features of the assessment of the current situation and fuzzy productions. The FuzShell 

software shell has tools for multi-window editing of both the source code of programs and the 

firmware generated by the compiler. It is possible to configure the I / O ports of the accelerator, 

read memory cells. The current situation can be entered by transferring data based on the DDE 

standard from another application (program) that reads information from the input sensors, and then 

loading the received situation into the controller for processing. 

The FuzEx-FuzCop hardware and software complex can be used to build decision-making 

systems based on fuzzy knowledge, control systems for complex processes and objects, pattern 

recognition, forecasting, expert opinions, as well as in robotics, medicine, ecology, and household 

appliances. 

In the field of software systems of fuzzy situational control and decision-making, the 

following results were obtained: 

● a decision-making system based on fuzzy knowledge has been developed to control the 

launch - release for metallization and cutting in the production of precision resistors 

(implemented at one of the enterprises of the electronic industry); 

● a demonstration prototype of a control system for a robot-manipulator in the “eye-hand” 

system based on fuzzy recognition has been developed; 

● a system of fuzzy situational management of a section of flexible automated production was 

developed (implemented at one of the enterprises of electronic 

industry); 

● a demonstration prototype of the instrumental software complex for supporting the design of 

intelligent systems based on fuzzy logic was developed; 

● the structure of an intelligent decision-making system for diagnostics and prescription of 

natural medicine drugs has been developed [3]; 

● a fuzzy knowledge base for this system has been developed, built on the basis of a 

composition of fuzzy meta-implications and on the basis of fuzzy relations on a set of fuzzy 

situations. 

Currently, research and development of economic advisory systems and distance learning 

systems are being actively pursued. The need for such developments is confirmed both by the 

presence of a stable demand for them, and by the works that have recently appeared in the scientific 

literature in Kazakhstan and abroad [5]. 

 MONITORING THE EDUCATIONAL PROCESS  

 

In the context of a deep reform of the higher education system, one of the most important 

issues is to ensure the competitiveness of the university, that is, to ensure high quality training of 

specialists and create conditions for national and international academic mobility. Entering the 

world market of educational services is an objective necessity that ensures the competitiveness of 

the university, requiring the development of methods for assessing the results of pedagogical work 

and measuring the degree of student learning. 

An important feature of the ongoing reform of higher education is the introduction of a 

certified education quality management system in universities, while universities are given the 

opportunity to independently choose the forms and pace of reform. The role of the state in this 

process is the creation of conditions and control over the results of the reform. 
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The problems of assessing the quality of knowledge and determining the effectiveness of the 

teacher's activities are relevant for any educational institution, from school to higher educational 

institution. This explains the large number of developed methods for determining the indicators of 

student learning and the creation of knowledge control systems using modern information 

technologies. Computerization in this area helps to reduce the degree of subjectivity in assessing the 

performance of an educational institution, in determining the effectiveness of each teacher, in 

determining the degree of learning of each student. The use of modern computer technologies 

makes it possible to create intelligent systems for controlling the quality of knowledge, taking into 

account the degree of learning of each individual or their group in specific academic disciplines. 

The absence of averaging in determining the degree of learning makes it possible to assess the 

actually achieved learning outcomes and the actual effectiveness of the teacher's activities, that is, to 

conduct a qualitative monitoring of the educational process. 

 The main components of any intelligent system are a knowledge base that adequately 

reflects objective reality, and a logical conclusion that provides an optimal search for solutions. 

Unlike a database, information stored in a knowledge base is linked, that is, it is structured. 

Moreover, this connection is carried out due to those relationships between factors (parameters) that 

are observed in the control object or in the environment. In knowledge models, relationships are 

defined by semantics, which is defined outside the system. Such relationships are data in 

themselves, as are the environmental factors of the domain. 

 To build a system for monitoring the educational process, the apparatus of fuzzy 

mathematics is used, which allows one to formalize and transform quantitatively qualitative (fuzzy) 

concepts. As you know, a fuzzy approach to modeling intelligent systems has the following 

distinctive features: 

● it uses so-called “linguistic” variables; 

● simple relationships between variables are described using fuzzy statements; 

● complex relationships are described by fuzzy algorithms 

A meaningfully fuzzy algorithm can be defined as an ordered sequence of fuzzy instructions 

or operators that lead to the solution of a given problem. A fuzzy operator is one that contains at 

least one fuzzy or linguistic variable, fuzzy function or fuzzy relation. 

Building a monitoring system of the educational process includes three main stages. 

At the first stage of building the system, learning goals are formulated, that is, a list of 

knowledge, abilities and skills of students for each discipline is determined. At the same stage, the 

level of requirements of each teacher is determined. Three levels of requirements are well known. If 

the teacher works according to the first (highest) level of requirements, then the mark "excellent" is 

given to the student for the creative application of a well-mastered theory in practice. A teacher 

working at the second (intermediate) level of requirements gives an “excellent” mark for 

reproductive skills. A teacher working at the third (lowest) level of requirements gives an 

“excellent” mark for knowledge of theory without applying the knowledge gained in practice. 

At the second stage of building a monitoring system, the degree of student learning in each 

discipline is determined. The second stage of monitoring also includes mathematical processing of 

the results of educational activities, which makes it possible to determine the degree of learners' 

learning, taking into account the level of the teacher's requirements for each discipline. The use of 

information technology greatly facilitates and speeds up such calculations. 

At the third stage of monitoring, the actual effectiveness of the teacher's activities is 

determined based on the indicators of the degree of learners' learning. The main indicators of the 
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teacher's effectiveness are the strength, depth and awareness of the students' knowledge. The same 

indicators determine the quality of education. 

When building a monitoring system, the main problem is the creation of a knowledge base 

containing information about the goals of learning, the level of requirements of each teacher, the 

actual degree of learning of each student and the effectiveness of the teacher. 

A system of fuzzy implicative rules (productions) is used as models for representing 

knowledge of a quantitative and qualitative nature. This system of rules is a set of fuzzy 

implications of the form: if <premise>, then <conclusion>, possessing the properties of 

completeness and consistency for an unambiguous description of a given subject area. A situation in 

this case is a description of the state of an object (for example, a student) at a certain point in time, 

characterized by a set of features (indicators of the degree of learning). A fuzzy description of a 

situation is understood as one that reflects not only quantitative, but also a number of qualitative 

characteristics of the situation. For example, if the level of the teacher's requirements is "average", 

the number of students with excellent marks is equal to K5, the number of students at “good” is K4, 

etc., then the student's learning ability (SDA) is determined by the formula: 

 

SDA = ((0,64К5+0,36К4+0,16К3)/N)≤0,64 

where N is the total number of students in this discipline for a given teacher, including those who 

have unsatisfactory grades. Similarly, according to the corresponding formulas, the SDA is 

calculated for the lowest and highest levels of teacher requirements. 

 The actual effectiveness of the teacher's activity (Eph), expressed as a percentage, is 

determined as follows: 

 if the degree of learning is equal to P1 and P2, then Eph≤16; 

if the degree of learning is equal to P1 and P2 and P3 and P4, then Eph≤64; 

if the degree of learning is equal to P1 and P2 and P3 and P4 and P5, then Eph≤100. 

The highest level of teacher requirements ensures a high quality education, characterized by 

greater strength, depth and awareness. 

Inference in a production system is a multi-step procedure for comparing the current 

description of the situation with the premise of each rule. As a conclusion that changes the current 

situation at each step, as a rule, the one with the highest degree of truth is used. The result will be 

that current situation, called the final one, which cannot be modified by any rule with a given 

degree of truth. The logical inference in the system of fuzzy situations is based on a one-step or 

multi-step procedure for determining the maximum degree of equality of the initial (current) fuzzy 

situation with situations taken as reference situations to which the decisions made are assigned. 

Inference based on fuzzy rules is a generalization of traditional deductive inference (modus ponens 

rule). It can be implemented in two ways. The first is based on the use of a fuzzy relation R, which 

is a matrix that formalizes a given system of fuzzy rules. The result of inference is a fuzzy set 

obtained by the maximin composition of a fuzzy description of the input situation on the matrix R. 

The second method involves obtaining the same result, but without preliminary convolution of the 

system of fuzzy rules into the matrix R. The first method requires less memory for storing the 

original system of rules and significantly less time to implement the inference engine. The second 

method is justified when, in the process of inference of decisions, fuzzy rules must be modified, and 

their aggregates must change. 

When implementing fuzzy inference in systems of fuzzy implicative rules and fuzzy 

descriptions, the stage of inference is preceded by the stage of identifying the input fuzzy situation, 
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at which the transformation of quantitative information into its qualitative description is carried out, 

that is, the transition from numbers characterizing the parameters of an object to the corresponding 

fuzzy sets is carried out. On the other hand, fuzzy sets resulting from logical inference can be 

interpreted by linguistic variables or specific numbers characterizing the parameters of the decision. 

In both cases, it is required to perform a number of special operations and transformations on fuzzy 

sets. 

The proposed construction of a knowledge base based on the composition of fuzzy meta-

implications allows storing and processing both clear and fuzzy information from monitoring the 

educational process, eliminating the subjectivity of assessing the work of an educational institution 

when determining its status. Using the proposed system makes it possible to assess the level of 

requirements of each teacher and outline a program for the gradual transition of an individual 

teacher from a lower level to a higher level of requirements. The ability and desire of the teacher to 

work at the highest level of requirements is a condition for overcoming formalism in assessing the 

knowledge, abilities and skills of students and meets the implementation of those social tasks that 

are determined by the mission of each educational institution. 

 

RESULTS 

 Theoretical and practical research of the foundations of designing intelligent systems in the 

conditions of fuzzy or incomplete, poorly structured information made it possible to solve some of 

the problems in the organization of electronic archives, in the development of an adaptive user 

interface for graphic operating systems, in the creation of monitoring systems for the educational 

process and other practical applications. 

The main theoretical and practical results are as follows: 

● features of knowledge representation and logical inference in decision-making and 

recognition control systems have been investigated; 

● the structure of the monitoring system of the educational process has been developed; 

● principles of building search engines for electronic archives have been investigated; 

● developed an algorithm for extracting terms from text based on morphological information 

about words; 

● a classification method based on fuzzy sets and fuzzy logic theory has been developed; 

● the analysis of the main stages in the implementation of the system of thematic cataloging of 

documents was carried out; 

● built a model of the system of morphological analysis. 
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Аннотация: данная статья посвящена теоретическим основам применения 

инновационных технологий в тренировочном процессе ДЮСШ. В статье описаны элементы 

тренировочного процесса, особенности работы преподавателей тренерского состава, 

современные проблемы тренировочного процесса ДЮСШ и их взаимосвязь с 

инновационными технологиями. В статье также описаны инновационные технологии, 

которые следует использовать в тренировочном процессе ДЮСШ для эффективного 

тренировочного процесса. 

Ключевые слова: инновационные технологии, тренировочный процесс, инновации, 

детский спорт, детская спортивно-юношеская школа. 

Abstract: this article is devoted to the theoretical foundations of the application of 

innovative technologies in the training process of youth sports schools. The article describes the 

elements of the training process, the peculiarities of the work of teachers of the coaching staff, 

modern problems of the training process of youth sports schools and their relationship with 

innovative technologies. The article also describes innovative technologies that should be used in 

the training process of youth sports schools for an effective training process. 

Keywords: innovative technologies, training process, innovations, children's sports, 

children's sports and youth school. 

Инновации входят не только в уклад образовательного процесса, но и 

тренировочного. Под инновациями принято понимать применение новых средств 

достижения ЗУНов в различных областях: спорте, образовании, науки [1]. 

Тренировочный процесс в ДЮСШ характерен тем, что с детства детям закладывается 

не только спортивные навыки, но и психологические установки, ориентирующие детей на 

достижение высоких результатов в спорте.  

Именно поэтому педагогический состав ДЮСШ непрерывно стараются изобретать, 

совершенствовать, оптимизировать новые средства достижения необходимых им 

результатов [3]. 

Тренировочный процесс ДЮСШ включает в себя несколько важных элементов: 

- возрастная характеристика тренируемых качеств; 

- непрерывная система тренировок; 

- построение и отслеживание структуры тренировочного процесса; 

- программа отбора спортсменов; 

- аппарат контроля и оценки тренируемых качеств; 
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-взаимосвязь теоретических и организационно-методических аспектов [2]. 

Педагогические технологии в учебно-тренировочном процессе. 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к 

жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 

учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию [4].  

В настоящее время тренеры – преподаватели и сотрудники школ применяют самые 

различные педагогические инновационные технологии. 

А)Личностно – ориентированные технологии 

Данный вид технологий в тренировочной деятельности направлен на  

совершенствование личности ребенка. Согласно данной технологии важно уделять внимание 

не только физическим, но и личностным качествам. В спорте развивается не только сила 

физическая, но и сила ума, сила воли, сила духа. Таким образом мы видим взаимосвязь 

физического и духовно-нравственного компонентов. 

Например, если мы обратим внимание на деятельность кикбоксеров, то можно 

отметить, что методика упражнений содержит в себе и специальные упражнения для 

определения уровня личностно-физического развития спортсмена. В связи с этим важно 

отметить, что педагог должен ответственно отнестись к выбору методик, упражнений, с 

помощью которых он воздействует на физическое и духовное состояние спортсмена [1].  

Главным остается вопрос и возможность оптимизации тренировочной деятельности 

спортсменов. В спорте большую роль имеет дифференциальность и возможность применять 

разный уровень сложности к подготовке спортсменов, однако важно наряду с этим 

проводить постоянную диагностику, оптимизацию и внедрять в тренировочный процесс 

новые методики. 

Этот процесс нередко вызывает трудности. Это связано с тем, что трудно найти и 

определить взаимосвязь новых методик и спортивных интересов, целей и намеченных 

результатов. В тренировочном процессе сегодня наблюдается тотальная традиционность [2, 

6].  

Часто для определения интересов спортсменов используют методику анкетирования или 

опроса, интервью. Основываясь на результаты проведенной методики легко сделать вывод и 

определить траекторию направления дальнейшего развития тренировочного процесса с 

возможностью включения в него современных инновационных технологий. 

Поэтому при формулировании вопросов и возможных вариантов ответов тренер дол¬ 

жен отчетливо представлять себе их цель, возможности выявления интересующих его 

зависимостей и тенденций. В целом большинство методов опроса считаются более 

экономичными, чем наблюдение: они позволяют сравнительно быстрее произвести 

первоначальное изучение объектов и выделить из них заслуживающие систематического, 

прямого или косвенного, наблюдения [3, 5].  

Следует отметить, что метод опроса активно применяется в тренировочном процессе 

ДЮСШ. С помощью результатов легко определить, какие методики и средства 

целесообразно использовать в тренировочной траектории конкретного спортсмена. 

Однако здесь большое значение имеет не только преподаватель, но и сами 

спортсмены, которые должны принимать активное участие в данном процессе, обладать 

навыками самоконтроля, самонаблюдения и саморефлексии. 
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Исследования показывают, что данные исследований и опросов активно применяются 

в дальнейшей реализации  тренировочного процесса с применением инновационных 

технологий на базе ДЮСШ. 

Также следует отметить, что личностный компонент подразумевает, что всестороннее 

развитие личности будет основываться на индивидуальном подходе [7]: 

- учет всех сфер деятельности человека; 

- учет возрастных особенностей и сложности программы; 

- учет иных особенностей; 

- уважение к личности спортсменов[6]. 

Б) Информационно – коммуникационные технологии и мониторинг совершенствования. 

Данный  аспект служит способом получения  ответной информации и реакции на учебно-

тренировочный процесс, который основан на включении некскольких важных аспектов: 

-учет физической подготовленности[5]; 

- учет специально развитой физической подготовленности; 

- учет способности спортсмена быть гибким к изменениям в программе; 

Отметим, что первые два аспекта определяются с помощью проведения специальных 

контрольных измерительных мероприятий.  

В) Здоровье сберегающие технологии. 

-Оптимизация учебно-тренировочного процесса. 

Отметим также, что тренировки должны опираться на различного рода процессы, 

например, это могут принцип обучения и воспитания, которые отражаются в следующих 

направлениях: распространительность, анализ, обобщение, индивидуальный подход.  

Важно при этом учитывать возрастные особенности школьников. К тому же важным 

на данном этапе является спортивная подготовка обучающихся. Как правильно её 

организовать? Какие средства использовать? На какие результаты ориентироваться? На эти 

вопросы должны отвечать тренерские составы ДЮСШ [8]. 

Основные критерии совершенствования личности в спорте. 

А) Состав способностей к определенному виду спорта. 

На этапе набора, а впоследствии отбора тренеру необходимо определить 

предрасположенность ученика к определённой дисциплине в лёгкой атлетике. Как известно в 

лёгкой атлетике более 40 дисциплин и все они делятся на три основные группы бег, прыжки, 

метания [11].  

Б)Объективная оценка этих способностей у каждого обучающегося с целью прогнозирования 

особенностей хода его дальнейшего совершенствования. 

В) формирования способностей, если они недостаточно развиты, или чем их компенсировать 

в случае их низкого уровня[9]. 

В спорте, тем более в лёгкой атлетике сочетание идеальных качеств встречается 

крайне редко. В итоге спортсмен и тренер на протяжении совместной работы ищут пути 

максимального совершенствования основных (доминирующих) качеств с целью 

компенсации недостающих.  

На этапах начальной подготовки и углублённой тренировки необходимо уделять 

внимание всем качествам доводя их до определённых показателей. На этапах же 

специализации и совершенствования тренировочный процесс планируется с учетом 

доминирующих качеств, в то время как недостающие качества все равно подтягиваются до 

определённой кондиции [10].  
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Так недостаточный рост в вертикальных прыжках может компенсироваться высоким 

наличием скоростно-силовых качеств, в спринте скоростные качества компенсируются 

скоростной выносливостью и скоростно-силовыми качествами, не идеальное телосложение в 

беге на средние и длинные дистанции сильной сердечно-сосудистой системой, 

обеспечивающей все виды выносливости и скоростными данными. Определив 

доминирующие качества спортсмена гораздо проще строить индивидуальный процесс 

подготовки [12]. 

Г) Формирование интеллектуальных способностей для спорта высших достижений и умения 

адаптироваться в любых жизненных условиях. 

Внедрение новых информационных технологий обучения может решить самые 

разнообразные задачи:  

- сообщение знаний, контроль за ходом их усвоения, демонстрация иллюстративного 

материала как в статике, так и в динамике;  

- сопоставление биомеханических характеристик эталонного двигательного действия с 

данными биомеханических характеристик двигательного действия, выполняемого 

спортсменом (учащимся), и указаний дальнейшего обучения в зависимости от проявленных 

расхождений с эталоном;   

-хранение в виде банков данных с конспектами занятий, документами планирования 

картотек подвижных игр, списков литературы, обучающих и контролирующих программ, 

комплексов общеразвивающих упражнений;   

-контролирование, учет и анализ динамики физического развития студентов; 

  помощь в математико-статистической обработке результатов исследований; 

  ведение документации и обработка результатов спортивных соревнований; 

  моделирование педагогического процесса и т.п. [63, с. 137].  

Вывод: использование инновационных технологий в тренировочной деятельности 

ДЮСШ     явилось эффективным и методически-оправданным, удачным аспектом поведения 

для всех участников тренировочного процесса, включая также и болельщиков. Именно 

инновационных технологии сегодня помогают сосредоточиться на всех аспектах 

тренировочной деятельности: видеть её достоинства и недостатки. 

В зарубежных странах в тренировочном процессе на протяжении уже нескольких лет 

успешно используются инновационные технологии HD. Данная технология позволяет 

следить за тренировочным и показательным процессом спортивной деятельности, что 

облегчает тренерскому составу возможность регулировать спорные взаимоотношения. К 

тому же каждый болельщик благодаря данной технологии собственными глазами способен 

увидеть спорные моменты, делать выводы, а не ждать вердикта судьи. 

Конечно, с развитием технологий в мире, тренировочный процесс и его организация 

не стоят на месте. Сейчас мы можем лишь предположить, как изменится организация 

тренировочного процесса в ближайшие 5-10 лет. Однако уже сейчас достижением для нашей 

страны является использование интерактивных средств в тренировочном процессе, где 

спортсмены могут видеть моделированную версию нужных им аспектов спортивной 

деятельности.  

Также с помощью интерактивных средств преподаватель может эффективно 

разбирать различные ошибки и сложные ситуации со спортсменами. Данная технология 

также позволяет самим спортсменам участвовать в решении сложных спортивных кейсов и 

задач. 
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Главным достоинством данной технологии является её наглядность. Как известно из 

педагогической науки – наглядность – один из принципов педагогики, является очень 

эффективным и используется активно в современной образовательной деятельности. 

Вернемся к использованию интерактивных технологий в тренировочном процессе. 

Результатами применения такой технологии могут стать следующие положения: 

- доступность; 

-мотивированность для спортсменов; 

- простота и легкость управления; 

- активизация познаательной деятельности  спортсменов. 

Спортивная деятельность является важной частью человеческой деятельности. 

Следует помнить, что если спортсмен добивается высоких результатов  в спорте, то, скорее 

всего, и в жизни его ждет успех, так как он смог воспитать в себе качества силы воли и 

характера. 

Именно поэтому спорт направляет человеческую энергию в постоянство совершенствования 

и обновления. Человек стремиться покорять новые вершины, улучшать свой результат, 

становиться активнее и сильнее. 

Конечно, для того, чтобы у спортсмена получать реализовывать свой потенциал, его 

должна сопровождать команда профессионалов – это тренерский состав, который обладает 

всеми компетенциями обучения и воспитания. Следует уделить внимание и тренировочному 

процессу, который должен включать в себя различные инновационные технологии, 

содержать и традиционные методы, но не делать их главенствующими. Следует следить за 

спортивной индустрией: её развитием и совершенствованием [13]  

Одним из главных этапов спортивной деятельности является начальный, когда в спорт 

приходят новые лица. Не у всех получается добиваться высоких результатов, на этом этапе 

часто возникают сложности с мотивацией  и эмоциональным состоянием человека. Поэтому 

важно использовать эффективные методики воспитания, обучения и  развития личности, 

которые помогут начинающему спортсмену поверить в себя и свои силы, преодолеть 

стереотипы. 

Также важно помнить, что  тренировочная деятельность является разнообразной, 

поэтому нельзя всех спортсменов характеризовать по одному уровню. Каждый человек 

индивидуален не только в психологическом, но и физиологическом плане. Поэтому важно 

учитывать индивидуальные особенности отдельного спортсмена. 

Для организации тренировочного процесса с применением инновационных технологий 

можно использовать следующие средства обучения: 

- наглядные ресурсы; 

- устные ресурсы; 

- мультимедийные ресурсы; 

-прикладные ресурсы; 

-дидактические ресурсы и другие. 

Также следует обратить внимание на использование некоторых методов: 

А) Метод комбинаторного применения упражнений. Данный метод используется: 

- для совершенствования скоростно–силовых качеств в определённой последовательности 

сопрягаются силовые упражнения и упражнения взрывного характера или циклические 

прыжковые упражнения 
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- для проработки группы мышц применяются сплиты - 3-5 упражнения на одну группу мышц 

выполняемые без отдыха между упражнениями, 4-6 сплита с отдыхом по мере 

подготовленности 

- для совершенствования силовой выносливости применяется метод круговой тренировки из 

5-12 упражнений от 2 до 5 кругов. Сложность упражнений и интенсивность подбираются в 

зависимости от подготовленности спортсмена и специализации. 

Для усиления интенсивности и для переноса силовой работы в технику бегового шага 

после каждого круга выполняется бег от 200 до 1000м. 

Б) Метод вариативности подразумевает под собой применение в тренировочном процессе 

сочетание средств и методов для достижения результата. 

Так мною широко используется сочетание в одном занятии для совершенствования 

особенно выносливости до методов – переменный бег + повторный или непрерывный + 

повторный. Сочетание разных по длине дистанций (отрезков). Разные зоны интенсивности – 

аэробный + смешанный режимы или смешанный +анаэробный режимы. Таких вариаций 

большое множество и подбор должного сочетания зависит от периода подготовки, 

специализации, уровня подготовленности спортсмена по этому могу добавить, что метод 

вариативности тесно сопрягается с методом индивидуализации [14]. 

В)Индивидуализация спортсмена проявляется в антропометрических данных, физических 

качествах, склонности к определённому виду деятельности, восстановительных процессах, 

психо-физических качествах, интеллекте [15]. 

Г)Многие применяемые основные средства те же что и 20 лет назад, но в последнее время 

много используем современные тренажеры для совершенствования силовых показателей, 

индивидуальные средства (маски) для моделирования среднегорья, беговые дорожки для 

совершенствования техники бега и кардио показателей, плавание с различной степенью 

задержки дыхания для развития анаэробных качеств [5].  

В заключении хочется отметить, что использование инновационных технологий в 

физическом воспитании это в первую очередь творческий подход к педагогическому 

процессу с целью повысить интерес к занятиям физической культуры и спортом – это 

главная цель, к которой мы стремимся в связи с задачей повышения уровня процесса 

обучения для сохранения здоровья. 

В связи с тем что в большинстве спортивных школ материально технический ресурс 

весьма ограничен то применение технических инноваций с применением каких либо 

новейших тренажеров, медико-биологических исследований или применение допустимой 

фармакологии отходит на второй план.  

В первую очередь считаю инновационные направления в юношеском спорте должны 

быть сконцентрированы в методологии, применении средств (новых упражнениях), 

вариативности, психологической подготовке, моральном облике спортсмена[11]. 

Все выше перечисленные технологии, методы, средства в спорте тесно переплетаются 

друг с другом и тренировочный процесс представляет собой многогранный процесс 

нацеленный не только и не столько в юношеском возрасте на достижение результата, а на 

формирование спортсмена как личности с необходимым потенциалом всех качеств и 

готовым к любым изменениям на жизненном пути. 
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НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ IT-СЕКТОРА КАЗАХСТАНА 
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Беларусь приняла Декрет о ПВТ 2.0 с новыми льготами для Парка высоких 

технологий. 

Новые налоговые льготы: 

•  продление действующих налоговых льгот до 2049 года; 

Трансформация экономики Казахстана 

•  налоговые льготы по сделкам с криптовалютами (нулевые ставки налога на прибыль, НДС, 

подоходного налога с физлиц); 

•  освобождение от НДС, возникающего у нерезидента, оказывающего маркетинговые, 

рекламные, консультационные и некоторые другие услуги; 

•  отмена налога на доходы иностранных организаций, не работающих в Беларуси через 

постоянное представительство применительно к ряду категорий доходов, получаемых от 

белорусских источников (отчуждение акций, обработка данных, реклама в Интернете и др.). 

 

Таблица 1. Сравнение префернций IT-сектора Беларуси и Казахстана 

Парк высоких технологий Беларуси Парк информационных технологий Казахстана 

Налог на прибыль 0%*  КПН 0%** 

Налог на дивиденды и прирост 

стоимости 12% (13% для ФЛ) 

Налог на дивиденды и прирост стоимости 15% (5% 

для ФЛ) 

Налог на доходы иностранных 

организаций 5% (0%) 

Налог на доходы иностранных организаций 15% 

НДС 0%(на всей территории РБ) НДС 12%(0% – для товаров, потребляемых на СЭЗ) 

Земельный налог 0% Земельный налог 0%** 

(на время строительства)   

Налог на недвижимость 0%(кроме 

аренды) 

Налог на имущество 0%** 

 
  

Подоходный налог с работников 9%  ИПН 10% 

–  Социальный налог 0%(если ФОТ более 70% всех 

расходов) 

Фиксированный размер ~50 тыс. 

тенге: Взнос в ЕНПФ – 10% 

взносы  Взнос в ГФСС – 3,5% 

на пенсионное страхование – 29% Взнос в ФСМС – 1,5% 

взносы    

на социальное страхование – 6%   

от средней зарплаты по стране   
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*Полная экстерриториальность (для 

всех резидентов) 

**Ограниченная экстерриториальность (для 

резидентов на территории СЭЗ) 

 

В Беларуси резиденты ПВТ получают все льготы вне зависимости от места 

нахождения. В Казахстане льготы получают только резиденты, находящиеся на территории 

СЭЗ. 

Предлагается по опыту ПВТ внедрить налоговые льготы для участников Astana_Hub: 

1.  Полная экстерриториальность – предоставление льгот всем участникам вне зависимости 

от места нахождения. 

2.  Нулевая ставка по КПН 

3.  Нулевая ставка НДС по оборотам от реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) на всей территории Республики Казахстан. 

4.  Снижение нагрузки на ФОТ: 

•  ИПН 0%; 

•  Социальный налог 0%; 

5.  Нулевая ставка налога на доходы в виде дивидендов и прироста стоимости (для 

нерезидентов – 5% / 0%). 

6.  Создание отдельного налогового подразделения на территории Astana_Hub. 

В настоящее время до 2020 года действует редакция Налогового кодекса, 

позволяющая вносить в него поправки по улучшению положения налогоплательщиков, 

любыми законодательными актами, которые могут быть введены в действие в любое время. 
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Аннотация:  

Угроза очередного мирового экономического кризиса актуальна на сегодняшний день. 

Так или иначе, Казахстанская экономика будет подвержена серьезному влиянию 

экономического кризиса, поэтому руководству любому предприятию необходим перечень 

мер и методов антикризисного менеджмента для реагирования на возникающие кризисные 

ситуации в компаниях, так или иначе связанных с кризисом. Особую роль в антикризисном 

управлении играет умение грамотно планировать представляющее сочетание стратегических 

и тактических элементов. В данной статье выделены основные методы стратегического 

планирования в кризисный период. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, рыночная экономика, антикризисное 

управление 

Стратегическое планирование – система управления предприятием, основанная на 

механизме согласования текущих решений – тактических и оперативных – со 

стратегическими, а также механизмом корректировки и контроля за реализацией стратегии. 

Процесс выбора целей организации и путей их достижения. Стратегическое 

планирование обеспечивает основу для всех управленческих решений. 

Главная цель проведения стратегического планирования на предприятии состоит в 

том, чтобы собрать и провести анализ информации о конечных или промежуточных 

результатах, определить происшедшие изменения и современное состояние на предприятии, 

оценить выгоды и затраты, установить области будущего совершенствования и развития 

деятельности предприятия, а затем использовать эти данные для решения задач. 

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого разработчики 

стратегического плана контролируют внешние по отношению к предприятию факторы, 

чтобы определить возможности и угрозы для фирмы. Анализ внешней среды помогает 

получить важные результаты. Он дает организации время для прогнозирования 

возможностей, время для составления плана на случай возможных угроз и время на 

разработку стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в любые выгодные 

возможности. 

Анализ макроокружения включает изучение влияния экономики, правового 

регулирования и управления, политических процессов, природной среды и ресурсов, 

социальной и культурной составляющих общества, научно-технического и технологического 

развития общества, инфраструктуры и т.п. Непосредственное окружение анализируется по 

следующим основным компонентам: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей 

силы. 

Анализ внутренней среды вскрывает те возможности, тот потенциал, на который 

может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей. 

Анализ внутренней среды позволяет также лучше уяснить цели организации, более верно 

сформулировать миссию, т.е. определить смысл и направления деятельности фирмы. 

Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям: 

–  кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы и т.п.; 

–  организация управления; 

– производство, включающее организационные, операционные и технико-технологические 

характеристики и научные исследования и разработки; 

–  финансы фирмы; 
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–  маркетинг; 

–  организационная культура. 

На сегодняшний день большинство руководителей компании рассматривают 

стратегическое планирование как важнейший инструмент управления компанией в 

кризисные времена. Причем стратегическое планирование должно быть не только 

оперативным, но и среднесрочным. Однако понятие средне срочности в кризисные времена 

меняется. В ситуации кризиса изменяется роль годового плана в управлении компанией. 

Прежде все, план становится не столько набором финансовых показателей, сколько 

указанием к действию в зависимости от реализации различных факторов риска. В условии 

кризиса необходимо задавать направление развития и обозначать приоритеты компании, 

оставляя при этом свободу в плане конкретной трактовки. Это позволит при стратегическом 

планировании сохранить единое направление движения, оставив возможность выбора путей, 

по которым компания будет развиваться. В условиях кризиса возрастает значимость 

координирующей функции стратегического планирования, обеспечивающей 

согласованность антикризисных действий всех подразделений компании. 

Стратегическое планирование должно позволить принимать оперативные решения в 

ответ на текущие изменения внешней среды. Руководству компании максимальное внимание 

следует уделять эффективному обмену информацией между подразделением и обеспечению 

обратной связи на все уровни управления. Ключевыми особенностями подхода к 

стратегическому планированию в кризисный период являются снижение детализации, 

повышение гибкости и оперативности. Детальность проработки среднесрочного плана может 

быть снижена до индикативного планирования. План должен обеспечивать ровно ту степень 

детализации, которая позволяет менеджменту управлять предприятием. В условии кризиса в 

рамках стратегического планирования часто используется такой инструмент как скользящее 

планирование. Скользящий план разрабатывается на три месяца и пересматривается 

примерно 2-3 раза в месяц. Важно помнить, что при значительной вариабельности и 

гибкости среднесрочных и оперативных планов, стратегические планы компании должны 

меняться только в особых случаях. Это значит, что при неизменности стратегических целей 

и миссии оперативные планы должны полностью соответствовать реалиям окружения 

бизнеса. 

Условии кризиса при стратегическом планировании необходимо придерживаться ряда 

правил: 

Производить все расчеты, исходя из пессимистичного прогноза. Необходимо 

использовать пессимистические предпосылки развития различных факторов и использовать 

максимум компенсирующих мероприятий для страховки возможных срывов. Это позволяет 

избежать высокой степени неопределенности. 

Использовать экспертные оценки сотрудников предприятия. При проведении сессий 

антикризисного планирования метод экспертных оценок играет большую роль и позволяет за 

короткий срок эффективно использовать огромный опыт и знания, накопленные топ-

менеджерами компании. 

Необходимо делать значимый акцент на знания и опыт службы продаж. При этом 

важно реально оценивать уровень понимания компанией своего рынка. Часто складывается 

ситуация, когда руководство компании было уверено, что рынок хорошо изучен, а потом 

оказывалось, что эти знания существенно переоценены и компания не понимает, что 

происходит с продажами в ситуации кризиса. 

Оперативно реагировать на изменения. Возможно также создание в компании 

специальной группы из числа менеджеров, которая будет мониторить основные отраслевые 

и макроэкономические показатели и транслировать результаты для быстрого реагирования. 

Происходит синхронизация основных бизнес процессов в компании и вырабатываются 

«короткие и БЫСТРЫЕ» решения по текущей ситуации. 
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Аннотация 

  В статье изложены теоретические основы решения психологической проблемы утечки 

персонала в компаниях. Исследованы факторы, влияющие на текучесть кадров, способы 

предотвращения данного явления. Актуальность поднимаемых вопросов напрямую связано с 

эффективностью производственных процессов. Автор описывает принципы найма 

сотрудников, на которых основана профилактика текучести кадров. 

Под текучестью понимают показатель, отражающий интенсивность увольнения 

сотрудников компании. Формулой, по которой рассчитывается текучесть, является 

соотношение между количеством работников, которые покинули коллектив за определённый 

период, и средним показателем работающих в компании за данный период. Условия рынка 

перманентно меняются, что отражается на количестве и качестве кадров и на их текучести. 

Решение проблем утечки кадров чрезвычайно важно для конкретной организации, поскольку 

трудовые ресурсы и их характер является одной из составляющих эффективного 

функционирования любого производственного коллектива. При этом с психологической 

точки зрения процесс приема, перевода и ухода из организации – процесс неизбежный. Речь 

идет о том, чтобы показатели текучести оставались в границах, безопасных для успешного 

функционирования фирмы, поскольку высокая текучесть сопряжена с профессиональными и 

финансовыми. 

На сегодняшний день научное обоснование решения проблем текучести кадров 

находится на стадии разработки. Недостаточно разработанными можно считать как 

фундаментальные основы, так и прикладные методики данной проблемы психологии 

управления человеческими ресурсами. Целью настоящего исследования является изучение 

процесса текучести кадров в организации, определение факторов, имеющих решающее 

значение в этом процессе и разработка методики уменьшения показателей текучести.  

Изучение работ по проблеме текучести кадров показывает, что прогноз трудовой траектории 

работника целесообразно и возможно составлять на этапе найма сотрудника. Это может 

означать строгий отбор кандидатов на ту или иную позицию, учет перспектив его обучения и 

адаптации.  

В психологической литературе дифференцируют внешние и внутренние факторы, 

влияющие на текучесть кадров. К внешним относят объективное наличие на трудовом рынке 

игроков, предлагающих более выгодные условия труда, имидж компании, который может 

иметь как позитивный. Так и негативный характер, который формируется настоящими и 

бывшими сотрудниками.  

К внутренним факторам относят некачественный найм, в частности, недостаточные 

или неточно описанные требования к кандидатам, формальный подход, форс-мажорные 
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факторы, сыгравшие свою роль при найме того или иного работника, личная неприязнь 

между сотрудником и/или начальством или другими работниками, а также неправильно 

организованный процесс адаптации новых сотрудников.  

Рассмотрим каждый из факторов в отдельности применительно к работникам 

банковской сферы. Первым фактором, составляющим корпус внутренних причин увольнения 

сотрудников, является некачественный найм. С ним непосредственно связаны зарплатные 

ожидания нового работника. Так, если в процессе собеседования рекрутером не были 

должным образом описаны условия и оплата труда, то могут образоваться «ножницы» между 

ожиданием и реальностью. Это в большой мере относится к банковской сфере, поскольку 

положительный образ банковского сотрудника, сложившийся в результате рекламных 

компаний и сложившегося в обществе стереотипа о высокооплачиваемости всех категорий 

сотрудников финансовой сферы.  

Следующий внутренний фактор, вследствие влияния которого возможен уход 

сотрудника, психологическая несовместимость между членами коллектива или между 

работником и руководителем организации. Этот фактор может быть спрогнозирован при 

условии входного психологического тестирования на выявление психотипа и 

стрессоустойичвости и коммуникабельности претендента на вакансию. 

  Третий внутренний фактор, рассматриваемый нами – это процесс адаптации. Новый 

сотрудник, только что пришедший в трудовой коллектив, должен получить психологическое 

сопровождение, которое поможет ему пройти все ступени адаптации. При отсутствии 

поддержки коллектива новый сотрудник может почувствовать свою «ненужность» и 

покинуть рабочее место в течение года.  

  Четвертый фактор, способствующий текучке кадров – отсутствие карьерного роста. 

Работник не находит мотивацию для дальнейшего роста при отсутствии развития как 

специалиста. Внутренняя неудовлетворенность, чувство недооцененности приводит к 

сомнениям по поводу нахождения на данном рабочем месте.  

Следующий фактор, влияющий на текучесть кадров – это увольнение сотрудников, 

которые могут быть предприняты в результате различных причин, к примеру, слияния фирм, 

сокращения кадров, что разрушает сложившуюся психологическую структуру коллектива и 

вынуждает сотрудников покинуть свои рабочие места.  

Одним из внутренних факторов текучести кадров являются неблагоприятные условия 

труда. Этот фактор не является самым решающим, тем не менее, влияет на общее решение 

сотрудника об увольнении.  

Существенным фактором, влияющим на текучесть кадров, является уровень 

заработной платы. При этом для этого фактора характерно позиционирование статусности 

при нередко преувеличенном реальном положении. Так, сотрудник в качестве причины 

увольнения может указать низкий уровень заработной платы, хотя его не устраивает 

психологический дискомфорт в коллективе.  

 К мерам борьбы с текучестью кадров относят следующие. 

  Во-первых, реализация политики «отрытого голоса», когда все решения, 

принимаемые в коллективе, принимаются коллективно. В этом случае каждый в той или 

иной мере чувствует ответственность за принимаемое решение и стремится оптимально его 

выполнить. 

 К средствам борьбы с текучестью кадров относят создание программ по реализации 

потенциала сотрудников. К примеру, создание банка данных по потенциальным 
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претендентам на вакантное место. Кадровый резерв как форма борьбы с текучестью кадров. 

Подобные прецеденты имеются в литературе, к примеру, Марюхненок О.Ю приводит 

пример внедрения проекта «Развивая таланты – открываем будущее». Суть этой технологии 

состоит в том, что молодым амбициозным сотрудникам компании предоставляется 

возможность продвижения по карьерной лестнице.  В рамках проекта для каждого 

сотрудника составляется индивидуальная траектория развития с определением долгосрочных 

и краткосрочных перспектив развития, определение формируемых компетенций. При этом 

приоритет отдается не пассивным («меня обучают»), а активным (самообразование) формам 

развития. 

 В борьбе с текучестью персонала необходимо ввести показатели эффективности 

подбора и набора персонала. Такие как: сроки и стоимость закрытия вакансий, количество 

открытых вакансий по филиалу, удовлетворенность заказчика работой менеджера по 

персоналу и качество набора. 

    К эффективным мерам предупреждения текучести кадров относится также 

формирование положительного психологического климата в коллективе. На это могут быть 

направлены комплексные методы, в числе которых создание корпоративного духа, система 

мотивации сотрудников, дифференцированная оплата труда и т.д. Ведущим фактором, 

который способен позитивно повлиять на сокращение текучести кадров, является найм 

сотрудников. 

Нами определены ведущие меры по предупреждению текучести кадров в рамках 

найма и обучения сотрудников. Современные разработки в области управления 

человеческими ресурсами предлагают в качестве эффективного средства решения проблемы 

геймификацию. Этот процесс предполагает награждение сотрудников на этапе 

испытательного срока, причем награда носит нематериальный характер. Это мотивирует 

новых сотрудников  и увеличивает продуктивность работы новичков. Геймификация 

переводит неинтересные для сотрудника тренинги в категорию игры, которая в любой форме 

всегда вызывает мотивацию в обучении и труде. Геймификация может осуществляться также 

в программах волонтерства, при выполнении сложных производственных задач 

микроколлективами.  В рамках этого процесса уже на этапе найма сотрудник получает 

разработанную карьерную карту, в которой схематично описаны профессиональные 

компетенции, формируемые на каждом этапе рекрутинга, адаптации и обучения.  

  К эффективным средствам предупреждения текучести кадров на этапе найма относят 

также создание базы кадрового резерва. В этом случае периодически проводятся 

собеседования с потенциальными претендентами на конкретную вакансию, проводятся 

встречи руководства и соискателя, возможно преднаймовое обучение и консультирование. 

При отборе кандидатов на позицию необходим учет всех факторов, которые могут 

способствовать текучести кадров (место жительства соискателя, семейные факторы, 

психологический портрет на наличие совместимости/несовместимости с будущим 

коллективом, учет рекомендаций с предыдущих мест работы, мониторинг целей соискателя, 

психологическое тестирование на стрессоустойчивость и способность к адаптации). 

Психологическое решение проблемы текучести кадров в каждой конкретной 

организации требует индивидуального подхода, сопряженного с подготовительным этапом 

изучения сложившейся ситуации на основе расчетов и математического моделирования 

прогнозного решения. В общем, комплекс мер должен быть ориентирован на особенности 

организации, на психологический климат, ресурсы. Которые возможно задействовать в 
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данной ситуации. В любом случае текучесть кадров является большой проблемой 

организации и требует незамедлительного и комплексного решения. 
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Аңдатпа 

Мақала түйе етінің функционалды ет өнімдерін өндіруге арналған шикізат ретіндегі 

тағамдық құндылығын зерттеуге арналған, түйе етінің ең құнды пайдалы қасиеттері 

көрсетілген, бұл ет өнімінің ерекше химиялық құрамына байланысты, ақуыз мөлшері 

жоғары, холестерин мөлшері аз, сонымен қатар майлардың толық болмауы. Түйе етінің 

ерекшеліктері ұсынылған, бұл оны диеталық диетаға енгізуге мүмкіндік береді. Түйе етін 

қолдану гемопоэз мен метаболизм процестерін ынталандырады, қандағы қант пен 

холестеринді азайтады, сонымен қатар қан тамырлары қабырғаларының өткізгіштігін 

төмендетеді, бұл өз кезегінде жүрек соғу жиілігін және қан қысымын қалыпқа келтіреді. 

Сонымен қатар, еттің бұл түрі шырышты қабықтардың жағдайын, асқазан-ішек жолдарының 

жұмысын жақсартады, сонымен қатар антиоксидантты, қабынуға қарсы, 

иммуностимуляторлық әсерге ие. 

Кілт сөздер: түйе еті, физико-химялық көрсеткіштер, технологиялық көрсеткіштер, 

ферменттер, ет өнімі, ақуыз. 

 

 

Кіріспе 

Түйе еті-ең дәмді ет түрлерінің бірі. Түйе қаңқасының әртүрлі бөліктерінен ет жеуге 

болады. Түйе тек әлеуметтік немесе мәдени нышан болуды тоқтатты және белсенді дамып 

келе жатқан мал шаруашылығының толыққанды қатысушысы болды. Соңғы бірнеше жылда 

Таяу Шығыста түйе етіне сұраныс айтарлықтай өсті. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы түйе шаруашылығының ірі базасы болып 

табылады. Еліміздің ет өнеркәсібі жылына орта есеппен 48-50 мың бас түйені өңдеуді 

бастады, оның 70-80% - ы жас малға тиесілі.  

Әр түрлі елдердің ғалымдарының зерттеулері ақуыздың жеткіліксіз мөлшері, атап 

айтқанда диетадағы маңызды аминқышқылдары қайтымсыз процестерге әкелетінін 

анықтады – физикалық және ақыл-ой дамуының кешігуі, кейбір аурулардың (анемия, жүрек-

тамыр, гастрит және т.б.) өсуі. Бұл факторлар халықтың биологиялық толыққанды өнімдерге 

деген қажеттілігін анықтайды, осылайша саланың дәстүрлі емес тамақ көздерінің негізгі 

міндеттерін анықтайды, аралас тамақ өнімдерін жетілдіру және құру [1, 2]. 

Халықты химиялық құрамы бойынша толыққанды және теңдестірілген азық-түлікпен 

қамтамасыз ету олардың өмір сүру деңгейін арттыруда үлкен маңызға ие. Ақуыздардың, 

майлардың және көмірсулардың қажетті арақатынасын, сондай-ақ дәрумендер мен 

минералдардың белгілі бір мөлшерін қамтамасыз етіңіз. 

Болжам бойынша, Түйе шаруашылығы өнімдерінің әлемдік өндірісі жыл сайын тірі 

салмақта шамамен 1 млн.т ет, 100 мың т жүн және 1,2 млн. т сүт құрайды.  

Мәселен, 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қоғамдық сектордағы түйе саны 

173 мың басты, фермерлік шаруашылықтарда – 59.3 мың басты, шаруашылық жүргізудің 
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барлық нысанындағы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында – 15.9 мың басты, ал қалған 

97,8 мың басты жеке үй шаруашылықтарында шоғырландырылды[2].  

Қазақстан Camelidae(Camelusbactrianus, Camelusdromedarius) және олардың 

будандарының екі түрі мекендейтін санаулы елдердің бірі болып табылады. Қазақстанда 

түйе етін өндірудің экономикалық пайдалылығы туралы деректер есептелмеген, ал осы 

уақытта әлемдік ауқымда пайдалылығы мен пайдалылығы дәлелденген. Ғылыми нәтижелер 

көрсеткендей, бір өркешті түйелердің еті майсыз, түйе етінің холестерині төмен, сапалық 

көрсеткіштері мен тағамдық құндылығы жағынан дәстүрлі сойылған ет түрлерімен сәтті 

бәсекелеседі. Өзінің королдігі дәмдік және ароматическим қасиеттері еске салады сиыр, 

отличаясь одан сладковатым привкусом және кейбір жесткостью [1]. 

Түйе етін кеңінен қолдануға негізгі кедергі-бұл еттің қаттылығын және ғылыми және 

негізделген әдістердің, сондай-ақ оны өңдеу режимдерінің болмауын анықтайтын дөрекі 

талшықты құрылым. 

Бұлшықет талшықтарының қалыңдығы және бұлшықеттердегі дәнекер тінінің 

жоғарылауы шөл жағдайында үлкен ұтқырлық нәтижесінде және оны ғасырлар бойы көлік 

(жұмыс істейтін) жануар ретінде пайдалану нәтижесінде түйелерде пайда болған түрдің 

белгісі болып табылады. Бұлшықет тінінің бұл қабілеттері ересек жануарлардың етіне белгілі 

бір тығыздық пен қаттылық береді. Түйелерді жұмыс істейтін жануар ретінде пайдалану 

олардың етіне төмен бағаны тудырды. Түйелерді өсіруге және оларды күтіп-ұстауға, ет 

өнімдерінің, майдың және жеткілікті жоғары тауарлық және санитарлық сападағы басқа да 

өнімдердің жоғары шығынына жұмсалатын ең аз шығындар олардың мал басын нақты 

ұлғайтуға және тауарлы ет пен сүт өнімдерін басты жеткізушілердің бірі ретінде мал 

шаруашылығының осы саласын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Бүгінгі таңда әлемдік ет нарығын дамытудың негізгі бағыттарының бірі 

тұтынушылардың қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін өндіріс деңгейінің жеткіліксіздігі 

болып табылады. Ет өндірушілер шикізаттың жетіспеушілігімен бетпе-бет келеді, бұл өз 

кезегінде тамақ өнеркәсібінің дамуына қиындық тудырады. Қазіргі уақытта әлемде азық-

түлік өндірісі әлем халқын қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз. Халықтың жартысынан көбі 

(60% және одан да көп) ақуызға, ең алдымен жануарлардан шыққан [1] тапшы. 

Түйе еті қарқынды қызыл түске ие. Бұлшықет талшықтары қалың, өрескел, ал 

байламдар қарқынды дамыған дәнекер тінімен жабылған [5].  

Пісірілген түйе еті қатты, қытырлақ, тәтті дәмі бар. Май АҚ, тығыз, бірақ мал майына 

қарағанда жұмсақ. Ол тері астына, әсіресе өркештерге қойылады. Май ериді және негізінен 

тамақ дайындауда қолданылады, ал түйелер жиі кездесетін елдерде бұл май қой мен сиыр 

етінен жоғары бағаланады [6].  

Түйе еті тағамдық құндылығы мен дәмі жағынан сиыр етінен кем түспейді, ал Жас, 

жақсы тамақтандырылған адамдардың қаңқалары ең құнды болып табылады [7].  

Қазіргі уақытта Қазақстан өзін отандық өндірістің етімен толық қамтамасыз ете 

алмайды және осыған сәйкес отандық шикізат ресурстарын іздестіру өзекті болып табылады. 

Осыған байланысты дәстүрлі емес ет түрлерінің қолда бар ресурстарын, оның ішінде түйе 

етін де пайдалану қажет [3, 4]. 

Қазіргі уақытта пісірілген шұжықтар сияқты түйе етінен жасалған ет өнімдері дәстүрлі 

болды, бірақ түйе еті ет өңдеу өнеркәсібінде кеңінен қолданылмады. Сондықтан түйе етін 

одан әрі зерттеу, кейіннен ет өнімдерін өндіруде қолдану қажет. 

Ақуыз көзі – өнімдер өндірісін ұлғайту жолдарының бірі қалдықсыз және қалдығы аз 

технологиялық процестерді енгізу, ет шикізатының қолда бар ресурстарын пайдалану және 

оны кешенді қайта өңдеуді жүзеге асыру болып табылады. 

Азық-түлік шикізатын өңдеумен айналысатын салалардың алдында маңызды міндеттер 

тұр, мысалы, өндірілетін тамақ өнімдерінің көлемін ұлғайту, ассортиментті таңдау 

мүмкіндігіне халықтың қажеттілігін қанағаттандыру және дайын өнімнің сапасын арттыру. 
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Материалдар мен әдістер 

Зерттеу нысаны ретінде Алматы облысы «Дәулет Бекет» шаруа қожалығының 

салқындатылған және түйе етінің үлгілері алынды. Тәжірибе жасау үшін фермада 1 жастан 5 

жасқа дейінгі жануарлар, Бактрия тұқымы алынды. Түйе ұшасынан зерттеу үшін сынамалар 

алынды, целлофан қаптарға қапталды және тоңазытқышта 0-4°С температурада сақталды. 

Кебектің химиялық құрамы, тағамдық және биологиялық құндылығы олар орындайтын 

анатомиялық орналасуы мен функционалдық жүктемелерін анықтайды. Осыған байланысты 

бұлшықет пен сүйек тіндерінің арақатынасы Кебек сапасын толық сипаттамайды. Ет, ақуыз 

өнімі ретінде, жалпы ақуыздың сандық құрамын және дәнекер тінінің ақуыздарының 

массалық үлесін сипаттайды. 

Мәселенің жай-күйін талдау негізінде диссертациялық жұмыстың мақсаты мен 

міндеттері анықталды, оған сәйкес майлы І санаттағы 4 жасқа дейінгі дромедар және 

бактериан тұқымды түйелерді зерттеу объектісі ретінде қолданған жөн. 

Жұмыста қойылған міндеттерді шешу үшін түйе етінің сапасын анықтау үшін 

эксперименттік зерттеу "Күн Нұры" ЖШС-нің түйе етінен ет және ет-өсімдік консервілерін 

өндіретін шағын цехында, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ғылыми 

зертханаларында жүргізілді 

Ет және ет өнімдерінің рН мәнін сутегі иондарының концентрациясы бойынша 

Потенциометриялық әдіспен және гидромодуле 1:10 МЕМСТ Р51478-99 бойынша 

анықтадық] 

Түйе жүніндегі ылғалдың мөлшері 100-105°С температурада (ГОСТ 8756. 2-82 " Тамақ 

өнімдері. Қатты заттарды немесе ылғалды анықтау әдісі") [2]. 

Май құрамы Ұшпа еріткіштермен кептірілген ілгіштен май алуға негізделген 

стандартты әдістеме бойынша анықталды [2]. 

Күлдің құрамы магний ацетатын қолдану арқылы жеделдетілген әдіспен анықталды [2]. 

МЕМСТ 9793-2016 бойынша 103-105°С температурада тұрақты салмаққа дейін кептіру 

әдісімен ылғалдың салмақтық үлесін анықтадық.  

МЕМСТ 25011-2017 бойынша ақуыздың массалық үлесін анықтау. Әдіс Къелдал 

бойынша сынаманы минералдандыруға, кейіннен зерттелетін сынаманы титрлей отырып, 

аммиакты күкірт қышқылының ерітіндісіне айдауға негізделген [7]. 

Ақуыз мөлшері Къель-Фосс-16200 құрылғысында стандартты әдіспен анықталды. 

Етдегі бұл көрсеткіш ақуызға қайта есептелген жалпы және ақуыз емес азот мөлшері 

арасындағы айырмашылық бойынша анықталады. Ет ақуыздарында шамамен 16% азот 

болғандықтан, қайта есептеу коэффициенті 6,25 құрайды.  

МЕМСТ 23042-2015 сәйкес майдың массалық үлесін анықтау. Майдың массалық үлесі 

Сокслет әдісімен анықталды.  Бұл әдіс еріткіштің майын бірнеше рет экстракциялауға және 

майды тұрақты массаға дейін кептіруге негізделген. Экстракция Сокслет аппаратында 

жүргізілді. Бұл качестверастворителя пайдаланды петролейный эфир .  

Күлдің массалық үлесін МЕМСТ 31727-2012 бойынша анықтау. Жаппай үлесін күл 

анықтады озолением. Шикізат пен дайын өнімнің минералды заттарының жалпы құрамы 

аспаны тұрақты салмаққа дейін жағу әдісімен анықталды [7]. 

Көміртектердің (гликогеннің) массалық үлесін анықтау антронмен боялған қосылыстар 

беретін фурфоролға (оксиметилфурфоролға) ауысу үшін бейорганикалық қышқылдармен 

моносахаридтерді қыздыруға негізделген антрон әдісімен анықталды. Бояу қарқындылығы 

колориметриялық түрде анықталады және талданатын көмірсулардың мөлшерін көрсетеді 

[7]. 

Макро-және микроэлементтердің құрамы ГОСТ Р 55484-2013 бойынша атомдық сіңіру 

әдісімен анықталды [7] 

 МЕМСТ 32307-2013 бойынша майда еритін витаминдердің, МЕМСТ Р 55482-2013 

бойынша жоғары тиімді сұйық хромотография көмегімен суда еритін витаминдердің 

салмақтық үлесін анықтау [7]. 
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Дайын өнімді органолептикалық бағалау ет өнімдерінің сапалық балдық шкаласы 

бойынша жүргізілді. Органолептикалық бағалау кезінде бұйымдардың негізгі сапалық 

көрсеткіштерінің (сыртқы түрі, түсі, иісі, хош иісі, дәмі, консистенциясы) стандарт 

талаптарына сәйкестігін белгілейді [7]. 

Буып-түйілген өнімдерді термиялық стерильдеу көлденең автоклавта жүргізіледі және 

оларды пайдалануға дайын болғанға дейін жеткізуге арналады, бұл ретте олардағы зиянды 

микроорганизмдер жойылады.  Ретортты оралған өнімдермен және ламистерлі кемелермен 

жұмыс істеу кезінде негізінен стерильдеудің ылғалды-жылу әдісі қолданылады. Ылғалды 

жылу стерилизациясында ыстық бу мен ыстық су бар орта қолданылады (1, 2-сурет). 

2 себеттік көлденең автоклавтың Жұмыс сипаттамасы өнімді автоклавтың ішіне буды 

тікелей бүрку және жылу алмастырғыш арқылы салқындату арқылы қыздырады: 

 

 
1-сурет-стерильдеу құрылғысының схемасы 

 

1-суретте Стерилизация кезінде автоклав ішіндегі оңтайлы температураны қамтамасыз 

ететін негізгі түйіндер көрсетілген: 

- Барботер-автоклавтың жұмыс кеңістігіне бу беру үшін автоклавтың ішіндегі құбыр. 

- Саптамалары бар тұншықтырғыш құрылғы жоғарғы немесе бүйірлік душпен 

біріктірілуі мүмкін. 

- Электр сорғы-жоғары өнімділігі бар қатты қыздырылған сумен жұмыс істейтін қуатты 

сорғы, салқындатқыштың (судың) жоғары айналым жылдамдығын қамтамасыз етеді. 

– Жылу алмастырғыш-салқындатуға арналған пластина (суретте техникалық себептер 

бойынша жоқ). 

Схемадан автоклав көпіршікпен жабдықталғанын көруге болады, ол арқылы бу 

автоклавтың ішіне бірден түседі. Электр сорғысы мен тұншықтырғыш құрылғы судың 

бірінші контур бойымен айналымын қамтамасыз етеді. Пластиналық жылу алмастырғыш тек 

екінші контур бойымен салқындату үшін жұмыс істейді. Бұл жағдайда автоклавтың ішіне бу 

беру кезінде пайда болған конденсаттың артық мөлшерін тастау керек. Спиральды жылу 

алмастырғыш жағдайында конденсат қайта пайдалану үшін бұрғыш арқылы қазандыққа 

қайта жіберіледі. 

Көлденең автоклавтың сипаттамасы: ретортты пакеттер немесе ламистерлі кемелер 

автоклавтың себеттеріне салынады, олар көлік арбасының көмегімен ашық автоклавтың 

ішіне тығыз жеткізіліп, арбалар автоклавтың ішіне орналастырылады. Автоклавтың қақпағы 

герметикалық түрде жабылады. Автоклав себеттің түбіне сумен толтырылады (250-300 

литр). Автоклав операторы тіркеу блогы арқылы температура мен қысымның көтерілу 

процесін бақылау арқылы зарарсыздандыру бағдарламасын іске қосады. Басқару жүйесі 

автоклавтың күйін тексереді, егер бәрі жақсы болса, сорғыны қосып, бу клапанын ашады. 

Жылыту режимі: ыстық бу (140-190°C) автоклавтың ішіне бүйірлік көпіршік арқылы 

енеді, онда ол бірден жылуды тұншықтырғыш арқылы айналатын зарарсыздандыратын суға 

(250-300 литр) береді. Автоклав ішіндегі температура мен қысымды басқару жүйесі реттейді. 
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Тіркеу блогы қыздыру процесінде ағымдағы температура мен қысым мәндерін көрсетеді. 

Автоклавтың ішінде тұншықтырғыш құрылғы арқылы айналатын су берілген 

зарарсыздандыру температурасына дейін біртіндеп қызады. Душ жүйесі арқылы сумен 

суарылатын өнім берілген зарарсыздандыру температурасына біртіндеп жетеді. Қазіргі 

автоклавтарда қаптаманың әртүрлі түрлерін зақымданудан қорғау үшін ауа қысымын жасау 

қолданылады. Қыздыру, зарарсыздандыру және салқындату процесінде басқару жүйесі әр 

түрлі клапандарды ашады және жабады, белгіленген температура мен қысым параметрлерін 

реттейді, артық бу конденсатын шығарады. 

Стерилизация режимі: жиналған температура мен қысым автоклавтағы өнімге сәйкес 

келетін қажетті мәнге жеткенде, клапандар жабылып, автоклав термостат қағидаты бойынша 

жұмыс істейді. Бірақ температура қоршаған ортаның әсерінен біртіндеп төмендейді және 

клапанның ағып кетуіне байланысты қысым төмендейді, қажет болған жағдайда бу клапаны 

қайтадан ашылады. 

Салқындату режимі: Стерилизация режимінің соңында басқару жүйесі Бу клапанын 

жауып, салқындату клапанын және салқындату клапанын жылу алмастырғыш (екінші тізбек) 

арқылы ашады, қажет болған жағдайда автоклав ішінде ауа қысымын тудырады. Салқындату 

режиміндегі тұншықтырғыш су салқындатқыш цикл арқылы жылу алмастырғыш арқылы 

айналады, өнімді автоклавта біртіндеп салқындатады. Өнімді салқындатудың белгіленген 

температурасына жеткенде (осы сәтте автоклавтың ішінде артық қысым болмайды), басқару 

жүйесі автоклавтың күйін тексереді және сорғының жұмысын тоқтатады. Оператор шамадан 

тыс қысым кезінде есіктердің механикалық блокираторын (кілт-маркасын) бұрайды, 

автоклавтың есігін ашады және өніммен себеттерді түсіреді. 

 
2 -сурет-екі-себеттік көлденең автоклав 

 

Көлденең автоклав бақылау-өлшеу және реттеу аппаратурасымен жабдықталған. 

Стерилизация шамамен 120°С температурада және 0,22-0,25 МПа артық қысымда 

жүргізіледі. Консервілердің әр түрі мен қаптаманың салмағы үшін әр түрлі зарарсыздандыру 

режимдері таңдалады. Мысалы: 80 минут ішінде (20 минут – автоклавтағы температураны 

көтеру, 40 минут – зарарсыздандыру, 20 минут – салқындату). (2-сурет). 

Стерильдеу режимі аяқталғаннан кейін автоклавтың қақпағы ашылады және 

консервілері бар себеттер кері тәртіппен түсіріледі. Себеттерден консервілер алынады, 

кептіріледі, таңбаланады және орау бөлімшесіне көлік ыдысына жіберіледі, содан кейін 

дайын өнім қоймасына жіберіледі. 

 

Нәтижелер және талқылаулар 

Түйе етінің химиялық құрамы мен энергетикалық құндылығы 1- кестеде келтірілген. 

 

1-кесте-химиялық құрамы және энергетикалық құндылығы 

Көрсеткіштер Құрамында,  %  

Ылғалдығы 70,3±0,34 

Ақуыз 18,8±0,15 

Май 9,3±0,15 
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Күл 1,03±0,18 

Минералды заттар, мг %:   

Калий  262,6 

Кальций 8,64 

Магний 25,0 

Фосфор 187,1 

          Темір 1,5 

Натрий 107,8  

Калориясы, ккал 176 

Күкірт 187,8 

марганец  19,6 

Мыс 504,2 

 

Ет шикізатының химиялық құрамын талдау түйе етінің ақуыз мөлшері жоғары және 

майы аз екенін анықтауға мүмкіндік берді. Түйе етінің ақуыздары толыққанды деп 

сипатталады, құрамында аминқышқылдарының толық жиынтығы бар, олар жақсы 

теңдестірілген.  

 

2-кесте-түйе етінің витаминдік құрамы 

Витаминдер  Құрамында, мг/100г  

Е 0,81 

B1 (тиамин) 0,14  

B2 (рибофлавин) 0,17 

B3 (РР) (ниацин, никотиновая к-та) 2,77 

B5 (пантотеновая к-та) 0,57 

B6 (пиридоксин) 0,32 

B9 (фолиевая кислота) 0,01  

B12 (цианокобаламин) 0,003  

B7 (Н, биотин) 0,003 

А 0,05 

D 0,002 

 

Жоғарыда келтірілген кестеден түйе етінің құрамында А, С, Е, РР дәрумендерінің және 

В дәрумендерінің көп мөлшері бар екенін көруге болады, алынған нәтижелер шұжық пен ет 

консервілерін өндіруде пайдалы тамақ өнімдерін өндіруге шикізат ретінде түйе етін 

пайдалану мүмкіндігін ғана емес, сонымен қатар болашағын да дәлелдейді. Мұндай 

өндірістерді ұйымдастыру халықты дәстүрлі және үйреншікті тамақ өнімдерімен қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді, сондай-ақ мал шаруашылығын дамыту мен мал басын көбейту үшін 

жақсы ынталандыру болады. 

Еттің ақуыз өнімі ретіндегі маңызы, ең алдымен, ақуыз құрамымен және 

аминқышқылдарының жақсы теңдестірілген құрамымен анықталады. 

Түйе етінің аминқышқыл құрамы 3-кестеде келтірілген. 

 

3-кесте-ет шикізатының аминқышқыл құрамы 

Аминқышқылдары Құрамында, г/100 г ақуыз 

Алмастырылмайтын:   
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Валин 4,85 

Лейцин 8,42 

Изолейцин 3,90 

Лизин 8,07 

Метионин 2,86 

Треонин 4,35 

Триптофан 1,47 

Фенилаланин 4,31 

Алмастырылатын:   

Тирозин 1,57 

Гистидин 4,04 

Аспарагин қышқылы 8,78 

Оксипролин 0,59 

Глутамин қышқылы 14,01 

Аргинин 8,50 

Аланин 5,68 

Серин 3,98 

Глицин 6,31 

Триптофан/оксипролин 2,8±0,5 

 

Маңызды және алмастырылмайтын аминқышқылдарының түрлік құрамы бойынша 

айтарлықтай айырмашылықтар байқалады: лейцин мөлшері жоғары - 8,42 г және глутамин 

қышқылы – 100 г ақуызда 14,01 г. 

Өте аз ақуыздарда болатын оксипролиннің болуы осы амин қышқылының құрамында 

еттегі коллаген мөлшерін бағалауға мүмкіндік береді. Коллаген талшықтарының 

құрылымдық ерекшеліктері олардың жоғары ісіну қабілетін және үлкен механикалық 

беріктігін анықтайды, бұл өз кезегінде еттің консистенциясына әсер етеді. 

Шикізаттағы оксипролиннің құрамын ескере отырып, бұл көрсеткіш еттің қаттылығын 

сипаттайтын критерий болуы мүмкін деген қорытынды жасауға болады. Ақуыздың 

пайдалылығы-2,8 г. 

 Осылайша, алынған деректерді талдай отырып, түйе етінің химиялық құрамы мен 

олардың биологиялық құндылығын сипаттайтын маңызды аминқышқылдарының сандық 

құрамы өте пайдалы, сонымен қатар оның құрылымында қатты етті жұмсартудың 

технологиялық әдістерін қолданған жағдайда функционалды өнімдерді өндіру үшін де 

қолданыла алатындығын көруге болады. 

 

Органолептикалық көрсеткіштер бойынша өнім талаптарға сәйкес болуы керек: 

Кесте 4. Өнім көрсеткіші 

Көрсеткіш Сипаттама 

 

Сыртқы түрі 

 

Қалыпталған өнім полимерлі немесе гофирленген картоннан 

жасалған тарада, көп 

айналмалы алюмин тарада болады, қақпақ болмаған жағдайда орау 

қағазымен жабу 

рұқсат етіледі. Қалыпталған ет өнімінің жоғарғы қабаты таза, тегіс, 

құрғамаған, 

шырышсыз, бұзылмаған күйде болуы тиіс. 
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Дәмі мен иісі. Дәмі жағымды, жеткілікті тұзды, дәмдеуіштердің хош иісі бар, бөгде 

иіссіз және 

дәмсіз болуы тиіс. 

 

Консистенця Тығыз. 

Кесіндідегі түрі Біріңғай престелген, сұр дағы және бос жерлері жоқ, бұлшық ет және 

май 

ұлпаларының қабаты біріңғай таралған. 

 

Өнімнің түсі Қоңыр-қызыл. 

 

 

Қорытынды 

Түйе етінің ең құнды пайдалы қасиеттері осы ет өнімінің ерекше химиялық құрамына 

байланысты, құрамында ақуыз мөлшері жоғары, холестерин мөлшері аз, сонымен қатар 

майлардың толық болмауы. Бірқатар биологиялық белсенді заттардың болуымен бірге, бұл 

функция түйе етін диеталық диетаға енгізудің тамаша нұсқаларының біріне айналдырады.  

Түйе етінің ең құнды қасиеттері холестериннің аз құрамымен, ақуыздың 

жоғарылауымен, сондай – ақ майлардың толық болмауымен сипатталатын осы өнімнің 

ерекше химиялық құрамына байланысты. Бірқатар биологиялық белсенді заттардың 

болуымен қатар, бұл функция етті диеталық мәзірге қосудың ең жақсы нұсқаларының біріне 

айналдырады. 

Түйе етін қолдану гемопоэз мен метаболизм процестерін ынталандырады, қандағы қант 

пен холестеринді азайтады, сонымен қатар қан тамырлары қабырғаларының өткізгіштігін 

төмендетеді, бұл өз кезегінде жүрек соғу жиілігін және қан қысымын қалыпқа келтіреді. 

Сонымен қатар, еттің бұл түрі шырышты қабықтардың жағдайын, асқазан-ішек жолдарының 

жұмысын жақсартады, сонымен қатар антиоксидантты, қабынуға қарсы, 

иммуностимуляторлық әсерге ие. 

Өздеріңіз білетіндей, тағамдық құндылық биологиялық синтез үшін қажетті 

компоненттердің болуымен және адам ағзасының энергия шығындарын, сондай-ақ олардың 

дәмі мен аспаздық қасиеттерін жабумен сипатталатын өнімнің пайдалы қасиеттерінің 

толықтығын көрсетеді. 

         Мал шаруашылығында жетекші және тарихи қалыптасқан түйе шаруашылығы дәстүрлі 

сфера. Оның дамуында табиғи ауа-райы, шөл және шөл бар. шөлді жерлердің көптігі 

қолайлы жағдай жасайды. Қазіргі уақытта жүйенің өсуіне, оны ары қарай өсіп жетілуіне баса 

назар аударып, одан алатын өнімдердің саны мен сапасын жақсы қажеттілігі туындап отыр. 

Түйенің еті мен майының құнарлығы өзге малдың еті мен майынан кем түспейді. Әрбір 

қоңды түйе 61-65 пайызға дейін таза ет береді. Түйе сүттен алатын шұбат өрі тағам, өрі 

сусын екендігі ежелден межелім. Оның бұл көрсеткіштерімен қатар кейбір дертке шипа, 

несіресе туберкулез, асқазан ауруына қарсы емдік қасиеті бар екенін білген жөн. Түйенің еті 

мен сүттен басқа,күннің де өте сапалы белгісі, өткені ол технологиялық қасиеті жақын арада 

әр жеңіл, әр жылы, әрі мықты келеді. 

          Алға қойған мақсатты орындаудың тиімді құралы ретінде өнімнің сапасын сараптау 

болып табылады. Сол себептен де диссертациялық жобаны  ел мүддесіне, сондай-ақ 

ауылшаруашылық саласына да қосатын үлесі зор деп білемін. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

                                                              Бакаев Ерсултан Ержанулы 

                                                  Академия Кайнар, г.Алматы, Казахстан 

 

Аннотация 

В статье представлено определение стратегического планирования, назначение, 

основные компоненты, а также актуальность данного направления в организации и в мире. 

Помимо этого, сформулированы основные проблемы применения стратегического 

планирования и методы его совершенствования. Известно, что стратегическое планирование 

является важнейшим компонентом в деятельности предприятия, которое позволяет 

осуществлять более целенаправленное и взаимоувязанное управление ресурсами, 

снижающее материальные и финансовые потери при достижении целей организации.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегическое управление, 

долгосрочные цели, долгосрочные задачи, стратегия, миссия.  

  Abstract: the article presents the definition of strategic planning, designation, main 

components, as well as the relevance of this direction in the organization and in the world. In 

addition, the main problems of applying strategic planning and methods for its improvement are 

formulated. It is known that strategic planning is an important component in the activity of the 

enterprise, which allows for more focused and interrelated resource management, which reduces 

material and financial losses when the organization's goals are achieved. 

 Keywords: strategic planning, strategic management, long-term goals, long-term tasks, 

strategy, mission.   

 

Введение  

В условиях современного быстроменяющегося мира странам, регионам и 

предприятиям приходится постоянно решать проблемы своей конкурентоспособности и 

выживания.  Многие десятилетия в централизованной плановой системе предприятиям не 

нужно было определять цели и стратегии своего развития, решать, какой продукт 

производить и в каком количестве, как выжить в конкурентной борьбе. Переход к рыночной 

экономике подразумевает разработку и применение принципиально иных форм, методов и 

технологий управления. В условиях меняющейся среды, риска и неопределенности, широко 

использовавшиеся методы экстраполяции, базирующиеся на использовании прошлых 

тенденций, пригодны только для условий стабильной экономики. Поэтому требуется 

стратегический подход, основой которого являются определение миссии и целей компании, 

решение стратегических задач: какие продукты производить, на какие рынки выходить, 

какой бизнес развивать [1]. Актуальность и степень научной разработанности проблемы 

Текущий экономический кризис, начавшийся в 2014 г., подтверждает неустойчивость и 

зависимость экономики от конъюнктуры мировых цен на углеродное сырье, социальных и 

экономических геополитических факторов. Геополитические факторы, введенные против 

санкции, препятствуют интеграционным процессам экономики с мировым экономическим 

пространством. Все это предопределяет необходимость перехода на новые экономические 
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условия, которые должны формироваться методами, инструментами стратегического 

планирования, отвечающими требованиям современных условий.  В работе использованы 

труды Б.А. Шогенова и А.Х. Жемухова, которые описали ключевые компоненты и 

теоретические проблемы стратегического планирования [1]; Ю.М. Ильиных, который 

исследовал проблему эффективности стратегического планирования [2]; Г.С. Мерзликина, 

Д.Д. Ткаченко, которые выявили методы совершенствования системы стратегического 

планирования в условиях неопределенности [7], и другие. Элементы стратегического 

планирования Стратегическое планирование – это процесс определения целей организации, 

необходимых ресурсов для их достижения и политики, направленной на использование и 

приобретение этих ресурсов [2]. При стратегическом планировании в первую очередь 

необходимо определить предмет и объект планирования, иными словами - что планировать, 

для чего требуется выявить проблемы социально-экономического развития экономической 

системы, механизм решения этих проблем, выявления ресурсного потенциала и определения 

результатов воздействия планируемого экономического инструментария.  Задачей 

стратегического планирования является обеспечение стабильности и системности ее 

ключевых составляющих [3]. Основные компоненты, используемые в стратегическом 

планировании, следующие: - представление о компетенции, т.е. понимание сильных сторон 

организации и потенциальных возможностей; - определение ключевых моментов развития 

организации и сосредоточение вниманиях на них; - обеспечение конкурентного 

преимущества благодаря инновациям, снижению себестоимости и цены; - эффект синергии; - 

постоянный анализ внешних и внутренних факторов окружающей среды, возможностей и 

угроз для организации, сильных и слабых ее сторон; - понимание стратегических 

потребностей в трудовых, финансовых и материальных ресурсах; обеспечение их 

оптимального использования [1]. Проблемы применения инструментов стратегического 

планирования Проблема эффективности стратегического планирования и его влияния на 

деятельность компании уже давно вызывают полемику в трудах зарубежных ученых. На 

самом деле, разработка и последующее внедрение стратегического планирования может 

вызвать ряд сложностей. Самыми распространенными проблемами являются: 1) 

Неготовность высшего руководства компании к стратегическому планированию. 2) 

Небольшая или формальная заинтересованность высшего руководства. 3) Неверная 

организация процесса стратегического планирования. 4) Низкая эффективность процессов 

оперативного планирования и контроля. 5) Административная зависимость отдела 

стратегического планирования. 6) Неправильная организация взаимодействия с внешними 

консультантами. 7) Отсутствие стратегического контроля. Рассмотренные проблемы и 

трудности стратегического планирования тесно переплетаются со всеми проблемами 

управления компанией. Поэтому для эффективного стратегического планирования для 

начала необходимо решать относительно небольшие проблемы (управленческий учет, 

формирование управленческой отчетности и т.д.) [4]. Совершенствование системы 

стратегического планирования Основными организационно-техническими резервами роста 

эффективности процесса стратегического планирования являются: 1. Совершенствование 

орг.структуры стратегического управления. 2. Определение конкретных стратегий развития 

предприятия и включение их в систему стратегического планирования. 3. Организация 

эффективной работы маркетинга. 4. Внедрение системы автоматизированной поддержки и 

управления стратегическим развитием предприятия. 5. Построение эффективной модели 

стратегического планирования. Основополагающим моментом при формировании 
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эффективно функционирующей системы стратегического планирования предприятия должно 

являться создание службы стратегического планирования как элемента организационной 

структуры предприятия, направленной на практическую реализацию процесса 

стратегического планирования. Основной целью этой службы должно являться 

формирование, управление функционированием и совершенствованием системы 

стратегического планирования на предприятии. Порядок работы службы в рамках 

технологии формирования системы стратегического планирования на предприятии может 

быть представлен тремя этапами: 1. Формирование службы стратегического планирования. 

2. Разработка системы планов. 3. Реализация разработанных стратегий. На первом этапе 

происходит разработка положений о службе, осуществляется определение ее места в 

организационной структуре предприятия и организуется ее кадровое обеспечение. На втором 

этапе производится определение направлений через моделирование деловой среды на основе 

выбранной технологии стратегического планирования. На третьем этапе происходит 

реализация разработанных стратегий, включающая, с одной стороны, детализацию планов, а 

с другой – их интеграцию в части времени исполнения. Здесь же должен осуществляться их 

контроль и, в случае необходимости, корректировка. До недавнего времени маркетингу 

отводилась роль вспомогательного звена стратегического управления. Главной задачей 

маркетинговой деятельности считался сбыт, а теоретические обоснования в полезности 

маркетинга как инструмента стратегического управления полностью игнорировались. Связь 

маркетинга с процессом стратегического управления должна проявляться через 

взаимодействие с инновационной и инвестиционной деятельностью. Управление 

маркетинговой и инновационно-инвестиционной деятельностью должно быть одной из 

важнейших функций стратегического управления, так как именно эти виды деятельности 

являются центром стратегических инициатив. На предприятиях, в целях более полной 

реализации системы планов предполагается, во-первых, обеспечить формирование планов 

стратегических хозяйственных единиц (СХЕ) на принципах коммерческого расчета, а, во-

вторых, обеспечить взаимодействие ведущих служб, занимающихся стратегическим 

планированием. Формирование планов стратегических хозяйственных единиц и обеспечение 

взаимодействия финансовой и маркетинговых служб позволяют сформировать систему 

планов предприятия, организованную в соответствии с алгоритмом стратегического 

планирования. Для предприятий система планов может быть представлена в следующем 

виде: 1. Стратегический план предприятия с горизонтом планирования не менее 3 лет.  2. 

Годовой план предприятия в квартальной разбивке, представляющий собой совокупность: 3. 

Ежемесячный план производства, продаж, внедрения новой техники и движения финансовых 

средств, представляющий собой скорректированный годовой план в соответствии с 

колебаниями внешней и внутренней среды предприятия. 4. Оперативные планы 

производства и отгрузки, составляемые на недельной и ежедневной основе. 5. Бизнес-планы 

создания СХЕ или их динамика. Одним из важных условий, способствующих эффективному 

осуществлению процесса стратегического планирования, является оптимизация 

документооборота и информационных потоков, а также средств и методов их обработки 

внутри предприятий. Заключительной фазой процесса формирования системы планов 

является контроль. Основной методикой контроля является анализ отклонения фактических 

показателей от плановых. Контроль должен выявить как проблемы системы стратегического 

планирования, ошибки в построении математической модели, так и тактические ошибки 

каждого отдельного подразделения [5]. Заключение Теория стратегического планирования и 
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управления стали известны благодаря таким авторам, как И. Ансофф, Ф. Котлер, М. Портер 

и другие. Многое сделано для её интерпретации и адаптации. Система аргументации в 

пользу применения теории в организации может быть построена на следующих 

утверждениях. 1. Основная идея стратегического управления: «только постоянно изменяясь 

можно успешно вести бизнес и развиваться в условиях сильной конкуренции и 

непредсказуемых изменений во внешней среде». 2. Практическая и успешная реализация в 

организации системы стратегического управления необходима и возможна. 3. Система 

стратегического управления способна постоянно предоставлять руководителю точную 

управленческую информацию о наиболее подходящих вариантах стратегических планов, 

решений и поведения. Решение проблемы практического применения теории 

стратегического планирования и управления состоит в том, чтобы представить наиболее 

простой и понятный алгоритм реализации системного подхода, который позволял бы в 

бесчисленных вариантах стратегического поведения дать «вехи», «коридоры», пользуясь 

которыми, можно двигаться по индивидуальному, творчески разработанному маршруту с 

минимальным риском «подрыва» – неудачи применения этой системы.   
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Аннотация. В статье было рассмотрено понятие интеллектуального потенциала и 

принципов его формирования в полиязычной образовательной среде. 
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интеллектуальные ресурсы. 

 

Сейчас приоритетным направлением развития в нашей стране признано интеграцию в 

мировое сообщество, модернизацию образования в контексте европейских требований, 

принятия мер с целью практического присоединения образовательных учреждений к 

международной системе. Так, формирование интеллектуального потенциала при изучении 

нескольких иностранных языков и получении полиязычного образования в образовательном 

учреждении приобретают большего значения. 

Концепция экономики знаний стала в последнее десятилетие важным теоретико-

методологическим и научно-практическим основанием политики экономического роста 

многих стран. Она раскрывает новую роль и место интеллекта человека в обществе. В связи 

с ускорением темпов развития новейших технологий доступность знаний становится 

важнейшим условием для участия страны на мировой арене. Особенно в условиях кризиса 

знания остаются тем ресурсом, приобретает значение не только как уровень 

интеллектуальных возможностей, но и как экономический ресурс, становится базисом и 

средством создания и внедрения инновационных образовательных методик [2]. 

В последнее время правительство Республики Казахстан значительно поддерживает 

сектор интеллектуального развития экономики, одновременно повышая роль ее 

инновационного развития. В нашей стране нуждаются в квалифицированных кадрах сотни 

неоднородных частных бизнес-групп, которые лидируют в национальной экономике. Так, 

будущее благополучие нашей страны определяется интеллектуальным потенциалом страны. 

[5]. 

Интеллектуальный потенциал – это составляющая гуманитарного потенциала, и 

определяется по следующим составляющие: системе образования, компьютерном 

обеспечении, системы связи, базы данных на печатных и электронных носителях, систему 

науки, объекты интеллектуальной особенностей. 

Также интеллектуальный потенциал определяет способность человека, творить, 

накапливать и использовать, через призму высокой духовности, знания, проекты, идеи, 

интеллектуальную собственность для развития. 

Формирование интеллектуального потенциала происходит в процессе развития 

человека как индивида и его индивидуальности. Индивид рассматривается не как 

изолированный субъект, а как представитель определенной социальной группы (нации, 
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этнической общности). Каждый человек принадлежит к конкретному сообществу, 

субкультуре, а следовательно является носителем культуры, присущей этому обществу. В то 

же время человек «погружается» в многочисленную образовательную среду, которая 

постоянно взаимодействует и интегрируется. 

В то же время каждый человек может сочетать принадлежность к нескольким 

язычным культурам. Создавая полиязычную среду как вторую среду обитания, человек 

таким образом выражает свой многогранный творческий потенциал. Разнообразие 

проявлений культуры соответствует разностронности видов деятельности человека. 

Культура является «сквозной» общественной системой и органично объединяет в человеке 

его природные и социальные качества и одновременно является сферой их реализации. 

Формирование интеллектуального потенциала в условиях мульти языковой 

образовательной среды предусматривает следующие основные виды организации учебно-

познавательной деятельности, как коллективное, групповое, парное и индивидуальное 

обучение. В учебном процессе следует использовать разнообразные формы занятий: уроки, 

лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, групповые и индивидуальные 

консультации приспособлены к традициям разных культур [3]. 

Поликультурное языковое воспитание связано практически со всеми направлениями и 

видами воспитания, однако важнейшими для его реализации является связи с духовным и 

моральным [1]. 

Основными принципами формирования интеллектуального потенциала полиязычной 

образовательной среды являются: органическое сочетание обучения и воспитания, 

национального и гражданского воспитания, полиязычное и поликультурной развитие 

личности, приобщение учащихся к разветвленной сети кружков и клубов, которые 

обеспечивают различные виды творческой деятельности; обеспечение необходимых условий 

для сохранения физического и психического здоровья личности. 

Таким образом, основой формирования интеллектуального потенциала в полиязычной 

образовательной среде является формирование полиязычных знаний, которые должны 

перерасти в убеждения, формируя в дальнейшем поликультурное поведение специалиста в 

профессиональной деятельности. Поэтому основной задачей является формирование 

соответствующего содержания обучения на основе использования интеллектуального 

потенциала всех образовательных учреждений для пробуждения восприятия и формирования 

языковых ценностей [4]. 

Педагогические условия для формирования полиязычного интеллектуального 

потенциала будущих специалистов взаимосвязаны и требуют комплексной реализации в 

процессе обучения с применением культурологического, синергетического и интегративного 

подходов. Факторы полиязычности и их роль образовательно-воспитательной среды в 

формировании полиязыковой осведомленности учеников обусловливают решение важной 

социальной задачи – высокодуховной, культурно-образовательной, гуманной и толерантной 

к другим культурам личностей. 
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ЖАҢҒЫРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІНІҢ ӨСУІМЕН ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ЭНЕРГИЯ ЖҮЙЕСІН ТЕҢГЕРІМДЕУ (БАЛАНСТАУ) ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
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Аннотация 

 

Қазіргі таңда жаңғыртылатын энергия көздерінің қарқынды дамуы жағынан ТМД 

елдерінің арасында да, жаһандық деңгейде де ерекшеленетін Қазақстан Республикасы, 

қуаттарды теңгерімдеу мәселесімен, сонымен қатар дәстүрлі энергетикалық қоғам тарапынан 

жаңғыртылатын энергетиканы дамыту идеологиясын құптамау мәселелерімен бетпе-бет 

келіп отыр. ЖЭК жобаларының қымбаттылығына қатысты сыни көзқарастар да қоғам 

арасында орын алады. Алайда, бүгінгі күнгі, Қазақстанда және бүкіл әлемде өткізіліп жатқан 

ЖЭК аукциондарының нәтижелері, ЖЭК-тің дәстүрлі генерация көздерімен бәсекелесуге 

қауқарлығына дәлел болып табылады. Бұл технологиялардың алға басуымен, жаңартылатын 

энергия көздерін салуға күрделі шығындардың төмендеуімен, жабдықтар мен бөлшектердің 

өзіндік құнының төмендеуімен байланысты. Сонымен, бүгінгі күні қуаттарды теңгерімдеу 

мәселесі- біздің елде жаңартылатын энергия көздерін одан әрі дамытуға қарсы шығып тұрған 

басты кедергілердің бірі болып тұр. 

 

Аnnotation 

 

The rapid development of renewable energy in our country, which stands out for its growth 

rates both among the CIS countries and on a global scale, is faced with the problem of balancing 

capacities and, accordingly, with rejection of the ideology of developing renewable energy on the 

part of the traditional energy community; Also, the RES sector faces criticism regarding the high 

cost of renewable energy projects. In addition, there is a strong opinion in the professional 

community about the inability of RES facilities to compete with traditional generation, as well as 

about the economic inefficiency of RES for the country as a whole. However, even today the latest 

results of RES auctions in the world and in Kazakhstan speak of direct competition between RES in 

relation to traditional generation. This is due to the progress of technologies, the reduction of capital 

costs for the construction of renewable energy sources, the reduction in the cost of equipment and 

components. Thus, today the problem of balancing is the stumbling block that hinders the further 

development of renewable energy sources in our country. 

 

Қазақстанның қазіргі жағдайы. Қазақстанда жаңартылатын энергия көздерін 

дамыту он жылға жуық уақыт бұрын «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау 

туралы» ҚР заңының қабылдануымен басталды. Біздің ел жаңартылатын энергия көздерін 

дамыту бойынша ауқымды міндеттер қойды, соған сәйкес жаңартылатын энергияның үлесін 

электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінде 2020 жылы 3%, 2025 жылы 6%, 2030 жылға 

қарай - жеткізу керек - 10%, 2050 жылға қарай жаңартылатын және баламалы энергия көздері 

жалпы энергия тұтынудың кемінде жартысын құрауы керек. Бұл көрсеткіштер мемлекеттік 

бағдарламаларда да, ЭКСПО-2017 аясында ел басшылығы инвесторлар мен әлемдік 

қоғамдастыққа жариялаған даму стратегияларында да жазылған. 
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1 сурет. Қазақстан Республикасындағы электр энегиясын өндіру мен тұтыну статистикасы 

(КС МНЭ РК дереккөзінен алынған)  

 

Елде энергетиканың мүлдем жаңа секторы пайда болды, "жасыл" энергия нарығы 

қалыптасты. 2019 жылдың қорытындысы бойынша елімізде қуаты 1 ГВт-тан асатын 90 

нысан жұмыс істеді. ЖЭК секторы 406 млрд теңге инвестиция тартты, 975 тұрақты жұмыс 

орны құрылды, ЖЭК объектілері 81 млрд теңге мөлшерінде салық төлейді. 2018 жылдан 

бастап ЖЭК жобаларын іріктеу бойынша аукциондық сауда-саттықты қолдану тәжірибесі 

басталды, бұл технологиялар құнының, күрделі шығындардың, сондай-ақ ЖЭК нарығындағы 

бәсекелестіктің төмендеуімен бірге, қуаты 50 МВт КЭС құрылысына 12,49 тг/кВт.сағ. 

тарифке қол жеткізуге мүмкіндік берді (Түркістан облысы).  

Электр энергиясы нарығына келетін болсақ, 2019 жылы қазақстандық энергетика 

саласы 106 млрд кВт.сағ. астам электр энергиясын өндірді. 2019 жылы электр энергиясының 

ең көп көлемін бу турбиналық электр станциялары өндірді, бұл шамамен 86 млрд кВт.сағ. 

немесе 81,1%. 10 млрд кВт.сағ. (9,4%) электр энергиясын өндіру бойынша екінші орынды су 

электр станциялары алады. Газтурбиналық электр станцияларына 9 млрд кВт.сағ. немесе 

8,5% - дан аз келеді.  

Динамика Қазақстанда электр энергиясын тұтыну озық қарқынмен өсіп келе 

жатқанын көрсетеді. Соңғы бес жылда электр энергиясын өндірудің орташа жылдық өсімі 

2% – ды, ал оны тұтынудың өсуі - 3% - ды құрады. Сарапшылардың болжамы бойынша, 

Қазақстанда тұтыну өсе береді. Қазақстан экономикасының дамуы аясында электр 

энергиясын тұтынудың өсуі 2030 жылға қарай 136 млрд кВт.сағ. – қа дейін, 2050 жылға 

қарай 172 млрд кВт.сағ.-қа дейін күтіледі. Қазақстанда электр станцияларының негізгі 

жабдықтары тозуының жоғары деңгейіне байланысты, пайдаланудан шығару үшін жаңа 

қуаттар қажет: жаңартылатын энергия көздері объектілерінің белгіленген қуатын қоспағанда, 

2030 жылға қарай 11-12 ГВт және 2050 жылға қарай 32-36 ГВт айтарлықтай іске қосуды 

талап етеді. 

Елімізде ЖЭК электр энергиясын өндіру, қарқынды өсу үстінде: 2019 жылдың 

қорытындысы бойынша ЖЭК станциялары 2,4 млрд кВт.сағ. өндіріп алды. Оның ішінде 

шағын ГЭС-1105,3 млн кВт.сағ., жел электр станциялары-717,4 млн кВт.сағ., күн электр 

станциялары – 563,14 млн кВт.сағ. және биоэлектр станциялары – 14,9 млн кВт.сағ. ҚР 

энергетика министрлігінің ресми ақпараты бойынша, 2019 жылдың қорытындысы бойынша 

электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі ЖЭК өндірілетін электр энергиясының үлесі 

2,3% - ды құрады. ҚР Энергетика министрінің 2020 жылғы 15 қаңтардағы №15 бұйрығымен 

бекітілген ҚР БЭЖ электр энергиясының болжамды теңгеріміне сәйкес, 2020 жылдан 2026 

жылға дейінгі кезеңде ЖЭК электр энергиясын өндіру екі еседен астамға өсіп, 2023 жылға 

қарай 5,6 млрд кВт.сағ-қа жетуі тиіс. 2023 жылдан бастап бұл көрсеткіш ҚР Энергетика 
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министрлігінің болжамында өзгеріссіз қалады, бұл енгізуді шектеу саясатын көрсетуі 

мүмкін. 

ЖЭК жаңа нысандары 2025 жылға қарай ЖЭК-тен электр энергиясын өндіру үлесі 

бойынша 6% - ға тең көрсеткішке қол жеткізбеу тәуекелі бар, өйткені болжамды схемада бұл 

көрсеткіш бар болғаны 4,3% - ды құрайды (ЖЭК электр энергиясының 5,6 млрд кВт.сағ. / 

2025 жылы электр энергиясының жалпы өндірісінің 128,1 млрд кВт.сағ. × 100% = 4,3%). 

 

 
2 сурет. ЖЭК нысандарының электр энергиясын өндіруі, млн кВт.сағ. (МЭ РК дереккөзінен 

алынған)  

 

Маневрлік қуат. 2019 жылғы 29 қазанда өткен ҚР Үкіметінің отырысында "KEGOC" 

АҚ басқарма төрағасы Б.Қажиев: "энергия жүйесіндегі қуат теңгерімін қамтамасыз ету 

мәселесі Қазақстанның энергия жүйесіндегі ЖЭК үлесінің өсуін шектейтін фактор болып 

табылады. Осы міндеттерді шешу үшін жаңа маневрлік генерациялайтын қуаттарды енгізу, 

сондай-ақ оларды энергия жүйесіндегі қуат теңгерімін реттеуге қатысуға ынталандыру 

қажет, оның ішінде контрреттегіштер салуды қоса алғанда, гидроэнергетиканы дамыту 

орынды", - деп баяндаған болатын. "KEGOC" АҚ деректері бойынша Қазақстанның бірыңғай 

энергия жүйесінде көмірлі маневрлы  емес электр станцияларының үлесі жоғары болып 

табылады: электр энергиясының 70% - дан астамы көмір электр станцияларында өндіріледі. 

Салыстыру үшін: Еуроодақтың энергожүйелерінде көмір электр станцияларында электр 

энергиясын өндіру үлесі бар болғаны 19% - ды құрайды, АҚШ энергожүйесінде бұл шама 

27% – ды, Ресей Федерациясында-17% - ды, Өзбекстанда – 19%. Тиісінше, осы елдердің 

энергия жүйелеріндегі айтарлықтай үлесті маневрлік газ және су электр станциялары 

құрайды. Осылайша, ЖЭК үлесінің өсуіне кедергі келтіретін маневрлік қуаттардың 

жетіспеушілігі проблемасы расталады. Қандай да бір мағынада ЖЭК энергетика саласын 

дамыту және трансформациялау үшін триггер болып табылады. 

2019 жылғы желтоқсанның аяғында Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі 

ведомствоаралық комиссияның отырысында ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Шафхат 

Өтемісов жаңартылатын энергия көздерін (ЖЭК) және электр энергетикасын пайдалануды 

қолдау мәселелері жөніндегі заңға түзетулерді талқылау шеңберінде тұтынуды 

ынталандыруға сараланған тәсіл қажеттілігі туралы пікір білдірді: "Бүгінгі таңда 

республикада электр қуатының профициті маневрлік қуаттардың тапшылығымен қатар 

жүреді. Тәулік ішінде электр энергиясын тұтыну біркелкі емес. Кешкі сағаттарда 

жоғарылайды және түнде төмендейді. Бұл, тиісінше, электр станциясының жұмысын жедел 

өзгертуді талап етеді. Өндіру мен тұтыну теңгерімсіздігін реттеуге арналған маневрлік 

қуаттарды дамыту, бүгінде, реттеу қызметтері үшін Ресейге төлейтін қаржыны да 

қысқартады». 

Қуаттардың сәйкестігін (жеткіліктілігін) бағалау жөніндегі өз есебінде дәл қолда бар 

ЖЭК теңгерімдеудің теңгерімдеуші қуаттарының болмауынан энергия жүйесінде қуаттар өте 

қымбат, тиімсіз және Украина экономикасының дамуын бәсеңдетеді. 
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Қазақстанда енгізіліп жатқан теңгерімдеу құралдарыы. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ 

АҚ еншілес ұйымдары, «Самұрық-Энерго» АҚ, «KEGOC» АҚ – мен бірлесіп, 2017 жылы 

жиілік пен қуатты автоматты реттеуді енгізу жөніндегі арнайы жобаны (бұдан әрі-АРЧМ) 

іске қосты. Жоба энергия жүйесіндегі электр энергиясын өндіру-тұтыну теңгерімін 

автоматты түрде ұстап тұруға бағытталған. 

Жоба шеңберінде жобаланып жатқан АРЧМ-ге Мойнақ СЭС-ін, Екібастұз МАЭС-1-ді 

қосу жоспарлануда. Бұдан басқа, жобаға қосымша Бұқтырма СЭС, Өскемен СЭС, Шүлбі 

СЭС қосылған. Қазіргі уақытта Мойнақ ГЭС және Б.Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1 

бойынша "KEGOC" АҚ мен "Самұрық-Энерго" АҚ арасында Қазақстан БЭЖ-нің АРЧМ құру 

жөніндегі жұмыстарды үйлестіру туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. 2019 жылы жобалау-

сметалық құжаттамаға кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізілді және қазіргі уақытта 

АРЧМ үшін жабдықтарды жеткізу жоспарлануда. АРЧМ пайдалануға беру 2021 жылдың II 

тоқсанына жоспарланған. 

Жобаны іске асыру мерзімі: 2019-2021 жылдар. Оны енгізумен "Самұрық-Энерго" АҚ 

2021-2025 жылдар ішінде жүйелік операторға қызмет көрсету есебінен 4,3 млрд теңге 

мөлшерінде қаржылық пайда күтеді. 

АРЧМ жобасынан түсетін пайда, сондай-ақ балансты реттеудің жеделдігі деңгейін 

арттыру және Қазақстан БЭЖ-де Қуаттың ауытқу шамасын төмендету болып табылады. 

 

Қорытынды 

 

Қазақстанда ЖЭК-ін теңгерімдеу проблемасы: энергия жүйесінің тарихи қалыптасқан 

икемділігінің болмауына, маневрлік генерация тапшылығына, дәстүрлі генерацияны 

әртараптандырудың аз үлесі мен маневрлік қуаттардың дамымауы, нарықтық тетіктердің 

болмауы, сондай-ақ есеп айырысу қаржы орталығы мен жүйелік оператордың ұлттық 

диспетчерлік орталығы үшін ЖЭК объектілерінің болжамдарын ұсыну бойынша тәртіптің 

болмауына баланысты шешімін таппай отыр.  

Расымен де, ЖЭК-ін желіге интеграциялау проблемасы бар, бірақ оның шешімі ЖЭК-

нен бас тарту немесе олардың одан әрі дамуын шектеу емес -  энергия жүйесінің икемділігін 

дамыту болып табылады. Сонымен қатар, соңғы он жылдағы сараптамалық пікірлерге шолу 

көрсеткендей, қуаттылықты теңгерімдеу және резервтеу проблемасы ЖЭК қарқынды 

дамуына дейін (2014 жылға дейін) болған. 

2030 жылға қарай электр энергиясының болжамды тапшылығын және 2030 жылға 

қарай өндірілетін электр энергиясының үлесі 10%-ды құрайтын ЖЭК-і одан әрі дамытуды 

ескере отырып, егер жақын арада қандай да бір практикалық қадамдар жасалмаса, бұл 

проблема одан әрі шиеленісетін болады. Осы міндетті шешуге кешенді көзқарас мақсатында 

Қазақстан Республикасы үкіметтік деңгейде Қазақстанның электр энергетикасының орта 

мерзімді перспективаға дамуын көрсететін стратегиялық құжат әзірлеу қажет. Бұл құжат 

дәстүрлі генерацияны дамыту, сондай-ақ ЖЭК және баламалы энергетиканы дамыту, 

теңгерімдеуші қуаттарды дамыту, тұтастай алғанда елдің энергия жүйесін дамыту және 

трансформациялау бағыттарын ескеруі тиіс. Мұндай трансформация бойынша жұмыстарды 

бастамайты болсақ, елдің энергетикалық қауіпсіздігі үшін үлкен тәуекелдер бар екенін 

ескерте кеткен жөн. Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 

жуырдағы Мюнхенге және Германияның ірі компанияларының басшыларымен кездесу 

сапары барысында: "Біз Қазақстанда көбірек жел және күн электр станцияларын салуымыз 

керек, бірақ тиісті инфрақұрылымның жетіспеушілігі бар", - деп мәлімдеген болатын. 

Сондықтан ЖЭК де, энергия жүйесі де заманауи трендтерді ескере отырып, бір 

бағытта қатар дамуы тиіс. Жаңартылатын энергетика жалпы энергия жүйесінің оң өзгеруі 

мен трансформациясын қамтамасыз ететін локомотив бола алатыны сөзсіз. 
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Алматы энергетика жəне байланыс университеті 
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Андатпа 

  Кез келген елдің прогресі көбінесе оның энергия ресурстарының болуына және 

олардың жинақталуына байланысты . Осы құрылымды шешу және жұмысты жеңілдету 

мақсатында қазіргі уақытта жабдықтар мен техниканы тиімді басқару жүйелерін енгізуде, 

сонымен қатар әр түрлі модельдерді қолдана отырып, мұнай – газ кен орындарын игеру 

процесін автоматты басқару мен мониторингілеуде көрініс табатын өнеркәсіпті 

цифрландыруға қызығушылық артып келеді. Мақалада мұнай машинасының энергияны 

үнемдейтін электр жетегінің мүмкіндіктері, оны жүзеге асырудың артықшылықтары 

қарастырылады. Іске асыру шешімінің көмегімен мұнай саласына арналған электр 

жетектерін басқару шкафтарын әзірлеу бойынша мұнай саласының танылуына сәйкес 

әмбебап. Біз осы модельді пайдалану кезінде энергия тиімділігінің айырмашылығын 

салыстырамыз. Мақалада автоматты басқару жүйесіндегі жаңашылдық және олардың 

мониторингі , қысқаша шолуы және олардың арасындағы айырмашылық ескеріледі. 

Кілт сөздер: тербелмелі білдек, электр жетек, жиілік түрлендіргіш, Smart Grid, IGBT 

транзистор 

Қазіргі таңда жаһандық тұтыну құрылымы өзгеруде индустриядағы өзгерістерді талап 

етеді. Бүгін жаһандық экономиканың қарқыны-қатаң бәсекелестік жағдайында. Бұл тұрақты 

дамудың қамтамасыз етудің тікелей жолы болып саналады. Мұнай өндірісі елдегі мұнай 

химиялық және мұнай қайта өңдеу инфраструктурасының басты фактор болды. Отандық 

қуат айтарлықтай өсті бұл ішкі тұтынуды толығымен қамтамасыз етуге және мұнай 

өнімдерінің сапасын жақсартуға мүмкіндік берді. Алайда энергия мен ресурс үнемделуі 

толыққанды ескерілмей келеді. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда электр жетектерінің электр энергиясын тұтынуы жалпы 

тұтынудың 60% құрайды. Бұл көрсеткішті төмендетудің ең көп таралған тәсілі-мұнай өндіру 

кезінде технологиялық процестердің қажеттілігіне байланысты тұтынылатын қуатқа сәйкес 

айналу жылдамдығын басқаруға мүмкіндік беретін электр энергиясы параметрлерінің 

арнайы түрлендіргіштерін (жиілік түрлендіргіштері, кернеу мен токтың автономды 

инверторлары және т.б.) пайдалану. Жоғары шығындарға қарамастан, жиілік 

түрлендіргіштері (ЖТ) әртүрлі. Жиілік түрлендіргіш бірнеше функцияларды орындайды, 

мысалы тегіс қосылу құрылғысы , жылдамдық реттегіші, ваттметр, микроконтроллер. 

Түзеткіш бөліміндегі IGBT транзисторларының ең соңғы модельдері электр энергиясын 

желіге қайтара алады. Соңғы функция әр тұтынушы электр энергиясы көзі бола алатын 

Голандиядан үлгі алып, Smart Grid-ті енгізу бойынша зерттеулерде үлкен рөл атқарады. 

Алайда, бұл тек өнеркәсіптік қондырғыларын желіден энергия шығынын азайту үшін 

пайдаланылады. Инвертордың басқа функциялары қозғалтқыштың іске қосу моментінің 

төмендеуін қамтамасыз етеді, импульстің ені модуляциясы есебінен жылдамдықты үлкен 

диапазонда реттейді (IGBT транзисторларының жиілігі 20 кГц жетеді), электр параметрлерін 

өлшеу жеке өлшеу құралдарының қажеттілігін болдырмайды, микроконтроллер жиілік 

түрлендіргіштің жұмысын қажетті алгоритм бойынша бағдарламалауға мүмкіндік береді. 
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Жиілікті түрлендіргіштің тағы бір артықшылығы - танымал желілік протоколдармен 

(ModBus, ProfiBus, Profinet, Ethernet / IP) әдепкі бойынша немесе қосымша желілік 

модульдердің көмегімен үйлесімділігі. Осыған байланысты диспетчерлік бөлмеден бақылау 

және басқару үшін қажетті әдіске (GSM немесе байланыстың басқа түрлері) сәйкес желіні 

ұйымдастыру оңай. Мұндай жабдық әдетте жетектің басқару шкафтарында орналасады. 

Мақалада қарастырылған тұжырымдама Қазақстан Республикасының мұнай саласына 

арналған электр жетектерін басқару шкафтарын дамыту бойынша әмбебап шешімді жүзеге 

асыру болып табылады. Мұнай және газ өнімдерінің технологиялық өндірісін талдау кезінде 

өндірістің бастапқы кезеңінде (мұнай өндіру) сорғыш штангалы сорғының электр жетегі 

үшін заманауи басқару шкафын жасау қарастырылды.  

Жасақтама барысында мұнай-газ өндіретін кәсіпорындардың көпшілігі орналасқан 

Оңтүстік-Батыс Қазақстанның климаттық ерекшеліктері ескерілмеді. Жазда қатты қыздыру 

әсерінен жабдықтың электрондық компонентінің істен шығуына әкеліп соқтырады, ал құмды 

дауылдар радиаторларға кіріп, желдеткіш торларды бітеп салқындатуды нашарлатады. 

Жабдық қымбат болғандықтан, кейбір материалдарға үнемделген, бұл жабдықтың 

сенімділігінде қиындық туғызады. Бұл жабдықты орнатқан компания шетелдік болдықтан, 

Қазақстанда өкілдігі болмады , соған байланысты тиісті технологиялық қызмет көрсету 

болмады. Бұл аспектілерді отандық өндірушілердің жаңа әзірлемелерін енгізу арқылы оңай 

шешуге болады. Бұл тәсіл экономикалық компоненттерден басқа, әртүрлі салалардағы ұқсас 

мәселелердегі ішкі дамудың артуына түрткі болады. Динамограммалар мен 

ваттметрограммалар плунжердің өзгеріс суретін береді (1-сурет). 

 

 
1-сурет. Теориялық динамограммалар (нақты динамограммада сол процестер бв және га кіші 

әріптерімен белгіленеді): 

 

1-теориялық идеалды динамограмма; 

2-Инерция күштерін ескермегендегі теориялық нақты динамограмма; 

3-Инерция күштерін ескергендегі теориялық нақты динамограмма 

 

Графикке динамограмма немесе ваттметрограмманы сілтеме үлгісімен қосу арқылы 

мұнай тербелісі мінез-құлқының сипатын өзгерту мұнай тербелісі машинасының тиімділігін 

арттырады. 

Шешім нұсқаларының бірінде қарнақты-терең сорғының жер асты құраушысын 

түсіру кезінде (теріс фаза) рекуперациялау арқылы электр жетегінің энергия тиімділігін 

арттыру қарастырылады (ҚР – да жер асты құраушысының ең көп таралған түрі-плунжер). 

Энергия қайта аккумулятор батареяда жиналады және плунжерді көтеру үшін қолданылады 

(оң фаза). Егер ЖТ пайдалану кезінде бізде энергияны үнемдеудің 40% - ы болса, онда 

рекуперациямен бұл көрсеткіш біздің күтулеріміз бойынша 55-60% - ға дейін өсуі тиіс. 
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Экономия энергии даже на показателе 5% с учетом огромного количества скважин с 

штанговыми-глубинными насосами вырастет до значительных цифр, который будет 

различным для каждого предприятия. Будет эффект не только на показатели по потреблению 

электричества – дорогое оборудование окупит себя за короткое время. 

Қуатты үнемдеу, тіпті 5% деңгейінде, штангалық терең сорғылары бар ұңғымалардың 

үлкен санын ескере отырып, әр кәсіпорын үшін әр түрлі болатын маңызды сандарға дейін 

өседі. Электр энергиясын тұтыну көрсеткіштеріне ғана емес, сонымен қатар қымбат 

жабдықтар қысқа мерзімде өзін ақтайды. 

Технологиялық процестің барлық деректері (электрлік те, технологиялық та) 

ұйымдастырылған Wi-Max желісі арқылы жіберіледі [3], бағдарламалық қамтамасыз ету 

жүйелерін (SCADA, TiaPortal және т.б.) қолдана отырып, автоматтандырылған басқару 

жүйесінің (АБЖ) көптеген протоколдарымен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ, кері байланыс 

болады, яғни диспетчер бақылаудан басқа, электр жетегін басқара алады: жылдамдық 

мәндерін орнатады, іске қосады және тоқтатады. Барлық жүйенің жалпы құрылымы 2- 

суретте көрсетілген. 

Әзірленген басқару шкафтары, шамалы өзгертулермен, технологиялық процеспен 

байланысты электржетектер жүйесін сенімді және функционалды басқару мен бақылау қажет 

болатын басқа салаларда да қолайлы. Бұл жасақтаманың маңызды айырмашылығы - 

жабдықтардың бір бөлігі (жабық корпус, салқындату, байланыс, бағдарламалық жасақтама) 

және персоналдың жұмысы, баптау мен техникалық қызмет көрсетуді орындау, ішкі 

нарықты өндіріс көлемімен қамтамасыз ету. 

2 cурет – Жалпы құрылымдық схема 

 

Қорытынды 

Қазіргі кезде мұнай өндіру саласында пайдаланылатын шешімдерді зерттеу 

Қазақстанның көптеген кен орындарында мұнай тербелмелі станоктарының пайыздық 

улеспен тиімсіз екенін көрсетіп келеді . Олардың модернизацияланған түрлеріне осы 

саладағы заманауи әзірлемелер кірмейді. 

Тербелетін сорғылардың сипаттамаларын есептеу және салыстыру олардың 

динамограмдары мен ваттметрограммаларын анықтамалық мәндерге жақсарту және 

жақындату мүмкіндігін көрсетеді. 
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Құрылымның механикалық тұтастығына әсер етпестен, мұнай машинасының 

көмегімен өндірудің технологиялық процесін автоматтандырудың барлық шешімдері 

жасалды. Бұл жаңа әзірлемелер мен зерттеулердің көмегімен, сондай-ақ осы салада 

қолданылатын шешімдердің барлық кемшіліктерін есептеу арқылы жүргізілді. 

Әзірлеуді енгізу кезінде тербелмелі станогы жетегінің энергия тұтынуы 40%-ға төмендейді, 

ұңғыманың дебиті 10-15% - ға артады, ал плунжер сорғысы бар тербелме-мұнай станогының 

қызмет ету мерзімі 3-5 жылға дейін артады деп күтілуде. 
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Abstract. Social networks connect hundreds of millions of Internet users around the world 

and are an important channel for obtaining information. In recent years, there has been an increased 

interest in the field of sociopsychology in the scientific world, which is manifested in the 

appearance of a large number of studies, the authors of which offer various methods for 

constructing an individual model of a person using a social network. 

This article analyzes the works devoted to identifying the relationship between personal 

qualities and depression of a person in social networks. The importance of solving the problem with 

the help of information systems is determined by the need to identify depression and take treatment 

measures at an early stage. 

Keywords: depression, social networks, psychology, information systems, analysis. 

*** 

Аңдатпа. Әлеуметтік медиа бүкіл әлем бойынша жүздеген миллион интернет 

қолданушыларын біріктіреді және ақпарат алудың маңызды арнасы болып табылады. Соңғы 

жылдары ғылыми әлемде социопсихология саласына қызығушылықтың артуы байқалады, 

бұл көптеген зерттеулердің пайда болуынан көрінеді, олардың авторлары әлеуметтік желіні 

қолданушы адамның жеке моделін құрудың әртүрлі әдістерін ұсынады. 

Осы мақалада әлеуметтік желілерде адамның жеке басының қасиеттері мен 

депрессиясы арасындағы байланысты анықтауға арналған жұмыстарға талдау жүргізілді. 

Мәселені ақпараттық жүйелер көмегімен шешудің маңыздылығы депрессияны анықтау және 

ерте сатысында емдеу шараларын қабылдау қажеттілігімен анықталады. 

Түйінді сөздер: депрессия, әлеуметтік желілер, психология, Ақпараттық жүйелер, 

талдау. 

*** 

Аннотация. Социальные сети объединяют сотни миллионов интернет-пользователей 

по всему миру и являются важным каналом для получения информации. В последние годы в 

научном мире наблюдается повышенный интерес к области социопсихологии, что 

проявляется в появлении большого количества исследований, авторами которых 

предлагаются различные методы построения индивидуальной модели человека, 

использующего социальную сеть. 

В данной статье проведен анализ работ, посвященных выявлению связи между 

личностными качествами и депрессией человека в социальных сетях. Важность решения 

проблемы с помощью информационных систем определяется необходимостью выявления 

депрессии и принятия лечебных мероприятий на ранней стадии. 

Ключевые слова: депрессия, социальные сети, психология, информационные системы, 

анализ. 

Кіріспе 

Әлеуметтік медиа бүкіл әлем бойынша жүздеген миллион интернет қолданушыларын 

біріктіреді және ақпарат алудың маңызды арнасы болып табылады. Соңғы жылдары ғылыми 

әлемде социопсихология саласына қызығушылықтың артуы байқалады, бұл көптеген 

зерттеулердің пайда болуынан көрінеді, олардың авторлары әлеуметтік желіні қолданушы 

адамның жеке моделін құрудың әртүрлі әдістерін ұсынады. 
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Әлеуметтік желілердегі пайдаланушылардың мінез-құлқын көрсететін үлкен деректерді 

талдау әдіснамасының таралуымен зерттеушілер норма мен патологиядағы адамдардың жеке 

қасиеттері мен мінез-құлқы туралы мәліметтермен жұмыс істейтін болжамды модельдерді 

құру мен тексерудің жаңа мүмкіндіктерін ашты. Ақпараттық технологиялардың дамуымен әр 

түрлі мәліметтер коллекциясы қол жетімді болды: пайдаланушылардың табиғи тәртібі, 

достар мен жазылушылардың саны, хабарламалар, фотосуреттер, “лайктар”, 

қызығушылықтар мен қауымдастықтардың тізімдері, аудио және бейне жазба және т.б., 

мәліметтерді жинау процедурасы жеңілдетілді. Әлеуметтік желілерді пайдаланушылардың 

мінез-құлқын олардың жеке қасиеттері мен психологиялық күйін анықтау тұрғысынан 

зерттеу тез арада зерттеудің ең танымал бағыттарының біріне айналды. 

Әлеуметтік желідегі хабарламаларда қолданылатын эмоциялар мен тіл күнделікті 

өмірде қайталанатын депрессиялық бұзылуды (бұдан әрі депрессия) сипаттайтын сезімдерді 

көрсете алады, мұнда белгілерді анықтауға және интернеттегі профилактика әдістеріне жеке 

назар аударылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы депрессияны әлемдегі ең ауыр 

аурулардың бірі ретінде анықтайды. Ақпараттық белгілерді анықтау тапсырмасының 

маңыздылығы бүкіл әлемде 350 миллионға жуық адамды қамтитын аурудың кең таралуына 

байланысты. 

 

Депрессия мен тұлғаның ерекшеліктері арасындағы байланыс 

Психологиялық факторлардың (белгілердің) “үлкен бестігіне”: “openness” (тәжірибеге 

ашықтық, ақыл-ой), “consciousness” (сана, өзін-өзі тану, ар-ождан), “extraversion” 

(экстраверсия: жігерлі мінез-құлық, байланысқа бейімділік), “agreeableness” (ізгілік, 

жағымдылық, келісу қабілеті), “neuroticism” (нейротизм, эмоционалды тұрақсыздық, 

мазасыздық, өзін-өзі бағалаудың төмендігі) жатады [1]. 

Бес факторлы модель арқылы жеке тұлғаны зерттеуге және сипаттауға диспозициялық 

тәсіл аясында белгілі бір факторлар психикалық бұзылулардың болжаушылары және/немесе 

корреляциясы болып табылатын ережеге сүйенетін клиникалық бағыттағы жұмыстардың 

мысалдары бар [2]. “Үлкен бестікті” диагностикалық мақсатта жеке басының бұзылуының 

критерийлерімен салыстыру үшін де, емдеу туралы шешім қабылдау үшін де қолдану 

ыңғайлы екендігі көрсетілген. Бірқатар зерттеулер жеке қасиеттердің модельдерін 

бұзылулардың психиатриялық модельдерімен біріктіру мүмкіндігін талқылайды. Олар 

“үлкен бестіктің”, жеке басының бұзылуы мен мінез-құлық бұзылыстарының байланысы 

туралы мәліметтерге сүйенеді [3].  

Сонымен қатар, тұлғаның бейімділігі мен психикалық бұзылулардың үш класы 

арасындағы берік және сенімді болжамдық байланысты көрсететін ауқымды зерттеулерден 

алынған мәліметтер бар: бұл мазасыздық және депрессиялық спектр; нашақорлықтың 

бұзылуы. Нейротизмнің жоғары деңгейі және сананың төмен деңгейі осы бұзылулардың 

пайда болу қаупін едәуір арттыратыны анықталды. Сонымен қатар, барлық дерлік бұзылулар 

үшін предикторлар невротизм шкаласы бойынша жоғары және келісім мен сана шкаласы 

бойынша төмен болғандықтан, “үлкен бестік”  жақсы болжайды, бірақ жеке басының 

бұзылуын жақсы ажыратпайды [4]. 

Әлеуметтік медианы қолданумен депрессияның байланысы 

Ағымдағы зерттеулер депрессия мен әлеуметтік медиа қолданушыларының мінез-

құлқы арасындағы екіұшты байланысты көрсетеді. Facebook, Instagram және Twitter-ді ұзақ 

уақыт қолдану депрессия белгілерінің жоғарылауымен, өзіне деген сенімділіктің 

төмендеуімен және өзін-өзі бағалау әлсіреуімен байланысты болуы мүмкін екендігі 

анықталды. Сонымен қатар, басқада бірқатар зерттеулерде қарама-қарсы нәтижелер 

ұсынылды және әлеуметтік желілерді пайдалану сау мінез-құлық пен әлеуметтік қолдаумен 

тікелей байланысты екенін көрсетті: әлеуметтік желілердегі оң өзара әрекеттестіктер 

әлеуметтік қолдау мен әлеуметтік сезімдерге ие болатындығы анықталды қосылу төменгі 

деңгейдегі депрессиямен және мазасыздықпен жүреді, ал теріс өзара әрекеттесу мен 

әлеуметтік салыстыру депрессия мен мазасызданудың жоғары деңгейімен байланысты [5]. 
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Пенсильвания университетінде 143 студенттің қатысуымен эксперимент өткізілді. Олар 

әлеуметтік желілерде ұзақ уақыт өткізу депрессия мен жалғыздық сезімін тудыратынын 

көрсетті. Жұмыс Journal of Social and Clinical Psychology журналында жарияланды.  

Авторлар екі рандомизацияланған топтың жағдайын салыстыруға шешім қабылдады. 

Эксперименттің басында психологтар сауалнама жүргізіп, оның барысында еріктілердің 

көңіл-күйі мен әл-ауқатын анықтады. Сондай-ақ олар Facebook, Instagram және Snapchat-та 

iphone статистикасын қолданумен өткен орташа уақытты өлшеді. Содан кейін олар кездейсоқ 

барлық 143 қатысушыны (оның 108-і қыздар) екі топқа бөлді. Сынақ ретінде бірінші топ өз 

студенттері әдеттерін өзгертпеді және бұрынғыдай көп уақытты әлеуметтік желіге арнады. 

Екінші топ мүшелері әлеуметтік желілердің әрқайсысына күніне 10 минуттан артық уақыт 

жұмсамады. Мұндай жағдайлар үш апта бойы жалғасты. 

Эксперименттен кейін қатысушылардың эмоционалдық жағдайын өлшеу үшін 

психологтар жеті индикаторы бар сауалнаманы таңдады: әлеуметтік қолдау, қоршаған 

ортадан оқшауланып қалудан қорқу, жалғыздық, мазасыздық, депрессия, өзін-өзі бағалау 

және өзін қабылдау. Нәтижелер жалғыздық пен депрессия мен әлеуметтік медиада өткізген 

уақыт арасындағы нақты байланысты көрсетті. Үш аптаның соңында эксперименттік топтың 

барлық мүшелері депрессия белгілерін бақылау тобымен салыстырғанда азырақ көрсетті (1-

cурет). 

 

 
 

1-Cурет. Екі топтың жалғыздығын бағалау 

 

Зерттеулер көрсеткендей, депрессия белгілері бар адамдар өздерінің мінез-құлықтарын 

өзгертеді, бұл әлеуметтік желілерде де көрінуі мүмкін. Осылайша, жеңіл және орташа 

депрессиямен ауыратын респонденттер музыканы, әсіресе классикалық музыканы жиі 

тыңдайды, ал қатты депрессиямен ауыратын адамдар оны тыңдамайды. Әлеуметтік өзара 

әрекеттесудің қарқындылығы өзгеруде, отбасымен және әріптестерімен оффлайн 

байланыстардың саны мен ұзақтығының төмендеуінің жалпы тенденциясына қарамастан, 

ауыр депрессияға ұшыраған респонденттер жеңіл және орташа депрессияға ұшыраған 

адамдарға қарағанда телефонмен көбірек сөйлеседі. 

Жағымсыз сөздерді қолданудың құбылмалылығы әлеуметтік медиа қолданушыларында 

депрессияны диагностикалау үшін қарапайым, бірақ сезімтал шара болуы мүмкін, бірақ оның 

пайдалылығы платформаға байланысты әр түрлі болуы мүмкін: Facebook қолданушылары 

үшін бұл көрсеткіш депрессияның ауырлық дәрежесін болжады, ал Twitter үшін, керісінше - 

төменгі. 
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Депрессияны болжауға болатын статистикалық модельдер бар. Модельдер Twitter-дегі 

депрессивті индикативті жазбаларды анықтау және депрессия деңгейін анықтау үшін 

қолданылатын Social Media Depression Index (SMDI) деп аталатын көрсеткішке сүйенеді. 

Twitter хабарламалары функция векторлары ретінде ұсынылған (мысалы, эмоция, уақыт, n-

грамм, стиль, қатысу ерекшеліктері). Функциялар кеңістігін азайту үшін негізгі 

компоненттерді талдау әдісі қолданылды (PCA).  
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АННОТАЦИЯ 

Изучение криогелей на основе продуктов ассоциации комплементарных структур 

– интерполиэлектролитных комплексов с участием природных макромолекул представляет 

интерес, так как совокупность уникальных свойств (биосовместимость, проницаемость, 

способность набухать в воде и биологических средах) делают их перспективными 

физиологически материалами для биомедицинских целей.  

В данной работе рассматривается получение биоактивных криогелей на основе 

ИПЭК хитозана с гелланом, исследование их физико-химических, биологических свойств и 

возможность их практического применения в медицине. 

Будут получены теоретические и практические сведения о структуре и свойствах 

новых биосовместимых криогелей на основе ИПЭК хитозан-геллан. Будут полученые 

данные об использовании их в медицинских целях. 

 

1. Общие сведения о полимерных криогелях 

1.1 Криотропное гелеобразование и классификация криогелей 

 

К перспективным материалам для использования в медицине и биотехнологии 

относятся криогели (от греч. «криос» - мороз, лед) - макропористые гелевые системы, 

формирование которых протекает в неглубоко замороженных средах. Криотропное 

гелеобразование является сложным процессом, состоящим из нескольких стадий. На 

начальном этапе производят растворение подходящих веществ-предшественников в 

растворителе, в качестве которого наиболее часто используют воду, а также ряд 

органических растворителей (напр., ДМСО, ДМФА, и т.д.). Многочисленными 

исследованиями [1, 2] показано, что, аналогично полимерным гелям, криогели могут быть 

получены из различных реакционных систем, подразделяемых на следующие категории: 
а) Коллоидные дисперсии, замораживание которых приводит к усилению 

взаимодействия между отдельными частицами и в результате к образованию криогелей, 

стабилизированных как силами когезии, так и образующимися между частицами 

химическими связями, если в исходной системе присутствуют соответствующие кросс-

агенты. 

б) Растворы на водной или органической основе мономерных предшественников, 

полимеризация или поликонденсация которых при неглубоком замораживании приводит к 

образованию ковалентно сшитых гетерофазных гелевых систем. 
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в) Растворы высокомолекулярных предшественников, в которых при неглубоком 

замораживании протекают реакции межмолекулярной сшивки под действием химических 

агентов либо под действием облучения (электронное, гамма-, УФ-излучение, фотолиз в 

присутствии подходящего инициатора), в результате чего формируются химически сшитые 

пористые матрицы. 

г) Растворы так называемых саможелирующих полимеров, на основе которых 

формируются физические (нековалетные) криогели в результате «ухудшения» качества 

растворителя, или же в результате введения в раствор растворимых компонентов, 

приводящих к изменению конформации макромолекул полимера (денатуранты, в случае 

таких биополимеров, как белки) [3, 1]. 

д) Растворы полиэлектролитов и ионных низкомолекулярных либо полимерных 

кросс-агентов, когда в результате замораживания-оттаивания которых формируются 

криогели, чья гелевая сетка стабилизирована за счет устойчивых ионных связей между 

цепями полиэлектролита [4]. 

Принципиальная схема криотропного гелеобразования приведена на Рисунке 1. После 

растворения/распределения всех исходных компонентов полученную систему охлаждают 

для обеспечения равномерного температурного поля во всем объеме реакционной среды, а 

также с целью понижения начальной скорости реакции между компонентами системы, после 

чего вносят требуемый инициатор или сшивающий агент, запускающий процесс 

гелеобразования. Затем данную реакционную систему неглубоко замораживают и 

инкубируют в течение определенного периода времени при заданной отрицательной 

температуре. 

Неглубокого замороженная (при температуре ниже не более нескольких десятков 

градусов точки кристаллизации растворителя) исходная система (раствор или коллоидный 

золь) является двухфазной (Рисунок1: 4) и состоит из поликристаллов замороженного 

растворителя (в случае воды – льда); и тонкой прослойки незамерзшей жидкости, 

называемой незамерзшей жидкой микрофазой (НЖМФ; Рисунок 1: 5) со 

сконцентрированными в ней гелеобразующими компонентами, суммарный объем которой в 

десятки раз меньше общего объема образца. Данная прослойка криоконцентрата, 

присутствующая между поликристаллами растворителя, служит реакционной средой, в 

которой протекают взаимодействия между предшественниками (Рисунок1: 1 и 3) с 

образованием фазы полимерного геля. При этом гелеобразование может протекать как 

непосредственно во время замерзания исходной системы (например, коллоидной дисперсии 

клейстеризованного крахмала), так и при инкубирования образцов в замороженном 

состоянии (ковалентно сшитые криогели) либо в ходе оттаивания замороженных препаратов 

(чаще характерно для нековалентного криотропного гелеобразования). 

По завершении криотропного гелеобразования образец оттаивают, в результате чего в 

массе криогеля остаются полости, заполненные оттаявшим растворителем (Рисунок1: 8), а 

силы поверхностного натяжения собственно гелевой фазы (Рисунок1: 6) 
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Рисунок 1. Схема процесса криотропного гелеобразования 
 

1 - высокомолекулярный гелеобразующий предшественник; 2 и 8 - раствои- тель; 3 - 

низкомолекулярный гелеобразующий предшественник или разбавите- ли; 4 - 

поликристаллы замерзшего растворителя; 5 - незамерзшая жидкая мик- рофаза; 6 - 

полимерная сетка криогеля (стенки макропор); 7 - макропоры; 8 – 

оттаявший растворитель. 

искривляют поверхность стенок макропор (Рисунок 1: 7), которые принимают 

округлую форму вместо ограненной, свойственной частицам кристаллического порогена. 

Поскольку гелевая фаза криогеля формируется при высоких концентрациях 

предшественников она представляет собой частую пространственную сетку, обладающую 

собственной (гелевой) пористостью. 

По типу связей, стабилизирующих узлы такой гелевой сетки, криогели подразделяют на: 

а) Химически (ковалентно) сшитые криогели, как правило получаемые путем сшивки 

высокомолекулярных предшественников под действием различных сшивающих агентов, 

взаимодействующих с соответствующими функциональными группами 

высокомолекулярного предшественника, либо синтезируемые через реакции радикальной 

полимеризации в неглубоко замороженных системах. 

б) Физические (нековалентные) криогели формируются в результате криогенной 

обработки систем, содержащих «саможелирующие» синтетичские и природные полимеры. 

Как правило, узлы пространственной гелевой сетки физических криогелей стабилизированы 

либо водородными связями, как в случае с криогелями на основе поливинилового спирта 

(ПВС) [5], либо за счет гидрофобных взаимодействий между участками макромолекул 

предшественника. Нековалентные узлы пространственной сетки таких криогелей 

формируются в результате коагуляции полимерного предшественника, вызванной как 

ухудшением термодинамическго качества растворителя, так и при введении в систему агента, 

вызывающего изменение конформации полимера. 

в) Ионотропные (ионные) криогели образуются в результате сшивки полиэлектрлитов с 

помощью ионов. Ионные криогели на основе белков практически не встречаются в научной 

литературе. 

 

1.2 Основные характеристики криогелей и криоструктуратов 

Одной из наиболее важных как с феноменологической, так и с практической точек 

зрения особенностей криогелей, является их гетерофазная макропористая текстура, причем 

поры во всем объеме криогеля являются взаимосвязанными, а диаметр пор может быть от 

единиц до нескольких сотен микрон. Помимо линейных размеров, макрокопористую 

структуру криогелей характеризуют такие часто упоминаемые в литературе показатели, как 
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форма и объем пор, распределение пор по размерам, степень их взаимосвязанности, толщина 

стенок макропор, степень пористости. Эти параметры поддаются регулировке и зависят от 

свойств исходной системы и условий криогенной обработки исходной реакционной 

системы. В частности, на диаметр пор влияют скорость и температура, при которых 

производят замораживание гелеобразующей системы, тип используемого порогена 

(кристаллизующегося растворителя), природа и соотношение предшественников в исходной 

системе. 

Микроструктуру криогелей в сольватированном и высушенном состояниях изучают с 

помощью таких методов, как оптическая (световая) микроскопия, сканирующая электронная 

микроскопия (СЭМ) [6], конфокальная лазерная сканирующая микроскопия и 

мультифотонная микроскопия [7], микрокомпьютерная томография (мКМ). Известен также 

метод криопорометрии по данным спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР), в 

котором оценивают содержание жидкости внутри макропор набухшего криогеля и общий 

объем пор. 

Взаимосвязанный характер макропор в криогелях предполагает возможность протекания 

жидкости через блок таких материалов. Соответственно, скорость протока и величину 

давления, препятствующего протоку, используют в качестве показателей, косвенно 

характеризующих диаметр пор. Повышенное обратное давлении или малая скорость протока 

жидкости (чаще воды) могут указывать как на сравнительно узкие макропоры, так и на 

малую прочность их стенок, приводящую к блокировке макропор под напором протока. 

Напротив, стабильный проток и малое ему сопротивление говорят о наличии развитой 

взаимосвязанной широкопористой структуры. Степень взаимосвя-

занности и суммарный диаметр макропор также могут быть оценены по данным кинетики 

набухания криогелей, которая храктеризует объем и скорость абсорбции того или иного 

растворителя. Как правило, чем быстрее криогель достигает равновесной степени насыщения 

растворителем, тем макропоры в большей мере взаимосвязаны. Помимо несвязанной 

жидкости, которая может быть удалена под действием назначительной механической 

нагрузки, стенки макропор губчатых криогелей и криоструктуратов содержат связанный 

(сольватный) растворитель. Гравиметрически может быть произведена оценка содержания 

связанной влаги, и эти данные характеризуют степень сшивки гелевой фазы в стенках 

макропор: чем выше степень набухания, тем, как правило, реже химическая сшивка гелевой 

фазы. Такой показатель, как величина выхода гель-фракции характеризует количество 

полимерного или мономерного предшетсвенника, вошедшего в результате криотропного 

гелеобразования в состав гелевой сетки губчатого криогеля [8]. 

Ряд практических приложений предъявляет высокие требования к механическим 

свойствам криогелей. Среди методов, используемых для характеристики прочностных 

свойств криогелей, следует отметить такие стандартные для описания свойств полимерных 

материалов испытания, как одноосное растяжение или сжатие, испытание на усталость, в 

котором к материалу прикладывают периодическую нагрузку и определяют максимальное 

напряжение, которое криогель выдерживает при многократном нагружении. Также 

распространено исследование реологических свойств гелевой фазы криогелей с оценкой 

величин модуля упругости и модуля механических потерь. В зависимости от природы 

предшественников и параметров криотропного гелеобразования, таких как температурный 

режим, циклическое замораживание и оттаивание образцов и пр., могут быть получены 

либо сравнительно мягкие и нестабильные криогели, или же довольно жесткие материалы, 
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прочность на сжатие которых может достигать нескольких мегаспакалей. Для оценки 

фазовых характеристик гелевой фазы криогелей применяют метод дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК), а также метод спектроскопии кругового дихроизма. 

Методы ДСК и спектроскопии кругового дихроизма также применяются для оценки свойств 

композитных криогелей и криоструктуратов, полученных из комбинации различных 

предшественников, а также имеющих включения частиц другой фазы, например, 

содержащих нано-частицы серебра, графита или различных глин. Определение химического 

состава таких широко пористых композитов осуществляют с использованием инфракрасной 

спектроскопии и метода рентгеновской дифракции 

Благодаря широкопористой морфологии, сообщающемуся характеру макропор, а 

также сравнительно простой методике получения, губчатые криогели подходят для решения 

ряда практических задач в медицине и биотехнологии. По этой причине в последние годы 

общей тенденцией стало исследование практически в каждой публикуемой работе 

биосовместимости криогелей. При этом наиболее часто оценивают такие параметры 

криогелей, как их способность адсорбировать белки, например, белки плазмы крови для 

целей дальнейшего in vitro культивирования различных клеточных культур, 

биосовместимость и нетоксичность полимерной матрицы, а также оценивают 

биосовместимость криогелей in vivo [9]. Различные варианты исполнения последних двух 

методов испытаний служат для оценки адгезии и жизнеспособности клеток, культивируемых 

в тонком слое или в объеме криогелей, а также биодеградируемости таких широкопористых 

полимерных матриц под действием различных факторов, включая различные ферменты. 

Оценка биосовместимости криогелей in vivo дает представление о наличии либо отсутствии у 

живого организма каких-либо нежелательных реакций на имплантирование данных 

материалов. 

 

1.3 Применение криогелей для решения прикладных задач. 

Одно из первых упоминаний практического применения криогелей относится к 

иммобилизации в макропористой матрице криогелей на основе ПВС клеток Citrobacter 

intermedius для продуцирования 3-фтор-L-тирозина. Макропористые гелевые системы могут 

также служить в качестве подложек для иммобилизации бактерий, клеток и их органелл, 

низкомолекулярных веществ, например хелатов, и нано-частиц неорганической природы, а 

также ферментов и других белков с получением в результате проточных биореакторов для 

продуцирования ценных веществ, либо селективных фильтров, например, для очистки крови 

от избытка альбумина. 

Благодаря высокой пористости криогели способны абсорбировать различные 

вещества из жидкостей, что делает возможным их использование в экологической 

биотехнологии в качестве фильтров вредных отходов. Так, на примере нековалентных 

криогелей на основе ПВС, содержащих иммобилизованные клетки вида Rhodococcal, либо 

нано-частицы смешанных оксидов железа и алюминия, была продемонстрирована 

возможность использования таких криогелей для селективного удаления из окружающей 

среды (чаще из водной) токсичных веществ, таких как, например, полиароматические 

углеводороды, мышьяк, тяжелые металлы. 

Макропористая морфология полимерных криогелей (в частности, на основе белков) 

делает очень перспективным их применение в качестве эффективных губчатых носителей 

иммобилизованных ферментов, клеток и микроорганизмов, в качестве подложек («scaffolds») 
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для объемного культивирования клеток и дальнейшего применения таких материалов в 

тканевой инженерии. Также белковые криогели все чаще привлекают внимание 

исследователей в качестве полимерной основы-носителей лекарственных средств. 

Использование микропористых криогелей для вышеуказанных биомедицинских 

целей, как правило, предполагает обязательное обеспечение условия их биосовместимости с 

живым организмом. В этом отношении преимуществом материалов на основе биополимеров 

является изначально свойственная последним способность промотировать биологическое 

распознавание импланта клетками организма, а также возможность регулирования скорости 

их биодеградации, которая не сопровождается выделением в организм цитотоксичных 

продуктов [10]. В последнее время в качестве биополимерных предшественников часто 

используют белки. Ниже приводится обзор работ, посвященных синтезу и исследованию 

свойств криогелей на основе белков. В обзоре сделана попытка обобщения, накопленного за 

несколько десятилетий опыта получения белковых криогелей с целью описания зависимости 

их свойств от типа используемых предшественников, способов и параметров процесса 

получения. Также обсуждаются области их практического применения. 
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Аннотация 

    Рост цен на сильно истощенные углеводороды, в дополнение к растущему давлению на 

окружающую среду из-за использования угля, нефти и газа, вынудил многие страны 

увеличить спрос на возобновляемые источники энергии. Ученые со всего мира активно 

работают над различными проектами, изучая возможные источники энергии, а не истощая 

ресурсы. Если всего несколько лет назад около 2% мирового спроса на первичные 

энергоресурсы было покрыто альтернативными источниками, то в 2020 году нетрадиционная 

энергия обеспечит до 20% спроса. Использование возобновляемых источников энергии в 

качестве альтернативы традиционным источникам энергии становится жизненно важным. 

  Abstract 
    The rise in the price of highly depleted hydrocarbons, in addition to the growing pressure on the 

environment from the use of coal, oil and gas, has forced many countries to increase demand for 

renewable energy sources. Scientists from all over the world are actively working on various 

projects, studying possible energy sources, rather than depleting resources. If just a few years ago 

about 2% of the global demand for primary energy resources was covered by alternative sources, 

then in 2020 unconventional energy provides up to 20% of the demand. The use of renewable 

energy sources as an alternative to traditional energy sources is becoming vital. 

Key words 

     Innovation, renewable energy, financial support, economic growth 

 

Introduction 

    Renewable energy is energy generated from renewable natural resources such as sunlight, wind, 

water, water wave, geothermal heat. The main advantage of this  infinity and ecological purity. The 

use of renewable energy  does not change the energy position of the planet in comparison with the 

processing of oil and other resources, which leads to large amounts of harmful emissions into the 

atmosphere. These qualities have led to an increase in the use of renewable energy abroad and 

optimistic forecasts for the next decade.  

  The reserves of underground minerals used in Kazakhstan-oil, natural gas, coal-make up 90% of 

all energy resources. According to American researchers, oil will finish until 

2025(www.kazenergy.com). 

 

Literature review 

The economic power of each country is determined, first of all, by the availability of energy 

potential. The rise in the price of highly depleted hydrocarbons, in addition to the growing pressure 

on the environment from the use of coal, oil and gas, has forced many countries to increase demand 

for renewable energy sources. Scientists from all over the world are actively working on various 

projects, studying possible energy sources, rather than depleting resources. If just a few years ago 

about 2% of the global demand for primary energy resources was covered by alternative sources, 

http://www.kazenergy.com/
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then in 2020 unconventional energy provides up to 20% of the demand. The use of renewable 

energy sources as an alternative to traditional energy sources is becoming vital. 

   Renewable energy, often referred to as clean energy, comes from natural sources or processes that 

are constantly being replenished. With recent alarming environmental reports emerging, people are 

more than ever trying to find renewable sources of clean energy. 

   Renewable energy broadly includes wind power, solar power, biomass and waste power, 

geothermal power, ocean power, and hydropower. But in the mature phase of hydropower 

development, hydropower growth rates will not be very significant in the future (Lin and Chen, 

2018). 

   The link between energy prices and innovation, called “induced effects,” which is that rising 

energy prices lead to the development of innovation and technology (Popp, 2002). Popp (2002) 

used patent data to determine the impact of energy prices on innovation. The result has been a 

positive impact of energy prices on new innovations. 

    The energy price is calculated based on the natural gas price, electricity price and fuel price. 

Thus, higher oil prices can also improve the performance of innovation systems (Cheon and 

Urpelainen, 2012). 

    Another paper by Kruze and Wetzel (2016) examines how energy prices and technological 

knowledge of innovation affect green energy technologies. Cruz and Wetzel (2016) examined the 

demand pull effect. And second is the supply-side impact of technology. They concluded that rising 

demand leads to higher energy prices, and technology growth is driving innovation in green energy. 

     The renewable energy used generates electricity and is sold together with thermal energy. But 

the cost of generating electricity from renewable energy sources is higher than from thermal energy 

(Johnstone et al., 2010). The higher electricity price encourages the use of renewable energy 

sources in the supply structure, and the growing demand for renewable energy sources is driving 

innovation in new technologies. In addition, rising electricity prices will generate higher profit 

margins in the future, prompting the development and promotion of innovation in renewable energy 

technologies (Johnstone et al., 2010). But using a vector error correction model, Lee and Lin (2016) 

are defined. that the price of energy was not an important determinant of innovative energy 

technologies. In addition, Li and Lin (2016) found that lower electricity prices are driving the 

development of renewable energy technologies. So, from the above studies, we have different 

conclusions about the impact of innovation on the price of electricity, so further research is 

required. 

     With regard to the impact of financial support, Popp et al. (2012) investigated that research and 

development spending is very important for innovation in renewable energy technologies. Johstone 

(2012) used a negative binomial fixed effect model and found that investment in research and 

development has an induced effect on innovation in some renewable energy technologies, 

especially wind and solar.Like financial support, economic growth also plays a role in renewable 

energy technologies. First, economic growth indicates a willingness to pay for renewable energy 

technologies in order to improve the quality of the environment and reduce the cost of renewable 

energy. Second, economic growth has an important impact on the growth of electricity 

consumption, which means that higher demand for electricity will affect market size and ultimately 

lead to innovation. 

   According to Sadorsky (2013), the relationship between urbanization and energy intensity is 

influenced by a variety of influences, including income level, industrialization, and geographic 

location,phase of growth, population density in urban areas, which is linked to the form of energy 
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trend (nonrenewable or renewable). By adjusting a country's economic level and technical 

innovation, Hemmati (2006) discovered that the impact of urbanization and industrialization on 

energy demand differ across regions. 

   In this regard, Kazakhstan cannot remain aloof from the early development of renewable energy 

sources, ensuring the transition to a qualitatively different socio-ecological and economic standard 

of living. The first President of the country N.A. Nazarbayev noted that the integrated use of 

renewable energy sources is one of the priority areas of sustainable energy in the 21st century [2]. 

In this regard, it should be emphasized that the country will develop economically faster if it 

develops the energy complex at an accelerated pace, relying on innovative technologies. However, 

the rates of development of the energy sector in Kazakhstan lag significantly behind the growth of 

consumption, in recent years they do not exceed 5%, and the rates of economic growth are much 

higher, within 7-8% [3]. In connection with the government's decision to ensure annual GDP 

growth by 2016 at the level of at least 7%, the forecasted volumes of electricity consumption were 

revised. In 2015, electricity production was about 103 billion kWh, and consumption was 100.5 

billion kWh. 

   Since during this period most of the electricity will be generated in coal-fired power plants, coal 

production amounted to 131 million tons. For comparison, it should be noted that in our republic in 

1990 more than 107 billion kWh of energy were consumed. 

   It is known that the current energy consumption of products in Kazakhstan is 3 times higher than 

in the European Union, and the specific heat consumption is 2 times higher than in the whole world. 

Electricity losses in SEC networks are 2 times higher than in the world, and in heat networks - 30%, 

while in the world - only 3%. Thanks to the availability of cheap thermal coal from Ekibastuz in the 

country, by 2030, the leading role of coal-fired power plants will be more than 70%, and the share 

of renewable energy sources in terms of installed capacity will reach 20%. 

   Kazakhstan possesses significant renewable energy resources in the form of hydropower, wind, 

solar and biomass. However, until now, in addition to partial use of water resources (12%), other 

alternative sources have not received proper development. The main reasons for this situation are 

the presence of significant reserves of fuel and energy resources and the lack of adequate 

government support for energy conservation.  

   Currently, more than 70 countries around the world use wind energy. At the same time, the 

number of hours of use of wind energy in a wind farm averages 2166 hours in the world, while in 

the Dzungar Gate this figure is 4400 hours per year, in the Shelek corridor about 3300 hours, i.e. 

1.5-2.0 times higher. The United States, Denmark, Germany, France, the Netherlands and others. 

They are very actively developing wind energy. Wind power in European countries has developed 

through the construction of small but numerous groups of wind turbines, especially on the North 

Sea coast. In the United States, wind farms are being built in low-density desert and hilly regions, 

and these wind farms provide power to government grids on concessional terms.  

   “Kazselenergoprojekt” (KazSEP) Institute has implemented a number of research projects on the 

feasibility study for the construction of a small hydroelectric power plant and wind power plants. 

These proposals were taken into account in the preparation of a number of decrees, laws and 

programs on the use of the river's water resources and the potential of wind energy.  

Kazselenergoprojekt” (KazSEP) completed a series of feasibility studies for the construction of a 40 

MW wind farm at the Dzungar Gate in the Arkalyk region, a 10 MW wind farm. At the first stage, 

the institute proposed to consider the possibility of building wind farms in 45 regions of 
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Kazakhstan. The design institute believes that the use of wind potential should be based on small 

wind power plants with wind turbines with a unit capacity of 2 MW and more . 

The structure of electricity production in Kazakhstan can be seen in Table 1. 

 

Table 1 - Structure of electricity production in Kazakhstan 

Million KW / 

h 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TPP 84,4% 83,9% 81,6% 79,4% 80,5% 81,3% 81,1% 80,2% 

turbine power 

plant 

8,4% 8,8% 8,0% 7,9% 8,2% 8,5% 8,5% 9% 

hydroelectric 7,2% 7,4% 10,2% 12,3% 10,9% 9,7% 9,4% 8,9% 

WF 0% 0% 0,1% 0,3% 0,4% 0,7% 0,7% 0,9% 

Solar energy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

The southeast region successfully combines the simultaneous production of energy from 

hydroelectric and wind farms. These power plants complement each other in terms of seasonal 

power generation, namely, in the cold periods of the year, energy from wind farms dominates, and 

in warm seasons, from hydroelectric power plants. They are environmentally friendly, and the 

losses when exporting energy from our border areas are minimal. In addition, it is possible to adjust 

the power supply schedules by adjusting the capacity of hydroelectric power plants based on the use 

of water from the reservoir. Thus, the joint use of wind and water increases the reliability of power 

supply to consumers. To develop the construction of wind farms, on the one hand, it is necessary to 

establish cooperation with Western companies for the supply of equipment, and secondly, it is 

necessary to produce our own highly efficient wind turbines on a modern technological basis. 

Foreign wind farms are more expensive, because their operating time is limited by nature itself, 

because despite the fact that 8760 hours a year, windmills can only work 2500-3500 hours, and our 

wind farms work twice as much, and the production of a structure costs 2-3 times cheaper. 

An alternative source of electricity is also the use of solar energy, in Kazakhstan the number 

of hours of sunshine is 2200-3000 hours, and the average annual peak power reaches 1200 W / m2. 

According to these indicators, the republic is favorable for the development of solar energy. 

But speaking at the forum of power engineers, A. Nesterenkov, director of the Center for 

Innovation and Nanotechnology of KazNII JSC, noted that the development of alternative energy 

sources, paradoxically, is constrained by the low cost of traditional energy sources, especially 

Ekibastuz coal. But this cheapness is deceiving. Let's compare the cost and operating costs of a 

diesel and solar power plant. 

In the first three years, the energy from the diesel plant will be cheaper, and in the following 

years the use of solar energy will become profitable. For example, over 20 years of operation, a 

diesel power plant will consume about 300,000 liters of diesel fuel, 1,000 liters of oil and filters, 

which significantly pollute the environment. The solar power plant does not pollute the 

environment, and the operating costs are reduced to periodic cleaning of the mirrors. Compared to 

the high cost of building power lines and substations, the construction of solar installations does not 

require significant investment and construction time [6]. 

Unlike European countries, Kazakhstan does not have production of solar cells and batteries. 

This is also one of the reasons for our lag in the production of alternative energy sources. 
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In addition, easy to manufacture and convenient to use, solar heaters can be widely used in 

agriculture for drying agricultural products, poultry farms, livestock farms, greenhouses, summer 

cottages, and so on. In the southern regions, with the efficient use of solar energy, it is possible to 

provide about 25% of the total heat consumption in heating systems, up to 50% in hot water supply 

systems. 

Currently, highly efficient thin-film polycrystalline photoconverters of solar radiation have 

been developed, which make it possible to widely use them along with traditional photocells based 

on silicon. According to a scientist from the Institute of Organic Catalysis and Electrochemistry, 

D.V. Sokolsky in the near future, the main source of world energy will be photoconversion of solar 

energy, despite the fact that it is still inferior in cost to traditional energy. However, as the 

photovoltaic converters work, the cost of electricity will steadily decline. After all, the service life 

of modern silicon photoconverters is estimated at about 30 years, and during this period the cost of 

the energy produced will decrease by 8-10 times. 

There are developments in Kazakhstan that are not available in the world, namely, 

developments based on holography, the use of which will increase the efficiency of a solar 

installation by 40-60%. As a result, the number of expensive photocells is reduced several times, 

and installation becomes cheaper, - said the director of the Institute of Mining, Doctor of Technical 

Sciences, Academician N.S. Buktukov. 

In a period of steady growth in demand for electricity, as well as its widespread shortage, the 

widespread use of energy-saving technologies can give a new impetus to the recovery of the 

country's economy. The world experience in the implementation of energy-saving technologies 

shows that one dollar invested in energy saving gives an average of 4 dollars of economic benefit. 

Indeed, every year the share of electricity in the cost of production increases. Considering that 

energy-intensive production is mainly developed in Kazakhstan, the share of electricity will 

increase to 60 percent or more.   

To reconsider the attitude to costs in the field of renewable energy, Kazakhstan needs to 

create an independent regulator that has access to resources for the competent setting of tasks. A 

basic analysis of Kazakhstan's energy supply and recommendations can be seen in Table 2. 

 

Table 2 - Analysis of energy supply in Kazakhstan 

Strengths Weak sides 

The energy sector of the Republic of 

Kazakhstan fully meets the needs of domestic 

consumption. The country has vast natural 

resources and is a major producer of 

hydrocarbons and uranium. An extensive 

network means universal access to the power 

grid. 

The electric power balance of the Republic of 

Kazakhstan directly depends on coal. 

Poor governance and an opaque operating 

environment are a deterrent to foreign 

investment in Kazakhstan. 

Capabilities Threats 

The Kazakhstan Electricity Grid Management 

Company approved a long-term investment 

strategy in the amount of 530 billion tenge, 

including the reconstruction of substations, 

power lines and other equipment, as well as 

the construction of new substations and power 

lines. The government has launched major 

privatization plans that include the sale of at 

least 25% of Samruk-Energo through an 

initial public offering, as well as the sale of 

transmission and distribution assets. China's 

Belt and Road Infrastructure Investment 

Non-payment of electricity bills by 

consumers, inadequate collection system and 

lack of market tariffs for transportation 

undermine the profitability of the electricity 

transmission and distribution sector, which in 

turn reduces the investment attractiveness of 

the industry. Traditional heat producers will 

resist the invasion of alternative green energy 

competitors. The increase in the value of large 

investment projects as a result of the 

weakening of the national currency. 
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Initiative could boost foreign direct 

investment. The country has good climatic 

conditions for the development of the solar 

and wind energy sectors. 

 

  Thus, Kazakhstan has every opportunity to use modern renewable energy sources, but at the 

moment, electricity generation directly depends on coal. In the coming years, it is planned to 

maximize the share of energy from renewable sources. 
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Abstract 

Literary translation is one of the most common types of translation. Literary translation 

differs from other types of translation in that the purpose of this translation is not only to convey 

information to the reader, but also to convey the emotions and atmosphere of the work. This article 

examines the aspects of literary translation on the example of the works of J. K. Rowling. Special 

attention is paid to the translation of realities, the ways of their transmission. 

Keywords: literary translation, realia, non-equivalent vocabulary, cultural-specific items 

The use of a literal translation may not reflect the whole meaning of the text, so when 

translating literary texts, the task is to create the same image, to convey the same atmosphere as in 

the original. The definition of the word culture given by Edward Burnett Tylor is the most common 

and frequently used to date “Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, 

morals, law, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society” 

(Tylor, 1871 as cited in Katan, 2009, p. 25). Newmark in his book “A Textbook of Translation” 

described the translation process, also defined the word “culture” as “Culture as is the way of life 

and its manifestations that are peculiar to a community that uses a particular language as its means 

of expression” (Newmark, 1988). As you know, cultures include certain types of clothing, 

traditions, rituals, flora and fauna that may not be present in the culture of another nation. In this 

regard, there may be difficulties during the translation of texts containing realities. The topic of 

translation of realities is interesting to theorists of the field of translation, this topic was studied by 

representatives of different countries, as a result of these studies, classifications of realities and 

types of transformations were identified to convey the most accurate meaning. In the course of this 

article, the classifications Newmark (1988), Gudavičius (1985), Vinogradov (2001), and so on were 

considered. The most widely used classification is that of Newmark (1988). In his work, he 

identified five categories of realities: 

1. Ecology (flora, fauna, winds, plains, hills. 

2. Material Culture (artefacts) 

a) Food 

b) Clothes 

c) Housing 

d) Transportation 

3. Social Culture 

a) Work 

b) Leisure 
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4) Organizations, Customs, Activities, Procedures and Concepts 

a) Political and Administrative 

b) Religious 

c) Artistic 

5) Gestures and Habits 

Nevertheless, despite all the research, translators have a big task to convey the meaning of 

realia as accurately as possible. Below we will discuss the problems faced by translators when 

translating the works of J. K. Rowling. 

The study of the principles of interpretation of the image of the main character of the 

software is still the main point in assessing the quality of literary translation. Our perception of the 

text as a whole, its ideological component and its emotional impact on the reader depend on its 

reconstruction in translation. Since its publication to this day, J. K. Rowling's novel “Harry Potter” 

has attracted great interest from readers around the world, which gives rise to a desire to translate 

the series of books into other languages, including Russian. The first book, Harry Potter and the 

Philosopher's Stone, has been translated into 74 languages. Despite its popularity, the works of the 

“Harry Potter” series began to be translated into Kazakh only recently. Currently, two parts have 

been translated and published by Stepe & World Publishing. 

Due to the fact that the book belongs to the fantasy genre, the author used a lot of fictional 

characters, names of flora and fauna, geographical names, spells. A large number of onomastic 

vocabulary and realities complicates the work of the translator. During the translation, the 

translators are guided by all possible sources, such as etymological dictionaries, explanatory 

dictionaries, online translators, as well as the web pages of the magical world by J. K. Rowling, 

which is positioned as an online encyclopedia of books from the Harry Potter series. 

For a more accurate disclosure of the issue, an interview was conducted with the translator 

of the Harry Potter series of books. According to the translator, during the translation, they use 

different types of dictionaries; make searches for the etymology of words. Translating realia is a 

complex process in itself, which can take several hours to select the most accurate equivalent. In 

accordance with the types of realities, different types of transformations are used, such as 

transcription, calque, search for equivalents in the translation language, descriptive translation, and 

so on. An example of the word Ghoul was given, it is a magical beast that resembles a slimy, toothy 

ogre. In the Russian version of the book, the word Упырь was used, which also fits the meaning of 

the words vampire, zombie. Moreover, in Kazakh folklore, there are characters like албасты, 

құбыжық, мыстан, жалмауыз, қансорғыш, жезтырнақ, but none of them conveys the exact 

meaning of the name of this creature. Taking into account all the stories, fairy tales and other texts, 

the translators decided to choose the word жалмауыз, which generally fits the meaning of the 

original text. Despite the difficulties that arise when translating realities, translators do their best to 

convey the most accurate meaning and emotions of the work. 

The translation of fiction is a very broad topic, and the translation of realities requires a lot 

of knowledge. The main task of translators is to convey the content of the original text as closely as 

possible. However, there are no exact guidelines for translating realia; the translator will choose the 

type of transformation in accordance with the culture of the translator, the target audience. Using 

previously studied classifications and methods to convey realities, the translator copes with the task 

of conveying the emotions of the work, allowing the reader to get into the story. 
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