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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТОВ И КОНВЕРТАЦИИ НА 

ЛАТИНИЦУ 

 

 

Сагындыков Рустем Бауыржанулы, 

 группа МВТПОн-21-2, Институт информационных технологий (ИИТ) кафедра 

 "IT - Инжиниринг",  

научный руководитель: Досжанова Алия Амантаевна  

(Досжанава А.А.) доктор PHD, доцент 

 
К 2025 году Казахстан перейдет на латинский алфавит. Об этом заявил Нурсултан 

Назарбаев. Несмотря на то, что разговоры о данном переходе ведутся не одно десятилетие, 

обсуждение среди экспертного сообщества РК оказалось довольно жарким. Мнения 

разделились. В стороне не остались эксперты и Российской Федерации, многие из которых 

весьма неоднозначно высказались на данную тему [1].  

Будущее за латинской графикой. К тому же будем придерживаться версии, что со 

временем будет общетюркская графика и общелитературный язык для тюркских народов. 

Однако в нашей стране до сих пор под смену графики не подготовлена лингвистическая база, 

«идеология» в силу слабости науки. Нашими учеными в полной мере не изучена 

социолингвистическая ситуация не только в странах, перешедших на латиницу, но и у нас. 

В силу отсутствия социальной лингвистики мы смутно представляем общую языковую 

ситуацию, потенциал и пути развития казахского языка, билингвизма и других языковых 

процессов. Ведь Институт языкознания им. А.Байтурсынова по своему статусу занимается 

фундаментальными исследованиями, проблемами общего языкознания, историей языка и 

языкознания и т.д. 

Реформирование языка – это труд не одного года и даже не одного десятилетия. 

Например, реформа русского языка, начатая М.Ломоносовым, растянулась на столетие. Ведь 

это не только неологизмы и заимствования в новой фонетической оболочке, для «обкатки» 

которых в литературе, публицистике необходимо время. Это и реформа алфавита, и новые 

функции и стили языка, и новые литературные жанры. Для этого необходим не только 

Лингвистический центр (институт) по координации языковой реформы, но и Институт 

казахского и тюркских языков (социальной лингвистики), Литературный институт [2].  

Свою лепту в процесс перехода на латиницу вносит и Евразийский национальный 

университет им. Л. Гумилева. Ученые, преподаватели и студенты университета проводят 

разъяснительную работу в организациях и учреждениях.  

В Жамбылской области реализуют 3 социальных проекта по переводу казахского 

алфавита на латиницу. Один из них – «Молодежный десант». Представители молодого 

поколения с лекциями и семинарами посещают своих сверстников и рассказывают им о 

важности перехода на латиницу. 

А карагандинские ученые создают авторскую программу транслитерации казахского 

алфавита с кириллицы на латиницу. Располагая достаточными организационными и кадровыми 

ресурсами, КарГУ уже ведет работу по формированию, обсуждению и подготовке к внедрению 

латинской графики. Создан проектный офис «Поэтапный переход казахского языка на 

латиницу», где совместно работают ученые и специалисты управления по развитию языков [3].  

В связи со сложившейся ситуацией, студент Алматинского Университета Энергетики и 

связи решил упростить задачу  перевода текста на казахском языке, на латиницу. Позднее все 

граждане Республики Казахстан смогут бесплатно установить это приложение.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ЗАКАЧКИ ГАЗА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАСТОВОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

 

Жайылганов Асылбек Акарович 

Студент 2 курса, 

Казахстанко-Британский Технический Университет 

Казахстан, г. Алматы 

 

Способы использования углекислого газа при закачке его в пласт с целью увеличения 

нефтеотдачи 

Существует несколько способов использования углекислого газа при закачке его в пласт с 

целью увеличения нефтеотдачи.  

1. закачка в пласт карбонизированной воды (вода, насыщенная углекислым газом);  

2. закачка в пласт непосредственно CO2 в газообразном или жидком состоянии;  

3. закачка в пласт углекислого газа в сверхкритическом состоянии. 

            Закаченная в пласт вода, насыщенная двуокисью углерода, представляет из себя 

оторочку вытесняющего пластовые флюиды агента. Данный метод является более 

эффективным, по сравнению с методом заводнения пласта, благодаря способности углекислого 

газа увеличивать вязкость воды при растворении в ней.  

            Также известно, что использование карбонизированной воды как вытесняющего агента 

показывает меньшую эффективность, в сравнении с результатами при использовании 

комплексного воздействия на пласт диоксида углерода в газообразном или жидком состоянии 

затем карбонизированной воды в виде вытесняющего агента.  

            Данная особенность, возможно, связана с увеличением объема нефтяной пленки, а 

также тяжелых компонентов на стенках пор под действием CO2. В результате чего 

уменьшается их площадь контакта со стенками пор, трещин и каверн, что в последствии 

позволяет эффективнее вымывать их из данных пустот при вытеснении пластовых флюидов 

карбонизированной или подтоварной водой.  

             Новейшим, а также одним из самых перспективных, и вместе с тем, малоизученных, 

методов увеличения нефтеотдачи, в особенности подходящих для месторождений 

высоковязкой нефти, с применением CO2 является закачка в пласт углекислого газа в 

сверхкритическом состоянии. В данном состоянии диоксид углерода является эффективным, 

экологически чистым, и экономически выгодным растворителем. Стоит заметить, что 

растворяющая способность CO2 в сверхкритическом состоянии возрастает с увеличением 

плотности при постоянной температуре, т. е. при увеличении давления.   

             Экологичность диоксида углерода в сверхкритическом состоянии обусловлена 

переходом газа из сверхкритического в газообразное состояние при его утечке в окружающую 

среду, в таком состоянии CO2 не способен принести значительный вред окружающей среде, 

так как уже в ней присутствует и является неизменным спутником жизнедеятельности живых 

организмов.  

              В сверхкритическом состоянии флюида исчезают различия между жидкой и газовой 

фазой. Свойства флюида в таком случае представляют из себя промежуточный этап между 

свойствами жидкости и газа. Плотность такого вещества приближена к плотности жидкости, а 

сжимаемость близка к сжимаемости газов. Регулируя давление и температуру флюида, 

представляется возможным управлять его свойствами, приближая их к свойствам жидкости 

или газа. 

              Так, на рисунке 1 представлена зависимость вязкости двуокиси углерода при 

различных значениях температуры и давления. 
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Рисунок 1- Зависимость вязкости CO2 от давления при различных температурах 

 

              Углекислый газ также имеет важное преимущество перед другими газами аналогами, 

CO2 легче перевести в сверхкритическое состояние. Данный факт обуславливается низкими 

критическими показателями давления и температуры, по сравнению с остальными газовыми 

агентами. Так, для перехода диоксида углерода в сверхкритическое состояние необходимо 

обеспечить давление выше 7,38 МПа при температуре выше 31,1°C, что наглядно показано на 

фазовой диаграмме углекислого газа на Рисунке 2 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма фазового перехода CO2 

 

              Условия, удовлетворяющие нахождению углекислого газа в сверхкритичеком 

состоянии, представляется вполне возможным встретить в пластах на известных в данный 

момент нефтяных месторождениях. Это способствует использованию диоксида углерода в 

сверхкритическом состоянии для повышения нефтеотдачи пластов.  

              Современные технологии позволяют получать CO2, с последующей транспортировкой 

по газовому трубопроводу, в цистернах посредством железной дороги или автомобильным 

транспортом, с помощью следующих методов:  
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              • из отходов химического производства метанола, а также аммиака;  

              • из продуктов, образующихся при сжигании попутных газов на 

нефтеперерабатывающих заводах;  

              • из отходов, образующихся в ходе работы ТЭЦ;  

              • из газов, побочных продуктов производства спирта, расщепления жиров.  

              Данные способы основаны на принципе утилизации отходов, что способствует 

сокращению объема выбрасываемых в атмосферу вредных веществ, следовательно, и 

уменьшению вредного воздействия на окружающую среду. На сегодняшний день применение 

CO2 имеет перспективы в области увеличения нефтеотдачи, особенно для актуального в 

будущем и развивающегося на данный момент направления разработки месторождений с 

высоковязкой нефтью. Однако существующие недостатки технологий, связанные со 

свойствами углекислого газа, а также трудности в транспортировке накладывают серьезные 

ограничения, начиная от повышения стоимости проведения операции, заканчивая 

невозможностью использования подобных МУН на месторождениях. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ИХ ОБУЧЕНИЯ 

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ  

 

 

Есенбай Арайлы Досмұратқызы  

  Магистрант 2-курса 

 Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва факультет Социальных 

наук кафедра Социологии     

Астана, Қазақстан 

Научный руководитель – к.п.н.,доцент ВАК., профессор Урузбаева Г.Т. 

arailyyessenbay@gmail.com 

 

 

Аннотация: Темой настоящей статьи было определено рассмотрение вопросов 

мотивации в системе высшего образования РК. Цель статьи: изучение теоретических аспектов 

понятий «цифровые компетенции», «мотивация студентов в вузе», совершенс твование оценки 

качества и эффективности образовательного процесса с использова нием ІТ-технологий. 

Основной идеей научного исследования был поиск неординарных способов повышения 

мотивации субъектов образовательного пространства РК. 

Методология. В ходе исследования были использованы методы индукции и дедукции, 

сравнения а также метод анализа. 

Основными результатами исследования стали: выработка предложений по повыше нию 

цифровой компетенции субъектов образовательного пространства. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, цифровые компетенции, мотива ция 

студентов, образовательный процесс, ІТ-технологии, конкурентоспособ ность общества, 

система образования, экономическая образованность, информационно-коммуникативные 

технологии. 

 

Аңдатпа: Осы мақаланың тақырыбы – ҚР білім беру саласында атап айтқанда жоғары 

білім беру саласында мотивацияны жетілліру мәселелері және студенттердің цифрлі 

құзыреттілігін қалыптастыру мәселелерін зерттеу. Мақаланың мақсаты: «цифрлі құзыреттілік», 

«мотивация» ұғымдарының теориялық аспетілерін зерттеу,                            ІТ-

технологияларды пайдалана отырып жүзеге асырылатын білім беру үрдісінің сапасы мен 

тиімділгін, атайп айтқанда, студентттердің оқуға деген мотивациясын, ынтала нуын бағалау 

үрдісін жетілдіру.   

Зерттеу барысында индукция және дедукция, сондай-ақ, талдау әдістері қолданылған. 

Зерттеудің негізгі нәтижелері: білім беру кеңістігі субъектілерінің ынталандыру, яғни 

мотивация тетіктерін арттыру  жөніндегі ұсыныстардың әзірленуі.   

Негізгі сөздер: студенттердің мотивациясы, цифрлі құзыреттілік, адами капитал,  білім 

беру үрдісі, қоғамның бәсекеге қабілеттілігі, білім беру жүйесі, экономикалық білімділік, 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 

 

Обзор литературы. В ходе написания статьи были использованы материалы 

литературы из книжного фонда Национальной академической библиотеки Республики 

Казахстан, в частности, сведения из казахстанских периодических изданий, монгографий и 

книг, вместе с тем, в ходе написания статьи некоторые предложения и доводы были 

представлены впервые.  

  Сведения по теоретическому аспекту исследуемого вопроса были использованы из таких 

сборников и журналов, как: «Мысль», «Вестник КазГУ», «Вестник ЕНУ», «Инновации в 

образовании РАНОУ».  
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Метoдoлoгичеcкaя бaзa иccледoвaния ocнoвывaетcя нa пpименении диaлектичеcкoгo 

метoдa пoзнaния oбъективнoй дейcтвительнocти.  При написании статьи были 

использованы системный, сравнительный метод и метод наблюдения.   

Введение.  Система образования, человеческий капитал и национальная экономика – это 

взаимосвязанные аспекты целост ного механизма конкурентоспособности любого государства. 

Вера в себя была определена в качестве ключевого аспекта мотивации, влияющей на успех 

студента в ходе учебы в университете.  

Обсуждение. Как известно, «экономическая образованность – то есть способность 

использования знаний как главного экономического преиму щества является главным 

фактором конкурентоспособности государства». Так как от качества образования зависит в 

будущем функционирование госу дарства необходимо постоянное улучшение и 

совершенствование сферы обра зования. Нынешнее общество можно назвать 

информационным, так как наши современники получают и обрабатывают большой поток 

информации, приспосабливаясь к постоянно условиям. В новой эпохе человек меняет 

соответственно и стиль мышления. Реалии сегодняшнего дня показали, что в образовательном 

процессе, как в целом и во всех других сферах жизне деятельности общества необходимо 

применять инновационные подходы и технологии. Так, в настоящее время на уроках обучения 

иностранным языкам широко применяются интерактивные технологии (интеактивные доски, 

компьютеры для обзора видеопрезентаций, компьютерные онлайн книги, и т.д.), для лучшего 

усвоения языковых дисциплин в младших классах средней школы используют 

информационно-коммуникативные технологии. 

Мотивация студентов в вузе  - это инструмент, посредством которого достигаются 

академические показатели успешности и реализован ности студентов в условиях высшего 

образования. Мотивация достижения заряжает энергией и направляет поведение на достижение 

новых результатов в сфере обучения и поэтому, как известно, является важным фактором, 

определяю щим академический успех обучаемого.  

Мотивация студентов к обучению как важный психологический аспект до настоящего 

времени недооценивалась, хотя и была определена как область, влияющая на успех студентов и 

на процесс обучения их в универ ситете. Переход в университет был выделен как ключевой 

период, влияющий на успеваемость студентов, а также на их благополучие. Раннее выявление 

тех студентов, которые находятся в группе риска, может помочь многим студентам повысить 

свой личный академический уровень. Целью настоящей статьи является определение 

взаимосвязи между мотивацией студента к обучению.  

С психолого-педагогической точки зрения «мотивация к обучению» является «энергией и 

стремлением студента учиться, эффективно работать и достигать своего потенциала» [1, 25]. 

Известный американский ученый М.Кусуркар и др. отметили, что учебная программа высшего 

образования на сегодняшний день руководствуется преимущественно когнитивными подхо 

дами, а не теорией мотивации и  пришли к выводу о том, что мотивация к обучению до сих пор 

недооценивалась. В руководстве Ассоциации медицинс кого образования Европы (AMEE) 

«Мотивация в медицинском образовании» отмечается, что мотивация недостаточно изучена в 

науках о здоровье из-за предположения, что студенты, поступающие на такие факультеты, как 

«социальная работа», обладают высокой мотивацией.  

В литературе было представлено множество теорий, а также измерений или факторов 

мотивации. В обзоре Кука и Артино рекомендовано провести дополнительные исследования 

академической мотивации, специи фичной для образования социальных работников, и 

повысить прозрачность с помощью исследователей, определяющих «объектив» мотивации, 

которую они исследуют, для улучшения ясности, применения и тиражирования. 

В настоящее время существует множество эффективных способов повысить и 

поддерживать мотивацию к достижению цели обучения, определенной во время учебы в 

университете [2, 37]. 
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Один из самых действенных способов мотивации студентов к обучению  - это 

поразмыслить о причинах, по которым студент решил пойти учиться и пойти учиться именно 

по данной профессии.  

Для успешной самомотивации к обучению обычно нужно придер живаться такого 

правила, как составление списка своих ценностей с регуляр ным напоминанием себе  о них. 

Существуют различные типы мотивации, чтобы заставить ее работать на студента.  

Позитивная мотивация фокусируется на положительных вещах, которые могут произойти в 

результате принятия мер. Это может выглядеть так: «В процессе написания этого эссе я узнаю 

новые вещи, которые будут полезны в будущем». 

Негативная мотивация фокусируется на негативных последствиях, кото рые могут 

возникнуть в результате бездействия. Например, «Мои родители разочаруются во мне, если я 

не получу определенную оценку». 

Положительная и отрицательная мотивации могут быть эффективными в разных 

обстоятельствах. Необходимо определить влияние различных мотива торов на студента. Как 

правило, легче добиваться цели, в которой студент искренне заинтересован и которая 

доставляет человеку удовольствие, чем избегать негативного результата, который может 

заставить человека чувство вать себя беспомощным или подавленным [3, 51]. 

Многие люди, в том числе и студенты вузов попадают в ловушку, думая, что нам нужно 

чувствовать себя «достаточно мотивированными», прежде чем что-то делать. Психологические 

исследования показывают обратное - именно действие приводит к мотивации, которая, в свою 

очередь, приводит к большему количеству действий. Это означает, что иногда студенту просто 

надо начинать действовать, даже если он не чувствует себя готовым к определенному 

действию, веря, что последует мотивация, которая затем позволит субъекту предпринять 

больше действий. 

Для повышения мотивации к обучению в вузе необходимо разбивать большие задачи на 

маленькие шаги. Вместо того, чтобы говорить себе «напиши свое эссе», крошечным шагом 

может быть «просмотрите одну соответствующую журнальную статью и отметь два или три 

момента, которое можно описать в первом абзаце». Делая по одному шагу за раз, студент 

может сосредоточиться и чувствовать себя менее подавленным. 

Надо ставить конкретные, измеримые и ограниченные по времени цели. Максимально 

четкое представление о том, чего студент хочет достичь может значительно повысить шансы 

студента на успех. 

В ходе обучения в вузе важно сделать цели как можно более реалис тично достижимыми, 

чтобы не обрекать себя на разочарование. Нужно попробовать спросить себя: «Чего я могу 

достичь за следующий час?» вместо «Мне нужно выполнить все эти задачи». 

Некоторые люди лучше учатся по заведенному порядку, в то время как другим нужны 

перемены и разнообразие, чтобы оставаться мотивирован ными. Желательно попробовать 

новое место для занятий, например библиотеку или любимое студенческое кафе. Можно также 

проэксперимен тировать с различными методами, такими как прослушивание инструмен 

тальной музыки во время учебы или техника Помодоро [4, 37].  

Желательно студентам объединяться в процессе обучения и помнить о том, что не нужно 

учиться это в одиночку, так как совместное действие порождает эффект синергии, 

присоединяясь к учебной группе или окружая себя поддерживающими друзьями, которые 

поощряют (а не отвлекают!) и помогают вам оставаться на верном пути. 

Заключение. Мотивация к обучению и, в частности, вера в себя в процессе обучения 

могут оказать большое влияние на качество высшего образования и на качество самого 

познавательного процесса. Изменения в учебной программе, основанные на мотивации 

учащихся, а также ориенти рованные на раннее обучение учащихся с пониженной верой в себя, 

могут улучшить успевае мость учащихся и их психосоциальное благополучие. 

Мотивация заряжает энергией и побуждает человека доводить начатое дела до конца. Но 

это не всегда приходит естественно, и многие студенты сталкиваются со сложными или 

медленными периодами, когда бывает мотивировать себя на успех.  В это время как правило 
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студентам может быть трудно посещать занятия, выполнять задания или готовиться к 

экзаменам. 
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Аннотация 

Созылмалы аурулары бар баланың ата-анасы болу іс жүзінде маңызды мәселе болып 

табылады. Балаға созылмалы ауру немесе мүмкіндігі шектеулі диагнозы қойылған кезде, бұл 

баланың эмоционалды және әлеуметтік жұмысына да, ата-анасына да әсер ететін ауыр стресс. 

Ата-аналар баласына физикалық күтім жасау үшін жауап беріп қана қоймайды, сонымен 

қатар медициналық, мектептегі және басқа да әлеуметтік аспектілер бойынша қиындақтермен 

күресуі керек. Күнделікті созылмалы ауруы немесе мүмкіндігі шектеулі балаға күтім жасау көп 

күш жұмсауды қажет етеді және ұзақ мерзімді жүктеменің, стресстің және шаршаудың 

жоғарылауына әкелуі мүмкін [1].  

Бірақ, мүмкіндігі шектеулі балалардың әл-ауқатының маңызды аспектілерінің бірі - 

олардың айналасында тек қоғамдық өмірде ғана емес, негізінен олардың отбасында да қолайлы 

жағдайлар жасау болып табылады. Себебі, көптеген проблемалар отбасының ішінде 

шоғырланған. 

Демек, стресске байланысты психикалық аурулардан зардап шегетін және өз мәселелерін 

шешуде атаулы қолдауды қажет ететін көптеген ата-аналар бар. Жақын арада созылмалы 

аурулары бар балалардың ата-аналарына өздеріне және балаларына қажеттіліктер мен стресстік 

факторларды қанағаттандыруға жақсы дайындалуға көмектесу үшін медициналық көмектің 

бөлігі ретінде мақсатты, арнайы ұсыныстар ұсынылады деп үміттенеміз [2]. 

Талдау 

Эмоционалды күйзеліс немесе стресс ұғымын бірнеше жолмен анықтауға болады. 

Швецияда стресстің ең көп қолданылатын анықтамасын Швецияның ұлттық денсаулық сақтау 

және әл-ауқат кеңесі қорытындылайды: "Эмоционалды күйзеліс - бұл ағзаның оған түсетін 

ауыртпалық пен онымен күресу үшін қолындағы ресурстар арасындағы теңгерімсіздікке 

реакциясы" [3]. Жүктеме мен ресурстар арасындағы теңгерімсіздік ретінде күйзелістің осы 

анықтамасынан ресурстардың жетіспеушілігі ғана емес, сонымен қатар ағзаның кернеуіне 

қарсы ресурстардың едәуір артуы теріс күйзелістің қандай да бір түріне әкелуі мүмкін екендігі 

шығады. Осылайша, эмоционалды күйзеліс ұғымы күйзеліс факторларын да, күйзелістік 

реакцияларға не әкелетінін де қамтиды. Эмоционалды күйзеліс реакциясы өз кезегінде 

физиологияны, когнитивті қабілеттерді, эмоциялар мен мінез-құлықты қамтитын кең ұғым 

болып табылады. 

Стресс-осалдық моделі 

Бүгінгі таңда стресс-осалдық моделі жақсы қалыптасқан және денсаулық сақтауда 

қолданылады. "Осалдық" біздің психикалық бұзылуларға негізгі бейімділігімізді білдіреді. Бұл 

біздің генетикалық бейімділігімізбен және ерте өмірдегі тәжірибемізбен, сондай-ақ 

эмоцияларымызбен, ойларымызбен және мінез-құлқымызбен анықталады [4]. Стресс-осалдық 

моделі стресс пен осалдық арасындағы байланысты көрсетеді: осалдық неғұрлым жоғары 

болса, психикалық аурудың дамуы үшін соғұрлым аз стресс қажет. Егер стресс жеткілікті 

күшті немесе ұзаққа созылса, кез келген адам психикалық немесе физикалық ауруды дамыта 

алады. Бұл анықтамаға сәйкес, стресске байланысты проблемалар көбінесе стресстің 
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биопсихоәлеуметтік моделі деп аталатын биологиялық, психологиялық және әлеуметтік 

экологиялық факторлардың өзара әрекеттесуі арқылы дамиды және сақталады. 

Психологиялық күйзеліс 

Психологиялық күйзеліс - бұл белгілі бір күйзеліске немесе талапқа жауап ретінде пайда 

болатын және уақытша немесе тұрақты жарақатқа әкелетін субъектінің ерекше эмоционалды 

жағдайы. Сонымен қатар, күйзелісте жеке адамға стресс тудыратын талапқа немесе стрессорға 

спецификалық емес биологиялық немесе эмоционалды реакция ретінде анықталады. Күйзеліс 

тұжырымдамасын стресстік жағдай ретінде қабылданатын нәрсені жеңе алмау деп санауға 

болады [5]. 

Эмоционалды күйзеліс 

"Эмоционалды күйзеліс" терминін алғаш рет психологиялық-психиатриялық контексте 

Фрейденберг (1974) қиын психиатриялық науқастармен жұмыс істейтін қызметкерлер 

көрсеткен жағдайды сипаттау үшін қолданған. Алайда тұжырымдама сәл кеңейді. Физикалық 

және эмоционалдық күйзеліс көбіне кәсіби және жеке өмірдегі ұзақ эмоционалды стресстік 

жағдайларға байланысты жалпы күйзеліс реакциясы ретінде қарастырыла бастады [6]. 

Алғаш рет американдық психологтар АҚШ-та ХХ ғасырдың 60-жылдарында 

эмоционалды күйзеліс құбылысына назар аударды, яғни, жұмыссыздарға, мүмкіндігі шектеулі 

адамдарға, маскүнемдердің әйелдеріне, зорлық-зомбылықтан аман қалған адамдарға және т.б. 

Қызметкерлерден келушіні тыңдау, жанашырлық таныту, кеңес беру, моральдық қолдау 

көрсету талап етілді. 

Ұзақ уақыт бойы әлемдік, әсіресе отандық ғылымда эмоционалды күйзелісті тек еңбек 

қатынастары саласында қолдану мүмкіндігі принципті болып саналды. Алайда, эмоционалды 

күйзеліс құрылымының қалыптасу кезеңінде де күйзеліс құбылыстары тек кәсіби қызмет 

саласында ғана анықталмайтындығы атап өтілді. Сонымен, 1986 жылы созылмалы аурулары 

бар науқастардың жұбайларына арналған жұмыста Дж. Я. Экберг және бірлескен авторлар 

мұндай ерлі-зайыптыларда пациенттерге күтім жасаушыларда (мысалы, медбикелер) 

эмоционалды күйзеліс белгілеріне ұқсас көріністер табылғанын атап өтті. 

Үш жылдан кейін Д.М. Пельсма ата-ананың эмоционалды күйзелісінің бар екенін 

мәлімдеді және бастапқыда құрылған Maslach Burnout Inventory (MBI) сауалнамасының 

бейімделген нұсқасын ұсынды [7]. 

Күйзелісті түсіндіру үшін әртүрлі перспективалары бар көптеген теориялық модельдер 

бар. Шауфели мен Энцман бір-бірімен байланысты төрт тәсілді анықтайды, бірақ олардың 

белгілі бір факторларға баса назар аудару дәрежесінде ерекшеленеді. Эмоционалды күйзеліс 

процесі жеке, тұлғааралық, ұйымдастырушылық және әлеуметтік көзқарасты қажет етеді.  

Созылмалы аурулары бар балалардың ата-аналары күйзеліске ұшырайтындығы туралы 

нақты ғылыми дәлел бар. Сондай-ақ созылмалы аурулары бар балалардың ата-аналарының 

өмір сүру сапасы төмен екенін көрсететін көптеген зерттеулер де жетерлік. Демек, бұл ата-

аналардың ұзақ мерзімді күйзелісі эмоционалды және клиникалық күйзеліс, созылмалы 

стресстік реакцияның қандай да бір түріне әкелуі мүмкін.  

Созылмалы аурулары бар балалардың ата-аналарына бағытталған психологиялық 

тәсілдер 

Когнитивті мінез-құлық терапиясы (КПТ) 

КПТ - бұл тиімді және жан-жақты болумен танымал, кең ауқымды мәселелерге 

қолданылатын психологиялық араласудың ең танымал модельдерінің бірі. Оның тиімді 

нәтижелеріне байланысты қазіргі психологиялық араласудағы басым әдіснамалар. 

КПТ - бұл терапевт клиентке жаңа түсініктерге, қайта даярлауға және эмоционалды 

тәжірибені түзетуге көмектесетін ем. Когнитивті қайта құрылымдау, экспозиция, триггерлерді 

анықтау / салдарын талдау, мәселелерді шешу, валидация, эмоцияларды реттеу, мінез-құлық 

эксперименттері және мінез-құлықты белсендіру КПТ-нің кең таралған әдістері болып 

табылады [8]. 

Зейін 
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Зейін дегеніміз "біздің ойларымыз, сезімдеріміз, дене сезімдеріміз және қоршаған орта 

туралы минут сайын хабардар болу. Зейінділік сонымен қатар қабылдауды қамтиды, яғни біз өз 

ойларымыз бен сезімдерімізге оларды екермей-ақ назар аударамыз. Мысалы, қазіргі уақытта 

ойлар мен сезімдердің "дұрыс" немесе "бұрыс" бейнесі бар екеніне сенбеу. Қашан біз зейінді 

жаттықтырамыз, біздің ойларымыз өткенді қайталаудан немесе болашақты елестетуден гөрі 

қазіргі сәтте сезінетін нәрсеге бейімделеді". 

Отыз жылдан астам уақыт бұрын Вустердегі Массачусетс университетінің Медициналық 

орталығының қызметкері Джон Кабат-Зинн зейінге негізделген оқу бағдарламасын ұсынды [9]. 

Соңғы жылдары психологиялық зерттеулер зейінділікке және оның психикалық денсаулыққа 

әсеріне көбірек көңіл бөлді. Зейінге негізделген стрессті азайту (MBSR) және зейінге 

негізделген когнитивті терапия (MBCT) халықтың кең ауқымында күйзелісті, мазасыздықты, 

депрессияны және басқа психикалық жағдайларды азайтудың тиімді әдістері ретінде көрсетті. 

Қорытынды 

Қазіргі уақытта эмоционалды күйзеліс тұжырымдамасы созылмалы аурулары бар 

балаларға қамқор болатын ата-аналардың күйіп қалуын зерттеудің маңызды түсіндірме 

принциптерінің бірі болып табылады. Атап айтқанда, бұл ерекшелік тұлғааралық 

қатынастардың маңыздылығымен байланысты, бұл жоғары эмоционалды жүктемені және ата-

ананың қазіргі жағдайдан шыға алмауын анықтайды. Осылайша, шетелдік және отандық 

ғалымдардың (М. Буриш, Н. Фреденбергер, А. Лэнгле, T. Маглак, Маслач және т.б.), қазіргі 

кезде де өзектілігін жоғалтқан жоқ, бұған көптеген жарияланымдар мен аналитикалық шолулар 

дәлел бола алады.  

КПТ және зейін жалпы стресске және эмоциноналды күйзеліске байланысты психикалық 

ауруларды азайтудың тиімді әдістері екендігі туралы нақты дәлелдер бар. Дегенмен, 

созылмалы аурулары бар балалардың ата-аналарына тікелей бағытталған психологиялық 

тәсілдерді әзірлеу және қамтамасыз ету үшін қосымша жұмыс қажет. 
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АННОТАЦИЯ 

 Жасанды интеллект  - бүгінгі күні ең көп қолданылатын технологиялардың бірі. 

Жасанды интеллект болашағы, оның біздің өміріміздің барлық аспектілеріне қалай әсер ететіні 

және оның әртүрлі секторлармен байланысты әлеуеті қызу талқылануда. Технология соңғы 

жылдары жұмысқа қабылдау саласында пайда бола бастады. Бұл мақалада қызметкерлерді 

іріктеу үдерісінде ұйымдар үшін жасанды интеллектті қолданудың қай жерде қолайлы екенін, 

мүмкіндіктерін және жасалу жолдарын зерттеуге және талдауға бағытталған. Осы зерттеудің 

нәтижелері бойынша бүгінгі таңда жұмысқа қабылдаудағы негізгі қиындықтарын, жасанды 

интеллект осы қиындықтарды жеңуге қалай көмектесетіні және жасанды интеллектіге кедергі 

келтіретін ықтимал кедергілер анықталды.  

 Түйін сөздер: жасанды интеллект, қызметкерлерді іріктеу, жұмысқа қабылдау. 

 Кіріспе 

 Қазіргі таңда дәстүрлі жұмысқа қабылдау әдістері бұдан былай тиімді болмауы мүмкін, 

өйткені қазіргі таңда жасанды интеллектің дамыған кезені. Жасанды интеллект бұл адам 

орындайтын тапсырмаларды орындауға көмектесетін бағдарламалық құрал. Жұмысқа 

қабылдау саласында жасанды интеллект қызметкерлердің өнімділігін арттыру, шығындар мен 

уақытты қысқарту, адам қателері мен біржақтылықтарды жою арқылы өз орнын нығайтып 

келеді. Бұл нақты уақытта кандидатты іздеу мен іздеуді автоматтандыруға, кандидатты жұмыс 

берушімен сәйкестендіруге көмектеседі. Жасанды интеллект жалдау саласына енуінің маңызды 

себептерінің бірі - білікті қызметкерлер үшін бәсекелестіктің күшеюі. Ұйым үшін жалдау 

уақытын қысқарту тиімділікті ғана емес, сонымен бірге стратегиялық адами капитал үшін 

күресте артықшылығы. Бұл артықшылықтар жасанды интеллект ақпаратты өңдей 

алатындығымен және адам мүмкіндіктерінен әлдеқайда асатын көлемде және жылдамдықпен 

шешім қабылдай алатындығына байланысты. Жасанды интеллектіні жалдау процесіне енгізу 

әлеуетті үміткерлердің қол жеткізуін жеңілдетеді, бұл онымен айналысатын ұйымдардың 

бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Қарапайым сөзбен айтқанда, жалдаушылар сұхбатты 

жоспарлау, түйіндемені тексеру және кандидаттарды сәйкестендіру сияқты әкімшілік 

тапсырмаларды тиімдірек орындау үшін жасанды интеллектіге сене алады, сонымен бірге олар 

жалдау процесінде шынымен маңызды нәрсеге дұрыс кандидатты анықтауға және жалдауға 

арналады. 

 Жұмысқа қабылдаудағы жасанды интеллектінің негізгі артықшылықтары: 

1. Жалдау процесін жеделдету 

Жұмысқа қабылдауды автоматтандыру технологиялары әдетте қолмен орындалатын және көп 

уақытты қажет ететін тапсырмаларды автоматтандыру үшін жасанды интеллект пайдаланады. 

Машинамен оқыту алгоритмі түйіндемелердің көп мөлшерін қалай қабылдай алатынын және 

оларды жылдам скринингтен өткізіп, өзіңіздің тарихи жұмысқа қабылдау шешімдеріңізге 

негізделген ең жақсы үміткерлерді қалай анықтай алады. Жасанды интеллект  

жалдаушылардың уақытының көп бөлігін тұтынатын көптеген басқа әкімшілік тапсырмаларды 
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автоматтандыру үшін пайдаланылуы мүмкін, мысалы, сұхбат кестесін құру, оларға қосымша 

құнды әрекеттерге назар аударуға және жалдау процесін алға жылжытуға мүмкіндік береді. 

2. Жалдау сапасын арттыру 

HR қызметкерлеріне үміткерлердің дұрыс адамдарды таңдау қажеттігін арттырады. Жасанды 

интеллект арқасында бүкіл процесті автоматты түрде бірнеше кезеңге бөлуге болады. 

Жалдаушылар әрбір үміткер туралы көбірек деректер жинай алады және осылайша 

кандидаттарды тиімдірек бағалай алады. Арнайы алгоритмдерді пайдалана отырып, 

үміткерлердің дағдылары мен тәжірибесін бағалауға көмектесетін көптеген жасанды интеллект 

негізіндегі шешімдер шығарады. 

3.Біржақтылықты азайту 

Жасанды интеллект пен автоматтандырудың көмегімен үміткерлер жалдаушыларға тән 

когнитивті бейімділіктің субъективті әсеріне ұшырамай, олардың тәжірибесі, білімі және 

дағдылары негізінде таңдалады. Бұл әрбір үміткерге жұмыс орындарына өтініш беруге тең 

мүмкіндік береді, бұл жалдаудағы біржақтылықты азайтады. 

4. Уақытты үнемдеу 

 Жасанды интеллект негізіндегі бағдарламалық жасақтама үлкен көлемдегі деректерді талдау 

және шешім қабылдаушылар қарастыратын түсінікті нәтижелер беру үшін бірнеше секундты 

қажет етеді. Уақытты үнемдеу, жасанды интеллект шешімдер мен ақша мен ресурстарды да 

үнемдейді. 

 Ірі жаһандық және әлемдік компаниялар, әсіресе, өндіріс процестерін автоматтандыру 

үшін жасанды интеллект пен роботтарды пайдалануға қызығушылық танытуда. Ең маңызды 

процестердің бірі – кадрларды іріктеу. Бүгінгі таңда жасанды интеллект кадр бөліміне қажет 

екенін дәлелдейтін бірқатар мәселелер бар. Бұл 1-кестеде келтірілген әртүрлі факторларға 

байланысты. Біріншіден, жасанды интеллект ешқандай эмоцияға ие емес және нақты 

лауазымға үміткерді объективті түрде бағалай алады. Адамға әлеуетті қызметкермен туыстық 

байланыстар, жеке сенімдеріне байланысты теріс пікір, жеке қауіпсіздікке қатер төну, 

парақорлық, тәжірибесіздік және т.б. сияқты факторлар әсер етуі мүмкін. 

1- кесте. HR қызметкері мен жасанды интеллекттің күшті және әлсіз жақтарын салыстыру 

 Адам Жасанды интеллект 

Нақтылық - + 

Жалақы және техникалық 

қызмет көрсету шығындары 

- + 

Қысқа уақыт ішінде үлкен 

көлемдегі ақпаратпен 

жұмыс істеу мүмкіндігі 

- + 

Біліктілік - + 

Белгісіздік жағдайында 

жұмыс істеу қабілеті 

+ - 

Жанашырлық таныту + - 

Жан-жақты ойлау + - 

Жеке қасиеттер мен мінезді 

бағалай білу 

+ - 

Өтініш берушінің тұлғалық 

қасиеттері мен мінезін 

бағалау мүмкіндігі 

+ + 

Стресстік жағдайларда 

жұмыс істеу 

- + 

 

Сонымен қатар, жасанды интеллектті пайдалану қол еңбегінің көлемін азайтуға, уақытты және 

басқа шығындарды қысқартуға, өнімділікті және шешім қабылдау жылдамдығын арттыруға 

мүмкіндік береді. Жұмыс туралы хабарландыруларды орналастыру, түйіндемелерді тексеру 
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және сұхбаттарды жоспарлау сияқты әдеттегі процестерді автоматтандыру арқылы рекрутерлер 

кандидаттармен қарым-қатынас орнату сияқты маңыздырақ жұмысқа назар аударып қана 

қоймай, сонымен қатар компанияның қаржылық шығындарын азайта алады.  

 Жоғарыда аталғандардан басқа, іріктеу процесінде жасанды интеллектінің тағы бір 

артықшылығы, ол сізге көбірек «сапалы» үміткерлерді, яғни жұмыстың табыстылығын 

болжайтын қажетті сипаттамаларға сәйкес келетін үміткерлерді табуға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, үміткерлерді іріктеу және бағалау кезінде жасанды интеллектті пайдалану 

үміткерлерге қатысты кез келген теріс пікірді жоюға, жеке қалаулар түріндегі «адам» 

факторының әсерін азайтуға мүмкіндік береді. Өз кезегінде процесті автоматтандыру жұмыс 

берушілерге ғана емес, жұмыс іздеушілерге де тиімді. Олар өтінімді жіберіп алмауға, жылдам 

кері байланыс алу мүмкіндігіне және іріктеу кезеңдерін сәтті өткен жағдайда жұмысқа 

қабылдау туралы шешімге көбірек кепілдік алады. 

 Жасанды интеллектінің маңызды артықшылықтарына қарамастан, орын алатын 

кемшіліктерді де ескеру қажет. Олардың бірі - кейбір үміткерлер адами, өзара әрекеттесуді 

қалайды, бұл үміткерлер үшін құндылық сезімі өте маңызды екенін көрсетеді. Әлбетте, жалдау 

процесін автоматтандыру оларды төмен бағаланбағандай сезінеді, бұл өз кезегінде ең талантты 

тұлғаларды жалдаушы бағалауға дейін цикл барысында өздігінен жойылуына әкелуі мүмкін. 

Дегенмен, «жаңа қалыпты» қашықтан жұмыс істеу форматы, технологияларды пайдалану, 

сондай-ақ автоматтандырылған шешімдер өмір сүруге толық құқығы бар екенін ғана емес, 

сонымен бірге олардың тиімділігін де дәлелдеді. 

 Қорытындылай келе, жұмысқа қабылдау мен іріктеуді автоматтандырудың негізгі 

мақсаты күнделікті тапсырмаларды орындау кезінде шығындарды азайту, және жұмысқа 

қабылдау процестерінің тиімділігін арттыру. Сонымен қатар, HR мамандарының жұмыс 

ауқымы әрқашан адамдардың қатысуын талап ететін тапсырмаларды қамтиды, деректер мен 

алгоритмдерді бақылау қажеттілігі әрқашан болады. Жасанды интеллект компаниялар үшін 

жұмыскерлерді жұмысқа қабылдауда қолдану үшін әліде зерттеулерді қажет етеді.  
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Аңдатпа. Мақалада топырақ құнарлығын сақтай отырып, қоршаған ортаға зиян 

келтірмей, биологиялық әдістерді пайдалану арқылы майбұршақ дақыл өнімінің бәсекеге 

қабілеттігін арттыру мақсатында жүргізілген тәжірбие нәтижесі келтірілген. Жаһандану үдерісі 

жағдайында майбұршақ дақылының әлемдік сорттарымен салыстырмалы түрде бәсекеге түсу 

қабілеті және экологиялық таза өнім көлемін арттыру мақсатында жүргізілген жұмыс 

нәтижесін бөлісу арқылы, дақылға биологиялық тұрғыда көрсетілген күтімнің оңтайлы екеніне 

көз жеткізу. 

Кілт сөздер: майбұршақ, биологиялық әдіс, органикалық егіншілік, биологиялық 

тыңайтқыш 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты опытов, проведенных с целью повышения 

конкурентоспособности продукции бобовых культур с использованием биологических 

методов, без ущерба для окружающей среды, с сохранением плодородия почвы. Обеспечение 

оптимального биологически выраженного ухода за культурой путем обмена результатами 

работы, проводимой с целью повышения объема экологически чистой продукции и 

способности к относительной конкуренции с мировыми сортами бобовых в условиях 

глобализационного процесса. 

Ключевые слова: соя, биологический метод, органическое земледелие, биологические 

удобрения 

 

Annotation. The article presents the results of experiments conducted to increase the 

competitiveness of legume products using biological methods, without harming the environment, 

while preserving soil fertility. Ensuring optimal biologically expressed care for the crop by 

exchanging the results of work carried out to increase the volume of environmentally friendly 

products and the ability to compete relatively with world legume varieties in the context of the 

globalization process. 

Keywords: soy, biological method, organic farming, biological fertilizers 

 

Кіріспе 

Майбұршақ ең маңызды дақылдардың үштігіне кіреді және жер шары халқы үшін ақуыз 

тапшылығы мәселесін шеше отырып, қазіргі әлемнің аграрлық өзгерістерінің негізі болып 

табылады. Майбұршақ технологиялық тұрғыдан дұрыс көзқараспен жыл сайын өзінің әлеуетін 

арттыра алатын қуатты, жаңартылатын биоресурс. 

Қазіргі уақытта қарқынды егіншілік элементтерінің жетілмегендігіне байланысты, өнім 

бірлігін өндіруге арналған энергетикалық ресурстардың едәуір шығындары, мәдени 

өсімдіктердің түрлік және сорттық әртүрлілігінің күрт төмендеуінің теріс салдары, қарқынды 

агроценоздар мен агроэкожүйелердің экологиялық және генетикалық осалдығының 

жоғарылауы, табиғи ортаның ластануы мен жойылу қаупінің едәуір артуы айқын байқалады.  
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"Ауыл шаруашылығы біздің негізгі ресурсымыз, бірақ ол толық көлемде 

пайдаланылмайды. Біз ел ішінде ғана емес, шетелде де сұранысқа ие органикалық және 

экологиялық таза өнім өндіру үшін айтарлықтай әлеуетке ие болып отырмыз",-деп атап өтті ҚР 

Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылы Қазақстан халқына жолдауында. Ол өндірістің 

тұрақтылығын ауыл шаруашылық сала қарқындылығымен қатар қойды. 

Табиғатты ұтымсыз пайдалану, ауаның, судың және топырақтың химиялық ластануы, 

сондай-ақ деструктивті табиғи процестердің әсерінен әлемде жыл сайын 6 млн.га жер 

жоғалады және шаруашылық айналымнан шығады. Тағы 20 млн. га ауыл шаруашылығында 

пайдалану үшін жарамсыз күйге келеді және оны қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан 

тиімсіз [1]. 

Органикалық ауыл шаруашылығы – аграрлық өндірістің маңызды бөлшегі және осы 

бағытқа деген қызығушылық ауыл шаруашылық жер көлемінің кеңеюімен (мысалы, 2004 

жылдан 2016 жылға дейінгі жер көлемі 1,6 есеге өсіп, 44 млн.гектардан асты) және 

экологиялық таза өнімге сұраныстың артуымен дәлелденеді. Қазіргі уақытта органикалық ауыл 

шаруашылығы әлемнің 194 елінің 172-сінде қолданылады, яғни мемлекеттердің 88,6% - ы 

органикалық активтерге ие. Болжам бойынша, 2025 жылға қарай экологиялық өнімдер нарығы 

жылына 200-250 миллиард доллар айналымға жетуі мүмкін және көптеген халықаралық 

сарапшылар агроөнеркәсіптің органикалық әдісінің болашағы зор екенін алға тартуда [2,3]. 

Экологиялық егіншілік әлемнің көптеген елдерінде аграрлық секторды дамыту мен 

бәсекеге қабілеттілігін арттырудың баламалы нұсқасы болып табылады. Ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өндірушілердің улы химикаттар мен бейорганикалық тыңайтқыштарды минималды 

пайдалануына экологиялық қауіпсіз өнімге сұраныстың артуына себеп болады [4,5]. 

Қазіргі уақытта ауылшаруашылық өндірісінің биологиялық әдістерінің көпшілігі 

жоғары тиімді, үнемді және экологиялық таза биологиялық тыңайтқыштарды қолдануға 

негізделген [6]. 

Сарапшылар алдағы жылдары "био" префиксі бар ауыл шаруашылығындағы кез келген 

дерлік сегменттің, соның ішінде тыңайтқыштардың айтарлықтай өсуін болжайды. Бұл сегмент 

жыл сайын өседі деп болжануда және 2025 жылға қарай био тыңайтқыштар нарығы 3,8 

миллиард долларға жетеді. Іс жүзінде барлық аграрлық елдерде био тыңайтқыштарды тұтыну 

және оларды өндіретін кәсіпорындардың саны да артып келеді. Дақылдардың сапалы және 

жоғары өнімділігін қалыптастыру үшін өндірушілер био тыңайтқыштар мен биопрепараттарды 

қолдануды жөн көреді [7,8,9,10].     

Материалдар мен зерттеу әдістері 

Өнімділікті және экологиялық таза өнімді арттыруды қамтамасыз ететін биология 

құралдарын қолдана отырып майбұршақ өсіру технологиясын әзірлеу және енгізу үшін Алматы 

облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Балтабай ауылында орналасқан "Балтабай - 2030" ЖШС-не 

далалық және зертханалық тәжірибелер жасалынды. 

Тәжірибе схемасы мыналарды қамтиды: 

1) бақылау нұсқасы (биологияландыру құралдарын қолданбай); 

2) көң (30т/га); 

3) вермикомпост (2,0 т/га); 

4) Hans Plant кешені (SeedSpor S (0,20 мл/100 кг тұқым) - тұқымдарды өңдеу, Smart Start P (100 

кг/га) - тұқым себу кезінде, HanseBiosulfur (3,0 л/га) 2-4 жапырақ фазасына және Prairie Pride A 

(2,0 л/га)+Prairie Pride B (4,0 кг/га)+Absorb (1,0 л/га) 6 жапырақ фазасында); 

5) Биоэкогум кешені (0,25 л/100 кг) - тұқымдарды өңдеу, 5 л/га нақты жапырақтардың 3 

жұбының фазасына және 5 л/га тармақталу фазасына); 

6) Тұмат (30 мл/100 кг) - тұқымдарды өңдеу, 3 - 5 жапырақ фазасында 1 л/га және 7-8 жапырақ 

фазасында 1 л/га). 

Нәтижелер мен талқылаулар 

Биологиялық әдістерді қолдану майбұршақ дақылының далалық өнгіштігіне (96,3-

99,2%) және сақталу көрсеткішіне (95,1-99,0%) оң әсер етті. Бақылау нұсқасында бұл 

көрсеткіштер тиісінше 94,2 және 94,7% деңгейінде болды.  
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Биологиялық әдістерді қолданған нұсқаларда бақылау нұсқасымен салыстырғанда 

вегетациялық кезеңнің ұзақтығының 2-3 күнге артуы байқалды, бұл майбұршақ дақылының 

өсуі мен дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасалғандығын көрсетеді.  

Бұтақтану кезеңіндегі майбұршақ дақылының биіктігі бақылау нұсқасында - 28,7 см, 

гүлдену – 46,3 см және бұршақ түзілу – 77,2 см болды. Биологиялық әдістерді қолданған 

нұсқаларда (биогумус, көң, Hans Plant, Биоэкогум, Тумат) бұл көрсеткіштер бақылау 

нұсқасынан тармақталу кезеңінде 1,4-5,7 см, гүлдену кезеңінде 2,9-6,2 см және бұршақ түзілу 

кезеңінде 2,8-8,2 см артты. 

Бір өсімдіктегі бұршақ пен тұқым саны бойынша биологиялық әдістерді қолданудың 

артықшылығы анықталды. Бақылау нұсқасында бір өсімдікте 57,5 бұршақ және 189,7 тұқым 

құрылса, биологиялық әдістерді пайдалану 78,1-98,1 дана артық бұршақ және 250,9-372,1 дана 

тұқым түзілуін қамтамасыз етті. Осы көрсеткіштердің максималды мәні HansPlant, Биоэкогум 

және Тумат нұсқаларында алынады. Бұл нұсқаларда бақылаумен салыстырғанда 

көрсеткіштердің асып кету 56,3-70,6% (бұршақ) және 59,2-96,2% (тұқым) құрады. Hans Plant, 

Биоэкогум және Тумат нұсқаларының "бір өсімдіктен алынған тұқымның салмағы" көрсеткіші 

бойынша артықшылығы 59,0-98,1% болды. 

Көң мен биогумус енгізілген нұсқаларда бақылау нұсқасымен салыстырғанда жалпы 

қарашіріктің (0,3-0,04%), сондай-ақ Р2О5 (5,4-7,7 мг/кг) және К2О (3,4-10,0 мг/кг) жылжымалы 

элементтердің арту үрдісі байқалады, ал био тыңайтқыштар (Hans Plant, Биоэкогум, Тумат) 

берілген нұсқаларда бұл көрсеткіштер бақылау деңгейінде болды. 

Биологиялық әдістерді қолдануға байланысты майбұршақ дақылының өнімділік деңгейі 

19,4-30,0 ц/га құрады. Ол бақылау нұсқасынан 5,2-15,8 ц/га немесе 36,6-111,3% артық. 

Қорытынды 

Органикалық (көң, биогумус) тыңайтқыштарды енгізу және Hans plant, Биоэкогум, 

Тумат биологиялық тыңайтқыштармен дақылды егу алдында тұқымдарды өңдеу, үстеп 

қоректендіру, сондай-ақ вегетациялық кезеңінде өсімдіктерді тамырдан тыс қоректендіру, 

өсімдіктердің далалық өнгіштігі мен сақталу көрсеткіштерінің артуына ықпал етті. Далалық 

өнгіштіктің (96,3-99,2%) және өсімдіктердің сақталуының (95,0-99,0%) ең жоғары 

көрсеткіштерін биологиялық әдістері қамтамасыз етті, олар бақылау нұсқасынан тиісінше 2,1–

5,0% (далалық өнгіштігі) және 0,4-4,3% (сақталуы) асып түсті. 

Бір өсімдікке шаққандағы бұршақ пен тұқымдарының саны бойынша биологиялық 

әдістердің артықшылығы анықталды. 

Биологиялық әдістерді қолдануға байланысты майбұршақ дақылының өнімділік деңгейі 

19,4-30,0 ц/га құрады. Ол бақылау нұсқасынан 5,2-15,8 ц/га немесе 36,6-111,3% артық. 
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ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ «ТІЛДІК ОЙЫН» ТҮСІНІГІ 

 

 

Ерболқызы Назым 

Ерболқызы Назым - «Шетел филологиясы» мамандығының 2-курс магистранты, 

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы қаласы,  

Қазақстан Республикасы 

 

Аннотация: Мақалада қазіргі лингвистикадағы "тілдік ойын" терминіне шолу жасалады. 

"Тілдік ойын" термині қазіргі ғылыми басылымдарда кеңінен қолданылғанымен, ол әлі күнге 

дейін көпшілікке кеңінен танымал деп айта алмаймыз. Тілдік ойын негізінен тілдің поэтикалық 

функциясымен байланысты. "Тілдік ойынның" қызмет ету аясы коммуникативті аяда 

әлдеқайда. Демек тілдік ойынның қазіргі заманда маңыздылығы зор.  

Кілт сөздер: тілдік ойын; сөздік әзіл; жағдайдың әзілі; тілдік нормалардан әдейі ауытқу; 

онноматопея; сөзжасамдардың түгендеуі; әсер ету функциясы (тілдің поэтикалық функциясы); 

тілдің "ойын" функциясы. 

 

Қазіргі әлемде адамдардың санасында тілдік ойын мақсатты бағытталған "ойынмен", 

сөздің кең мағынасында тілмен ойнаумен, әртүрлі ауызша және дыбыстық "бұрмаланумен", 

метафоралар, сөз тіркестері түрінде көп мағыналы сөздердің немесе омонимдердің жасырын 

мағыналарымен ойнаумен, сондай-ақ тілдік әзілдермен, өткірліктермен, афоризмдермен 

байланысты. Тілдік ойындар әрбір ана тілінде сөйлейтін адамға бесіктен таныс және адамның 

өмір бойы күнделікті тәжірибесінде маңызды орын алады. 

«Тілдік ойын» құбылысы соңғы кездері тіл құбылысы ретінде де, мәдениет феномені 

ретінде де зерттеушілердің назарын аударды. Соңғы кезде «тілдік ойын» термині лингвист 

ғалымдарының күнделікті өмірінде қарқынды түрде орын алуда. 

Тілдік ойындар құбылысына алғаш ғылыми анықтама берген философтар мен мәдениет 

зерттеушілері болды. Шын мәнінде, Sprachspiel терминін алғаш рет Л.Витгенштейн 

«Философиялық зерттеулер» (1945) еңбегінде қолданған. Витгенштейн тіл арқылы қарым-

қатынас концепциясын және сөйлеу әрекетінің өнімі ретінде тілдің эволюциясын дамытты. Ол 

тілдің негізі - сөйлеушілердің тілдік мінез-құлқы, олардың әртүрлі өмірлік жағдаяттардағы 

сөйлеу тәжірибесі деді, ол оны «тілдік ойын» деп атады.[1.77] 

Тілдік ойын ережелерге сәйкес жүзеге асырылады, оған мыналар кіреді: 1) ойынға 

қатысушылардың – сөйлеуді қабылдаушының өндірушісінің болуы, 2) ойын материалының 

болуы, 3) ойын шарттарының болуы, 4) қатысушыларды ойын шарттарымен таныстыру, 5) 

ойын шарттары мен ережелеріне сәйкес келетін қатысушылардың тәртібі . Тілдік ойын 

көбінесе сөзжасамдық, семантикалық және прагматикалық канондарды бұзуға бағытталған, 

канонның табиғатына, сол арқылы заттардың табиғатына ену мақсатын көздейтін процесс. 

Тілдік ойын құбылысы тек стильдік құрал, тәжірибе ғана емес, сонымен қатар тілдің жасырын, 

потенциалдық мүмкіндіктерін анықтау болып табылады. 

Тілдік ойынды зерттеу, біздің ойымызша, кеңірек көзқарасты қажет етеді. Бұл зерттелетін 

объектінің перспективасы мен қарастыру қырын көлемді және нақты етеді, тілдік ойынның 

мәнін, оның табиғатын түсінуге жақындатады. Бұл тәсіл тілдік ойынды адамның сөйлеу 

әрекетінің бір түрі, адам әрекетінің ғаламдық бөлігі ретінде зерттеуді қарастырады. 

Тілдік ойынды осындай позициялардан зерттеудің өзектілігі психологтардың, 

антропологтардың, фольклоршылардың, психо- және социолингвисттердің бірлескен 

зерттеулерінде танылады және жүзеге асады. Тілдік ойынның соңғы кездері байыпты және 

толық зерттеле бастауының бір себебі – зерттелетін объектінің табиғатында жатыр. Бізді 

туғаннан қоршап, өмір бойы серік ететін адам тілінен асқан таныс құбылысты зерттеу қиын. 

«Тілдік ойын» ұғымы адамдардың ойында және тіл тікелей қатысқан әртүрлі нақты іс-

әрекет жүйесіндегі мінез-құлқы арасындағы ұқсастыққа негізделген. Өздеріңіз білетіндей, 
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ойын идеясының мақсаттарының ішінде Л.Витгенштейн оқырмандардың санасына тіл 

құралдарының (сөздердің, сөйлемдердің, т.б. түрлерінің) ерекше әр алуан бір мақсатты 

жеткізуді атап көрсетеді. 

Тіл біліміндегі «тілдік ойын» ретіндегі тіл концепциясы, ең алдымен, сөйлеу әрекетінің 

теориясына (сонымен қатар, лингвистикалық апологетика, лингвистикалық терапия, 

фантастика философиясы, мүмкін дүниелердің семантикасы) әсер етті. 

Витгенштейннің пікірінше, «тілдік ойын» өмірдің өзіндік формалары; тіл ғана емес, біз 

тек тіл призмасы арқылы қабылдайтын шындықтың өзі «тіл ойындарының» жиынтығы. 

Адамзаттың бүкіл өмірі – «тілдік ойын» жиынтығы. 

Көріп отырғаныңыздай, тілдік әзіл көбінесе лексикалық олқылықтарды толтыру үшін де, 

жаңа атаулар жасауды қажет етпей де қолданылады. Тілдік ойын біз түсінетін мағынада ана 

тілінде сөйлейтіндердің күнделікті сөйлеу тәжірибесінің атрибуты болып табылады. Тілдік 

ойынның психологиялық мотиві – тілдің құрылымдық бірліктері мен үлгілерімен және 

сөздермен көңіл көтеру, олардың үйреншікті мағыналарының шекарасын еңсеруге және 

олардан жаңа күтпеген мағыналарды алуға ұмтылу. 

В. З. Санниковтың көзқарасы да ғылымда кең таралды: "тілдік ойын - бұл белгілі бір 

тілдік қателік (немесе ерекшелік) және, ең бастысы, сөйлеуші (жазушы) түсінетін және әдейі 

рұқсат етілген қателік. Бұл ретте тыңдаушы (оқушы) оның "әдейі осылай айтылғанын" түсінуі 

керек, әйтпесе ол тиісті тілдік ойынды жай ғана қателік немесе дәлсіздік ретінде бағалайды"[2, 

39]. 

Тілдік ойынның маңызды сипаттамаларының бірі ретінде тілдің бірлігі және белгілі бір 

қызмет түрі ажыратылады, бұл сөз тіркестері мен сөздердің белгілі бір мағынасының 

қалыптасуына байланысты негізгі болып табылады. Бұл сөздердің мағынасы олардың әртүрлі 

тілдік ойындарда қолданылуына байланысты өзгереді. 

Қазіргі уақытта "ойын" ұғымы өмір мен мәдениеттің барлық салаларына таралады, бұл 

ғылыми білімнің әртүрлі салаларындағы ғалымдардың қызығушылығын тудырады. 

Философиялық және мәдени зерттеулерде ойын адам өміріндегі рөлі және оның Мәдениет 

үшін маңызы тұрғысынан талданады (Ю. А. Левада, Й. Хейзинга және т. б.) . Ойын белгілі бір 

символ, ерекше мінез-құлық үлгісі және болып жатқан жағдайға стандартты емес қатынас 

ретінде қарастырылады. "Ойын" термині психологияда, педагогикада және тіпті физиологияда 

зерттелетін әртүрлі, кейде бір-біріне ұқсамайтын құбылыстарды білдіреді. Ойын уақыттың, 

кеңістіктің және мағынаның белгілі бір шекараларында, ерікті түрде қабылданған ережелерге 

сәйкес, пайдалылық немесе қажеттілік шеңберінен тыс болатын әрекет ретінде анықталады 

және бұл әрекет қуанышқа әкеледі және жиі күлкі тудырады. 

Сөйлеу әрекетінде көрінетін ойынның жеке түрі-тілдік ойын. Ойынның басқа түрлерінен 

айырмашылығы, оның мазмұны кодталған, ауызша айтылған ақпарат болып табылады. 

С. Ж. Нуховтың айтуынша, тілдік ойын-бұл адамның сөйлеу мінез-құлқының бір түрі, 

онда тілдік тұлға күлкілі әсердің пайда болуымен бірге сөйлеуде тапқырлықты көрсету 

қабілетін жүзеге асырады. Қабылдаушы "ойынды бағалау қабілетінің, шешілмейтін, бір 

қарағанда, лингвистикалық жұмбақты болжай білудің" арқасында қабылдау кезінде 

шығармашылықты көрсетеді. 

Тілдік ойынның жақында байыпты және толық зерттелуінің себептерінің бірі зерттеу 

объектісінің сипатында жатыр. Бізді туғаннан бастап қоршап тұрған және өмір бойы бірге 

жүретін адам тілінен гөрі үйреншікті құбылысты табу қиын. Біз өз тілімізден "секіре" 

алмаймыз, тіл туралы тіл арқылы ойлаймыз, лингвисттер ретінде тілді тілдің өзі тұрғысынан да 

байқаймыз. Адамға таныс объектілердің таныс, жабысқақ ерекшеліктерін байқамау сияқты, 

"аяқтың астында жатқанына" назар аудармау тән. Нәтижесінде біз қалай сөйлейтініміз және 

рефлексия мен рефлексияның негізі неде екендігі туралы көп ойланбаймыз. 

Осылайша, прагматиканың, семантиканың және синтаксистің семиотикалық 

категорияларына негізделген тілдік ойын құбылысын түсіндіруге және жіктеуге семиотикалық 

тәсілді қолдану, атап айтқанда семиотикалық қатынастардың бар түрлері (қарым-қатынас 
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қатысушыларына, олар белгілеген объектілерге және сөйлеу ағымында бір-бірімен) тілдік 

ойынның келесі түрлерін ажыратуға мүмкіндік береді:  

1. Семантикалық тілдік ойын, оның ішінде белгі, белгі беруші (белгілеу объектісі) мен 

объект туралы ұғым арасындағы қатынастарды ойнату жағдайлары. 

2. Синтаксистік тілдік ойын-белгілер мен олардың арасындағы қатынастарды ойнату 

жағдайлары  

негізінен сөйлеу тіліндегі компоненттер  

тізбектер және жалпы уақыт тізбегі. 

3. Семантикалық және синтаксистік қатынастарды ойнауды қамтитын аралас тілдік ойын. 

Зерттеушілердің көпшілігі ойын мен эмоционалдылықты (экспрессивті, эмоционалды 

бағалау) тілдік ойынның негізгі функциялары ретінде ажыратады. Тілдік ойын сөйлеуді 

"жұмсарту" құралы ретінде әрекет ете алады, ол үннің ауырлығын жояды, осылайша 

хабарламаның мазмұнын әлсіретеді. Тілдік ойын әлі де лингвистикалық (шығармашылық) 

функцияны орындайды: тілдік ойын – бұл барлық жаңа нәрселердің ерекше атауын қолдана 

отырып, тілді байытудың бір жолы. Көптеген зерттеушілер сонымен қатар "шақыру" 

функциясын немесе назар аударуды (әсер етуді) ажыратады. Ол газет тақырыптарында, 

жарнамалық мәтіндерде, жарнамаларда, тіпті ашық хаттар мәтіндерінде де белсенді 

қолданылады. 

Тілдік ойынның функцияларының ішінде оқыту функциясын ерекше атап өту керек. Тілді 

жақсы меңгеру үшін сөзбен ойнауға болады. Тілдік ойын патологиялық нәрсе ретінде "бәрінен 

бұрын норманы үйретеді", - дейді В. З. Санников. Тілдік ойын-бұл "керемет әдебиет мұғалімі 

де, көңілді әңгімелесуші де, керемет жұбатушы-психотерапевт". Яғни, тілдік ойынның 

тетіктерін білу ана тілін оқытуға негіз бола алады, оқушылар мен студенттердің танымдық іс-

әрекетін жандандыруға және олардың коммуникативтік құзыреттілігін арттыруға ықпал етеді. 

Бір жағынан, "ойын мәтіндерін" оқығанда, адресат тілдік немесе сөйлеу ережелерінің қайсысы 

бұзылғанын және қандай мақсатта екенін анықтауға біраз күш салуы керек. Екінші жағынан, 

мәтіннің мұндай "шифрын ашу", ең қарапайым болса да, адресатқа белгілі бір интеллектуалды 

ләззат бере алады. 

Тілдік ойын тұжырымдамалық және тілдік "үлгілерді" бұзады. Көркем мәтінде ол 

жасалған бейнелердің динамикасын ынталандырады және пайымдаудың парадоксалдылығына, 

сыртқы алогизмге назар аудара отырып, қабылдау процесін белсендіреді, оның артында 

көбінесе көркемдік мағынаны түсіну үшін маңызды субтекст жасырылады. Тілдік ойынның 

мәні-тілдік экспрессивтілікке жүгінетін және күлкілі әсер тудыратын қосымша кездейсоқ 

мағыналарды қалыптастыру. Тілдік ойын ұғымын жеке стильдің нақты механизмі және 

жанрлық белгі ретінде қарастырған жөн. Бір жағынан, тілдік ойын элементтерінің болуы 

белгілі бір автордың сөйлеу шығармашылығының шығармашылық аспектісін көрсетеді, ал 

екінші жағынан, бұл белгілі бір стилистикалық жанрдың типологиялық белгілерімен 

байланысты болуы мүмкін, мысалы, балалар ертегісі. 

Тілдік ойын мәтіннің келесі деңгейлерінде жұмыс істейді:  

* фонетикалық деңгейде: ономатопея;  

* морфологиялық деңгейде: авторлық окказионализм; 

* лексикалық-стилистикалық деңгейде: каламбур; 

* графикалық деңгейде: қаріпті өзгерту. 

Тілдік ойынның ерекше әсеріне ертегі мәтініндегі ең жарқын көріністерімен байланысты 

әртүрлі бейнелі және стилистикалық әдістерді қолдану арқылы қол жеткізуге болады. 

Ертегі мәтіні толығымен ойын рухына енеді, өйткені ойын балалар үшін қарым-

қатынастың ең табиғи тәсілі болып табылады. Жалпы тілдік ойынның жұмыс істеуінің келесі 

шарттарын бөліп көрсетуге болады:  

* субъектінің сөзді (немесе өрнекті) жарқын, әдеттен тыс қолдану қабілеті; бұл қабілет 

тілдік жүйені білуге және оның нормативтік байланыстарын білуге байланысты;  

* тілдік құрылымдарды және онымен байланысты сөйлеу қабылдауының стереотиптерін 

бұзу әдістерін мақсатты түрде іздеу; 
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* тілдік ойынның атаулылығы. 

Тілдік ойынның әсері ойын техникасының ерекше түрін қолдану нәтижесінде пайда 

болады. Мәтінді қалыптастырушы фактор ретінде тілдік ойын мәтіннің жұмыс істеуінің 

әртүрлі деңгейлерінде бірегей авторлық әдістерді қолданумен сипатталады. 

Сонымен, тілдік ойын бұқаралық коммуникацияның әртүрлі салаларында және 

бұқаралық дискурстың әртүрлі түрлерінде белсенді қолданылады. Тілдік ойын, ең алдымен, 

реципиенттің назарын аударуға және сақтауға және мүмкіндігінше, узуальды тілдік бірліктер 

мен құралдарды қолданғаннан гөрі күшті реакция тудыруға арналған. Тілдік ойын ақпарат 

жіберуші үшін де, оны алушы үшін де маңызды болып шығады, коммуниканттардың алдына 

қойған мақсаттары мен міндеттеріне байланысты әртүрлі функцияларды орындайды. Тілдік 

шығармашылыққа орнатудан басқа, тілдік ойын камуфляж, карнавал, дисфемизация және 

беделді функцияларды орындайды. 

Тілдік ойын - "өзін – өзі"-өзін-өзі растаудың, өзін-өзі көтерудің, өзін-өзі ұнатудың, өзін-

өзі қызықтырудың, өзін-өзі таныстырудың, тілдік ойыннан өзін-өзі қанағаттандырудың және т. 

б. қуатты процестері жүретін "Өзін-өзі" ең маңызды әмбебап саласы. Осыған байланысты 

зерттеушілер өзін-өзі көтеретін және өзін-өзі көрсететін функцияларды ажыратады.  

Осылайша, тілдік ойынның әртүрлі әдістерін таңдау және біріктіру ерекшелігі және ол 

орындайтын функциялардың ерекшелігі сөйлеушінің шығармашылық тұлғасының даралығын 

құрайды. 
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ЖАППАЙ ТӘРТІПСІЗДІКТЕРДІҢ АЛДЫН АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

 

М.Ә. Сүлеймен  

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы 

Құқық қорғау органдары академиясының магистранты, 

Қосшы қ., Қазақстан Республикасы, 

 

 

 

Аннотация. Мақалада құқық қолдану қызметінде үлкен қиындықтар туғызатын жаппай 

тәртіпсіздіктердің қылмыстық-құқықтық саралау мәселелері қарастырылады. Ішкі істер 

органдарының жаппай тәртіпсіздіктердің алдын алудағы маңыздылығы талданады. Іс жүзінде 

үш дербес құқық бұзушылықты көздейтін Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 272-

бабының жетілмегендігі айтылады.  

Түйінді сөздер: қылмысты саралау; жаппай тәртіпсіздіктер; тәртіпсіздіктерді 

ұйымдастыру; қоғамдық қауіпсіздік; қылмыстың құрамы. 

Кіріспе. 

Соңғы жылдары Қазақстан Республикасында жүргізіліп жатқан экономикалық 

реформалар бір жағдайда Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық салада оң өзгерістердің 

пайда болуына, екінші жағдайда бірқатар жағымсыз құбылыстарға алып келді. Экономикалық 

реформалардың аса маңызды теріс салдарларының қатарына жалпы қылмыстың өсуінің пайда 

болуы, сондай-ақ жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру және оған қатысу саласындағы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар жатады. 

Көрсетілген жағдайларда қоғамда әлеуметтік шиеленістің болуы, сондай-ақ 

қазақстандық қоғамның едәуір бөлігінің мүліктік қорғалуының жеткіліксіздігі кейде жеке және 

заңды тұлғалардың, сондай-ақ мемлекеттің заңды құқықтары мен мүдделеріне қол 

сұғылмаушылықты қамтамасыз ету проблемаларымен байланысты проблемаларды елеулі 

түрде шиеленістіреді. Қазіргі жағдайдағы көптеген түрлі проблемалардың ішінен жоғарыда 

айтылғандарды қазақстандық қоғам ең маңыздыларының бірі ретінде бағалайды. Олардың 

рұқсаты адамдардың қалыпты өмірін қамтамасыз етудің қажетті шарты болып табылады. 

Сонымен қатар, әлеуметтік-экономикалық реформалар мүліктік қатынастардың едәуір 

кеңеюіне және күрделенуіне әкелді, бұл тәртіпсіздіктерді ұйымдастырудың жаңа және белгілі 

әдістерінің пайда болуына қызмет етті. 

Негізгі бөлігі. 

Қазіргі тәжірибе көрсеткендей, тәртіпсіздіктер өз өмірлеріне наразы, оларға қатысуға әр 

түрлі мотивациясы бар адамдар тобында пайда болады. Осыған байланысты жаппай 

тәртіпсіздікке қатысушылардың агрессивті әрекеттері әлеуметтік қауіпті қол сұғушылықтар 

тұрғысынан көп бағытты болуы мүмкін. Көбінесе көптеген адамдардың болуы физикалық 

зорлық-зомбылық, мүлікті жою ғана емес, сонымен бірге ұрлық, тонау ретінде қолданылады. 

Бұл ретте жаппай тәртіпсіздіктер кәсіби дайындалған топтардың немесе тіпті ұйымдардың 

құрамында алдын ала жоспарланған, жақсы ұйымдастырылған, басқарылатын болып табылады 

[1, 79-бет]. 

ҚР Қылмыстық кодексінің 272-бабы «Жаппай тәртіпсіздіктер» бойынша 2021 жылы 2 

құқық бұзушылық тіркелді, ал 2022 жылдың 11 айында 70 құқық бұзушылық тіркелді [2]. 

Мәселен, 2022 жылғы 2-3 қаңтарда Қазақстан бойынша газды моторлы отын бағасының 

айтарлықтай өсуіне қарсы наразылықтар өтті, содан кейін олар мүдделі тұлғалардың билікті 

басып алуы мақсатында ұйымдастырылған жаппай тәртіпсіздіктерге ұласты. Осы 

тәртіпсіздіктер барысында 225 адам қаза тапты, 4,5 мыңнан астам адам зардап шекті, 351 

жылжымайтын мүлік объектісіне мүліктік залал келтірілді. Қазақстан Республикасы Бас 
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прокуратурасының мәліметінше, ведомствоаралық тергеу тобы жаппай тәртіпсіздікке 

қатысушыларға қатысты қозғалған 177 қылмыстық істі тергеп жатыр, 779 адам қамауға 

алынды. Олардың ішінде ұйымдасқан қылмыстық топтардың 24 мүшесі, 113 айыпталушы кісі 

өлтіру, ұрлық, тонау және тонау үшін сотталған [3]. 

Алайда, жаппай тәртіпсіздіктер үшін қылмыстық жауапкершіліктің қолданыстағы 

регламенттелуі, біздің ойымызша, қылмыстық-құқықтық реттеу тетігіндегі қоғамдық 

қатынастардың осы әлеуметтік-саяси дамуының проблемаларын толық көлемде ескермейді. 

Осы себепті зерттеудің мақсаты –осы бапта көзделген қылмыс құрамының заңнамалық 

құрылымын сыни тұрғыдан қайта қарау негізінде жаппай тәртіпсіздіктермен қылмыстық-

құқықтық күреске бағытталған құқықтық шараларды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 272-бабы, оның объективті және 

субъективті белгілері. 

Осы құқық бұзушылықтың саралануы үлкен қиындықтар туғызады, өйткені ҚР ҚК 272-

бабында үш дербес қылмыс қарастырылған: 

1) күш қолданумен, өртеумен, қиратумен, мүлікті жоюмен, атыс қаруын, жарылғыш 

заттарды немесе жарылғыш құрылғыларды қолданумен, сондай-ақ билік өкіліне қарулы 

қарсылық көрсетумен, оның ішінде шетелдік көздерден алынған құралдарды пайдалана 

отырып, жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру (1-бөлім); 

2) жаппай тәртіпсіздіктерге қатысу (2-бөлім); 

3) билік өкілдерінің заңды талаптарына және жаппай тәртіпсіздіктерге белсенді 

бағынбауға шақыру не жаппай тәртіпсіздіктерді арандату, сол сияқты азаматтарды зорлық-

зомбылыққа шақыру (3-бөлім) [4]. 

ҚР ҚК 272-бабында көзделген қылмыс құрамының объективті жағы кешенді 

заңнамалық құрылым болып табылады, онда қоғамдық қауіпті әрекеттерді жасағаны үшін 

қылмыстық жауаптылықпен қатар, ең алдымен, жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырғаны 

үшін жауапкершілік көзделген. 

Өзіне бірқатар балама әлеуметтік қауіпті іс-әрекеттерге назар аударады: зорлық-

зомбылық, қирату, өртеу, мүлікті жою, қару-жарақ, жарылғыш құрылғылар, жарылғыш, 

уландырғыш не айналасындағыларға қауіпті заттарды қолдану, сондай-ақ билік өкіліне қарулы 

қарсылық көрсету (ҚР ҚК 272-бабының 1-бөлігі). Жаппай тәртіпсіздіктерге қатысушылардың 

аталған қол сұғушылықтарды тікелей жасауы ҚР ҚК 272-бабының 2-бөлімінде көзделген. 

Сонымен бірге, жаппай тәртіпсіздіктерге қатысты осы әрекеттерге қатысты нақты ресми 

түсіндірмелердің болмауы осы қылмысты саралауға қалыптасқан бірыңғай тәсілді қажет ететін 

сот-тергеу органдарының қызметінде тиісті қиындықтар туғызады. 

Сонымен қатар, жетекші ресейлік заңгерлердің еңбектерінде жаппай тәртіпсіздіктермен 

қамтылған іс-әрекеттер ұғымына және олардың біліктілігіне ұғымсыз мағына берілген [5, 77-79 

Б.; 6, 7-8 б.]. Талқылауға кірмей, біз осы ұғымдарды қарастырамыз және қылмыстық құқық 

теориясында жалпыға бірдей танылған ережелеріне сүйене отырып, зорлық-зомбылық, қирату, 

өртеу және мүлікті жою біліктілігіне өз көзқарасымызды ұсынамыз. Сонымен, бәсекелестік 

ережесіне сәйкес, егер норма-бөлімде көзделген қылмыс құрамының белгілері толығымен 

нормада көзделген құрамның белгілерімен қамтылса, ал оның санкциясы норманың 

санкциясынан аз немесе оған тең болса, онда қылмыстар жиынтығы бойынша талап етілмейді. 

Сонымен қатар, қолданылатын қару-жарақ, жарылғыш құрылғылар, жарылғыш және улы 

заттар аталған қылмыстық әрекеттерді жасау құралы болып табылады және ҚР ҚК 287-288, 

291-баптарында көзделген қылмыс жасау нысанасын білдіреді, бұл ҚР ҚК 272-бабы бойынша 

қосымша талап етеді. 

Жаппай тәртіпсіздіктердің кейбір аспектілерін қарастыра отырып, осы құқық 

бұзушылықтардың алдын алу мәселелеріне көшейік. Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік 

саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алудағы шешуші рөл ішкі істер органдарына 

тиесілі, олардың алдын алу және құқық қорғау функцияларының негізгі көлемі күнделікті 

қызметінде халықпен тығыз байланысты. Алайда, жаппай қақтығыстарға қатысты 

қылмыстардың едәуір бөлігі құқық қорғау органдарынан жасырылған, өйткені олар қоғамдық 
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өмір сүру жағдайына байланысты, бұл жаппай тәртіпсіздіктердің алдын алу мәселесін жалпы 

әлеуметтік деңгейге көтереді. Осыған байланысты, қолда бар тәжірибеге сүйене отырып, 

жаппай тәртіпсіздіктердің алдын алу бойынша тұрған міндеттерді шешуде үлкен тиімділік 

үшін жағдай жасау мақсатында құқық қорғау органдарының мемлекеттік басқару 

органдарымен өзара іс-қимылының маңызды рөлін бөліп көрсету қажет. 

Өзара іс-қимыл деп (осы тақырыптың тақырыбы саласында) субъектілердің нормативтік 

актілерге, сондай-ақ қоғамдық қауіпсіздікті қорғаудың озық тәжірибесіне негізделген мақсаты, 

уақыты мен орны бойынша келісілген бірлескен іс-қимылдары түсініледі [7]. 

Жиналыстар, митингілер, көше шерулері, демонстрациялар және басқа да мәдени, 

спорттық бұқаралық іс-шаралар жағдайында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті тиімді 

қорғауды қамтамасыз ету-бұл бір реттік акт емес, басқару аппараттарының, лауазымды 

адамдардың, олардың жанындағы күзет қызметіне қатысатын барлық күштер мен құралдардың 

құрылымдарының қызметін тұрақты ғылыми негізделген жетілдіру мен оңтайландырудың 

үздіксіз процесі өткізу. 

Жаппай тәртіпсіздіктердің алдын алу және бұқаралық іс шараларды өткізу кезінде 

құқық қорғау міндеттерін неғұрлым тиімді шешу мақсатында қоғамдық тәртіпті қорғаудың 

және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің барлық субъектілерінің келісілген іс қимылын 

жолдау қажет: 

- аумақ, саяси және этникалық ерекшеліктер сияқты факторларды ескере отырып, 

экономикалық жағдайды, өмір сүру деңгейін, құқық қолдану қызметінің тиімділігін, саяси, 

экономикалық және әлеуметтік жағдайдың тұрақтылығын, халықтың моральдық жағдайын 

зерттеу; әлеуметтік-құрылымдық кемшіліктерге негізделген әлеуметтік қараусыз қалған 

қақтығыстарды уақытында тану [8]; 

- шаруашылық объектілерін құру немесе одан әрі дамыту үшін түрлі жеңілдіктер беру 

жолымен халықты қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін сақтауға ынталандыру, халықты, 

әсіресе жастарды жұмыспен қамтудың түрлі бағдарламаларын іске асыру, осылайша жұмыс 

орындарын ұлғайту, оның ішінде еңбек заңнамасының сақталуын тұрақты бақылау; 

- зорлық-зомбылықты негізсіз қолдануды айыптау үшін халықтың қоғамдық пікіріне 

әсер ету, бұқаралық ақпарат құралдарында заңнамада көзделген көшедегі тәртіпсіздіктердің 

құқықтық салдарын кеңінен жариялау, жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру және оған 

қатысу жауапкершілігі туралы қолданыстағы құқықтық нормаларды түсіндіру, үлкен қоғамдық 

резонанс тудырған қылмыстар туралы ақпарат беру, халықаралық оқиғалардың жарқын 

мысалдарын келтіру. 

Қоғамдық құқықтық тәртіпті жаппай бұзушылықтардың алдын алуға үнемі дайын болу 

үшін мыналар қажет: 

- жедел штабтың көмегімен атқарушы билік органдары мен құқық қорғау органдарының 

қызметін үйлестіру негізінде жаппай тәртіпсіздіктер кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

бағдарламасын әзірлеу, бірлескен іс-қимылдардың перспективалық жоспарларын әзірлеу, 

күштер мен құралдардың есептеулерін нақтылау, олардың ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

жүйесіндегі тиімділігін алдын ала бағалау; 

- бірлескен оқу-жаттығулар өткізу, оның барысында құқық қорғау органдарының 

бұқаралық тәртіпсіздіктердің жолын кесу жөніндегі жедел штабтың іс-әрекеттерін мемлекеттік 

басқару органдарымен өзара іс-қимылда үйлесімді командалық жұмыс дағдыларын игеру үшін 

пысықтау; 

- тәжірибе алмасу, сондай-ақ бірлескен жұмыстың қорытындысын шығару, қажетті 

түзетулер енгізу және түбегейлі шешімдер қабылдау мақсатында құқық қорғау органдары 

қызметкерлерінің іс-әрекеттерінің заңдылығын нығайту және құқықтық реттеу мәселелері 

бойынша арнайы сабақтар, бірлескен семинарлар өткізу [9]; 

тәртіпсіздіктер кезінде қолданылатын қарулардың тізімін, атыс қаруын травматикалық 

қаруға ауыстыруды, сондай-ақ су, түтін, жарық және дыбыс негізіндегі шок әсер ету 

құралдарын кеңінен қолдануды түбегейлі қайта қарау; 
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төтенше жағдайларда тиімді әрекет ете алатын жаңа сапалы деңгейдегі ішкі істер 

органдарының мамандарын даярлау, яғни. тренинг жүйесін белсенді қолдана отырып, стрессті 

жеңу және байланыс орнату, кез-келген арандатушылық жағдайында салқын және сабырлы 

болу және болып жатқанның бәріне ақылмен жауап беру дағдыларын белсенді қолдана 

отырып, психологиялық дайындық, өйткені полиция қызметкері тәртіпсіздіктердің әлеуметтік-

құрылымдық себептерін және олардың ағымының типтік ерекшеліктерін түсінуі керек, жаппай 

іс-шараларды, әсіресе наразылық акцияларын өткізудің зорлық-зомбылықсыз мәдениетін жан-

жақты насихаттауы керек митингілер мен демонстрациялар түрінде; 

қоғамдық тәртіпті қорғау жөніндегі барлық құрылымдарды қаржыландыруды көздеу. 

Қорытындылар мен ұсыныстар. 

Құрылған ереже құқық қорғау органдарының қызметін қаралып отырған қылмыстарды 

тергеудің жаңа бірегей әзірлемелерімен қамтамасыз ету саласындағы жаңа міндеттерді қою 

мен шешуді, сондай-ақ жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру және оған қатысу үшін 

жауапкершілікті жетілдірудің проблемалық мәселелерін шешуді өзектендіреді. 
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Аңдатпа. Автоматтандырылған сұрақ-жауап (QA) жүйелерінің мақсаты – 

пайдаланушының сұрауларына уақытты тиімді түрде жауап беру. Жауаптар әдетте дерекқорда 

(немесе білім қорында) немесе әдетте корпус деп аталатын құжаттар жинағында болады. 

Нейрондық желілердің дамуының арқасында бағдарламалық құралдар жаңа сапа деңгейіне 

көтерілді, сол арқылы пайдалы және пайдаланушыға ыңғайлы болды. Өндірушілер 

пайдаланушылардың үлкен қызығушылығын байқап, бұл нарықта қатты күресіп, адамды 

жақсырақ «түсінетін» бағдарламалық құрал жасайды, оған мәселелерді тезірек және жақсырақ 

шешуге мүмкіндік береді. ұраққа жауап беру (QA) NLP-те жақсы зерттелген мәселе. QA 

қолданбасы ақпаратты іздеу және нысанды шығару болып табылады. Жұмыс мәтінге 

негізделген сұраққа жауап беретін ұзақ қысқа мерзімді жад (LSTM) моделін ұсынады, мұнда 

сұрақтар белгілі бір сөйлемге негізделген. Дұрыс жауапты болжау үшін үлгіге сөйлемдер мен 

сұрақ беріледі. Мұнда жад желісін (MN) пайдаланып сұраққа жауап береді. Бұл жұмыста бұл 

тапсырма сұрақтарға жауап табу болып табылады.  

Түйін сөздер: LSTM платформасы, сұрақ-жауаптар, нейрондық желі, архитектура. 

 

Кіріспе 

Нейрондық желі - бұл компьютерлерді адамның миы сияқты деректерді өңдеуге 

үйрететін жасанды интеллект техникасы. Бұл адам миына ұқсайтын қабатты құрылымдағы 

өзара байланысты түйіндерді немесе нейрондарды пайдаланатын терең оқыту деп аталатын 

машиналық оқыту процесінің бір түрі. Ол адаптивті жүйені жасайды, оның көмегімен 

компьютерлер өз қателерінен сабақ алады және үнемі жетілдіреді. Осылайша, жасанды 

нейрондық желілер құжаттарды қорытындылау немесе беттерді тану сияқты күрделі 

тапсырмаларды жоғары дәлдікпен шешуге тырысады.  

Негізгі нейрондық желі өзара байланысқан жасанды нейрондардың үш қабатын қамтиды: 

− Кіріс қабаты. Сыртқы ақпарат енгізу деңгейінен жасанды нейрондық желіге түседі. 

Енгізу түйіндері деректерді өңдейді, талдайды немесе жіктейді және келесі деңгейге береді. 

− Жасырын қабаттар. Кіріс қабатынан немесе басқа жасырын қабаттардан кіріс алады. 

Жасанды нейрондық желілерде жасырын қабаттар көп болуы мүмкін. Әрбір жасырын қабат 

алдыңғы қабаттың шығысын талдайды, оны өңдейді және келесі қабатқа береді. 

− Шығыс қабаты. Жасанды нейрондық желі арқылы барлық мәліметтерді өңдеудің соңғы 

нәтижесін береді. Оның бір немесе бірнеше түйіндері болуы мүмкін. Мысалы, екілік жіктеу 

есебін шешу кезінде (иә/жоқ) шығыс қабатында «1» немесе «0» нәтижесін беретін бір шығыс 
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түйіні болады. Дегенмен, бірнеше жіктеу жағдайында шығыс қабаты бірнеше шығыс түйінінен 

тұруы мүмкін(1-сурет).  

 
1-сурет. Нейрондық желі архитектурасы 

 

Ұзақ уақыт бойы және бүгінгі күнге дейін нейрондық желілерді пайдалана отырып, 

мәтіндік өрістерді өңдеудің көптеген тапсырмаларында сөздерден немесе таңбалардан тұратын 

таңбалауыштардың сөздігі пайдаланылды, мысалы, Word2Vec, GloVe сияқты белгілі алдын ала 

дайындалған көріністерде немесе FastText. Бірақ мұндай тәсілдердің елеулі кемшіліктері бар: 

− модель жүздеген мың сөздерге арналған сөздіктерді және сәйкесінше олар үшін 

репрезентацияларды сақтауға мәжбүр, жадта тым көп орын алады; 

− модельдің алдында бір сөздің екі түрі барын, мүлде басқа сөздер емес екенін түсіну 

қиын, бірақ лемматизация қолданылса, синтаксис туралы құнды ақпарат жоғалады; 

− сөздік көлемінің шектеулеріне байланысты сөздікте жоқ сөздер әрқашан болады және 

болжамға шу шығарады. 

Символдық тәсілдердің кемшіліктері де бар: 

− модельге мұндай тұлғаны сөз ретінде түсіну және қандай да бір тілдік модель құруға 

немесе мағынасын түсінуге тырысу одан да қиын, өйткені ол кейіпкерлерден сөздерді құру 

туралы көптеген ақпаратты қосымша үйренуі керек; 

− тәсілдің өзі  feed forward желілерімен жақсы жұмыс істемейді, себебі тапсырыс туралы 

ақпарат жоғалады; 

− бұл жерде модельдің бір сөздің формаларын түсінбеуі де мүмкін. 

Мәтін өрістерімен жұмыс істейтін нейрондық желіні жасау кезінде оның мәтінді 

мүмкіндігінше жақсы түсінуі өте маңызды, бұл үшін бірінші де, екінші тәсіл де сәйкес 

келмейді және екі әдісті бірден пайдалану кірісті көрсетуге мүмкіндік бермейді. Арасында 

бірдеңе пайдалану керек және BPE алгоритмі 90-шы жылдары жасалған, бірақ жақында 

нейрондық желілерде сәтті қолданылған осындай орташа болып шықты. Төменде BPE 

алгоритмі берілген: 

а) Таңбалармен инициализацияланған сөздік; 

ә) Мәтінде барлық таңба жұптары есептеледі; 

в) Таңбалардың ең танымал жұбы табылады; 

г) Ең танымал жұптан тұратын жаңа символ жасалады, мәтінде жұп жаңа таңбамен 

ауыстырылады; 

e) ә-г қадамдары қажетті өлшемге жеткенше қайталанады. 

Мұндай сөздік таңбаларға негізделгендіктен, белгісіз сөздер мәселесі шешіледі, сонымен 

қатар, өте танымал сөздер бір таңбамен бейнеленеді, ал бір сөздің формалары бір ғана түбірге 

ие болады. Бұл әдіс бұрын талқыланғандар арасында тепе-теңдікті қалыптастырады және 

барлық дерлік кемшіліктерді жоғалтып, екеуінің де артықшылықтарын пайдаланады. 

Сұрақ-жауап – адамның сұрақтарына табиғи тілде жауап беруге қабілетті ақпараттық 

жүйе. 

Алғашқы сұрақ-жауап жүйелері білім қорын іздеуге негізделген. Білім қоры (ағылшын 

тіліндегі knowledge base) белгілі бір салалардағы адам тәжірибесі туралы кейбір ақпаратты 

қамтитын деректер қоры болып табылады. Бір сұрақты әртүрлі тәсілдермен қоюға 

болатындықтан, бастапқы сұрақ өңделеді. Мүмкін болса, күрделі сұрақтар көптеген қарапайым 
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сұрақтарға бөлінеді, ескі жүйелерде сұрақ сөздері бастапқы күйіне келтіріліп, толығымен 

ізделеді. Күрделі сұрақтарда әр сұрақтан қажетті категориялар алынады, мысалы, (тақырып, 

қатынас, нысан) және жетіспейтін санаттарға сәйкес дерекқорда ізделеді. Қажет болса, жүйе 

түсініктемелерді сұрайды, ал егер білім қорында жауап болса, оны шығарады. Осылайша, QA 

жүйесінің сапасы білім базасының көлемі мен сапасына тікелей байланысты болды. 

Жоғарыдағы алгоритмге сәйкес, әртүрлі саладағы сұрақтарға жауап беруге қабілетті 

жақсы сұрақ-жауап жүйесін құру өте қиын болады. QA жүйелері бөлінеді: 

− Мамандандырылған (ағылш. Closed-domain тілінен) - алдын ала анықталған аумақтарды 

іздейтін QA жүйелері. 

− Жалпы (ағылшын тілінен Open-domain) - білім қорындағы барлық қолжетімді 

аймақтарды іздейтін QA жүйелері. 

Мамандандырылған QA жүйелерінен жалпыға өту үшін әртүрлі әдістер қолданылды: олар 

білімнің әрбір қолжетімді саласы бойынша сұраққа жауапты қалыптастырды, ал мета-алгоритм 

ұсынылған жауаптардың қайсысы сұраққа сәйкес келетінін шешеді. 

Қандай да бір түрде қазіргі заманғы QA жүйелерінің барлығында дерлік білім базасы бар. 

Көбінесе ол график түрінде сақталады, мұнда шыңдар әртүрлі нысандарды, ал жиектер 

нысандар арасындағы қарым-қатынастардың әртүрлі түрлерін көрсетеді. Бұл тәсіл білім 

графигі (ағылшын тіліндегі knowledge graph) деп аталады, ол қызығушылық шыңына жақын 

ұқсас шыңдарға немесе шеттердің бар түрлеріне негізделген дерекқорда белгісіз нысандар 

арасындағы қатынасты бағалау үшін машиналық оқыту үлгілерін пайдалануға мүмкіндік 

береді. Ақпаратты іздеуге негізделген QA жүйелері қазір де кеңінен қолданылады: барлық 

қолда бар ақпарат сұрақтарға сәйкес реттелген құжаттар түрінде ұсынылады, содан кейін жүйе 

мен оның орындайтын міндеттеріне байланысты ең сәйкес келетін құжаттар шығарылады 

немесе нақтыланған іздеу арқылы ең жақсы құжаттар арасында орын алады немесе жауап білім 

графиктеріне негізделген алгоритмдермен бірге құрылады. 

Қойылған сұрақтың жауабын қамтитын құжаттарды іздеу міндеті қазірдің өзінде өте 

жақсы шешілді.  

LSTM (long short-term memory) ұзақ мерзімді тәуелділіктерді үйрене алатын 

қайталанатын нейрондық желінің бір түрі болып табылады. LSTM ұзақ мерзімді тәуелділік 

мәселесін шешу үшін арнайы әзірленген. Олар ақпаратты ұзақ уақыт есте сақтауға негізделген, 

сондықтан олар аз немесе мүлдем жаттығуды қажет етпейді. 

Барлық қайталанатын нейрондық желілер қайталанатын нейрондық желі модульдерінің 

тізбегі түрінде болады. Стандартты RNN-де бұл қайталанатын модуль бір tanx қабаты сияқты 

қарапайым құрылымға ие (1, 2-сурет). 

 

 
2-сурет. Стандартты RNN қайталанатын модулі бір қабаттан тұруы 
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3-сурет. Қайталанатын LSTM модулі өзара әрекеттесетін төрт қабаттан тұруы 

 

LSTM түйінді идеясы cell state деп аталатын – ұяшықтың күйі, 3-суретте бұл күй 𝐶 

белгісімен белгіленген, таңбалауышты өңдеу алдында 𝑡, ұяшықтың ішкі күйі Ct−1, өңдеуден 

кейін - Ct. Ұяшықтың ішкі күйі желінің жеке жады ретінде пайдаланылады, ал кодтау нәтижесі 

ретінде ht  векторы пайдаланылады, оған ағымдағы және алдыңғы таңбалауыштар туралы 

қажетті ақпарат кодталады. 

Жаңа таңбалауыш xt  келгеннен кейін желі 1.4 формуласында берілген толық қосылған 

деңгей ft арқылы ішкі күйден қандай ақпаратты алып тастау керектігін шешеді, мысалы, ұяшық 

жабылатын болса, ашу жақшасының болғаны туралы ақпаратты жоя алады.  

 

ft = 𝜎(𝑊𝑓[ht−1; xt] + bf)     (1.1) 

 

Мұндағы, σ − сигма тәрізді, 
Wf, bf - оқытылатын желі параметрлері; 

[a;b] - 𝑎, 𝑏 векторларының конкатенциясы. 

 

Келесі қадамда ішкі күйдің 𝐶𝑡
,
жаңартуы қалыптасады және қай күй мәндерін жаңарту 

қажет екенін анықтайтын маска 𝑖𝑡 қалыптасады, содан кейін алынған маска арқылы жаңарту 

ішкі күйге қолданылады. 1.2, 1.3 және 1.4 формулалары ішкі күйді жаңарту процесін 

сипаттайды. 

 

𝑖𝑡= 𝜎(𝑊𝑖[ht−1; xt] + bi)      (1.2) 

 

𝐶𝑡
, = tanh (𝑊𝐶[ht−1; xt] + bC)      (1.3) 

 

𝐶𝑡 = 𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∗ 𝐶𝑡
,
      (1.4) 

 

Кодтау нәтижесі ұяшық күйі негізінде жасалады. Ол үшін маска өткен шығыстан 

есептейді және маскадағы жаңа таңбалауыш 𝑂𝑡ішкі жадтың қай ұяшықтарына қарау керектігі 

жазылады. Маска негізінде желінің шығысы 1.5 және 1.6 формулалары бойынша есептеледі: 

 

𝑂𝑡= 𝜎(𝑊𝑜[ht−1; xt] + bo)      (1.5) 

 

ℎ𝑡 = 𝑜𝑡tanh (𝐶𝑡)      (1.6) 

 

Жоғарыда қарастырылған архитектура әдетте дәйектіліктің екі жағына да қолданылады, 

яғни екі тәуелсіз LSTM ұяшығы пайдаланылады, нәтижесінде кодталған көріністер 

біріктіріледі. LSTM стандарты RNN-ге қарағанда жақсырақ жұмыс істейтініне қарамастан, 

эксперименттер көптеген мәселелерде қосымша өнімділік әкелетінін көрсетеді. 

4-суретте осы жұмыста жасалған нейрондық желінің архитектурасы көрсетілген. Дәл 

осындай архитектураны таңдау үшін бірқатар шағын эксперименттер жүргізілді, мысалы: 
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– Кіріс context пен query кодтау шешімін табу. RNN, GRU, LSTM алгоритмдері 

салыстырылды.. 

– Сontext пен query арқылы ақпаратты байланыстыру шешімін табу. Енгізу өрісі 

таңбалауыштарының назары бір өрісте сыналған, сұрау таңбалауыштарының барлық 

көріністерімен әрбір контекстік таңбалауыштың көрінісі біріктірілді және тығыз желінің 

кірісіне жіберілді, әрбір контекстік таңбалауышқа сұрау туралы қажетті ақпаратты жазды. 

Дегенмен, бұл тәсіл жақсы жұмыс істемейді және кейінірек басқа өрісті ескере отырып 

дамыды, бұл желіге сұранысқа жауап берудегі маңыздылығын ескере отырып, алғашқы 

қабаттардан бастап токеннің көрінісін қалыптастыруға мүмкіндік берді. 

– Нейрондық желі жауабын құру негізінде шешімін табу. Бұл бөлімде әртүрлі нұсқалар 

зерттелді, сәулет деңгейінде желіге жауаптың басталу шекарасы қай жерде таңдалғанын айту 

өте маңызды екендігі анықталды, әйтпесе кейбір жағдайларда мүлдем күтпеген мінез-құлық 

орын алуы мүмкін, сонымен қатар, желі босқа жаттығу кезінде қосымша күштерді жұмсайды. 

Сондай-ақ, тығыз қабаттың кірісіне жауаптың сол жақ шекарасын жай ғана бөлу жеткіліксіз 

екені белгілі болды, таңдалған бастапқы нүктеге байланысты желі алдыңғы және кейінгі 

белгілердің күйлерін жаңарту маңызды. Бұл эксперименттер бұл жұмыстың мақсаты емес, тек 

үлгі сапасының ең төменгі қажетті деңгейін таңдайтындықтан, олардың нәтижелері 

жарияланбайды. Зерттелетін архитектуралардың ең жақсылары 4-суретте берілген, оны 

толығырақ қарастырайық. 

 

 
4-сурет. Нейрондық желі архитектурасының схемалық көрінісі 

 

Қазіргі уақытта сұрақтарға жауап іздеу міндеті шешілмеген, сапалы жүйені жасау үшін 

табиғи тілдерді өңдеуге және түсінуге байланысты бірқатар мәселелерді шешу қажет, олардың 

негізгілері: 

– Сұраулар мен құжаттардың әртүрлі лексикасы. Табиғи тіл арқылы бір ойды әртүрлі 

тәсілдермен жеткізуге болады. Сұрақты өңдеу кезінде жауап таба алмауымен қатар, 

синонимдердің қолданылуына байланысты мәселе сұрау тілі мен құжат тілінің әртүрлі тіл 
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болуымен көрінеді. Сөйлем құруда бірдей элементтерді – сөздерді пайдаланғанымен, олардың 

сұрау тілі мен құжаттарда таралуы әртүрлі. Бұл сұрақ-жауап жүйесін құрудағы ең өткір мәселе, 

ол бұрынғы әзірлемелерде де, қазіргі кезде де көрінді. Ақпараттық іздестіру жүйелері 

лексикалық айырмашылықтардың әсеріне ең сезімтал, өйткені тапсырманы шешу үшін мәтінді 

«түсіну» ғана емес, сонымен қатар оны салыстыру қажет, мәтіндердегі статистикалық 

айырмашылықтар салыстыруды қиындатады. 

– Омонимия немесе көп мағыналылық – бұл сұраққа, өрнекке немесе тілдік белгілердің 

тізбегіне бірнеше түсіндірме беруге болатын жағдай. Сұрақ-жауап жүйесін құрастырған кезде 

олар көбінесе лексикалық және синтаксистік омонимиямен кездеседі. Лексикалық омонимдер – 

жазбаша түрі бірдей, бірақ контекстке қарай әртүрлі түсіндірілетін сөздер: дүние, клуб, кейбір 

қала атаулары, т.б.; осы типтегі омонимдер ең көп таралған және қазіргі кездегі ең жақсы 

нейрондық желілер тәсілдерінің сапасын айтарлықтай төмендетеді, өйткені бұл шешімдер 

класында лексемалар ортогоналды интерпретациялар үшін әртүрлі векторларды пайдаланбай, 

белгілі бір кеңістікте оларды сипаттайтын вектормен ұсынылған. Синтаксистік омонимия 

синтаксистік байланыстарды бір мағыналы орнату мүмкін болмаған жағдайда көрінеді. 

Мысалы, «дәптерді торға жазуды» анықтамасы да, мән-жайы бойынша да «торға» деп түсінуге 

болады. Белгісіздіктің бұл түрі көбінесе лексикалық омонимиядан туындайды және өте сирек 

кездеседі. 

- Күрделі сұрақтар. Заманауи сұрақтарға жауап беру жүйелері қарапайым сұрақтардың 

көпшілігіне дұрыс жауап бере алады, мәселелер сұраққа жауап беру үшін бірнеше фактілерді 

табу және оларды біріктіру арқылы жауап қалыптастыру қажет болғанда басталады. Бірақ 

сұрақтар жауап табу тұрғысынан ғана емес, құрылымдық жағынан да күрделі болуы мүмкін. 

Сұрақ анық емес, өте үлкен немесе көптеген нысандарды қамтитын болса, алгоритм үшін 

пайдаланушының не іздеп жатқанын түсіну қиын болуы мүмкін. 

- Көптілділік. Сұрақ-жауап жүйелері пайдаланушының әртүрлі тілдердегі сұрауларын да, 

әртүрлі тілдегі құжаттарды да өңдеуі керек. Бұл күрделі мәселе, өйткені деректердің сапасы 

мен саны тілден тілге қарай өзгеріп отырады және жүйе бір тілде жауап тауып, басқа тілде 

емес. 

Жүйе сұрақтарға жауап беру арқылы түсіндіріледі. Ұсынылған жүйені жобалау және 

енгізу деректермен бірге талқыланады. Жад желісі m жадыдан (векторлар немесе жолдар 

жинағы түрінде, m ретінде жеке индекстелген) және төрт мүмкін үйренген I, G, O және R 

функцияларынан тұрады. 

 

 
5-сурет. Жады желілерінің архитектурасы 

 

− I: (input feature map) — бұл модуль кіріс кірісті ішкі мүмкіндік көрінісіне түрлендіреді, 

мысалы, векторлар массиві немесе жолдар массиві. 

− G: (generalization) — бұл модуль жаңа кірісті ескере отырып, ескі естеліктерді 

жаңартады. Бұл жалпылау деп аталады, өйткені желіде болашақта қандай да бір мақсатты 

пайдалану үшін осы кезеңде өз естеліктерін қысу және жалпылау мүмкіндігі бар. 

− O: (output feature map) — бұл модуль жаңа кіріс пен ағымдағы жад күйін ескере отырып, 

жаңа шығысты (мүмкіндік көрсету кеңістігінде) шығарады. 
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− R: (response) — бұл модуль шығысты қажетті жауап пішіміне түрлендіреді, мысалы, 

мәтіндік жауап немесе әрекет (6-сурет). 

 

 
6-сурет. Сұрақ-жауап жүйесінің архитектурасы 

 

Жауап беруші жүйесін құрудың түпкілікті мақсаты бойынша жіктеуде қол жеткізілген 

нәрсенің маңыздылығын тексеру үшін (кем дегенде қысқаша) жауап беру үшін алынған 

санаттауды пайдалана алатын жоба құру керек. Бұл жоба (7-сурет) кіріс қосымшаны қарау 

үшін LSTM желісін [11] пайдаланады, осылайша ол барлық сұрақты алғаннан кейін ғана 

жауапты жасай алады. 

 

 
7-сурет. Жауапты болжау жүйесі 

 

LSTM қарапайым сұрақтарға жауап беру жүйесін жүзеге асырады. Оның логикалық схема 

үлгісі 8-суретте көрсетілген. 
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8-сурет. Логикалық схема үлгісі 

 

Сұраққа жауап іздеу жүйелерін құрудың негізгі тәсілдері зерттелді, атап айтқанда, табиғи 

тілдерді өңдеуге және түсінуге байланысты бірқатар мәселелерді, классикалық машиналық 

оқыту алгоритмдеріне және нейрондық желілерге негізделген жүйелер қарастырылды. LSTM 

алгоритмі негізінде қарапайым сұрақтарға жауап беру жүйесінің логикалық схема үлгісі 

құрылды. 
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ТҰЛҒАҒА БАҒЫТТАЛҒАН ОҚЫТУДА LESSON STUDY ТӘЖІРИБЕСІНІҢ МАҢЫЗЫ 

 

 

Ж.Ж. Төлқожаева 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,  

2 курс магистранты   

Алматы қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа. Қазіргі ақпараттық қоғам жағдайында, цифрлық индустрияның дамуы, білім 

беру саласына қарқынды жеке тұлғаға бағытталған оқыту термині алғаш рет психолог Карл 

Роджерстің еңбектерінде кездеседі. Роджерс басқа адамға эмпатия жасау, оның жеке басын 

ешқандай қосымша шарттарсыз қабылдау қабілеті бұл жағдайларда табысқа жету үшін өте 

маңызды екенін айтады.  Жеке тұлғаға бағытталған білім берудің мақсаты – белсенді тұлғаны 

қалыптастыруға жағдай жасау, оның мүдделері мен құқықтарын жүзеге асыру, әрбір студенттің 

қабілетін анықтау және дамыту. Ол мектептегі және мектептен тыс білім беруде білім алушыға 

бағдарланған әдіс арқылы білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

арналған. Бұл өз бетінше және бірлескен іс-әрекеттер арқылы білім алушылардың іс-әрекетінің 

дамуын қамтамасыз ететін оқыту. Мақалада бұл тәсілді енгізу арқылы олардың таным 

механизмдері, психикалық және мінез-құлық ерекшеліктерін ескере отырып, оқыту процестері 

өзара үйлестіріліп, оқытушы мен білім алушы қарым-қатынасы ынтымақтастық және таңдау 

еркіндігі қағидаттарына негізделеді. 

Түйін сөздер: тұлғаға бағытталған оқыту, Lesson Study технологиясы, білім алушылар, 

оқытушылар, оқыту үрдісі. 

Кіріспе 

Тұлғалық деңгейде білім беру субъективті және семантикалық шындықты қабылдау, 

сондықтан ешқандай объективті әрекет қажетті мағынаның қалыптасуына кепілдік бермейді. 

Адам әрқашан өз тәрбиесінің кез келген процесінің белсенді тұлғасы, қатысушысы, кейде тіпті 

бастамашысы ретінде де әрекет етеді. 

Тұлғалық-бағдарлы оқыту, И.С.Якиманскаяның пікірінше, мектеп жасына дейінгі балада 

қалыптасқан субъективті тәжірибенің құндылықтарды, мағыналарды, мағыналарды алмасу 

және үйлестіру түріндегі әлеуметтік маңызды тәжірибемен кездесуінің бір түрін қамтамасыз 

етуі керек. И.С.Якиманская білім берудің студенттердің жеке және тұлғалық дамуына 

бағдарлануы студенттердің субъективті тәжірибесін бастауға және оқу жұмысының әртүрлі 

әдістерін қолдануға бағытталатын оқу бағдарламаларында көрініс табатынына назар аударады 

[1]. 

Жаңа тарихи дәуірде пайда болған студентке бағытталған оқыту басқа мақсаттар мен 

жаңа мінез-құлық стандарттарын көрсете бастады. Тұлғалық-бағдарлы білім беру ең алдымен 

әрбір баланың жеке тұлғасын, оның даралығын дамытуға бағытталған. Демек, оқушыға 

бағытталған білім беруде оқытуды даралау бірінші орынға шығады, өйткені алдын ала 

белгіленген алгоритм бойынша көрінетін шынайы шығармашылық бастаманы, дербестікті, 

жеке өзін-өзі жүзеге асыруды елестету мүмкін емес [2]. 

Бұл тақырыптың өзектілігін атап өткен жөн, өйткені қазіргі кездегі педагогикалық 

тәжірибеде студентке бағытталған оқыту жиі қолданылады. Ал кез-келген оқытушы жеке 

тұлғаға бағытталған оқытудың негіздерін білуі қажет. 

Студенттің тұлға ретінде дамуы (оның әлеуметтенуі) нормативті іс-әрекеттерді меңгеру 

арқылы ғана емес, сонымен қатар тұлға дамуының маңызды көзі ретінде үнемі баю, 

субъективті тәжірибеден түрлендіру арқылы жүреді. 

Бұл зерттеудің мақсаты оқытушыларға әр студентті жеке тұлға деп алған жағдайда, 

оларға өз ерекшеліктерін ескере отырып білім беру мақсатында, бір пән және бір оқытушыдан 
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тұратын шектелген ізденіс әрекеттерінен тұратын, жеке жорамалдардан арылуда тиімді болып 

саналатын, Lesson Study зерттеу әдістемесін ұсыну болып табылады. Осы әдістеме арқылы 

оқуды жүйелі түрде жақсартуға және уақыт өте келе тұрақты қолдану  мүмкін болса, 

оқытушылардың бірлесе отырып жеке тұлғаны зерттеуіне мүмкіндіктер туады. Бұл үйреншікті 

оқу жоспарын өзгерту үшін оқу үрдісінде балама тәсілді қарастырып қана қоймай, 

оқытушыларға кәсіби дамуға мүмкіндік беретін әдістеме деп ойлаймын. Себебі, студенттердің 

білім деңгейін бізге белгілі деңгейлеп - саралап оқытудағы деңгейлік тапсырмалар арқылы ғана 

анықтау тәсіліне қарағанда, Lesson Study зерттеу әдістемесі арқылы студенттердің басқа пән 

сабақтарында өзін ұстауы, өз қатарластырының арасындағы қарым-қатынасы, өздеріне, сабаққа 

деген бағаларын ескере отырып, құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін сырттай бақылау 

арқылы жан–жақты зерттеп, табысты оқыту стратегияларын қарастыруға болады және сабақты 

дамыту және бірлесіп жұмыс істеу жолдарын ұсынуға және оқытушыларды жеке оқушыларға 

қатысты оқытудың сапасы туралы ойлануға шақыратын әдістеме деп айтуға болады.  

Lesson Study зерттеу әдістемесін оң динамикаға, сабақтарды өзгертуге және жақсартуға 

бағытталған практикалық және жеке тұлғалық зерттеушілік сипатта қолдана отырып, белгілі 

бір аудиторияны оқытудағы негізгі мәселе, мәліметтерді жүйелі жинау және талдауға және 

шешім нәтижесін қолдану күтіледі [3]. Сонымен қатар қосымша күтілетін нәтижелер: 

- Табиғаты бойынша бұл тәжірибенің белгілі бір аспектілерін өзгертуге бағытталған 

интервенциялық зерттеу, ол студенттер тобын басқаруға мүмкіндік береді; 

- Мәселені қоюдан басталатын және тәжірибедегі өзгерістердің оң динамикасына 

бағытталған үрдіс; 

- Бұл рефлексия мен пайымдауға негізделген тәжірибе; 

- Тәжірибенің тиімділігіне кері әсер ететін себептерді анықтауға және оларды жою 

жолдарын табуға бағытталған; 

- Зерттеу нәтижелері оқу орнында қорытындыланады және білім беру ұйымдарының 

желісі арқылы таратылады; 

- Оқытушылар сабақ нәтижесінде студенттердің қалай үйренетінін, ойлайтынын және 

мінез-құлқын қалай өзгертетінін мұқият тексереді; 

- Lesson study тәжірибесі оқытушыларға студенттердің қалай оқитынын және 

ойлайтынын және оқу процесі оқушының ойлауына қалай әсер ететінін жақсы түсінуге 

көмектеседі; 

- Lesson study оқыту әдістерін жетілдіру және студенттердің негізгі пәндер бойынша 

білімдерін арттыру, сондай-ақ оқуды бағалау сияқты тұжырымдамалық педагогикалық 

тәсілдерді дамыту үшін сәтті қолданылады. 

Заманауи технологиялар оқу тәжірибесінде, педагогтардың кәсіби шеберлігін арттыруда, 

азамат тұлғасын тәрбиелеуде негізгі құрал болып табылады [4]. 

Заманауи педагогикалық технологияларды белсенді қолдану оқытушыларға келесі тиімді 

нәтижелерге қол жеткізуге көмектеседі: білім сапасын арттыру; жастардың ақпаратпен, 

адамдармен жұмыс істеудегі, өзін-өзі жетілдірудегі жалпы мәдениетінің деңгейі; оқу процесін 

оңтайландыру. 

Жеке тұлғаға бағытталған оқыту технологиясы қазіргі педагогикалық технологиялардың 

құрамдас бөлігі болып табылады. 

Жеке тұлғаға бағытталған оқыту – бұл баланың жеке басын, оның өзін-өзі бағалауын, оқу 

процестерінің субъективтілігін бірінші орынға қоятын оқыту түрі. Тұлғалық-бағдарлы 

оқытудың мақсаты баланың бойында өзіндік тұлғалық имиджін қалыптастыруға және 

адамдармен, табиғатпен диалогтік қарым-қатынас жасау үшін қажетті өзін-өзі дамыту, өзін-өзі 

тәрбиелеу және т.б. механизмдерін қалыптастыру болып табылады.  

Жеке тұлғаға бағытталған оқыту келесі принциптерге негізделеді: 

- өзін-өзі актуализациялау принципі; 

- даралық принципі; 

- субъективтілік принципі; 

- таңдау принципі; 
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- шығармашылық пен табысқа жету принципі; 

- сенім және қолдау принципі. 

Қазіргі қоғамда білім және зияткерлік деңгейі ұлттық байлықтың ең маңызды құрамдас 

бөлігі болса, адамның білімі, кәсіби ұтқырлығы тұлға ретінде дамудың негізі болып саналады. 

Білім беру мазмұнын жаңарту бағдарламасының енгізілуімен қатар Қазақстан 

Республикасының білім беру жүйесінде үлкен өзгерістер болуда. Оң өзгерістерге қол жеткізу 

жолында оқытушы дәстүрлі білім берудегі ескірген қағидаларды бұзатын білікті практик, 

зерттеуші, бақылаушы болуы керек. Оқытушылар, көп жағдайда «Студенттерді жеке тұлға 

ретінде, өз ерекшеліктеріне сай қалай оқыту керек, үлгермейтін студенттерді білім алуға қалай 

ынталандыру керек, оқудағы қиындықтарды қалай жеңуге болады?» деген сұрақтарға жауап 

іздейді. Осы мәселелердің шешімін іздестіруде, оқыту тәжірибесінде Lesson Study әдісін 

қолдану қажет деп ойлаймын. Жапонияда негізделген бұл педагогикалық тәсілдің тарихы 

қазақстандық мектептерде белгілі. Сабақты зерттеуге жоспарлау, оқыту, бақылау, оқу мен 

оқытуды талдау және олардың нәтижелерін құжаттауда бірлесіп жұмыс істейтін оқытушылар 

топтары қатысады. Lesson study бағдарламасының басты нысаны – бұл «сабақты зерттеу» 

немесе «сабақты оқыту» процесі, онда бірлесе жұмыс істейтін оқытушылар студенттердің 

білімдерін, білім сапасын арттырудың белгілі бір тәсілін қалай дамыта алатынын анықтау [5]. 

Lesson study-дың негізгі сипаттамалары шығармашылық және ғылыми дәлдік болып 

табылады. Оқытудың шығармашылық жаңа тәсілдерін әзірлеу үшін бірлесе жұмыс істейтін 

оқытушылардың бастамасымен жүзеге асады, ал ғылыми дәлдік қолданылған тәсілдердің 

тиімділігін растайтын студенттердің оқу деректерін жинауды қамтиды. Lesson study – 

тәжірибені жетілдірудің демократиялық тәсіл. Топтар әдетте кемінде үш оқытушыдан тұрады, 

бұл бір-бірінің тәжірибесі мен біліміне жағымды әсер ететін фактор болып табылады. Топты 

құрайтын оқытушылар көп жағдайда бір оқу орынан болады, бірақ тәжірибені жақсарту үшін 

бірге жұмыс істеу үшін басқа оқу орнынан әріптестер тартылуы мүмкін. Кейде оқу 

бағдарламасының белгілі бір тәсілдерін немесе аспектілерін пайдалану тәжірибесі бар және 

тиісті дайындықтан өткен оқытушылар топтың кәсіби фасилитаторы ретінде қызмет етуге 

шақырылуы мүмкін. Дегенмен, топтың барлық мүшелері үрдіске толық және тең дәрежеде 

қатысады. Lesson study циклі барысында мұғалімдер педагогикалық тәсілдерді 

жаңашылдықпен енгізе алады немесе жетілдіре алады, содан кейін олар әріптестеріне Lesson 

study жариялау немесе олардың жұмысын сипаттайтын құжатты жариялау арқылы беріледі.  

 

 
Сурет 1. (LS) Lesson Study процесі 

Батыста Lesson study американдық зерттеушілер жапон оқытушыларының жалпы 

педагогика саласында да, сонымен қатар ғылым саласында да терең білімге ие болғанын 

растағаннан кейін тек ағымдағы ғасырда танымал болды. 
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Қазіргі уақытта Шығыс Азияда Lesson study Жапониядан басқа Сингапур, Гонконг және 

Қытайда қолданылады. Бұл тәсіл Батыс елдерінде, соның ішінде АҚШ, Ұлыбритания, Швеция 

және Канадада да қолданылады [6]. 

«Сабақ» жобасында оқытушылар төменде берілген келесі қадамдар арқылы жұмыс 

жасайды. 

1. Топ құру. Топ 3-6 нұсқаушыдан тұрады. Біріншіден, сіз ортақ қызығушылықты немесе 

мәселені анықтауыңыз керек: топтың әрбір мүшесіне сәйкес келетін мәселені таңдап, 

жауапкершілікті бөліңіз. Топтың әрекетіндегі топтың әрбір мүшесіне ашуға көмектесетін және 

барлық шешімдерді жазып алатын модератордың болуы болады. Тәжірибесі мен лауазымына 

қарамастан қатысушылардың бірдей мәртебесін сақтау маңызды. 

2. Оқыту мақсатын дамыту: Топ мүшелері оқу мақсатына жету үшін сабақ әзірлейді. 

3. Оқытуды жоспарлау: Топ студенттердің оқуының дәлелдемелерін қалай бақылау және 

жинау керектігін шешеді. 

4. Оқыту және бақылау: Бір топ мүшесі сабақты жүргізеді, ал қалғандары студенттердің 

оқуын бақылайды және нәтижелерін жинайды. Бақылау парағы сабақ барысында немесе сабақ 

барысының бейнежазбасы жазылатындықтан, қатыса алмаған оқытушы сабақты көргеннен 

кейін толтырылады (бұл әрекетті сирек жағдайда қолдану керек, себебі тікелей сабаққа қатысу 

тиімдірек нәтиже береді). Онда сабақтың кезеңі, оның ұзақтығы және байқалған нәтиже 

жазылады. Бұл жағдайда күтілетін реакция сабақты жоспарлау кезеңінде толтырылуы керек. 

 

Кесте 1. Бақылаушылар толтыратын кесте 

 

Кезең  1 студент 

(үлгермеушілер 

тобы) 

2 студент 

(орташа 

үлгерімдегілер тобы) 

3 студент 

(өте жақсы 

үлгерімдегілер тобы) 

 Күтілетін 

нәтиже 

Бақылау 

нәтижесі 

Күтілетін 

нәтиже 

Бақылау 

нәтижесі 

Күтілетін 

нәтиже 

Бақылау 

нәтижесі 

Кезең… 

уақыт  

      

Кезең… 

уақыт  

      

Кезең… 

уақыт  

      

Кезең… 

уақыт  

      

Кезең… 

уақыт  

      

 

Сабақтың соңында оқытушылар таңдалған үш студенттен сұхбат алады. 

Сабақтан кейін студенттерден сұхбат алуға ұсынылатын сұрақтар: 

- Сізге бүгінгі сабақта не ұнады? 

- Сіз бұл сабақтан не үйрендіңіз? 

- Бұрын жасай алмаған әрекеттерің болды ма, сабақ нәтижесі бойынша енді не істеп 

үйрендің? 

- Сабаққа дейінгі әрекеттерге қарағанда сен нені жақсырақ жасай аласың? және 

қаншалықты жақсы? 
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- Сабақтың қай бөлігі сен үшін ең тиімді болды? 

- Егер осы сабақты басқа топта өтсе, онда нені өзгертер едің және не себепті? 

5. Қайталау және қорытындылау: Топ нәтижелерді талқылап, студенттердің оқу үлгерімін 

бағалайды.  

Сабақтың соңындағы талқылауды жазып алудың маңызы зор. Яғни келесі бағыттағы 

сұрақтарға жауап беру арқылы талдау жүргізуге болады: 

- Зерттелетін студент А, Зерттелетін студент В, Зерттелетін студент С студенттерінің 

әрқайсысы қаншалықты үлгерді? Бұл әдіс оңтайлы болды ма? 

- Зерттелінетін басты назардағы студенттерден басқа студенттердің нәтижелері қандай? 

Енгізілген әдіс несімен көмектесті немесе кедергі келтірді (екеуі де болуы мүмкін)? 

- Қандай күтпеген нәтижелер болды? 

- Әрбір студенттің нәтижелерін жақсарту үшін оқыту әдісінің қандай аспектілері 

қосымша түзетуді қажет етеді? 

- Келесі жолы не істеуге тырысуымыз керек? 

6. Зерттеу нәтижелерін құжаттау және жариялау: топ Lesson study нәтижелерін 

құжаттайды және өз жұмысын әріптестерімен бөліседі. 

Lesson study аяқталғаннан кейін талқылауда ұсынылатын әрекеттер 

Lesson study тобы сабақтан кейін мүмкіндігінше тез жиналуы керек (әрине, сабақтан кейін 

24 сағаттан кешіктірмей). Сабақтан кейінгі табысты талқылау үшін келесі критерийлерді 

қарастыру қажет: 

- Сыни пікірлер мен ұсыныстарға ашықтық. 

- Бақылау нәтижелеріне берілгендік және сәтсіздікке ақтаудың болмауы. 

- Бірлескен оқыту әдісі ретінде сабақтан кейін бірлескен пікірталастарды қабылдау. 

- бақылау жоспарында нақты мақсаттар мен сұрақтар қою. 

- Әрекеттермен біріктірілген функцияларды орындайтын талқылаудың "модераторын" 

(талқылауды үйлестіре алатын, оның оң болуын қамтамасыз ететін төрағаны) ұсыну. 

- "Кеңесші" (қорытынды комментатор), оның рөлі Lesson study тобына кірмейтін топтың 

немесе жеке тұлғалардың практикалық әрекеттерінің негізі ретінде талқылау нәтижелері 

бойынша оқыту әсерін орнату болып табылады. Бұл үміткер сол оқу орнының  қызметкері 

болмауы мүмкін. 

Ең бастысы, талдау процесі оқытуды талдаудан бұрын зерттелетін студенттердің (және 

басқалардың) оқуын бақылаудан басталуы керек. Бұл реттілік назар аударуға мүмкіндік береді 

Lesson Study-дің негізгі ерекшеліктері: 

Біріншіден, сабақ-зерттеу – оқытушылар ұжымымен жүзеге асырылатын ұзақ процесс [7]; 

Екіншіден, ол оң динамикаға, сабақтарды өзгертуге және жақсартуға бағытталған 

практикалық және жеке тұлғалық зерттеушілік сипатта қолданылады. Белгілі бір аудиторияны 

оқытудағы негізгі мәселе, мәліметтерді жүйелі жинау және талдау арқылы шешіледі; 

Үшіншіден, бұл топтық жұмыс, мұнда қызығушылық танытқан оқытушылар тобы зерттеу 

сабағының үш циклі ішінде белгілі бір топта оқытудағы өзекті мәселені шешу бойынша 

зерттеулер жүргізеді; 

Төртіншіден, іс-әрекеттегі зерттеудің үш циклі кезінде нақты рефлексия мен нақты 

нәтижелерді алу үшін талқылау мен талдау көзі қызметін атқаратын мәліметтерді жинауды 

жүйелеу мен талдауға ерекше көңіл бөлінеді; 

Бесіншіден, жинақталған жұмыс тәжірибесін жариялау және тарату мақсатында үш цикл 

бойынша сабақ-зерттеу жұмыстарының бүкіл процесі хаттамаға жазылады [8]. 

Lesson Study оқыту әдістерін жетілдіру және бастауыш және орта мектептерде 

оқушылардың негізгі пәндер бойынша білімдерін арттыру, сондай-ақ оқуды бағалау сияқты 

тұжырымдамалық педагогикалық тәсілдерді әзірлеу үшін ең сәтті қолданылды. Lesson Study 

циклі барысында топпен (немесе жұппен) жұмыс істейтін оқытушылар: 

- студенттердің оқуы мен дамуының басымдықтарын сәйкестендіру үшін олар 

күнделікті жасайтын мерзімді бағалау материалдарын пайдаланады; 
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- белгіленген мақсаттарға жауап беретін және одан әрі жетілдіруге жататын оқыту әдісін 

бірлесіп анықтайды; 

- әрқайсысы топтағы белгілі бір топ студенттердің өкілі болып табылатын үш 

«студентті» анықтайды: жоғары, орташа немесе орташадан төмен; 

- үш «зерттеуші» студенттің бақылау нәтижелері контекстінде оны жүргізу әдістемесін 

қолдану нәтижелерін қолданатын және мұқият зерттейтін LessonStudy-ді бірлесіп 

жоспарлайды; 

- «Зерттелетін» студенттердің оқу нәтижелері мен дамуына назар аудара отырып, Lesson 

Study курсын бірлесіп бақылайды. Бұл әрекеттерді әр Lesson Study-ді бақылау қажет болмаса 

да, сабақтар топтамасы барысында қайталануы және жетілдірілуі мүмкін; 

- Lesson Study туралы пікірін білу үшін «зерттеу» студенттерінен сұхбат алады; 

- «Зерттелетін» студенттердің қолданылған әдіске, қол жеткізген жетістіктеріне, 

көрсеткен оқу нәтижелеріне немесе оқу қиындықтарына, сондай-ақ оқытуды одан әрі жақсарту 

үшін алған тәжірибелеріне талдау жасау үшін Lesson Study бағдарламасын,  әдістемесін 

талқылайды; 

- презентация, демонстрация немесе коучинг сессиясы арқылы әріптестердің кең 

аудиториясына Lesson Study тәсілін қолдану нәтижелерін көрсетеді. 

Бұл зерттеуді жүргізу үшін, негізгі орта білім базасында оқуға түскен,  колледждің 1 курс 

студенттері, 70 ТҰ тобының бірінші жартысы таңдалып алынды. Зерттеудің басты мақсаты оқу 

тобының үлгерімін жоғарылату болған еді. Осы топта оқытылатын, екі топқа бөлініп өтілетін 

жалпы білім беретін пәндер информатика, қазақ тілі, ағылшын тілі таңдалды. Жеті 

оқытушыдан тұратын жұмыс ұжымы құрылды. Ұжым мүшелері арасында  модератор, сабақты 

жүргізетін оқытушы, ABC студенттерінің назарын бақылаушылар, хатшы және оператор 

рөлдері бөлініп берілді. Lesson Study процесінің жоспары, сабақ өткізу кестесі жасалды. 

Оқытушылар ұжымы сабақ өтілмей тұрып жүргізілген сауалнама нәтижелерін, 

студенттермен жүргізілген әңгімелерді, пән оқытушыларының бақылауларын талдай келе, 

басты назар аудару керек келесі жауаптарды іріктеп алды: студенттердің пәнге деген 

ынтасының төмендігі келесі кедергілерден: 

- өз ойын дұрыс жеткізе алмаудан;  

- ағылшын тілінде сөздік қоры аз;  

- компьютермен жұмыс жасауда, логикалық тапсырмалар орындаудағы сенімсіздік. 

Сабақ алдында жүргізілген сауалнама нәтижелері 2-кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 2. Сабақ  алдында жүргізілген сауалнамалар нәтижелері 

 

Жауаптар нұсқалары Пайыздық мөлшерлеме 

Өз ойымды дұрыс жеткізе алмаймын 25% 

Сөздік қорым аз 47% 

Сенімсіздік 33% 

 

Мұнда сауалнамаға қатысқан студенттер саны - 12, оның ішінде (2-кесте):  

- өз ойын дұрыс жеткізе алмайтын студенттер саны - 3 (25%); 

- ағылшын тілінен сөздік қоры аз болғандықтан, сөйлеуге қиналатын студенттер саны - 5 

(42%); 

- компьютермен жұмыс жасауда, логикалық тапсырмалар орындауда өз жауаптарына 

сенімсіз болатын студенттер саны - 4 (33%).  

Екі бірдей көрсеткіштердің бір студентте болуы да сұхбат нәтижесінде айқындалды. 

Сабақ үстіндегі бақылау кезеңінде бұл көрсеткіштердің басқа студенттер бойынан да 
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табылатынын, яғни сұхбат барысында кейбір студенттердің өз ойларын жасырып қалғаны 

анықталды. 

Осы алдын-ала жүргізілген бақылау нәтижесін ескере отырып, информатика пәнінен 

сабақ жоспары құрылды және, Lesson Study сабағының негізгі тақырыбы «Сыни тұрғыдан 

ойлаудың әдіс-тәсілдері мен стратегияларын пайдалана отырып, студенттердің сөйлеу 

белсенділігін, нәтижеге сенімділігін, логикасын қалай дамыту керек?» деп анықталды. 

 

 
Сурет 2. Сабақ  алдында жүргізілген сұхбат нәтижелерінің көрсеткіштері 

 

Оқытушылар ұжымының әрекетке бағытталған мақсаты: үш сабақты жоспарлау және 

талқылау дағдыларын жетілдіру, АВС студенттерінің іс-әрекетін бақылай білу, рефлексия мен 

мәліметтер жинау негізінде оқу тобын оқытудағы мәселелерді шешу. 

Студенттердің іс-әрекетіне байланысты мақсаты: Сын тұрғысынан ойлаудың тиімді әдіс-

тәсілдері мен стратегияларын пайдалана отырып, студенттердің сөйлеу белсенділігін, нәтижеге 

сенімділігін, логикасын дамыту. 

Оқытушылар ұжымының жұмысының кезеңдері келесі алгоритмге сәйкес құрылды: 

1-кезең: Зерттеу-сабақты бірлесе отырып жоспарлау; 

2-кезең: Зерттеу сабағын өткізу және сабақты бақылау; 

3-кезең: Студенттерден сұхбат алу; 

4-кезең: Зерттеу сабағын талқылау және келесі зерттеу сабағын жоспарлау. 

Әрбір зерттеу сабағынан кейін оқытушылар ұжымы сабақтың сәтті сәттерін және нені 

жақсарту қажет екенін анықтап, бірлескен пікірталас жүргізді. Бақылаушылар АВС студенттері 

үшін әдістер мен стратегияларды қолданудың тиімділігін сабақ соңында сауалнама жүргізу 

арқылы бағалады. Әр студенттің пікірі келесі сабақты дайындауда құнды болды. 

Сабақтардың басында тренингтерді қолдану оң көзқарас тудырып, көңіл күй 

атмосферасын қалыптастырды. Әр сабақта студенттер әдеттен тыс нәрсе күтті және 

аудиториядағы бақылаушылар ретінде жүрген, бөгде оқытушыларға назар аудармады, 

керісінше, қуаныш пен жақсы көңіл-күй білдіріп, бір-бірін мақтап отырды. Топпен жұмыс 

жасай отырып, әркімнің пікірін тыңдай отырып, өз жетістіктерін бағалай отырып, бір-біріне 

көмектесуге тырысты. 

Сабақ басында оқытушылар үш пән бойынша да А, В, С деңгейін бірдей алып жүретін 3 

студентті басты назарға алды. Қалған студенттер де бақылаушылар назарында болып, олардың 

да жұмыс нәтижелері сарапталғанымен, басты назардағы үш студенттердің нәтижелері 

келесідей болды: 

А студент: сөйлейтін, теориялық, практикалық материалды меңгерген, әр сабақта өз 

білімін шебер көрсететін белсенді студент. Әр тапсырманы қызығушылықпен орындап, 

топтағы артта қалғандарға көмектесіп, ынтамен жұмыс істеді. 
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Б студент: пән бойынша білімі бар, мәнерлеп оқиды, мәтінмен жұмыс істей алады, 

практикалық жұмысты өз деңгейінде орындай алады. Егер бірінші сабақта ол сенімсіздік, 

тосырқаушылық танытқан болса, келесі сабақтарда ол өз ойын нақтырақ айта бастады, 

жауабын дәлелдеді. 

С студент: ұялшақ, сұрақтарға сенімсіз жауап береді, сабаққа қатыспайды, компьютер 

алдындағы жұмыста оқытушы, топ студенттері тарапынан көмекті қажет етеді. Бірақ, зерттеу 

сабақтары барысында бірте-бірте ашылып, өзін еркін ұстай бастады, үшінші сабақта ол 

практикалық жұмыста жақсы нәтиже көрсетті, топта қызығушылықпен жұмыс істеді, жауап 

беруге сабақ басында қорыққанын, бірақ, топтық қолдау нәтижесінде қазір топ алдында сөйлеу 

қорқынышты емес екенін айтты. 

Әр сабақтан кейін студенттерге келесі сұрақтар қойылып, сұхбат алынды. 

1. Сізге бүгінгі сабақта не ұнады? 

2. Сіз бұл сабақтан не үйрендіңіз? 

3. Бұрын жасай алмаған әрекеттерің болды ма, сабақ нәтижесі бойынша енді не істеп 

үйрендің? 

4. Сабаққа дейінгі әрекеттерге қарағанда сен нені жақсырақ жасай аласың? және 

қаншалықты жақсы? 

5. Сабақтың қай бөлігі сен үшін ең тиімді болды? 

6. Егер осы сабақты басқа топта өтсе, онда нені өзгертер едің және не себепті? 

Бұл сұрақтарға берілген жауаптар бойынша  

1. “Сізге бүгінгі сабақта не ұнады?” деген сұраққа орта есеппен  студенттердің 85%-ы 

сабақ үрдісі деп жауап берді. Соның ішінде “оқытушылардың басты назарында өздерінің 

қажеттіліктері болғанын, яғни білім алуда өз қажеттіліктерін ескеруі” ұнаған.  

2. “Сіз бұл сабақтан не үйрендіңіз?” деген сұраққа, әр сабақтың тақырыбынан бастап, 

студенттердің өзіне ерекше ұнаған ақпараттарға дейін, түрлі бағыттағы жауаптар алынды. 

3. “Бұрын жасай алмаған әрекеттерің болды ма, сабақ нәтижесі бойынша енді не істеп 

үйрендің?” сұрағына екі түрлі сипаттағы жауаптар алынды: оның біріншісі білім, тәжірибе, 

практикалық жұмыстарға қатысты болса, екінші бағыты студенттердің өзін-өзі ұстауы, ұжымда 

жұмыс жасай алу әрекеттеріне байланысты болды. 

4. “Сабаққа дейінгі әрекеттерге қарағанда сен нені жақсырақ жасай аласың? және 

қаншалықты жақсы?” сұрағының жауабы алдыңғы сұрақтың жауаптарына ұқсас болды.  

5. “Сабақтың қай бөлігі сен үшін ең тиімді болды?” сұрағына “сабақтардың практикалық 

бөлігі”, яғни студенттердің “өздері орындаған жұмыстары”, “сабақ нәтижелерін қолдану 

кезеңі” деп жауап берген - орташа есеппен 91%  студенттер болды. 

6. “Егер осы сабақты басқа топта өтсе, онда нені өзгертер едің және не себепті?” деген 

сұраққа, 95% студенттер “ешнәрсе өзгертпейтінін”, 5% студенттер “өзімнің сабаққа қатысу 

белсенділігімді жоғарылататынын едім” деп жауап берді. 

Сұхбаттар нәтижесі бойынша және әр зерттеу сабағының қорытындысын талдап, келесі 

сабақтарды “зерттелінетін” студенттер іс - әрекетіне, бақылаулар көрсеткен ерекешеліктеріне 

сүйене отырып, қайта қарау әрекеттері  оң нәтижеге алып келіп отырды. 

Сабақ құрылымын құру кезінде оқытушылар ұжымы Lesson Study проблемалық 

тақырыбын шешуге ықпал ететін дәл оқыту әдісін мұқият таңдады.  

Сонымен қатар cабақты жоспарлаудың негізгі сәттері: 

- Студенттердің нені үйренуі керектігі туралы күтілетін нәтиже; 

- Білім мен дағдыны өлшейтін сабақ мақсатының болуы; 

- Сәтсіз жағдайда оқытушының әрекеті (студенттер тапсырманы орындай алмады); 

- Мақсатқа жылдам жету кезіндегі оқытушының іс-әрекеті (тым жеңіл тапсырмалар 

немесе студенттердің қысқа мерзімде меңгеруі). 

Тренингтер, «Тоқтап оқу», «Интернет», «Дөңгелек үстел», «Талқылау», «Ассоциация», 

сұрақтар құрастыру сияқты сыни тұрғыдан ойлаудың әдіс-тәсілдері мен стратегияларын 

қолдану; бағалаудың, рефлексияның әртүрлі әдістерін қолдану; АКТ шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға ықпал етті, студенттердің өз білімдерін қадағалауға, ойларын жеткізе 
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білуге, жауап беруге, ақпараттық мәтін негізінде тұжырым құруға бағытталған. Түрлі іс-

шаралар сабақ критерийлерінің сәтті орындалуына ықпал етті, студенттердің оқуға деген 

қызығушылығын арттырды [9]. 

Колледжде оқыту мен оқу тәжірибесіне Lesson Study әдісін енгізу сәтті жүзеге 

асырылуда. Нәтижесінде, студенттер сабаққа қуана келеді.  

Студенттерге қиындық туғызған мәселелер:  

- кейбір студенттердің тапсырмаларды дер кезінде орындап үлгере алмауы;  

- студенттердің өзге студенттер жұмысына бағалау жүргізуі; 

- уақытпен жұмыс істеу; 

- кейбір студенттер үшін ұжымдық жұмыс жасау қиын болды. 

Оқытушылар ұжымына қиындық туғызған мәселелер:  

- оқу жүктемесі әр оқытушыда әртүрлі болғандықтан ұжымдық кеңеске оқытушылар 

толық қатыса алмады; 

- студенттермен сұхбаттың нәтижесімен салыстырғанда іс жүзіндегі жұмыстары басқа 

сипат алуы; 

- уақытты ұтымсыз пайдалану; 

- оқытудың тиімді әдістерін таңдау; 

- сабақ жоспарын құруда, деңгейлік тапсырмалар дайындауда бақылау нәтижелеріне 

байланысты үнемі өзгеріс енгізудің қажет болып отыруы. 

Студенттер үшін оң нәтиже көрсеткен бағыттар: 

- оқытушылардың өз пікірлерімен санасып, сабақ барысында студенттердің жеке 

ерекшеліктеріне басты назар аудара бастауы; 

- бірнеше сұхбаттар, кездесулер нәтижесінде оқытушылар ұжымына сенім білдіру; 

- өз тобындағы студенттер алдында жауапкершілікті сезіну; 

- өз ойларын дұрыс жеткізе алу. 

Оқытушылар үшін оң нәтиже көрсеткен бағыттар: 

- ұжымдық жұмыс арқылы педагогикалық зерттеу жасай алу; 

- басқа пәннен сабақтарына қатыса отырып, студенттерді жаңа қырынан тану, жетілдіру;  

- сабақ жоспары бойынша күтілетін нәтиже мен сабақ барысындағы шынайы 

нәтижелерді салыстыру;    

- жеке тұлғаға бағытталған әдістемелік, дидактикалық материалдарының, сабақ жүргізу 

әдістерінің жаңаруы; 

- жеке тұлғаға бағытталған оқытуды меңгеру, әсіресе еңбек жолын жаңадан бастаған 

оқытушылар үшін; 

- студенттер сенімінен шыға отырып, қолайлы орта қалыптастыру; 

- студенттердің негізгі қажеттіліктерін анықтау, ынайы жағдайда баға беру, 

Ұсыныстар:  

- Студенттер үшін: келесі сабақтарда бағалаудың әртүрлі әдістерін қолдануды 

жалғастыру, дәлелді жауаптарды айта білуге үйрету; 

- Оқытушылар үшін: уақытты тиімді пайдалануды сақтау, әдістемелік әдебиеттерді оқу, 

кәсіби шеберлігін арттыру [10]. 

Қорытындылай келе, студенттердің жеке тұлға ретіндегі ерекшелігін анықтауда, зерттеу 

сабақтарын өткізудің маңызы зор. Нәтижесінде оқытуда әр тұлғаның өз ерекшелігіне тән 

әдістер қолдану, тапсырмалар беру, үйрету, студенттің өз қабілеттерін ескере отырып 

жетістіктерге қол жеткізуіне үлкен ықпал етеді. Тәрбиенің негізгі принциптерінің бірі – білім 

беруді даралау принципі жүзеге асырылуда, өйткені оқытушылардың назары жекелеген 

студенттердің іс-әрекетіне шоғырланады. 

Lesson Study технологиясы оқытушының кәсіби құзыреттілігін дамытуда зор әлеуетке ие, 

ол мұғалімдерді педагогикалық ұжымдағы кәсіби ынтымақтастыққа ынталандырады, олардың 

ерекшеліктерін ескере отырып, тиімді оқыту әдістері мен технологияларын тәжірибеде қолдану 

мүмкіндіктерін бірлесіп зерттеуге бағыттайды. Белгілі бір оқу орнының, басқа оқу 

орындарының оқытушыларын тиімді инновациялық қызметке қосуға көмектеседі. 
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Cонымен қатар колледж студенттері үшін сабақты өз мамандықтарына байланыстыра 

отырып өткізу де маңызды. Мамандықтың ерекшелігі, студенттердің жеке тұлға ерекшелігін 

психологиялық, физиологиялық тұрғыдан және тағы да басқа жан-жақты зерттеу жұмыстарын 

жүргізуде терең талдаулар жасау, нәтижесін қолдана білу арқылы сабақтың сапасын, 

студенттердің өз мамандығы бойынша біліктілігін арттыра аламыз. 
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Аңдатпа. Ақпараттық компонент бүгінде кез келген кәсіби қызметтің ажырамас бөлігі 

болып табылады. Осылайша, заманауи жағдайларда кәсіби және тұлғалық жетілдіру мәселесі 

информатика саласында тиісті дайындықсыз шешілмейді. Мамандарды ақпараттық оқыту 

жүйесінің алдында тұрған міндеттер оқытудың жаңа формалары мен әдістерін ғана емес, 

сонымен қатар ашықтық пен өзін-өзі ұйымдастыруға негізделген әдістемелік жүйенің жаңа 

тұжырымдамасын іздеуге әкеледі. Осы зерттеудің пәнін таңдау оқу пәні ретінде 

информатиканың ерекшеліктерімен, сонымен қатар қазіргі әдістемелік жүйенің қызмет ету 

жағдайларымен анықталады. Ашық жүйеде элементтердің өзі динамикалық болғандықтан, 

жобалау әдістері элементтердің өзгеру динамикасына және элементтердің бір-бірімен 

әрекеттесуіне бағытталуы керек. Мұндай жағдайларда табиғи тәсіл автоматтандыруға болатын 

формалды әдістерді қолдану болып табылады. Мақалада информатиканы оқытудың 

әдістемелік жүйесінің негізгі компоненттерін кешенді жобалаудың компьютерлік бағдарланған 

технологиясы қарастырылады. 

Түйін сөздер: білім берудің әдістемелік жүйесі, информатиканы оқыту, компьютерге 

бағытталған технология, оқу процесін оңтайландыру. 

Кіріспе 

Оқу ордасында информатика бойынша білім беру тез өзгеретін қоғам жағдайында, 

ізденушілердің ақпараттық және жалпы дайындық деңгейлеріндегі, жеке тұлғалық 

қасиеттердегі, білім беру деңгейі мен бағытын таңдауды анықтайтын мотивтердегі елеулі 

айырмашылықтар жағдайында өтеді. Информатиканы оқытудың мақсаттары мен мазмұны 

(ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби іс-әрекетке қажетті 

нақты білім, білік және дағдылар) тез өзгеріп отырғаны соншалық, бұл мәселелердің тұтас 

кешенін тудырады. Бұл мәселелер, ең алдымен, осы саладағы мамандарды даярлау мазмұнын 

толтыруға қойылатын талаптарды қайта қараумен және оқу жоспарын үнемі өзгертумен 

байланысты. 

Жетекші отандық мамандардың ізімен жиынтықты қазіргі үздіксіз информатика курсы 

мазмұнының ең жалпы үлгісін құрайтын модульдері: 

− ақпараттық процестер; 

− жүйелі көзқарас негіздері; 

− ақпараттық ресурстар; 

− әлеуметтік информатика; 

− ақпараттық модельдеу; 

− алгоритмдеу және бағдарламалау; 

− орындаушы; 

− компьютер; 

− ақпараттық технологиялар; 

− автоматтандырылған ақпараттық жүйелер; 

− жүйелерде басқару; 

− жасанды интеллект жүйелері. 
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Жоғары сынып оқушыларына информатика сабағында технологиялық білім беру 

моделінің функционалдығы мен тиімділігін қамтамасыз ететін дидактикалық шарттар 

мыналар: 

− білім берудің ғылыми-техникалық бағыттылығы және оқу үдерісі барысында 

пәнаралық және интегративті байланыстарды жүзеге асыру; 

− белгілі бір технологиялық қызметке сәйкес оқу материалын таңдау және құрылымдау; 

− оқу процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) жүйелі 

пайдалану; 

− сабақтардың практикалық бағыттылығы және білім алушылардың өзіндік жұмысының 

бөлігін арттыру (мұғалімнің жетекшілігімен және жетекшілігінсіз); 

− кері байланысты жүзеге асыра отырып, оқу-танымдық іс-әрекетті басқаруды 

қамтамасыз ету және оқыту нәтижелеріне, атап айтқанда, іс-әрекет әдістеріне мерзімді 

рефлексияны жүзеге асыру. 

Информатика сабағында технологиялық білім берудің әдістемелік жүйесі моделінің 

дидактикалық-мақсат белгілеу компонентінің соңғы компоненті келесі міндеттер болып 

табылады: 

− ақпараттық технология бойынша білім, білік және дағдыларды қалыптастыру; 

− ақпаратпен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру; 

− ақпараттық-технологиялық іс-әрекет қабілетін қалыптастыру. 

Информатика сабағында оқушыларға технологиялық білім берудің әдістемелік жүйесі 

моделінің екінші құрамдас бөлігі білім мазмұнын, әдістемелік тәсілдер мен оқыту әдістерін, 

білім беруді ұйымдастыру формалары мен оқу-әдістемелік құралдарды қамтитын 

қалыптастырушы болып табылады. Ақпараттық технологияларды оқытудың мазмұны – 

ақпараттық технология білім, білік, дағды. 

Информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің құрылымдық моделі информатиканың 

ішкі динамикасына әсер ететін факторларды ескере отырып, оның жұмыс істеу процесінде 

жүйе құрамдастарының мазмұнын тез және дәйекті түрде өзгертуге мүмкіндік беретін 

технологиялық элементтерді қосумен сипатталады (1-сурет). 

 

 
Сурет 1. Технологиялық элементтерді қосумен сипатталатын информатиканы оқытудың 

әдістемелік жүйесінің құрылымдық моделі 
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Білімділік және интеллектуалдық дағдыларға ерекше назар аудару керек, олар 

мыналармен біріктіріледі: материалды мазмұнды меңгеру, ондағы басты нәрсені бөліп көрсету; 

талдау, салыстыру, жіктеу, себеп-салдар байланысын орнату және т.б., әңгіме құрастыра білу, 

жауап беру, сөйлеу, дәлелдеу; қорытындыларды, қорытындыларды тұжырымдай білу және т.б. 

Тізімделген білім беру және зияткерлік дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру міндеті 

әркімнің алдына белгілі бір дәрежеде қойылады. 

Білім алушылардың өзіндік жұмыстарының түрлері, олардың мазмұны мен сипаты 

өзгермелі және сараланған болуы мүмкін, пәннің ерекшелігін, біздің жағдайда информатиканы, 

оқытылатын пәнді (тақырыпты) және білім алушының жеке ерекшеліктерін ескереді. Өзіндік 

жұмыс түрлері:  

− дағдыларды қалыптастыру: 

− үлгі бойынша есептер мен жаттығуларды шешу; 

− сызбаларды, схемаларды, есеп айырысу және графикалық жұмыстарды орындау; 

− ситуациялық өндірістік (кәсіби) міндеттерді шешу; 

− іскерлік ойындарға дайындық; 

− кәсіптік қызметтің объектілерін, процестерін жобалау және модельдеу; 

− тәжірибелік-конструкторлық және эксперименттік жұмыстарды орындау; 

− курстық және дипломдық жұмыстарды (жобаларды) дайындау және орындау; 

− аудио-бейне жазбаларды, компьютерлік техниканы және интернетті пайдалану; 

− білімді меңгеру. 

Объектінің маңызды қасиеттерін анықтау және себеп-салдарлық байланыстарды орнату 

қабілеті ұғымдардың анықтамаларымен және заңдардың, теоремалардың тұжырымдарымен 

сәйкес жұмысты ұйымдастыру кезінде қалыптасуы мүмкін; білім алушылар мәтіндік 

ақпараттың үлкен көлемін кестелер мен диаграммалар арқылы көрсете алады; әрбір тақырыпты 

оқып болғаннан кейін білім алушыларға тақырып бойынша зерттелген объектілерді жіктеуге 

байланысты тапсырмаларды ұсыну ұсынылады және т.б. Жалпы оқу блогы бола отырып, бұл 

блок «Информатика және АКТ» пәндік курсы ретінде өз орнын көбірек алуда. Білім ордасында 

информатиканы оқыту тәжірибесі көрсеткендей, информатика курсында (пәндік деңгейде) 

білім алушыларды ақпараттық әдістер ретінде талдау, синтез, салыстыру, абстракциялау және 

жалпылаумен таныстыру, оның дамуы мен жетілдірілуіне түрткі бола алады. Өз кезегінде, 

информатика курсында пәнаралық мазмұны бар материал бойынша қалыптасатын білімдік 

және интеллектуалдық дағдыларды білім алушылар анағұрлым көп дәрежеде жалпы білім 

беретін немесе артық пән ретінде қабылдайды. 

 

 
Сурет 2. Информатиканы оқу процесінің құрылымы 

 

Негізгі компоненттердің ішкі динамикасына әсер ететін негізгі факторлар анықталады. 

Сыртқы факторлардың ішінде, ең алдымен, кәсіби саланың ақпараттандыру деңгейіне, білім 

беруді ақпараттандыруға және жалпы қоғамды ақпараттандыруға, пәндік саланың жылдам 

өзгеруіне байланысты факторларды бөліп көрсету қажет.  

Сыртқы ақпараттық әсер ету жағдайында жүйенің динамикалық тепе-теңдігіне қол 

жеткізудің қажетті шарты ретінде олардың негізгі сипаттамаларын және олардың арасындағы 

байланыстарды талдаудың формалды әдістерін пайдалана отырып, информатиканы оқытудың 

әдістемелік жүйесінің құрамдас бөліктерін кешенді жобалаудың мақсатқа сай екендігі 

дәлелденді.  
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Қазіргі жағдайда информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің дамуының 

прогрессивті бағытын анықтайтын жобалау принциптерінің жүйесі анықталды: 

− информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің моделі қазіргі уақытта 

информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесі бір жағынан күрделі мәнді жүйе болса, екінші 

жағынан өзі ақпараттандырудың құрамдас бөлігі болып табылатынын ескере отырып құрылуы 

керек; 

− информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің құрамдас бөліктерінің болжанатын 

құрылымдық-функционалдық өзгерістері оқу процесін технологияландыруға бағытталуы 

керек; 

− информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің құрамдас бөліктері ЖОО-да оқытуды 

ұйымдастырудың жетекші заманауи принципі ретінде дифференциацияны ескере отырып 

модельденуі тиіс; 

− әдістемелік жүйенің моделі мазмұнды таңдаудың жаңа принциптері мен 

технологияларына көшу қажеттілігін, оның тұрақты түрленуін, икемді құрылымдауды 

қамтамасыз етуді, білім алушыларға жеке оқу жолдарын таңдауға мүмкіндік беруді ескеруі 

керек. 

Әдістемелік жүйенің құрамдас бөліктерін кешенді жобалауды біріктіретін элемент 

тыңдаушылардың қажетті жеке ерекшеліктерін және уақыт ерекшеліктерін бағалауды ескере 

отырып, кеңейтілген дидактикалық бірліктерге негізделген сараланған оқыту мазмұнын құру 

болып табылады. 

Әдістемелік жүйенің негізгі компоненттерін жобалау үшін әзірлеген технология бірқатар 

кезеңдерді қамтиды. 

1-кезең. Білім алушылардың информатиканы оқытуға дайындық деңгейі анықталуда. 

Информатиканы оқуға дайындық деңгейі деп «Информатика» пәнін оқуға, кәсіби міндеттерді 

шешу үшін информатиканың құралдары мен әдістерін пайдалануға, сонымен қатар еркін 

бағдарлауға қажетті тұлғалық қасиеттердің жиынтығын сипаттайтын кешенді көрсеткішті 

түсінеміз.  

2-кезең. Көрсетілген мақсаттардың негізінде олардың басымдылығын ескере отырып, 

берілген мамандық бойынша тақырыптық жоспар (оқылатын тақырыптар тізбесі) 

құрастырылады. Тақырыптардың толық тізімі таңдалған мамандық бойынша стандартта 

берілген; тақырыптардың басымдылығы сарапшылар сауалнамасы негізінде анықталады. 

3-кезең. Тақырыптық жоспар негізінде пәннің мазмұндық модульдері анықталады және 

оларды оқудың құрылымдық қолайлы реттіліктері құрастырылады. Бұл кезеңде барлық мүмкін 

болатындардың ішінен көрсетілген оңтайлылық критерийлеріне сәйкес келетіндер таңдалады. 

4-кезең. 1-кезеңді ескере отырып, эксперименталды түрде алынған мәліметтер негізінде 

пәннің жеке тақырыптарын, пәннің модульдерін және информатиканы оқытудың жалпы 

уақытын оқу уақытының үлестірулері құрастырылады. 

5-кезең. 4-кезеңде алынған пәнді оқуға жалпы уақытты бөлу үшін екі баламалы тапсырма 

шешіледі: біліктілік талаптарының деңгейіне және білім алушылардың оқу үлгерімінің 

деңгейіне жеткенде информатиканы оқудың жалпы уақытын азайту (ресурстарды азайту) (1 

тапсырма); белгіленген оқу уақытымен және біліктілік талаптарының деңгейіне және 

оқушылардың оқу үлгерімінің деңгейіне жетумен білім деңгейін барынша арттыру (білім 

сапасын арттыру) (2-тапсырма). 

6-кезең. Әрбір мазмұндық модульге сәйкес оқуға дайындық деңгейін ескере отырып, 

ағымдағы оқу қызметінің мақсаттары нақтыланады (мазмұн элементтерін таңдау және олардың 

негізінде осы мазмұнның мақсатты үлгісін құру). Оқытудың дербестік дәрежесі және әрекет 

түрін таңдау: ізденушілік немесе репродуктивтілік анықталады. Мәселе мазмұнның 

күрделілігіне, оқушылардың дайындық деңгейіне, осы мазмұнды оқуға бөлінген уақыт 

мөлшеріне байланысты шешіледі. 

7-кезең. Осы мазмұнды зерттеудің жалпылама әдісі қалыптасады. Оқу-танымдық іс-

әрекетті ұйымдастырудың жалпы әдістері класындағы әдістер сүзгіден өткізіліп, басымдықты 
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қалыптастыру мақсатына қарай жіктеледі. Таңдалған әдістер жиынтығы арнайы және ерекше 

дидактикалық әдістерді ескере отырып түзетіледі және оқу-танымдық белсенділікті 

ынталандыру әдістерімен толықтырылады. 

8-кезең. Мазмұнына және 7-кезеңде таңдалған жалпылама оқыту әдісіне сәйкес оқу 

құралдарының жүйесі қалыптасады. Білім беру мазмұнын өзгерту үшін жылдам түзетуді қажет 

ететін күрделі және пәнге бағытталған оқу-ақпараттық құралдарға басымдық беріледі. 

9-кезең. Білім беру нысандарының жүйесі білім беру үдерісін барынша серпінді және 

компьютерлік-бағдарланған қамтамасыз ету ретінде, саралап оқыту мазмұнын модульдік 

ұйымдастыруды көздейтін интегралды технологияның құрылымына бекітілген және енгізілген, 

сондай-ақ білім беру жүйесінде білім беру үдерісін оқытуға мүмкіндік береді.  

Әдістемелік оқыту жүйесінің құрамдас бөліктерін кешенді жобалау технологиясын кезең-

кезеңмен жүзеге асыру схемасы 3-кезеңде көрсетілген. 

 

 
Сурет 3. Білім алушылардың информатиканы оқытуға дайындық деңгейін ескере отырып, 

білім берудің әдістемелік жүйесінің құрамдас бөліктерін кешенді жобалау технологиясының 

жалпылама схемасы 

 

Әдістемелік жүйенің құрамдас бөліктерін кешенді жобалау үшін біз әзірлеген 

технологияның негізгі кезеңдері бір қабықпен біріктірілген бағдарламалық модульдер тобын 

қамтитын автоматтандырылған кешеннің көмегімен жүзеге асырылады. 
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1-модуль оқытудың әртүрлі кезеңдерінде информатиканы оқытуға дайындық деңгейін 

анықтауға арналған. Жасанды нейрондық желілер аппаратының (ANN) негізінде 

информатиканы оқуға дайындық құрылымы мен мазмұнын анықтау, сондай-ақ нақты 

жағдайларда оның мәндерін есептеу моделін құру жүзеге асырылады. Технологиялық процесс 

бірнеше кезеңнен тұрады: 

− ANN аппараты негізінде жеке тұлғаның кәсіби сапаларының бастапқы моделін құру; 

− қосымша тапсырмаларды енгізу және ANN құрылымын өзгерту арқылы бастапқы 

үлгіні түзету; 

− модификацияланған модель негізінде жеке тұлғалардың информатиканы оқуға 

дайындығының құрылымы мен мазмұнын анықтау. 

Сонымен қатар, бұл модуль білім беру процесінің уақытша сипаттамаларын 

эксперименттік зерттеу мақсатында (деректер файлда сақталады және бағдарламаның базалық 

бөлігіне тасымалданады) білім алушылардың репрезентативті үлгісін тестілеу кезінде 

қолданылады. 

2-модуль тақырыптық жоспарлау деңгейінде оқытудың мазмұнын таңдау тәртібін жүзеге 

асырады. Пәнді оқытудың мазмұнын таңдау оқыту мазмұнын таңдауға әсер ететін 

факторларды таңдауға қатысты негізгі компоненттер әдісін қолдану арқылы жүзеге 

асырылады. Тақырыптар арасындағы басымдылық байланыстары (мақсатты сілтемелер) 

белгіленеді, оқыту мазмұны құрылымдалады және пән модульдерінің оңтайлы оқыту реттілігі 

таңдалады. 

Модуль 3 симуляциялық модельдеуді орындайды. Модельдік модельдеу аппаратының 

көмегімен 1-Модульдің эксперименталды түрде алынған мәліметтері негізінде пәннің жеке 

тақырыптарын оқу уақытының, оқу пәнін оқыту уақытының немесе ақпараттық цикл 

пәндерінің үлестірімі құрылады. 

4-модуль 3-модульде алынған пәндік оқытудың жалпы уақытын бөлуге арналған екі 

баламалы есептерді шешеді: 

− біліктілік талаптары мен берілген орындау деңгейіне жеткенде информатиканы 

оқытудың жалпы уақытын азайту (ресурстарды азайту) (1-тапсырма); 

− белгіленген оқу уақытымен оқыту деңгейін барынша арттыру (оқыту сапасын арттыру) 

және біліктілік талаптарының деңгейіне және оқу үлгерімінің деңгейіне жету (2-тапсырма). 

5-модуль оқыту мазмұнының мақсатты үлгісіне, оқытудың есептелген уақытына, 

информатиканы оқытуға дайындық деңгейіне сәйкес оқытудың әдістері мен құралдарын 

таңдайды. 

Бағдарламалық құрал келесі функцияларды қамтамасыз етеді. 

1. Информатиканы оқуға дайындықтың құрылымы мен мазмұнын анықтау үшін үлгі құру 

және нақты жағдайларда оның құндылығын есептеу. Тапсырмаларды дайындау кезінде 

мәтіндік және графикалық тапсырмаларды да пайдалануға болады. Сынақ нәтижелері файлға 

жазылады, қажет болған жағдайда олар нейрондық желілерді компьютерлік модельдеуге 

арналған бағдарламаға көшіріледі. Оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу уақытының 

эмпирикалық үлестірімдерін алу үшін білім алушылады тестілеу. 

2. Жаңа оқу бағдарламаларын құру және барларын автоматты және «қол» режимдерінде 

өзгерту. Тақырыптың мәртебесін анықтау, дербес тақырыптардың резервін құру және негізгі 

тақырыптар негізінде пәннің мазмұндық желілерін бөліп көрсету. Оқу бағдарламасының 

құрылымдық ыдырау нәтижесінде түрлендірілген мазмұн графының іргелес матрицасы мен 

реттік график түріндегі визуализациясы. Өзара байланысты және басқа топтардан 

салыстырмалы түрде тәуелсіз тақырыптарды модульдерге бөлу. Тақырыптарды көрсетудің 

оңтайлы реттілігін анықтау. Мұғалімнің жеке қалауына сәйкес (дидактикалық принциптерді 

сақтау, оның ішінде логикалық байланыстарды бұзбау шартымен) «қолмен» режимде баяндау 

ретін өзгертуге болады. 

3. Берілген таралу тығыздығы бар сандар ағындарын құру және оларды мәтіндік файлда 

сақтау. Берілген рұқсаты бар гистограммалардың растрлық кескіндерін құру. Гистограммалар 
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қатарын жинақтау. Білім берудің берілген деңгейіне сәйкес оқу процесінің уақыттық 

параметрлерін есептеу. 

4. Әдістемелер мен оқу құралдарының мәліметтер қорын құру және толықтыру. Әдістер 

мен оқу құралдарын функционалдық жарамдылығына қарай сүзгілеу және саралау. 

Жүйенің жұмыс істеу нәтижелерін эксперименттік тексеру және алгоритмдерді тестілеу 

оқытудың мазмұны мен әдістерін жобалаудың сипатталған жүйесінің тиімділігін, сонымен 

қатар компьютерді оқытуды жобалау мәселесін шешу үшін имитациялық аппаратты 

қолданудың іргелі мүмкіндігін көрсетті.  

Қазіргі жағдайда информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің маңызды сипаттамасы 

ашықтық болып табылады, ол оның элементтерінің: мақсаттарының, мазмұнының, әдістерінің, 

білім берудің құралдары мен формаларының, сондай-ақ олардың арасындағы ақпараттық 

байланыстардың ішкі динамикасы арқылы көрінеді. Мұндай жағдайларда білім сапасын 

басқару жүйенің негізгі құрамдас бөліктерінің икемді және жедел жобалау құралдарымен 

қамтамасыз етіледі, бұл оның жұмыс істеуі кезінде құрамдас бөліктердің жылдам келісілген 

өзгерістерін білдіреді. Сыртқы ақпараттық әсер ету жағдайында ашық динамикалық жүйе 

ретінде информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің құрылымы мен қызмет етуінің 

концептуалды тәсілдері динамикалық тепе-теңдік, құрылымдық тұрақтылық, кері байланыс 

принципі негізінде анықталады. 
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             Образование независимого государства- Республики Казахстан было встречено как 

великий праздник. Началось всенародное движение по восстановлению подлинной истории во 

всех областях общественной жизни. Проведен всемирный съезд казахов, на который были 

приглашены казахи, проживающие во всех концах планеты, что подняло их объединительный 

дух. На Ордабасы проведен сбор народов Средней Азии и Казахстана, обнародовавший 

наследие   великих сынов - Толе би, Казыбек би, Айтеке би, которые поднимали своих 

соплеменников на борьбу с джунгарами и побеждали во имя сохранения целостности 

казахского народа. Была создана и Ассамблея народов Казахстана, продемонстрировавшая 

дружбу между проживающими здесь народами, народностями, более чем ста 

национальностями, закрепившая стабильность в межэтнических отношениях. 

        Если   первый съезд в Казахстане затронул проблемы запрета терроризма, экстремизма, то 

на втором съезде в 2006г. мировые религиозные лидеры, собравшиеся в Астане, призвали 

государства не сходить с пути диалога и предпринять меры по укреплению культуры, мира и 

согласия. Третий съезд обратил внимание общества на беспрецендентные по масштабам 

теракты и на еще более обострившуюся обстановку в Афганистане. Поэтому сегодня в 

международном сообществе Съезд мировых и традиционных религий отличается своей 

действенностью, внося особый вклад в процесс межкультурного и межрелигиозного диалога. 

Главная цель Съезда заключается в том, чтобы посредством религии по возможности 

уменьшить негативные явления, происходящие во всем мире.     

       Религия является основной движущей силой человеческой цивилизации, которая всегда 

устремлена к одной цели- поиску совершенного блага человека. Мощный научно-технический 

прогресс и достижение высокого уровня жизни в развитых странах, при одновременном резком 

снижении в них религиозности, приводит все больший процент людей к разочарованию в 

жизни, потере ее смысла. На наш взгляд, именно сегодня время диалога культур, может быть, 

это и есть начало эпохи великого синтеза духовных традиций. Из вышесказанного видим, что 

важнейшим фактором, способствующим формированию здорового межэтнического климата, 

являются мирное сосуществование и взаимодействие между различными религиями и 

конфессиями. [1] 

     Отличительной особенностью Казахстана является то, что он представляет также и 

многоконфессиональную страну. В ней мирно уживаются представители 45 конфессий. 

Государство создает равные и благоприятные условия для реализации конфессиями своих 

функций, активно стимулирует межрелигиозный диалог. В целом в стране накоплен богатый и 

уникальный опыт сохранения и укрепления единства мультикультурного, полиэтнического и 

поликонфессионального казахстанского народа. Это курс, ведущий республику к процветанию, 

к мощному и прогрессивному развитию. 

          Начавшаяся реформация ислама затронула систему образования, общественную мысль, 

этические нормы, она придала динамизм   всем общественным процессам у мусульман. 

Казахстанское общество, возрождая традиции ислама, демонстрирует дальнейшее его 

реформирование, что связано с потребностью в высоких технологиях, современной системе 

образования, новых, в том числе западных, идеях. В Казахстане ислам не вмешивается  в 

государственные дела, строго придерживаясь конституции, поощряет индивидуализм, развитие 

творческого начала в человеке, приветствует всякую  общественную деятельность….. 

Казахстанский вариант ислама очень прагматичен, при этом его нельзя назвать 
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поверхностным, ибо он опирается на развитую систему религиозного и светского образования. 

Он органично соединил мусульманские ценности с идеями либерализма и демократии, а 

потому его можно назвать «евроисламом». Весь образ жизни казахов был своеобразным 

диалогом с другими цивилизациями, и этот опыт может быть использован для укрепления 

контактов Запада и Востока.  

          Однако с ростом многоуровневой социально- политической нестабильности и 

вовлеченностью в эти дестабилизационные   процессы исламиских и исламистских  режимов, 

организаций, групп и движений наблюдается проявления дестабилизирующей активности, 

которые выражаются в террористических актах, восстаниях и мятежах, военных действиях, 

сепаратистских движениях, конфликтах низкой эффективности, общественном напряжении 

преследованиях инакомыслящих. Проблема приняла большую остроту и становится 

актуальным объектом изучения. Надо заметить, что ни одна религия в мире не призывает к 

насилию, несправедливости и безнравственности. Позиция религии – мир, справедливость, 

терпение. Поэтому сегодня нам следует научиться различать и разоблачать подлинную 

сущность актов агрессии и насилия, которые маскируются доктринами псевдорелигиозного 

характера. 

        И надо сказать что в связи с этим в настоящее время                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

прежде всего социально уязвимым  становится молодежь. Сегодня в казахстанской 

образовательной системе «недостаточно внимание к практической стороне учебного процесса, 

слабо учитываются индивидуальные особенности учащихся».[6] Поэтому в школах, вузах 

вводятся такие дисциплины, как религиоведение, краеведение.  отсутствие в школьных 

программах предмета «Краеведение», закладывающие основы.   Отсутствие ведет к 

социальному инфантилизму значительной части молодежи, неумению адаптироваться во 

взрослой жизни, часть молодежи легко становится «добычей» религиозных сект, экстремистов, 

наркоманствующих   и криминальных групп. Главная причина всего этого – социальный 

инфантилизм, неумение стать взрослым и зрелым гражданином, который сам отвечает   за 

свою жизнь и благосостояние своей семьи». Изучая «Краеведение» у молодежи должны 

сформироваться определенные духовно-нравственные ценности, чувство патриотизма. Говоря 

о патриотизме, то надо сказать что будущее страны во многом зависит от уровня развития 

гражданского общества, поэтому одной из приоритетных задач государства является 

воспитание будущего поколения в духе уважения законности, любви к Родине.  

    В Казахстане проживает 130 этносов. Их объединение возможно не только под одним 

флагом, в пределах одной границы, но под одной идеей. Имя этой идеи - национальная. Основу 

нашей национальной идеи составляет   Конституция, признающая народ Казахстана 

единственным источником власти, вне зависимости от национальной и религиозной 

принадлежности. Казахстанский патриотизм не может опираться на ценности и историю 

только титульной нации. Чтобы собрать и мобилизовать всех граждан вокруг 

общегосударственных целей, идеология обязана опираться на историю «малых» и «больших» 

народов. 

      Ключевой проблемой устойчивого развития Казахстана является проблема самих казахов. В 

Казахстане казахи должны стать государствообразующей нацией по сути. Длительный период 

колонизации привел к разрушению внутри этноса, поэтому нужен период восстановления и 

лечения этноса. Наряду с призывами к всеобщему изучению казахского языка, параллельно 

необходимо вести работу по возрождению бытовой культуры, которая должна обрести 

широкие проявления. Тему о национальном единстве должна поднимать 

государствообразующая нация. Она является гарантом всем остальным живущим. Самое 

главное сегодня- национальное единство казахской нации. Пока сами казахи не восстановят 

свой язык и свои традиции, остальные не будут себя идентифицировать себя с Казахстаном. [2] 

      Значимыми элементами казахстанского патриотизма, безусловно, должны стать 

традиционные символы и ценности национальной культуры, формирующие национальное 

самосознание и идентичность   многонационального народа и нашедшие свое выражение в 

таких значимых национальных брендах, как флаг, герб и гимн Казахстана. Для этого 
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государственные институты должны пропагандировать государственную символику. Понятие 

Родина, любовь, народ формируется в сознании   человека на основе чувства соприкосновения, 

сопереживания и сопричастности к о пределенному кругу людей, количеству событий, его 

окружающих и системе ценностей и идеалов.   

      Следующим важным аспектом является конечно же качественное образование. В новейших 

условиях прогресс нации во многом зависит от образования, от его качества и лабильности. 

Все начинается в начальной школе, имеет продолжение в средней и оттачивается в высшем 

учебном заведении. Нужно больше пропагандировать   информацию о героических этапах 

истории нашего народа, о крупных исторических личностях, настоящих героях. Также нужно 

вкладывать большие средства в отечественный спорт, огромное внимание уделять 

талантливым деятелям культуры и искусства. Государство должно своим примером показывать 

молодежи отношение к нашим ветеранам, инвалидам, пенсионерам, детским домам, 

неблагополучным семьям. [5]   

       Также хочется отметить, что осмысление происходящих в обществе процессов не может 

разрабатываться широким кругом людей - это удел наиболее подготовленной части научной и 

политической интеллигенции. Это положение четко подчеркивается   еще в послании первого 

президента. Здесь говорится: «Основу современным взглядам нашего общества должна дать 

именно интеллигенция. Интеллигенция должна стать ведущей силой в укреплении 

общенациональных ценностей на этапе состоявшегося государства. 

        Интеллигенция должна сказать свое слово в показе и создании новых Героев нашего 

времени – тех, на кого должна ориентироваться наша молодежь, и продолжить работу по 

формированию исторического сознания нации. [3] 

       Таким образом современная молодежь – это новые люди с западным мышлением, имеется 

ввиду ориентированное на науку, эксплуатирует интеллект, изобретая всевозможные 

ухищрения для повышения уровня жизни людей.  Государство должно гарантировать 

непопадание наркотических средств в страну, нераспространение алкоголя и курения. 

Государство должно взять на себя функции способствовать приобщению молодежи к 

интересным мероприятиям, не связанным с политической идеологией. Законодательная база   

должна обеспечивать заинтересованность общественных организаций и граждан содействовать 

нравственному развитию молодого поколения, так как именно молодое поколение это будущее 

нашего общества. 

        Новый патриотизм формируется если государство гарантирует каждому гражданину 

качество жизни, безопасность, равные возможности и перспективы. Только такой подход дает 

нам прагматичный и реалистичный взгляд на вопрос патриотизма и его воспитания.          
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Аннотация. Рассмотрены современные представления о патогенезе крапивницы. 

Отмечена роль лейкотриенов в возникновении воспаления. Приведены основные клинические 

формы заболевания, включая аутоиммунную крапивницу. Описаны диагностические критерии 

крапивницы. В терапии крапивницы выделяют три линии. Первая линия – это неседативные 

антигистаминные препараты – блокаторы Н1- гистаминовых рецепторов. Среди препаратов 

второй линии обращается внимание на антилейкотриеновый Монтелукаст (Синглон, Гедеон 

Рихтер), который в сочетании с антигистаминными препаратами особенно эффективен у 

пациентов при непереносимости нестероидных противовоспалительных препаратов. Ведение 

пациентов с крапивницей требует индивидуальных подходов, учитывающих особенности 

патогенеза и клиники заболевания. 

Ключевые слова: крапивница, патогенез, лейкотриен, аутоиммунная крапив-ница, 

терапия, Монтелукаст. 

Крапивницы – это разновидность аллергии, основными симптомами которой являются 

волдыри на коже и выраженный зуд. Такие эпизоды могут быть как единичными, так и 

постоянно повторяющимися. Причиной волдырной реакции и зуда является высвобождение 

биогенных аминов в очагах. Ключевой медиатор – гистамин. Также высвобождаются готовые 

цитокины, в том числе TNF - , IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, и колониестимулирующий 

фактор гранулоцитов- макрофагов (GM-CSF) [2, 5]. Недавно синтезированные посредники от 

арахидоновой кислоты включают PGD2 и лейкотриены С4, D4 и E4. Лейкотриен C4 в 1000 раз 

более мощный, чем гистамин и, таким образом, может рассматриваться как дополнительный 

медиатор крапивницы. Лейкотриены – важнейшие провоспалительные цитокины, 

синтезируемые тучными клетками, эозинофилами, нейтрофилами при их активации, являются 

мощными воспалительными медиаторами, связываются с цистеинил-лейкотриеновыми 

рецепторами, в результате взаимодействия возникает нарушение проницаемости сосудистой 

стенки . 

К сожалению, часто бывает трудно определить этиологию и патогенез при отдельных 

случаях крапивницы и многие случаи остаются идиопатическими. Появление на протяжении 6 

недель ежедневно или почти ежедневно симптомов крапивницы – несколько условный, но, тем 

не менее, полезный период времени для разделения острой и хронической крапивницы. В свою 

очередь, хроническая крапивница подразделяется на два основных подтипа: хроническая 

аутоиммунная и хроническая идиопатическая. Кроме того, в отдельную группу выделяют 

физикальные, или физические, крапивницы (дермографическая, солнечная, аквагенная, 

холодовая, холинергическая, вибрационная, замедленная от давления) [4 ]. 

Острая крапивница (ОК) – волдыри, возобновляющиеся в течение менее 6 недель. 

Отдельные очаги обычно разрешаются до 24 часов. Чаще страдают дети, и часто в связи с 

атопией. У 20–30% пациентов ОК переходит в хроническую или рецидивирующую 

крапивницу. ОК вызывают продукты питания, лекарства (наиболее значимыт бета-лактамные 

антибиотики), насекомые, контакт с внешними агентами или паразиты. Опиаты, 

миорелаксанты, радиоконтрастные агенты и ванкомицин часто вызывают крапивницу 

посредством прямой дегрануляции тучных клеток и высвобождения провоспалительных 

медиаторов. ОК может быть при сывороточной болезни, реакции переливания крови, вирусных 

или бактериальных инфекциях. Ацетилсалициловая кислота (аспирин) и нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВП) могут вызвать острую крапивницу через влияние 
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на метаболизм арахидоновой кислоты. Из арахидоновой кислоты образуются лейкотриены, 

которые ведут к возникновению клинических проявлений крапивницы. 

Хроническая крапивница (ХК) определяется как развитие кожных волдырей, которые 

возобновляются на регулярной основе (обычно ежедневно) более 6 недель, с отдельными 

обострениями продолжительностью от 4 до 36 часов. Симптомы могут быть очень серьезными 

и могут привести к ухудшению качества жизни. Кроме того, установление причинно-

следственной связи затруднено и многие случаи остаются идиопатическими. Хотя многие 

случаи ХК остаются как идиопатические, последние данные свидетельствуют о том, что 

значительная часть так называемой идиопатической крапивницы может иметь аутоиммунную 

этиологию [4]. 

Аутоиммунная крапивница 

Поводом к предположению, что у некоторых пациентов с крапивницей и ангиоотеком 

имеется аутоиммунное состояние, стало выявленное повышение уровня антитиреоидных 

антител [1, 3]. У 30–50% пациентов с хронической крапивницей обнаружены аутоантитела к 

альфа-цепи высокоаффинного IgE -рецептора и иммуноглобулины класса Е на поверхности 

тучных клеток и базофилов. По клиническим признакам аутоиммунная крапивница 

характеризуется более тяжелым течением, более высокой частотой ангиоотека, плохой 

восприимчивостью к стандартным методам терапии. Наиболее часто встречается 

аутоиммунный тиреоидит (высокий уровень АтТПО и АтТГ). Частота аутоиммунных 

поражений щитовидной железы у пациентов с ХК достигает 57% [6]. 

Контактная крапивница (КК) определяется как развитие волдырей кра- пивницы на 

местах контакта внешнего агента с кожей или слизистой оболочкой. КК могут быть 

аллергические (с участием IgE) и неаллергические (IgE-независимые). IgE-опосредованная 

аллергическая контактная крапивница возникает у лиц, чувствительных к аллергенам 

окружающей среды, таким как травы, животные, продукты, или к профессиональным 

аллергенам, таким как латексные перчатки у медицинских работников.  

Физическая крапивница 

Из различных крапивниц расстройства, вызываемые физическими крапивницами (ФК), 

могут повлиять на качество жизни наиболее сильно. Поражения при ФК обычно локализуются 

в вынужденной области и разрешаются в течение 2 часов, за исключением отсроченной от 

давления и дерматографизма с задержкой. Если пациент имеет в анамнезе волдыри 

продолжительностью менее 1 часа, следует рассмотреть наличие физической крапивницы. 

Симптоматический дерматографизм – наиболее распространенная форма физической 

крапивницы, не связанная с системным заболеванием, атопией, пищевой аллергией или 

аутоиммунным заболеванием. 

Холинергическая крапивница – распространенный тип физической крапивницы – 

харак- теризуется волдырями в ответ на физическую нагрузку, горячие ванны или внезапный 

эмоциональный стресс. Высыпания проявляются в виде характерных мелких (диаметром 1–2 

мм) зудящих волдырей, окруженных зоной эритемы. Другие категории физической 

крапивницы: холодовая, солнечная, аквагенная, крапивница от давления и вибрационный отек 

Квинке. 

Холодовая крапивница развивается после воздействия пониженной температуры 

окружающей среды или прямого контакта с холодными предметами. Если охлаждению 

подвергается все тело во время купания, возможно развитие гипотензии, потеря сознания. 

Солнечная крапивница проявляется в форме зуда, эритемы, волдырей и иногда 

ангиоотека в течение нескольких минут после воздействия солнца или искусственного 

источника света. Головная боль, обморок, головокружение, тошнота являются системными 

признаками заболевания.  

Аквагенная крапивница возникает в результате контакта с водой лю- бой 

температуры. Высыпания имеют форму небольших волдырей.  

Крапивница и ангиоотек как форма непереносимости аспирина может проявляться у 

здоровых инди-видуумов или у пациентов с бронхиальной астмой или аллергическим ринитом. 
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Общими в реакции на аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства 

является ингибиция простагландина. Клинические проявления, вызванные провокацией 

аспирином у лиц с непереносимостью аспирина, разрешаются, если таких пациентов защищать 

блокаторами лейкотриеновых рецепторов. 

Диагностика ФК. Провокационное тестирование для подтверждения диагноза 

физической крапивницы может быть выполнено в условиях медицинских учреждений. 

Холинергическая крапивница может быть диагностирована с помощью дозированной 

физической нагрузки или горячей ванны. Высыпания при холодовой крапивнице могут быть 

вызваны с помощью теста с кубиком льда. Аквагенная крапивница может быть подтверждена с 

применением водных компрессов. Тестирование на крапивницу от давления может быть 

выполнено с применением веса 8 кг на бедре пациента . 

Профилактика и лечение. У пациентов с крапивницей необходимо попытаться 

установить этиологический фактор заболевания. Для этого рекомендуется проверить: 

вещества, поступающие в систему пищеварения (пищевые продукты, лекарства и т.д.), 

ингалянты (пыль, перо и т.д.), инъек- танты, инфекции (бактериальные, вирусные, грибковые, 

паразитарные), внутренние заболевания (хронические инфекции, заболевания щитовидной 

железы). Применение стандартных «гипоаллергенных диет» при крапивнице не 

рекомендуется.  

Однако пациентам с идиопатической крапивницей следует избегать пищевых 

продуктов, содержащих гистамин и гистаминолибераторы: цитрусовые, папайя, клубника, 

ананас, орехи, помидоры, шпинат, шоколад, яичный белок, квашеная капуста, шпинат, 

баклажаны, томатный кетчуп, белое и красное вино, пиво, шампанское, треска, сардины, тунец, 

сельдь, сыры гауда, камамбер, эмменталь, швейцарский, пармезан, колбасы салями, ветчина, 

пище- вые добавки, специи.  

К гистаминолибераторам относятся и некоторые лекарственные препараты, которые 

тоже иногда приводят к обострению заболевания: миорелаксанты, наркотические вещества 

(тиопентал), анальгетики (морфий, НПВП, аспирин), местные анестетики (прилокаин), 

гипотензивные (добутамин), антиаритмические (верапамил), антибиотики (цефуроксим, 

клавулановая кислота, изониазид), муколитики (ацетилцистеин, амброксол), антагонисты Н2-

рецепторов (циметидин), цитостатики (циклофосфамид), антидепрессанты (амитриптилин). 

Терапия Терапия включает обучение пациентов и общие меры немедикаментозного 

характера. Если симптомы после этого сохраняются, используются H1- антигистаминные 

препараты. Общие меры включают избегание отягчающих факторов, таких как перегрев, 

стресс и алкоголь предотвращение приема ацетилсалициловой кислоты, ингибиторов НПВП и 

АПФ. Могут быть полезными охлаждающие противозудные лосьоны, такие как 1% или 2% 

ментол на основе водного крема или средства для лечения солнечных ожогов. 

H1-антигистаминные препараты (АГП) являются обратными агонистами H1-рецепторов. АГП 

обладают способностью ингибировать высвобождение гистамина и предотвратить действие 

гистамина из тучных клеток и базофилов на органы-мишени. Эффективность АГП в борьбе с 

зудом и уменьшением количества волдырей хорошо известна, хотя не все пациенты будут 

реагировать. У некоторых пациентов АГП только уменьшали тяжесть зуда, количество и 

продолжительность волдырей. АГП наиболее эффективны, если принимать их ежедневно, а не 

по мере необходимости. 

Основные преимущества антигистаминных препаратов второго поколения – отсутствие 

значительных побочных действий на ЦНС и антихолинергических побочных эффектов. 

Последние западные стандарты рекомендуют увеличивать разовую дозу АГП второго 

поколения в 4 раза при неэффективности терапии. Дезлоратадин – активный метаболит 

лоратадина, имеет более мощные антигистаминные и проти- вовоспалительные свойства, чем 

лоратадин. Цетиризин – активный компонент гидроксизина с подобными эффектами, но с 

меньшим седативным эффектом. Левоцетиризин – активный энантиомер цетиризина, более 

мощный, чем цетиризин. АГП-2 (блокаторы антигистаминных рецепторов 2-го типа). 

Поскольку 15% гистаминовых рецепторов в коже относятся ко 2-му типу, то у некоторых 
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больных с ХК они могут быть неплохим дополнением к АГП-1. АГП-2 не следует использовать 

как монотерапию, поскольку они имеют лишь минимальные эффекты на зуд. К АГП-2 

относятся циметидин, ранитидин, низатидин и фамотидин . 

Если симптомы крапивницы не контролируются только АГП, следует перейти ко второй 

линии терапии, в том числе к фармакологическим и нефармакологическим методам. 

Некоторые классы лекарственных средств могут быть полезными в терапии второй линии, в 

том числе антидепрессанты, кортикостероиды, антагонисты кальциевых каналов, 

левотироксин, добавки натрия, антагонисты лейкотриеновых рецепторов и множество других 

лекарств. 

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов (АЛР). Лейкотриены (C4, D4, E4) являются 

мощными медиаторами воспаления, участвующими в формировании волдырей у пациентов с 

ХК и у здоровых лиц. АЛР, такие как монтелукаст (Синглон), превосходят плацебо при 

лечении пациентов с ХК. Монтелукаст (Синглон, Гедеон Рихтер) может быть эффективным в 

борьбе с ХК у пациентов, которые не отвечают ни на один из АГП.  

Трициклический антидепрессант доксепин обладает сильной активностью антагониста 

Н1 и Н2- антигистаминных рецепторов и более эффективен и менее седативен, чем 

дифенгидрамин, в лечении хронической крапивницы. Благодаря своим седативным свойствам 

доксепин работает лучше всего, и его принято назначать на ночь. Доксепин может быть 

особенно полезным у пациентов с ХК и при сопутствующей депрессии. При ХК его 

рекомендуется назначать не более 10–30 мг в сутки. 

При тяжелой, резистентной ХК возможно применение коротких курсов СГКС с последующей 

терапией иммунодепрессантами. 
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СИНДРОМ ЛАЙЕЛЛА КАК РЕДКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ  

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 
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Съездова Аружан Мадияркызы 
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Аннотация. Синдром Лайелла редкое осложнение, в основном ятрогенного генеза, 

относится к группе заболеваний, характеризующихся десквамативными поражениями кожных 

покровов. В статье рассматривается междисциплинарная проблема лекарственной аллергии, а 

именно её системные проявления. Указываются варианты системных аллергических реакций, 

дается характеристика одной из наиболее тяжелых и редких форм заболевания — токсического 

эпидермального некролиза или синдрома Лайелла. Приводится клинический случай синдрома 

Лайелла, вызвавший диагностические трудности в начальном периоде болезни и имевший 

благоприятный исход. Показана динамика клинических симптомов и их обратного развития.  

Ключевые слова: Лекарственная аллергия, синдром Лайелла, токсический 

эпидермальный некролиз 

В настоящее время участились случаи аллергических реакций на средства 

медикаментозной терапии. Это связывают с ростом количества аллергозов и аутоиммунных 

заболеваний, применением большого количества медикаментов у одного больного, наличием 

сопутствующей патологии разных органов, появлением и использованием новых 

лекарственных препаратов [1, 2]. Лекарственная аллергия (ЛА) — это иммунологически 

опосредованная гиперчувствительность больных к лекарственным средствам, возникающая 

при повторном контакте с ними. Является одним из самых тяжелых проявлений аллергии с 

многообразием клинических симптомов, сложное в плане лечения пациентов [1 — 5].  

Одно из редких угрожающих жизни состояний — синдром Лайелла — относится к 

системным проявлениям ЛА, а именно к острым тяжелым распространенным дерматозам 

(эпидермолитические лекарственные реакции, ЭЛР). После анафилактического шока он 

является самой тяжелой аллергической реакцией. Чаще всего синдром Лайелла наблюдается у 

людей молодого возраста и детей. Эти состояния характеризуются обширными поражениями 

кожи и слизистых оболочек [1-3, 5]. Причинно-значимыми препаратами для развития данных 

синдромов являются сульфаниламиды, пенициллины, реже — цефалоспорины, фторхинолоны, 

ванкомицин, рифампицин, нестероидные противовоспалительные средства, 

противосудорожные препараты [1-4]. Заболеваемость составляет, по данным разных авторов, 

от 0,4 до 6 случаев на миллион человек [1, 3, 4], и до 0,3% от всех случаев лекарственной 

аллергии [2, 5]. Может возникать в любом возрасте. Риск развития выше у ВИЧ-позитивных 

лиц (в 1 000 раз) [4], больных системной красной волчанкой и онкологическими заболеваниями 

[1, 4]. Интервал от момента приема препарата до развития клинической картины может 

составлять от 2 до 8 недель. Этот период необходим для формирования иммунного ответа. 

Патогенез связан с массовой гибелью базальных кератиноцитов кожи и эпителия слизистых 
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оболочек, вызванных Fas-индуцированным и перфорин/гранзим-опосредованным апоптозом 

клеток. Программируемая гибель клеток происходит в результате иммуноопосредованного 

воспаления, важную роль в развитии которого играют цитотоксические Т-клетки [2-4]. 

Выделяют синдром Стивенса — Джонсона — площадь поражения менее 10%, синдром 

Лайелла — площадь поражения более 30% и промежуточную форму — площадь поражения 

10- 30% [4]. То есть, по сути, это всего лишь стадии одного процесса [1, 3, 4]. Прогноз 

заболевания зависит от возраста пациента, сопутствующей патологии, обширности поражения 

кожи. Смертность от ЭЛР составляет 5–12% [4], а при синдроме Лайелла — 30- 70%-100% [2, 

5]. 

Синдром Лайелла (Токсический эпидермальный некролиз, ТЭН) — это острое, тяжёлое, 

угрожающее жизни заболевание, характеризующееся распространенным буллёзным 

поражением кожи и слизистых оболочек. Типично появление эпидермального некролиза 

(симптом Никольского положительный) и эксфолиация кожи, сопровождающиеся тяжёлой 

интоксикацией и нарушениями функций всех органов [3, 5].  

Как правило, кожный и слизистый процессы проходят стадии от многоформной 

экссудативной эритемы до синдрома Стивенса-Джонсона и заканчиваются распространенным 

эпидермальным некролизом кожи от 30 до 100% поражения. Временной интервал развития 

ТЭН может составлять от нескольких часов до нескольких дней [1, 3, 4].  

Процесс может начинаться как обычная крапивница, не поддающаяся терапии 

антигистаминными средствами и препаратами кальция [4, 5]; затем присоединяются тошнота, 

рвота, боли в суставах, лихорадка. Либо вначале возникают лихорадка, озноб, слабость, 

головная боль, боли в мышцах, суставах, горле, ринит и фарингит, что часто обусловливает 

первоначальный диагноз ОРВИ [1, 2]. Вскоре на фоне болезненности и жжения кожных 

покровов появляется эритематозная отечная сыпь различной величины, часто сливная, на лице, 

туловище, слизистых оболочках. Спустя небольшой промежуток времени образуются 

многочисленные дряблые пузыри, сливающиеся между собой с образованием обширных 

эрозий, массивной экссудацией, что приводит к обезвоживанию и утяжелению состояния 

больного. Нарастают головная боль, поражения внутренних органов, отмечается потеря 

сознания. Возможно несколько вариантов течения ТЭН — сверхострое с летальным исходом, 

острое развитие токсико-инфекционного синдрома с возможным летальным исходом, и 

благоприятное течение с разрешением на 10-15-е сутки [2]. 

Для лабораторной диагностики ТЭН в настоящее время рекомендуют применять 

реакцию агломерации лейкоцитов по Флеку, определение антиген-специфических 

сывороточных иммуноглобулинов E, реакцию бласттрансформации лейкоцитов, тест 

дегрануляции базофилов по Шелли и др., провокационные тесты, выполняемые аллергологом-

иммунологом [2,3], а также биопсию с использованием замороженных срезов пораженной 

кожи, где обнаруживают периваскулярную лимфоцитарную и эозинофильную инфильтрацию 

[4].  

Дифференциальная диагностика при поражениях кожи проводится на ранних стадиях 

заболевания — с инфекционными заболеваниями тяжелого течения (ветряная оспа, корь, 

скарлатина, менингококцемия и пр.); на поздних стадиях — с генерализованным 

герпетическим поражением кожи и слизистых, системными заболеваниями, буллезным 

пемфигоидом, злокачественной пузырчаткой, пустулезной формой псориаза, генерализованной 

стафилострептодермией, герпетиформным дерматитом Дюринга и пр. [1-3].  
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При выявлении эпидермолитической лекарственной реакции, врач, независимо от его 

специализации, обязан оказать больному неотложную медицинскую помощь и обеспечить его 

транспортировку в ожоговый центр (отделение) либо в реанимационное отделение. Лечение 

больных с ТЭН идентично таковому при ожоговых состояниях. 
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ГЕОГРАФИЯ ПӘНІН ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДА ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

РЕСУРСТАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМЛІГІ 

 

 

Толеукадырова Жадыра Байтурсуновна 

 

Аңдатпа 

Білім беру ортасы түбегейлі өзгерістерге ұшырады, өйткені қашықтықтан оқыту 

форматына көшу жағдайында мұғалімдерге оқытудың осы мәніне сәйкес жаңа 

технологияларды, әдістерді және оқыту құралдарын енгізу қажет болды. Бұрын оқытудың 

қосымша құралы болып саналатын цифрлық білім беру ресурстары оқытудың негізгі құралы 

рөлін өз мойнына алды. Осылайша, мақала мақсаты - география пәнін қашықтықтан оқытуда 

цифрлық білім беру ресурстарын қолданудың тиімлігін зерттеу. Зерттеу объектісі – сабақта 

қолданылатын цифрлық білім беру ресурстары.  

Кілт сөздер: география пәні, қашықтықтан оқыту, цифрлық ресурс, процесс, білім беру, 

тиімділік. 

Бүгінгі таңда оқу процесінде цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану өте өзекті. Бұл 

оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіруге ықпал етеді, психикалық процестерді, 

ойлауды, қабылдауды, есте сақтауды ынталандырады және дамытады. География сабақтарында 

цифрлық ресурстарды пайдалану оқушыларға ұғымдар мен анықтамаларды жарқын, қызықты 

түрде қарастыруға, бейнелер мен фотосуреттердегі географиялық объектілерді көруге, 

материалды пайдалы түрде бекітуге мүмкіндік береді, бұл материалды белгілі бір тақырып 

бойынша нақты қабылдауға ықпал етеді. География - білім алушыларда жер туралы кешенді 

идеяны қалыптастыратын және оларды ғылыми білімнің ерекше әдісі, табиғи және әлеуметтік-

экономикалық процестерге әсер етудің маңызды құралы ретінде аумақтық тәсілмен 

таныстыратын жалғыз мектеп пәні. География сабақтарында оқушылар әртүрлі ақпарат 

көздерімен, соның ішінде виртуалды нысандармен жұмыс істейді және әртүрлі ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдаланады. Сондай-ақ география кез-келген басқа 

пәндерге қарағанда, ақпараттық құзыреттілікті қалыптастыру мүмкіндігіне ие. Географияны 

оқытуда цифрлық білім беру ресурстарын қолданудың үлкен әлеуеті пәннің көп пәндік және 

полималистік ерекшелігіне байланысты. Компьютерлер мен оқу бағдарламаларын әмбебап 

оқыту құралдары деп атауға болады. Өз кезегінде, бұл географияны оқытуды қолдауға және 

оларды оқу процесінде пайдалану бағыттарын нақтылауға қабілетті цифрлық білім беру 

ресурстарын қарастыру қажеттілігін білдіреді. Географияны оқытуда цифрлық білім беру 

ресурстарын пайдалану келесі мәселелерді шешуге мүмкіндік береді: 

- жеке білім беру траекторияларын құру; 

- оқушылардың сабақтан тыс уақытта өзіндік жұмысын ұйымдастыру; 

- цифрлық ресурстарының ақпаратын іздеумен, іріктеумен және талдаумен байланысты 

шығармашылық тапсырмалармен оқушылардың өзіндік жұмысын ынталандыру. 

Қазіргі заманғы оқыту құралдарының ішінде цифрлық білім беру ресурстары ерекше 

көзге түседі, оларды пайдалану оқушылардың жазбаша және ауызша мәтінмен, 

картографиялық және статистикалық материалдармен жұмыс істеу, виртуалды объектілермен 

және геоақпараттық жүйелермен жұмыс істеу сияқты негізгі оқу дағдыларын қалыптастыруға 

ықпал етеді. Ақпараттандырудан білім берудің тиімділігі мен сапасын арттыруды жаңа оқу 

өнімдерінің кейбір инновациялық қасиеттері болған жағдайда ғана күтуге болатыны анық [1]. 

Осылайша, география сабақтарында цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланудың негізгі 

инновациялық қасиеттеріне мыналар жатады:  

1. Білім беру процесінің барлық компоненттерін қамтамасыз ету:  

- ақпарат алу;  

- практикалық сабақтар;  

- аттестаттау (оқу жетістіктерін бақылау).  
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2. Оқытудың белсенді түрлерін қолдану арқылы өзіндік оқу жұмысының мүмкіндіктерін 

күрт кеңейтуді қамтамасыз ететін интерактивтілік.  

3. Қашықтықтан тыс толыққанды оқу мүмкіндігі. 

Қазіргі әлемдік білім беру кеңістігінде кеңінен ұсынылған география сабақтарындағы 

әртүрлі цифрлық білім беру ресурстары оқытуда белсенді қолданылады, сондай-ақ 

оқушылардың ақпаратпен сауатты жұмыс істеу қабілетін қалыптастыруға ықпал етеді: 

- оны әртүрлі дереккөздерден іздеу;  

- география сабақтарында оқу міндеттерін шешу үшін компьютерлік технологияларды 

қолдану және ақпараттық құрылғыларды пайдалану; 

- географиялық деректерді өз бетінше таңдау және талдау;  

- себеп-салдарлық байланыстар орнату; 

- геоақпараттық жүйелерді, презентацияларды, виртуалды объектілерді, кестелерді, 

схемаларды, диаграммаларды пайдалана отырып, ақпаратты құрылымдық түрде ұсыну [2]. 

География бойынша цифрлық білім беру ресурстары цифрлық ортада оқушылардың 

тиімді өзара әрекеттесуін және жұмысын ұйымдастыруға бағытталған әртүрлі білім беру 

ресурстары мен қызметтерімен ұсынылған: 

1. Электронды оқулықтармен («okulyk.kz») және оқу-әдістемелік құралдармен 

(«география бойынша цифрлық көрнекі құралдар»). 

2. Сабақтарға қосымша және көрнекі материалдардың электрондық жинақтары 

(«Google-maps», «Google-planet»): плакаттар, интерактивті карталар, схемалар, 

иллюстрациялар. 

3. Мультимедиялық оқу презентациялары, электронды бақылау-өлшеу материалдары, 

электрондық файл-тапсырмалар. 

4. Оқу мақсатындағы деректер базасымен («bilimal.kz», «session.kz»): онлайн 

энциклопедиялар («географқа арналған энциклопедия»), анықтамалықтар, сөздіктер, 

глоссарийлер, цифрлық ойындар. 

5. Аудиокітаптар мен цифрлық бейнежазбалар, онлайн-орта («globallab») [3]. 

Мәселен, цифрлық оқулық қағаз нұсқасының бірдей көшірмесі ғана емес, сонымен қатар 

интерактивтілік, мультиплатформалылық, тапсырмалардың тексерілуі, жазбалар мен 

бетбелгілер жасау мүмкіндігі, мазмұн беті немесе оқулық мәтіні бойынша автоматты іздеу 

сияқты ерекшеліктерге ие. География сабақтарында классикалық атластарды ғана емес, 

сонымен қатар электронды карта қосымшаларын да қолдануға болады. Мысалы, ұзақ уақыт 

бойы жұмыс істеп келе жатқан, тарих және география мұғалімдеріне атластарға интерактивті 

тапсырмалар ұсынатын «Атлас+» қосымшасы [4]. Сондай-ақ google-maps платформасы зерттеу 

жүргізуге кең мүмкіндіктер береді, жылдам географиялық талдауға, жобалауға, презентациялар 

мен виртуалды экскурсиялар жасауға, геореферентті ақпаратпен жұмыс істеуге мүмкіндік 

береді. Осылайша, заманауи білім беру ұйымдары оқушылардың оқу-тәрбие процесін цифрлық 

оқыту және қашықтықтан білім беру технологиялары түрінде келесі нысандарда жүзеге 

асыруды ұйымдастыра алады: 

- әр түрлі қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып оқу сабақтарын өткізу: 

мысалы, білім беру үдерісі мен бақылау іс-шараларын ұйымдастыру үшін электрондық 

контентті пайдалану; 

- сабақтарды жеке нысанда ұйымдастыру және өткізу: қашықтықтан оқыту сабақтары, 

консультациялар, онлайн режимдегі сабақтар, жобалық қызмет, вебинарлар, семинарлар және 

түрлі конференциялар; 

- телехабар және интернет-хабар тарату технологияларын пайдаланып, оқушыны 

сыныптың оқу қызметіне қосу арқылы қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып 

оқу сабақтарын өткізу; 

- мамандандырылған ресурстарда орналастырылған цифрлық білім беру контенті мен 

түрлі байланыс құралдарының көмегімен педагогпен жеке сабақтар өткізу. 

Цифрлық ресурстарды пайдалану оқу процесінің білім беру мүмкіндіктерін кеңейтеді 

және оқушылардың ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру мен жетілдіруде тиімді 
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құрал болып табылады. Мектептердің қашықтықтан оқытуға жылдам ауысуы мұғалімнен ең 

алдымен білім беру платформаларының техникалық ерекшеліктері мен мазмұнын, интернет 

желісінде орналастырылған әртүрлі цифрлық ресурстарды зерттеуді талап етті. Бұл онлайн-

сабақтарды пайдалы және қызықты етуге, білім беру ортасын - оқушылардың бірлескен тобына 

түсінуіне, қоғамдастығын орнатуға, сондай-ақ қашықтықтан-кеңістікте оқушыларды 

әлеуметтендірудің табысты тәжірибесіне ықпал ететін оқиғалы етуге мүмкіндік береді. 

Оқушыларды дамыту және оқыту процесінде әртүрлі цифрлық ресурстарды және қашықтықтан 

оқытуды қолдану кезіндегі негізгі міндеттер: 

- білім беру бағдарламасының нұсқасын ескере отырып, білім алушылар үшін жеке 

тапсырмалар әзірлеу; 

- заманауи цифрлық білім беру ресурстарын қолдана отырып, оқу бағдарламасын құру. 

Цифрлық ресурстар қазіргі уақытта оқушылардың жеке оқу ортасын құру үшін ең көп 

қолданылатын материалдардың бірі болып табылады. Қорытындылай келе, мұғалімдердің 

біліктілігін арттыру және стратегиялық жоспарлардың көмегімен оқу институтын одан әрі 

жандандыру қажет. 
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АННОТАЦИЯ 

Жасуша бұл барлық тірі организмдердің негізгі құрылымдық-функциональдық 

бірлігі.Ағзаларға оның табиғатына, болмысына сай әртүрлі компоненттері арқылы белгілі бір 

құрылым бере отырып,өзіндік қызметтерін атқарады. Жасушадағы әрбір функцияны оның 

«органеллалар» деп аталатын компоненттері орындайды.Органеллалар өз кезегінде жасушалық 

мәні мен сыртқы құрылымы, мембранасына байланысты бірнеше түрге ажыратылады. Егерде 

осы жасушаның құрылымдық компонентерінің бірінде өзгеріс туындаса,жалпы ағзада да түрлі 

патология жүруі мүмкін.Солардың арасынан бүгін «лизосома» және «пераксисома» деп 

аталатын жасушалық компоненттерге және олардың өзгеріске ұшырауынан болатын кейбір 

ауруларға тоқтала кетуді жөн көрдік. 

Ақпараттарды алу үшін басылым болып шыққан бірнеше кітаптар,ғылыми интернет 

порталдар,ресми статистикалық мәліметтер қолданылды. 

Кілт сөздер: адам жасушасы; органеллалар; лизосома; пероксисома; генетика; 

ферменттер, гликозамингликан, синдромдар. 

Жалпы ұғымда ұсақ нәрсе болып қалыптасқан бұл- жасушалар, ағзаларға,олардың 

табиғатына, болмысына сай әртүрлі компоненттері арқылы белгілі бір құрылым бере 

отырып,өзіндік қызметтерін атқарады.Ал жасушалардағы функциялар, тіршіліктің күрделі 

процесстері үшін бастама болып табылады.Сондықтан да жасушаны тіршіліктің негізгі 

құрылымдық-функционалдық бірлігі деп атауымызға негіз бар.Жасушадағы әрбір функцияны 

оның «органеллалар» деп аталатын компоненттері орындайтыны белгілі.Органеллалар өз 

кезегінде жасушалық мәні мен сыртқы құрылымы, мембранасына байланысты бірнеше түрге 

ажыратылады.Кез-келген жаратылыс иесіндегі сияқты адам жасушасында да органеллалардың 

көптеген түрі кездеседі.Айталық, егер жасуша құрылымындағы бұл компонеттердің әр 

қайсысында белгілі бір өзгеріс туындаса,жалпы ағзада да түрлі патология жүруі 

мүмкін.Солардың арасынан бүгін «лизосома» және «пераксисома» деп аталатын жасушалық 

компоненттерге және олардың өзгеріске ұшырауынан болатын кейбір ауруларға тоқтала 

кетейік.  

Лизосомалар бір жасушалы және көпжасушалы жануарлармен өсімдік жасушаларында 

болатын,үлкендігі 100нм-дей бір мембранамен қоршалған,гидролазаларға толы жұмыр 

mailto:saparbekkazbek2003@mail.ru
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қапшықтар.1935 жылы Швед биохимигі Кристиан Де Дюв дифференциалдық центрифугалау 

әдісі көмегімен ашқан болатын. 

Пероксисомалар барлық эукариот жасушаларына тән, лизосомаға ұқсас, бір мембранадан 

тұратын, сутегі асқын тотығының ыдырау реакциясын қамтамасыз ететін көптеген каталаза 

ферментіне ие органелла. 

Бұларға салыстырмалы түрде келесі кесте бойынша қысқаша тоқталып өтейік.(1-кесте). 

1-кесте. 

Лизосома және пероксисома органеллаларына сипаттама 

Органелла Құрылысы мен құрамы Қызметтері 

Лизосома Диаметрі 0,2-2,0мкм 

60-тан астан гидролаза, 

Қышқылды фосфотаза 

Нуклеаза, протеиназа, 

гликозидаза, липаза, 

фосфолипаза,  сульфатаза 

-жасушаішілік ас қорыту(ақуыз, 

липидтер, көмірсулардың ыдырауы) 

-жасушаны қорғау (бактерия, иммуно-

реакция, некроз), 

-зәр шығару, 

-жасуша үшін маңызы жойылған 

заттарды ыдырату 

-жасушаға сырттан енген түйіршікті 

(фагоцитоз) және сұйық(пиноцитоз) 

заттарды жою 

Пероксисома Диаметрі 0,2-1,5мкм, 

Кристалды ядро тәрізді заты, 

Гетерогенді матрикс, Бір 

мембрана, 

уратоксидаза,липаза, 

оксидаза,каталаза және т.б. 

ферменттер 

-Оттегі асқын тотығын ыдырату(Н2О2) 

-Май қышқылдарының тотығуы; 

-Жүйке талшықтарының миелинді 

қабықшасының қалыптастыру; 

-Уытты қосылыстарды жою; 

-Өт қышқылдарының, холестериннің 

синтезі; 

-Фетан қышқылының метаболизміне 

қатысу; 

-Фототыныс алу және т.б. 

 

Көріп отырғанымыздай, бұл органоидтардың химиялық құрамы біртұтас ферменттер 

кешені.Демек, осы ферменттерге байланысты бұзылыстар, органоидтардың белгілі бір 

қызметті орындау қабілетсіздігіне алып келеді.Осылайша, лизосомалық және пероксисомалық 

аурулар тобын ажырата аламыз.Патологияда олар зат алмасудың бұзылысы(метаболикалық) 

түріндегі, тұқымқуалайтын аурулар болып сипатталады. 

Тұқым қуалайтын метаболикалық аурулар - бұл педиатрлық тәжірибесінде диагностикалық 

қателіктер жиі кездесетін аурулардың ең күрделі және кең тобы. Олардың өзі  800-ге жуық 

ауруды құрайды. Орташа жиілігі, тірі туғандардың жалпы санына  1:1000 қатынасында сәйкес 

келеді. Бұлардың ішінде соңғы жылдары 60-қа жуық нозологиялық формаларды қамтитын 

лизосомалық жинақталу аурулары ерекше маңыздылыққа ие болды. Маңыздылығының  артуы, 

ең алдымен, метаболикалық бұзылыстарды түзету үшін гендік-инженерлік, ферментті 

алмастыратын препараттардың көмегімен жүргізілетін патогенетикалық терапияның пайда 

болуымен байланысты. Қазіргі уақытта лизосомалық жинақталу ауруларының келесі топтары 

ажыратылады: 

• Мукополисахаридоздар; 
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• Липидоздар (сфинголипидоздар – GМ1- және GМ2-ганглиозидоздар,     Гоше ауруы, 

галактозалидоз, Фарбер грануломатозы, лейкодистрофия,  Ниман-Пик ауруы А және В 

типтері және т.б.); 

• Муколипидоздар; 

• Гликопротеиноздар (фукозидоз, сиалидоз, маннозидоз, II типті гликогенді жинақталу – 

Помпе ауруы, Данон ауруы және т.б.); 

• Нейрондық цероидты липофусциноздар;  

• Басқа да түрлері (Ниман-Пик С типті ауруы, Вольман ауруы, холестеринді сақтау ауруы, 

цистиноз,Сала ауруы, пикнодизостоз және т.б.). 

Олардың клиникалық көріністері айтарлықтай өзгермелі: ұрықтық кезеңде  ерте көрініс 

беретін,ауыр немесе ересектерде де кездесетін жеңіл, симптомсыз формаларыда кездеседі. 

Мукополисахаридоздар (МПС) лизосомалардағы гликозамингликандардың (ГАГ) тізбектерінің 

ферментативті ыдырауының күрделі үдерісінің бұзылуына байланысты дамитын моногенді 

аурулар. Гликозамингликандар - ұзын полисахаридті тізбектерден тұратын күрделі қанттар. 

Олардың кұрамына глюкурон қышқылының қалдығы және сульфатталған гексозамин кіреді. 

Глюкозамингликандерге дермантансульфалит, гепарансульфат, кератансульфат, хондроитин-4- 

және хондроитин-6-сульфат жатады. 

Қазіргі уақытта МПС-ң,  5 сульфатазалардың белсенділігінің бұзылуына, 4 - 

гликозидазалардың және 1- трансферазаның жетіспеушілігіне байланысты жалпы 10 

генетикалық нұсқасы сипатталған(2- кесте). МПС дамуының басты патогенетикалық 

механизмдері ГАГ-ң несеппен сыртқа шығуының жоғарлауымен жүретін, олардың 

метаболизміне қатысатын әртүрлі ферменттердің белсенділігінің бұзылуы болып табылады. 

2-кесте.  

Мукополисахаридоздардың түрлеріне сипаттама 

Типі Атауы Фермент ГАГ типі 

I 1H  Гурлер 

   1S  Шейе 

α-L-идуронидаза дерматансульфат; 

гепарансульфат 

 

II Хантер Идуронат - 2 – сульфатаза дерматансульфат; 

гепарансульфат 

III A Санфелиппо Гепаран - N – сульфатаза гепарансульфат 

III B Санфелиппо α-N-ацетилглюкозаминидаза гепарансульфат 

III C Санфелиппо Ацетил-КоА:α-глюкозаминид-

ацетилтрансфераза 

гепарансульфат 

III D Санфелиппо N-ацетилглюкозамин 6-сульфатаза гепарансульфат 

IV A Маркио N-ацетилгалактозамин -6-сульфатсульфатаза хондриотин-6-

сульфат; 

кератансульфат 

IV B Маркио β-галактозидаза кератансульфат 

VI Маратто-

Лами 

N-ацетилгалактозамин-4-сульфатаза 

(Арилсульфатаза- β) 

хон- 

дриотин-4-сульфат; 

дерматансульфат 

VII Слая β-D-глюкоронидаза дерматансульфат; 

гепарансульфат; 
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хондриотин-6-

сульфат; хон- 

дриотин-4-сульфат 

 

МПС тұқым қуалау типі - аутосомды-рецессивті,(II типті МПС -Хантер синдромы - Х-

тіркесті рецессивті). 

 МПС барлық типтерінде аурудың көріністері ұқсас және 2-3 жаста пайда болады: а)омыртқа 

жотасының деформациясымен қанқанын диспропорциональ-ды дамуы (кифоздар, сколиоздар); 

б) бет келбетінің дөрекі көрінуі (гаргоилизм); в) бойының қысқа болуы (нанизм); г) 

буындардың контрактурасы; д) гепато-спленомегалия; е) шат-ұмалық жарықтар; ж) естудің 

төмендеуі; и) катаракта; және т.б. (1-сурет). 

 
1-сурет. 1-Маркио МПС-ы, 2- сау және МПС кезіндегі белгі, 3-дисостроз және буындардың 

контрактурасы 

 

МПС бірінші типінің екі аллельдік нұсқасы болады (бір геннің ішінде әртүрлі 

мутациялар) - Гурлер ауруы және Шейе ауруы, бір бірінен клиникалық көріністері бойынша 

ажыратылады. Гурлер синдромы МПС барлық белгілерімен, Шейе синдромы-МПС аз ғана 

сиптомдарымен, яғни қатерсіз дамуымен және қалған типтері жеке белгілердің әртүрлі 

үйлесімімен сипатталады. 

Метахроматиялық лейкодистрофия (МЛД). Мидың ақ затының және глиялардың 

өршуші зақымдалуымен сипатталатын аурулар тобы. Тұқым куалау типі - аутосомды-

рецессивті(2-сурет). Себебі - 22 хромосомада орналасқан және 8 экзоннан тұратын, 

арилсульфатаза А ферментінің құрылымдық генінің мутациясымен түсіндіріледі. Механизмі: 

Мендель заңдары бойынша,ата-ананың екеуі де ақаулы геннің тасымалдаушысы 

болса,балалардың 50% тасымалдаушы болады(ата- аналары сияқты),25% генетикалық сау және 

25% жағдайда ауру туады. 

Ауру, бір ген ішінде 60 аса мутациялардың болуына байланысты, аллельдік гетерогендігімен 

сипатталады.Арилсульфатаза А орталық және шеткі жүйке жүйесінің, бауырдың, бүйректің 

лизосомаларында цереброзилсульфаттардан сульфаттың ажырауын қамтамасыз етеді. 

Бұл аурудың клиникалық көріністері полиморфты,оған қоса басталу уақыты мен ауырлық 

дәрежесіне сай бірнеше түрге ажыратылады.Екінші нұсқасы-кең тараған,юневильді депте 

атайды.Диагноз қою ауруға тән клиникалық симптомдарына, МРТ- да мидың ақ затының 

зақымдалу ошақтарының болуына, тері фибробласттарының культурасында және 

лимфоциттерде арилсульфатаза А ферментінің белсенділігінің төмендеуіне, науқастың 

 

       

1 

2 

3 
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несебінде сульфатидтер деңгейінің жоғарлауына негізделген. Туғанға дейінгі диагноз қою осы 

аурумен ауру қаупі бар жанұяларда биохимиялық әдістерді қолданумен жүргізіледі. 

Молекулалық-генетикалық диагноз кою айқын аллельдік гетерогендігіне байланысты 

қиындықтар туғызады. 

Гоше ауруы (ГА) - липидтердің катаболизміне жауап беретін лизосомалық фермент β-D-

глюкозидазаны (глюкоцереброзидаза) кодтайтын GBA генінің ақауынан туындайтын кең 

таралған түрі. Аутосомды-рецессивті жолмен тұқым қуалайды. 

Аурудың эпидемиологиясы: Аурулар мен денсаулыққа байланысты проблемалардың 

халықаралық статистикалық классификациясына сәйкес, Ресейдің педиатрлар одағы және 

Медициналық генетиктер қауымдастығы ұсынуы бойынша, ГА жиілігі 1:40000 - 1:70000 

қатынасын құрайды. Ашкенази еврейлерінің (Шығыс Еуропадан келген иммигранттар) 

популяциясында бұл аурумен ауыру жоғары деңгейде 1:450 - 1:1000 жетеді. Әсіресе 1 типі ең 

жоғары, оның ішінде жаңа туған нәрестелерде 1:450 - 1:2500 жетеді, бұл шамамен барлық 

пациенттер популяциясының 6-10% құрайды.Бірқатар елдерде аурудың белгілі бір түрлерінің 

таралуын атап өтсек: мысалы, Еуропада, Канадада, АҚШ-та және Австралияда ГА-1 типі жиі 

кездеседі, ал Египет (Палестина арабтары), Жапония сияқты елдерде , Солтүстік Швеция 

(Норрботтен) және Польшада орташа жиілігі 1:50 000 болатын ГА созылмалы 

нейронопатикалық нысандарының әртүрлі түрлерінің жоғары жиілігі кездеседі. 

Лизосомалық аурулардың алдын алу. Соңғы жылдары лизосомалық  ауруларды емдеуде қол 

жеткізілген сөзсіз табыстарға қарамастан, патогенетикалық терапия ауру профилактикасының 

шағын бөлігін қамтиды. Бұл отбасында және қоғамда дерттің алдын алу аса маңызды екенін 

білдіреді. 

Ферментті алмастырушы терапия – туа біткен метаболикалық ақауы бар 

науқастарға дәрілік затты (рекомбинантты фермент) өмір бойына енгізуге  негізделген ем.  

Лизосомалық тұқымқуалайтын аурулардың басым көпшілігі аутосомды-рецессивті үлгіге ие 

болғандықтан, отбасында қайталану қаупі айтарлықтай жоғары (25%). Жүктіліктің ерте 

кезеңдерінде ауруды анықтау үшін пренатальды диагностика материал ретінде амниотикалық 

сұйықтықты, хорион биопсиясы үлгілерін (тиісті ферменттердің белсенділігін анықтау) және 

ДНҚ диагностикасын пайдалана отырып жүзеге асырылады. 

«Метахроматикалық лейкодистрофия 50-70 мың жаңа туған нәрестенің бірінде кездесетін 

ауру... Қазіргі уақытта әлемде бұл өлімге әкелетін ауруды емдеудің тиімді әдістері жоқ. 

Одан зардап шегетіндердің саны аз болғандықтан, фармацевтикалық компанияларға 

шектеулі нарық үшін дәрі-дәрмек жасау жиі тиімсіз. Мұндай препараттарды орфанды деп 

атайды. Науқастардың жалғыз үміті жетекші университет клиникаларында жүргізілетін 

ғылыми зерттеулерде», 

Альберт Ризванов, ҚФУ ДРМҒК орталығының директоры,профессор,  

Татарстан Республикасы. 

 Медициналық-генетикалық клиникаларды заманауи аналитикалық биохимиялық 

аппаратурамен және білікті мамандармен жарақтандыру жаңа туған нәрестелерді лизосомалық 

жинақтаушы бірқатар ауруларға жаппай скринингтен өткізуге және аурулардың көптеген 

түрлеріне селективті скрининг жүргізуге мүмкіндік беріп, ерте және дәл диагнозды қамтамасыз 

етеді. 

Пероксисомалар - жетілген эритроциттерден басқа жасушалардың барлығында дерлік 

кездесетін бір мембраналы органоид.Бұл органоидтың құрылымы мен қызметінің бұзылуынан 

дамитын аурулар тобын тұқым қуалайтын пероксисомалық аурулар деп атаймыз. 
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Пероксисомалар май қышқылдарының өте ұзын тізбектерінің, дикарбонды 

қышқылдардың, пипсколин қышқылдарының, простагландиндердің 6-тотығуына, миелиннің 

кұрылымына, жасушалық мембрананың 5-20%дейін  фосфолипидтер құрамына кіретін 

плазмалогендердің биосинтезінің бастапқы сатыларына қатысатын 50 аса ферменттерден 

тұрады.Маңызды қызметтерінің біріне жасушада химиялық өзгерістер тудыру арқылы, 

залалсыздандыру жатады. 

Күрделі ферментативті реакциялардың бұзылуы, олардың мембранасы арқылы 

тасымалданудың, рецепторлардың қызметінің бұзылуы нәтижесінде кейбір патологиялар пайда 

болады. Пероксисомалардың құрамына кіретін ақуыздар пероксиндер деп аталады. Казіргі 

кезде 20 аса пероксиндердің қызметі анықталған, олардын 9-нда РЕХ деп аталатын кодтаушы 

гендердің хромосомалық орналасуы анықталған. 

Аурудың патогенезі төрт биохимиялық үдеріске: плазмалогендердің синтезі, май 

қышқылдарының, фитан қышқылының тотығуы және пипетолин қышқылдарының ыдырауына 

байланысты. Бір гендегі әртүрлі мутацияларға немесе әртүрлі гендердің мутацияларынаа 

байланысты бірнеше патологиялардың дамуымен сипатталады. Ең кең таралған түрлері:  

• Цельвегердің гепато-церебро-ренальды синдромы 

• Ризомелиялық нүктелік хондродистрофия 

• Рефсум синдромы  

• Адренолейкодистрофия болып табылады. 

Ал популяциядағы жиілігіне келетін болсақ, нәрестелерде 1:25000-ден 1:50000 дейін кездеседі.  

Пероксисомалардың бауырдағы мөлшері мен олардың қызметінің бұзылу дәрежесіне қарай 

аурудың үш негізгі топтары жіктеледі.  

➢ Бірінші топ пероксисомалардың бауырда айтарлықтай төмендеуімен және биохимиялық 

үдерістердің бұзылуымен сипатталады; 

➢ Екінші тобы пероксисомалардың бауырда қалыпты мөлшерде болуымен және жеке 

биохимиялық үдерістердің бұзылуымен сипатталады; 

➢ Үшінші топ пероксисомалардың бауырда қалыпты мөлшерде болуымен, бірақ олардың 

белсенділігінің (қызметінің) күрт бәсеңдеуімен сипатталады. 

Клиникалық көріністеріне:1) бас сүйегі-бет аномалиялары; 2)қаңқа аномалия-лары (аяқ-

қолдың қысқаруының ризомелиялық типі); 3)неврологиялық симптомдар (бұлшық ет 

гипотониялары. тырыспалар, психомоторлық дамудың ерте тежелуі); 4)гепатомегалия; 2) көру 

мүшелерінің патологиясы (көздің нұрлы қабығының пигментациясының бұзылуы, көру 

жүййкесі дискілерінің бозаруы); және т.б. жатады. 

Ризомелиялық нүктелік хондродистрофия (РНХ).Аутосомды-рецессивті тұқым-қуалайтын 

ауру. PEX1 генінің ең жиі кездесетін бұзылыстары. 13-пероксин генінің мутациялары 

пероксисома биогенезінің тұқым қуалайтын бұзылыстарына әкеліп, әртүрлі гендердегі 

мутациялар бірдей клиникалық фенотипке, ал бір гендегі мутация әртүрлі клиникалық 

формаларды тудыруы мүмкін. Пероксисомалық аурулар тобындағы алатын жалпы жиілігі жаңа 

туған нәрестелердің 1:50 000 құрайды. 

Аурудың осы түрімен ауыратын науқастарда дисморфиялық белгілер «жалпақ бет», мұрын үсті 

ойысы мен сипатталады.  72% жағдайда катаракта және 28% жағдайда ихтиоз кездеседі. 

Сүйектердің рентгенографиясында (3-сурет) эпифиздердің минералдануының нүктелік 

бұзылуын анықталады. Жоғары жас топтарында аурулардың басталуы,клиникалық көрінісі 

бауырдың ұлғаюымен сипатталады, ол ұзаққа созылған (созылмалы) сарғаюмен бірге жүруі 
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мүмкін. Неврологиялық күйде психомоторлы дамудың кешігуі, бұлшықет гипотензиясы және 

ұстамалар жиі кездеседі. 

 

 
3-сурет. РНХ сүйектердің (радиологиялық) рентгеноргафиясы 

 

Өкінішке орай,бұл аурумен қоса өзгеде пероксисомалық аурулардың профилактикалық 

шараларын былай қойғанда, емдеу жолдарыда әлі күнге нақтыланған жоқ.Қазіргі уақытта 

көптеген зерттеулер жүргізілуде.Сондай-ақ бұл зерттеулер арқылы пероксисоманың 

дисфункциясы басқада аурулардың дамуына алып келетіндігі туралы ақпараттар ұсынылуда. 

 

Біздің зерттеуіміз көптеген мүшелер жеткіліксіздігі бар науқастардың қан плазмасында 

холестерин мен плазмогендік фосфолипидтер деңгейінің төмендеуі, осы науқастарда 

пероксисома дисфункциясын көрсетеді. Осыған байланысты, қолданыстағы метаболикалық 

түзетулер қатары, осындай синдромдардың патогенезіндегі белгілі бір байланыстарды 

тереңірек түсінуге негізделген науқастарды емдеудің және олардың жағдайын бақылаудың 

жаңа әдістерімен толықтырылуы мүмкін. 

А.Н. Осипенко, А.В. Марочков, Н.В. Акулич 

«Пероксисома дисфункциясы көптеген мүшелер жеткіліксіздігі                                    

синдромының ықтимал себептерінің бірі ретінде...» зерттеу жұмысынан.                                                                                   

(Могилев қ., Беларусь Республикасы) 

 

Дегенмен, алдын алу мақсатында, ең алдымен, жас отбасыларға дұрыс генетикалық кеңес беру, 

сондай-ақ пренатальды диагностиканың әртүрлі әдістерінің саны мен сапасын арттыру керек 

деп ойлаймын. Егер пероксисомалық аурулары бар адамдар дер кезінде анықталса, бұл 

орталық жүйке жүйесінде және дененің басқа жүйелерінде бұзылулардың дамуын болдырмауға 

көмектесетін барлық қажетті емдеу әдістерін қолдануда да арттыруы мүмкін.  

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/ 

2. Saudubray J.M., Ogier de Baulny H., Charpentier C. Clicnical approach to inherited metabolic 

diseases. In: J. Fernandes, J.M. Saudubray, G. Van den Bergue (eds.). Inborn metabolic diseases. 

Diagnosis and treatment. 3th edition. Berlin: Springer—Verlag 2000; 3—41. 

3. 3. Tomatsu S., Fujii T., Fukushi M. et al. Newborn screening and diagnosis of 

mucopolysaccharidoses. Mol Gene Metab 2013; 110: 1—2: 42—53. 

4. Ellinwood N.M., Vite C.H., Haskins M.E. Gene therapy for lysosomal storage diseases: the 
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NURBS НЕГІЗІНДЕ 3D НЫСАНДАРЫН ӘЗІРЛЕУ 

 

 

Бектұрсын Мөлдір Ғалымқызы 

Алматы Технологиялық университеті, 

Инжиниринг және ақпараттық технологиялар факультеті 

Ғылыми жетекші: Уйпалакова Динара Мукановна 

Алматы қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа: Мақалада біркелкі емес рационалды В-сплайндарымен (NURBS) жұмыс 

істеуді үйрену қарастырылды. Нәтижесінде 3ds Max ортасында сабын салғыш және 

қолшатырдың 3D нысандары жасалды. 

Түйін сөздер: 3ds Max, NURBS,  сплайндар, масштабтау, нысандар, модельдеу, Editable 

Spline, Bezier. 

Тапсырма: Сабын салғыш және қолшатыр жасау. 

Орындалуы: Көмекші құралдар жасау арқылы сабын ыдысының контурын 

анықтаймыз. Олардың қалай жасалатынын түсіну үшін NURBS қисығы түрінде (кез-келген 

түрдегі) жасаған жөн. 1a-суретте CV қисықтары негізінде құру көрсетілген. Осы қисықтың 

көшірмесін жасап және Z осіне 90 градусқа бұрамыз (1б-сурет.) 

 

                                                     а)                                            б) 

                                                  в)                                           г) 

1-сурет. Сабын ыдысының негізгі контурын жасау 

Содан кейін бұл қисықты сәл жағына қарай жылжытамыз (1в-cурет). Жоғарғы көріністе 

сопақ түрінде Р-қисығын жасаймыз (1г-сурет). Бұл қисық сызықты жасаған кезде 

симметриялы сопақшаны жасау үшін көру терезесіндегі торды басшылыққа алыңыз. 

Көмекші қисықтардың сопаққа қатысты орналасуына да назар аударыңыз: жоғарғы көріністе 

олардың ұштары сопақшада жатыр. Бұл сопақшаны көмекші қисықтармен қиылысуға дейін 

көтеру керек (2а-сурет). Енді осы сопақшаның көшірмесін жасап, оны төмен түсіріңіз (2б-

сурет). 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (211) 2023 г. 

 

79 
 

 

2-сурет. Контур жасау 

 

Әрі қарай масштабтау құралын (Select and Uniform Scale) пайдалану сопақшаны X осі 

бойынша көмекші құралдардың бірінің c қиылысына дейін қисық сызықтар масштабтаймыз. 

Содан кейін сопақшаны басқа көмекші қисықпен қиылысқанша масштабтаймыз. Осы 

сопақшаның тағы бірнеше көшірмесін жасаймыз (3-сурет). 

 

 

 
3-сурет. Сабын ыдысының контурының суреті 

 

Енді жасаған барлық қисықтарды қосу керек. Ол үшін қисықтардың бірін бөлектеп, 

General шиыршығындағы Modify қойындысында Attach түймесін табамыз. Осы түймені 

басып, барлық басқа қисықтарға леп қоямыз. Нәтижесінде олар барлығы бір нысанға 

біріктіріледі. Содан кейін U-Loft құралын пайдаланып осы қисықтардың негізінде бетті 

жасаймыз. Жұмыстың нәтижесі 4-суретте көрсетілген.                                
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4-сурет. Сабын салғыш 

 

TOP проекция терезесінде келесі параметрлермен  (create – Shapes – star мәзірі)  кез-

келген түйінге байланған жұлдыз жасаймыз. Жұлдызды өңделетін сплайнға түрлендіру: 

Convert to – Convert to Editable Spline. Пәрмен жолағында VERTEX ішкі нысанын іске 

қосамыз. Жұлдыздардың барлық түйіндерін бөлектеп және оларды Bezier-ге айналдырамыз. 

Editable Spline деңгейіне өтіп, select and Uniform Scale құралын пайдаланып Shift 

(көшірмелер жасау үшін) ұстап тұрып, алынған нысанды екі рет масштабтаймыз. 

 

                      5-сурет. Қолшатыр күмбезін модельдеу 

 

Жақтауды құру: 

Екінші кадр элементі үш өлшемді байланыстыруды қосқаннан кейін (Vertex бойынша) 

Line сплайн пішіні арқылы жасалады (6-сурет). VERTEX қосалқы нысандарын өңдеу 

режимінде барлық шыңдарды таңдап, оларды Bezier-ге түрлендіреміз. Содан кейін 

бағыттаушы нүктелерді пайдаланып пішінді түзетеміз. 
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                           6-сурет. Жақтаудың негізін құру 

 

Алынған сплайнды NURBS өңдейтін сплайнға түрлендіреміз: контекстік мәзірде 

convert to – convert to NURBS пәрменін таңдаймыз. Оны жеті рет көшіреміз. Ол үшін 

координаталар жолының алдындағы терезенің төменгі жағында есептегіштерді құлыптап 

(құлыптау түймесін басыңыз), Select және Rotate құралын іске қосамыз. Rotate, оған Use 

Transform Coordinate Center трансформация орталығын орнатып және үш өлшемді 

байланыстыру нүктелерін қосамыз. 

Қолшатыр ұстағышын жасау. 

Қолшатырдың ұстағышын, мысалы, көпбұрышты тордың көмегімен жасауға болады. 

Ол үшін Top проекциясында кішкене цилиндр жасаймыз (күмбездерді жоғарғы және 

алдыңғы проекцияларда салыстырмалы түрде орналастырыңыз) және оны Editable Poly-ге 

түрлендіреміз. Polygon ішкі нысанын іске қосып және Perspective проекциядағы төменгі 

көпбұрышты бөлектейміз. Қолшатырдың нәтижесі 7-суретте көрсетілген. 

 

 
7-сурет. Қолшатырды модельдеу 
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Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. NURBS-моделирование: введение [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://esate.ru/uroki/3d-max/kurs_modelirovaniya/3D_max_urok_7_1/ 

2. http://3d-box.ru/urok_14_znakomstvo_s_tehnologiey_nurbs_modelirovaniya.htm 

3. Виды 3D-моделирования: полигональное, сплайновое и NURBS моделирование.  

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://koloro.ua/blog/3d-tekhnologii/vidy-3d-

modelirovaniya-poligonalnoe-splajnovoe-i-nurbs-modelirovanie.html 
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ЭЛЕМЕНТАР БӨЛШЕКТЕРДІҢ ТОПТА 

ЛУЫ МЕН СИПАТТАЛУЫ 

 

Бейбітова Дана, Оразалы Жарқынай, Балықбаева Ботагөз, Ахметова Дамира 

Студенттер, 3курс  

Ш.Есенов атындағы технологиялар және инжиниринг университеті 

Ақтау қаласы,Қазақстан 

 

АННОТАЦИЯ 

Бұл мақалада жалпы элементар бөлшектердің топталуы мен сипатталуы туралы 

тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Жалпы алғанда бұл мақаланың жазылуының негізгі 

мақсаттарының бірі элементарлы бөлшектерлер-материалдың ең кішкентай бөліктері болып 

табылатын және олардың сыртқы түрінің ең қарапайым екеніне көз жеткізу. Төменгі 

бөліктердің қасиеттері мен есептеу қазіргі физиканың маңызды функцияларының бірі болып 

табылады. Жақында элементар бөлшектерді зерттеу үлкен жетістікке жетті. Жеткен 

жетістіктер туралы мәлімет алу арқылы болашақта да жетер жетістіктің көп екенін іс жүзінде 

түсіну. 

Авторлардың позициясы – білім саласындағы жетіп жатырған жетістіктер мен 

ізденімпаздылық арқылы көптеген шыңдарды бағындыруға болатынына көз жеткізу. 

      Түйін сөздер:  қоғам, элементар бөлшектер, АКТ, жаңашылдық, жетістік. 

Кіріспе.Қазіргі уақытта ол 200-ге жуық төменгі бөлшектерде, соның ішінде 

антибөлшектерде кездеседі.Олардың ішінде атомдарды құрайтын электрондар, протондар 

және нейтрондар бар.  Протондар мен нейтрондар атом ядросын құрайды, ал электрондар 

атомның электрондық қабаттарын құрайды Төменгі бөліктер секундтың бір бөлігінде қол 

жетімді.  Негізгі бөлшектер материалдың атомдарымен әрекеттесіп электрондар мен 

протондар түзеді.  Электрондар, позитрондар, протондар, антипротондар, нейтрино, 

антинейтрино және фотондардан басқа барлық басқа элементтер жоғалады. Элементар 

бөлшектердің пайда болу сәті мен ыдырау моменті арасындағы уақыт әдетте секундтың 

миллионнан бір бөлігін құрайды. 

Элементар бөлшектер өте кішкентай болғандықтан, олардың оптикасы жоқ.  

құрылғымен бірге көрінбейді. Болашақ физик мамандығының иелері төменгі қолдар объекті 

арқылы өткен кезде пайда болатын белгілі заттардың түрлерін зерттеу арқылы төменгі аяғы 

туралы білім алады. 

Жақында элементар бөлшектерді зерттеу үлкен жетістікке жетті.  Төменгі бөліктердің 

табиғаты анықталмағанымен, оларды элементар деп атауға болмайды. 

Элементтік бөлшектердің негізгі сипаттамалары зерттеу қазіргі физиканың негізгі 

еңбектерінің бірі болып табылады.  Жаңа заманда антибөлшектерді қосқанда 200-ге жуық 

элементар бөлшектер бар екені түсінікті. 

Олардың ішінде атомдары тұратын электрондар, протондар мен нейтрондар ғана.  

Протондар мен нейтрондар атом ядросын құрайды, ал электрондар атомның электрондық 

қабаттарын құрайды.  Басқа элементар бөлшектер әр секундта  өте аз бөлікте ғана пайда бола 

алады..  Элементар бөлшектер зат атомдарымен әрекеттесу кезінде негізгі нәтижесінде 

электрондар мен протондарға айналады. Зарядталған бөліктердің үдеткішінде алынған 

элементар бөлшектер шоғын анықтап қарастыру ыңғайлырақ.  Үдеткіштегі үдетілген 

протондардың немесе электрондардың энергиясы қанша көп болса, сонша қиын және 

тұрақсыз түрде элементар бөлшектер алынады.  Қазіргі уақытта үдеткіштер энергиясы 70 

ГэВ дейінгі бөлшектерді жеткізе алады. 

Элементар бөлшектердің топтастырылуын және сипаттамаларын зерттеу.  Элементар 

бөлшектер физикасының анықтамасы. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (211) 2023 г. 

 

84 
 

Әдістер.Заттың іштей құрылысы мен элементар бөлшектерінің тәсілдерін қарастыру 

бірінші қадамдардан бастап қалыптасатын көптеген ұғымдар мен идеялардың барлығын 

қайта қараумен қатар жүргізіледі. Шағын материяның мінез-құлқын басқара алатын 

заңдылықтар классикалық механика мен электродинамика заңдылықтарымен  ерекшеленді, 

сол себептен оларды сипаттап көрсету үшін жаңа теориялық құрылымдарды қажет етеді. 

Теориядағы мұндай жаңа іргелі конструкциялар салыстырмалылықтың жеке (арнайы) және 

жалпы теориялары болып табылады (А. Эйнштейн, 1905 және 1916;  салыстырмалылық 

теориясы, гравитация) және кванттық механика (1924-27; Н. Бор, Л. Де Бройль, В. 

Гейзенберг, Э. Шредингер, М. Борн). Салыстырмалы теория мен кванттық механика 

география ғылымында нағыз жарылыс жасады және микроәлем құбылыстарды сипаттау 

барысында  негізін қалаған болатын. Алайда, Элементар бөлшектермен болатын процестерді 

сипаттау үшін кванттық механика жеткіліксіз болды. Келесі қадам қажет болды — 

классикалық өрістерді кванттау (екінші кванттау деп аталады) және кванттық өріс 

теориясының дамуы. Оның даму жолындағы маңызды кезеңдер: кванттық 

электродинамиканы тұжырымдау (П. Дирак, 1929), В-ыдыраудың кванттық теориясы (Э. 

Ферми, 1934), әлсіз өзара әрекеттесудің қазіргі теориясының, кванттық мезодинамиканың 

негізін қалады (Юкава, 1935). Ядролық күштердің b-теориясы (И.Е. Тамм, Д. Д. Иваненко, 

1934; күшті өзара әрекеттесуді қараңыз). Бұл кезең қайта зарядтау техникасын қолдануға 

негізделген кванттық электродинамиканың дәйекті есептеу аппаратын құрумен аяқталды 

(с.Томонага, Р. Фейнман, Ю. Швингер; 1944-49) (кванттық өріс теориясын қараңыз). Осы 

тәсіл кейініректе өрістің кванттық теориясының өзге нұсқауларында кең қанат жайды. 

Кванттық өріс теориясы дамуды және жетілдіруді жалғастыруда және Элементар 

бөлшектердің өзара әрекеттесуін сипаттауға негіз болып табылады. Бұл теорияның бірқатар 

маңызды жетістіктері бар, бірақ ол әлі аяқталмаған және өзін элементар бөлшектердің жан-

жақты теориясы деп санамайды.  Элементар бөлшектер теориясы пайда болғанға дейін 

барлық көріністерді қайта құру және микробөлшектердің қасиеттері мен кеңістік пен 

уақыттың геометриялық қасиеттері арасындағы байланысты тереңірек түсіну қажет болуы 

мүмкін. Салынады 

Элементар бөлшек деп ішкі құрылымы жоқ, яғни басқа бөлшектері жоқ бөлшекті 

айтады. Элементар бөлшектер - кванттық өріс теориясының негізгі объектілері. Оларды 

артқы жағына жіктеуге болады: фермиондарда жартылай бүтін спин, ал бозондарда тұтас 

спин бар. 

Талқылау.Бөлшектер физикасының стандартты моделі-элементар бөлшектердің 

қасиеттері мен өзара әрекеттесуін сипаттайтын теория. Гипотетикалық модельден басқа 

стандартты модель болжаған барлық бөлшектер эксперименталды түрде табылды. Жалпы 

модель 61 бөлшекті сипаттайды. 

Фермиондарда жартылай бүтін спин бар; барлық белгілі қарапайым фермиондар үшін 

ол ½ - ге тең. Әр фермионның өзіне қарсы бөлігі бар. Фермионы болып табылады базалық 

кірпіштер бүкіл материя. Олар күшті өзара әрекеттесуге қатысуы бойынша жіктеледі. 

Стандартты модельге сәйкес, қарапайым фермиондардың 12 хош иісі бар: алты кварктар 

және алты лептондар. 

Элементар бөлшектер сөздің тура мағынасында барлық материядан тұруы керек 

бастапқы бөлінбейтін бөлшектер.  Қазіргі физикадағы «элементар бөлшектер» ұғымы 

жаратылыстану қалыптасуының алғашқы кезеңдерінде пайда болған және әрқашан маңызды 

рөл атқарған материалдық әлемнің барлық белгілі қасиеттерін анықтайтын бірінші типтегі 

пәндер идеясын көрсетеді. рөл.  оның дамуында. 

«Элементар бөлшектер» термині микроскопиялық сатыда зат құрылымының 

дискреттілігін жазумен тығыз байланыста болады.  19-20 ғасырдың бас кезінде материяның 

ең кіші ұсақ тасымалдаушылары – молекулалар мен атомдардың  және молекулалардың 

атомдардан екенін  ең бірінші рет барлық заттарды шексіз, бірақ құрылымдық тәсілінен 

белгілі заттардың жиыны ретінде сипатталуға уақыт берілген болатын. әр түрлі 

компоненттер – атомдар.  Құрмалас атомдардың – электрондар мен ядролардың болуынан 
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әрі анықтаудан, бөлшектердің тек екі түрінен (протондар мен нейтрондар) тұратын қиын 

сипаттағы ядролардың болуы заттың тәсілдерін құрайтын дискретті элементтердің санын 

едәуір қысқартты.Гипотеза. , мысалы, материяның құрамдас бөліктерін белгілі фактілерге 

мүлдем экстраполяциялауға болмайды және бір нәрсені қатаң негіздейді.  Осы ақпараттың 

мәнісінде элементар бөлшектер бар деп нық сенімді түрде айту бейтарапсыз..  Мысалы, 

протондар мен нейтрондардың күрделі құрылымы бар екені бұрыннан белгілі.  Сондай-ақ, 

«бұл тұр...» деген бұл тұжырымның материяны зерттеудің кез келген сатысында мазмұны 

жоқ.  Тіршілік Элементар бөлшектер постулаттың бір түрі болып табылады және физиканың 

маңызды міндеттерінің бірі оның дұрыстығын тексеру болып табылады. 

Заттың жаңа микроскопиялық бөлшектерінің ашылуы осы қарапайым суретті 

біртіндеп жойды. Жаңадан табылған бөлшектер көптеген жолдармен алғашқы төрт белгілі 

бөлшектерге жақын болды. Олардың біріктіруші қасиеті-олардың барлығы материяның 

болмауының нақты формалары болып табылады. ядролар және атомдар (кейде оларды 

"субядролық бөлшектер"деп атайды). Мұндай бөлшектердің саны өте көп болмайынша, 

олардың материя құрылымында іргелі рөл атқаратындығы және олар элеиентар бөлшектер 

санатына жатқызылғандығы туралы сенім сақталды. Қосалқы бөлшектер санының көбеюі, 

олардың көпшілігінде күрделі құрылымды анықтау, олар, әдетте, Элементарлық қасиеттерге 

ие емес екенін көрсетті, бірақ олардың дәстүрлі атауы "элементар бөлшектер" сақталды. 

Қолданыстағы тәжірибеге сәйкес "е.с." термині төменде жалпы атау ретінде 

қолданылады. субъядерных бөлшектер. Материяның бастапқы элементтерінің рөлін талап 

ететін бөлшектер туралы сөз болған жағдайда, қажет болған жағдайда "шын Э.ч."термині 

қолданылады. Қоршаған ортадағы тұрақсыз элементар бөлшектер аспандық сәулелерде 

(кеңістіктегі протондар мен электрондар атмосферадағы бөлшектермен соқтығысқанда) 

пайда болады.  Алайда аспандық ғарыштың  сәулелердегі тұрақты емес элементар 

бөлшектердің қасиеттерінің тәсілін зерттеу қиынның қиыны.  Өйткені олардың 

қарқындылығы өте төмен.  Сол себептен қуатталған бөлшектердің үдеткішінде қойылған 

элементар бөлшектер шоғын зерттеу ыңғайлырақ. 

 
1-сурет. Элементар бөлшектер 

 

Элементар бөлшектер өте ұсақ болғандықтан (мысалы, протонның өлшемі шамамен 

10–13 см), олардың оптикасы жоқ болады.  құрылғымен бірге көрінбейді.  Болашақ физик 

маман иелері элементар бөлшектер туралы мәліметтерді элементар бөлшектер нәрсе арқылы 

өткенде болатын құбылыстарды зерттеу тәжірибесінен алады.  Фото эмульсиядағы (қалың 

пленка әдісін қараңыз) немесе арнайы құрылғыдағы (мысалы, бұлтты камерада, көпіршікті 

камерада және т.б.) қозғалған бөлшектердің іздері элементар бөлшектердің Черенков-

Вавилов сәулеленуіне жатады. 

Жақында элементар бөлшектерді зерттеу үлкен жетістікке жетті.  Элементар 

бөлшектердің құрамы нақты анықталмағандықтан, оларды шын мәнінде элементар деп 

атауға болмайды.  Элементар бөлшектердің күрделілігі олардың бір-бірімен әсерлесуіне 

байланысты.  Элементар бөлшектер қарама-қарсы әрекеттегенде, өзге элементар 

бөлшектерге айнала бастайды.  Ол әр-түрлі болуға энергия, импульс және импульс заңдары, 
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сондай-ақ арнайы заңдар (мысалы, электр зарядының сақталу заңы, ғажайыптың сақталу 

заңы) орындалады. 

Фотондардан басқа элементар бөлшектер үш топқа бөлінеді: лептондар, мезондар 

және бариондар.  Әр топтың өз кванттық сандары бар.  Е.б.  ауырлық.  Ішара  

әрекеттесулерден өзге – күшті, электромагниттік және төмен әрекеттесулер.  Әрбір 

элементар бөлшекте антибөлшек болады.  Бөлшектер мен қарсы бөлшектер жұбының жай 

мысалы бойынша олар - электрон мен позитрон болып келеді.  Әрбір әрекеттесу түрінің 

өзіндік симметриясы болады.  20 ғасырдың 60-жылдарында белгілі Е.б.  Адрондардың жақсы 

әсерлесуіне қатысуы және қалыптасуы керек кварктардың теориясы жасалды (американ 

физигі М.Гелл-Манн, австриялық физик Г.Цвейг).  Кварктардың бар болуы әлі күнге дейін 

дәлелденбеген. 

Бізге таныс атом бөлшектері электрондар, протондар, нейтрондар, сонымен фотондар 

мен нейтринолар. Элементар бөлшектер қатарына антибөлшектер де кіреді. Электронның 

антибелшегін позитрон, ал протондікін антипротон деп атайды. Олар бір-бірінен 

зарядтарының таңбасымен ғана ерекшеленеді. Мысалы, электронның бір теріс элементар 

қуаты (е) болса, позитронның оң элементар қуаты (е+) болады.  Сол секілді протонның (р) 

бір оң элементар қуаты, ал антипротонның (р) бір кері элементар қуаты бар болып келедң. 

Өзінің құрылымы және құрамы болмайтын бөлшекті элементар бөлшек деп атайды. 

1. 1930 жылы Дирак алғаш рет заряды нөлдік әрбір элементар бөлшектің қарама-

қарсы таңбалы антибөлшектерінің санын көрсетті. 

1932 жылы К.Андерсон бірінші электронның антибөлшек екенін анықтады.  Бұл e+.  

Олар Лейтон отбасына жатады және массасы электронның массасына тең.  Меншікті энергия 

0,511 МэВ спин ½. 

Спин – берілген бөлшектің орбитадағы қозғалыс моменті.  Ол оның бірлігі ретінде 

қабылданады.  Левтон сөзінің мағынасы гректің «левто» сөзінен шыққан ең кішкентай 

монета. 

Реакция кезінде шашырау тұрақты, өндіру уақыты қысқа. 

1935 жылы жапон физигі ядролық күштердің қоршаған ортаны түсіндіру үшін пи-

мезондарды енгізген болатын.  Олар оң, зарядсыз, теріс зарядты болуы мүмкін.  Олар грек 

тілінен аударғанда «мезос» «орталық» дегенді білдіретін мезондар тобына жатады. 

140 МэВ энергиялары электронның массасынан 273 есе үлкен, спиндері 0. 

Реакция кезіндегі шашырау: 

(бір) 

Үздік екеуінің жасалу уақыты 2,6*10-8с.  Және 1,8 * 10-16 с.  Жоғары энергиялық 

нұсқалар ядромен әрекеттескенде олар ыдырайды. 

Вариациялар – гректің «бар» сөзінен шыққан, «ауыр» дегенді білдіретін элементар 

бөлшектердің үшінші негізгі тобы. 

Зарядталған пиондар 1947 жылы, ал бейтарап пиондар 1950 жылы ашылды.  1930 

жылы ми мезондарын Андерсон мен Нидермайер іс жүзінде қорғады.  1930 жылы Паулидің 

нейтрино концепциясы бөлшектерді бөлу тұжырымдамасымен тәжірибеде енгізілді.  

Нейтрино нейтронның синонимі.  Оның массасы электронның массасынан 1839 есе көп.  

Өзіндік энергия 940 Me.  артқа ½.  Шашырау: 

Антибөлшектердің үстіне ~ қойыңыз.  Жасалу уақыты 103 секунд. 

Егер протон мен нейтрон атом ядросын құраса, онда оның антибөлшектері немесе 

егіздері жоғары энергиялы протон ядромен әрекеттескенде үдеткіштерде пайда болады.  

Барлық нейтринолар 1950 эксперименттерде қорғалған.  Осылайша, 1940 жылдың аяғында 

элементар бөлшектердің саны 15-ке жетті. 

 

1960 жылдардың ортасында Менделеев элементі сандардан асып түсті.  Мұндай 

ашылулар элементар бөлшектер шынымен де элементар деген сенімге нұқсан келтіре 

бастады.  Тексеру нәтижесінде олардың құрылымы жоқ және одан әрі ұсақ бөлшектерге 

бөлуге болмайтыны анықталды. 
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1. Элементар бөлшектер физикасында 4 түрлі әсерлесу күші бар. 

1) Күшті әсерлесу күші.  Бұл әрекеттесуге қатысатын бөлшектер андрондар деп 

аталады.  Бұл бөлшектер ядродағы протондар мен нейтрондарды ұстайды.  Осы күштердің 

арқасында кварктар адрондар түзу үшін өзара әрекеттеседі. 

2) Электромагниттік әсерлесудің күші.  Бұл әсерге негізінен зарядталған бөлшектер 

қатысады.  Дегенмен, ол бұл әсерге қатыса алады, өйткені оның бейтарап бөлшектерде 

өзіндік құрылымы бар.  Мысалы, нейтрон күрделі құрылымға ие болғандықтан, оның өзіндік 

магниттік моменті бар және мұндай әсерге толық қатысады.  Бұл әсер қазіргі заманда 

зерттеліп келе жатқан әсер түрі. 

3) Әлсіз әрекеттесу күші.  Мұнда барлық элементар бөлшектер қатысуы мүмкін.  Бұл 

әсерде жүріп жатқан процестер өте баяу.  Атом ядроларының β шашырауы әлсіз 

әрекеттесудің мысалы болып табылады. 

4) Гравитациялық әрекеттесу ең әмбебап болып табылады.  Мұнда барлық мәліметтер 

қамтылған.  Әрбір өзара әрекеттесу шамамен 3-те сипатталған. Олар: 

1. әсер етудің қарқындылығы немесе қарқындылығы; 

2. әсер ету радиусы; 

3. Өзара әрекеттесу интенсивтілігі, әрекеттесу уақыты, 3 физикалық шама әрекеттесу 

механизмін ескере отырып, [8] кестеде келтірілген. 

 

Кесте 1. Өзара әсер ету механизмін ескере отырып, әрекеттесу уақыты 3 физикалық 

шама 

№ Механ

изм 

Инт

енсивтілігі 

Әсер 

радиусы м 

Әсерлес

у уақыты с 

Өзара әсер 

1 Глюон

дармен (g) 

10-1-

101 

~10-15 ~10-23 күшті 

2 Фотон

дармен (γ) 

1/13

7 

∞ ~10-20 Электрома

гниттік 

3 − 0,ZW

Базондармен 

~10-

5 

~10-18 ~10-13 Күшсіз 

4 Гравит

ондармен (G) 

~10-

38 

∞ ? Гравитаци

он 

 

1. Күшті әрекетке қатысатын элементтер (электромагниттік де, әрекет те) адрондар деп 

аталады және нұсқалар мен мезондарға бөлінеді.  Нуклондардың нұсқалары (протондар мен 

нейтрондардың жалпы атаулары).  Олар гиперондар және резонанстар болып бөлінеді.  

Гиперондар протоннан ауыр бөлшектер, олар ламбда гиперондары деп аталады. 

Одан тыс сигма гиперондар бар: 

Кси гиперондар: 

Гиперондардың периоды 

Резонанстардың орташа жасау периоды өте кіші болып, 

2. Олар өткен ғасырдың 60-жылдары ашылған, ал бүгінде олардың саны 300-ден 

асады.Нуклондар мен гиперодездердің периодтары резонанстардың периодтарынан ұзақ 

болғандықтан, оларды тұрақты бөлшектер деп атайды.  Ең нақты тұрақты бөлшек - протон.  

Себебі, оның жасалу мерзімі 

Нейтрон 15 минуттай бос күйде болады.  Олар мезондарда тұрақты және резонанстық 

мезондарға бөлінеді. 

Тұрақты деп мезондарға жатады.  Тұрақты - тұрақты.  Тұрақты мезондардың 

қалыптасу кезеңі резонанстық мезондардың мысалы болып табылады. 

Жалпы барион және мезон резонансының кезеңі.  Олар соншалықты қысқа уақыт 

ішінде жасалғанымен, оларда белгілі жұп спиндер және белгілі ішкі кванттық сандар бар 

болғандықтан, олар қарапайым бөлшектердің тізіміне де қосылды. 
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3. Резонаторлардың үздіксіз массасы жоқ, тек үздіксіз массалық спектрі болады.  Осы 

спектрдің максимумына сәйкес мән резонанстық масса ретінде қабылданады.  олардың өмір 

сүру ықтималдығы. 

теңдеуімен анықталады және ыдырау ықтималдығы деп аталады. 

G-резонанстардың ыдырау ықтималдығы. 

4. Күшті әсерлесумен әрекеттеспейтін элементар бөлшектер лептондар деп аталады.  

Бүгінгі күні лептондар 3 топқа бөлінеді.Антибөлшектер және олардың фракциялары немесе 

антибөлшектері. 

Электрондар мен нейтрондар тұрақты.  Ал мезондар немесе лептондар тұрақсыз. 

Барлық тұрақсыз бөліктердің қалыптасу кезеңі негізінен кестелерде келтірілген.  

Лептондардың элементар бөлшектердің өзіндік құрылымы бар.  Бұл қазіргі заманғы 

үдеткіштерде, мысалы, шамамен 10-18 мкм масштабты немесе өлшемі бар электронды 

құрылымға ие болуы мүмкін екендігіне байланысты. 

Егер электрон-мезон немесе лептон электромагниттік болса немесе әрекеттессе, онда 

нейтрондар тек әлсіз әсермен әрекеттеседі.  Осылайша, бүгінгі күнге дейін элементар 

бөлшектердің жіктелуін визуализациялау үшін келесі кестені қолданамыз. 

 

 
2-кесте. Элементар бөлшектердің классификациясы 

 

Қорытынды. Жақында элементар бөлшектерді зерттеу үлкен жетістікке жетті.  

Элементар бөлшектердің құрылымы әлі анықталмағанымен, оларды шын мәнінде элементар 

деп атауға болмайды.  Элементар бөлшектердің күрделілігі олардың бір-бірімен әсерлесуіне 

байланысты.  Элементар бөлшектер өзара әрекеттесу арқылы өзге элементар бөлшектерге 

айналады.  Бұл әр-түрлі  энергия, импульс және импульс заңдары, сондай-ақ арнайы заңдар 

(мысалы, электр қуатының сақтау заңы, таңғажайыптың сақталу заңы) орындалады. 

  Фотондардан басқа элементар бөлшектер үш топқа бөлінеді: лептондар, мезондар және 

бариондар.  Әр топтың өз кванттық сандары бар.  Е.б.  ауырлық.  Өзара әрекеттесуден басқа - 

күшті, электромагниттік.  және әлсіз өзара әрекеттесуге қатысады.  Әрбір элементар 

бөлшекте антибөлшек болады.  Бөлшектер мен қарсы бөлшектер жұбының қарапайым 

мысалы - электрон мен позитрон.  Әрбір әрекеттесу түрінің өзіндік симметриясы болады.  20 

ғасырдың 60-жылдарында белгілі Е.б.  Адрондардың күшті әсерлесуіне қатысуы және 

қалыптасуы керек кварктардың теориясы жасалды (американ физигі М.Гелл-Манн, 

австриялық физик Г.Цвейг).  Кварктардың бар екендігі әлі дәлелденген жоқ. 

  Бізге белгілі атом бөлшектері электрондар, протондар, нейтрондар, сондай-ақ фотондар мен 

нейтринолар.  Элементар бөлшектерге қарсы бөлшектер де жатады.  Бұл антидендерді 

позитрон, ал протонды антиденені антипротон деп атай аламыз.  Олар бір-бірінен тек 

зарядтарының белгісімен ерекшеленеді.  Мысалы, электронның  теріс элементар қуаты (е) 
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болса, позитронның оң элементар қуаты (е+) болады.  Сол сияқты протонның (р) бір оң 

элементар қуаты, ал антипротонның (р) кері  теріс элементар қуаты болады. 

  Өзіндік құрылымы мен құрамы жоқ бөлшекті элементар бөлшек деп атайды. 

   Элементар бөлшектердің арасына нуклондарды, электрондарды немесе өзге бөлшектерді 

қосқанымызбен, олардың қандай элементар екенін нақты түрде жеткізе алмаймыз..  

Молекулалар, содан кейін атомдар бір кездері жердің бөлінбейтін құрылыс блоктары болып 

саналды.  Қазіргі кезде 400-ден астам элементар бөлшектер бар.  
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университеті, 2006.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://nuclphys.sinp.msu.ru/nucmodl/nml01.htm
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РЕЛЕЛІК ҚОРҒАНЫС ЖҰМЫСЫНЫҢ СЕНІМДІЛІГІН АРТТЫРУ 

МАҚСАТЫНДА ҚАЙТА ҚҰРУ ӨНДІРІС ӘДІСТЕРІ 

 

 

Кенжебеков Самат Серикович 

Талдыкорган қаласы «ТАЭТК» АҚ релелік қорғаныс және автоматика қызметінің 

инженері, РҚжА мамандығындағы жұмыс тәжірибесі 17 жыл. 

Естібаев Бекзат Берікбайұлы 

Талдыкорган қаласы «ТАЭТК» АҚ релелік қорғаныс және автоматика қызметінің 

инженері, РҚжА мамандығындағы жұмыс тәжірибесі 5 жыл. 

Қожахметов Ернар Берікұлы 

Талдыкорган қаласы «ТАЭТК» АҚ релелік қорғаныс және автоматика қызметінің 

инженері, РҚжА мамандығындағы жұмыс тәжірибесі 3 жыл. 

Рахметова Айдана Курманалиевна 

Талдыкорган қаласы «ТАЭТК» АҚ релелік қорғаныс және автоматика қызметінің 

инженері, РҚжА мамандығындағы жұмыс тәжірибесі 9 жыл 

 

 

Мақалада релелік қорғаныс жұмысының сенімділігін арттыру мақсатында, ПП-67 

типті 10кВ майлы ажыратқышына тікелей әсер ететін РТВ релесіне тәжірибелік мысал 

келтірілген. 

 

Алғы сөз 

Электр энергиясы – бұл бай қоғамның белгісі және өнімі. Электр энергиясыз заманауи 

жарықтандыруды, жылуды, қозғалыс жүктемесін елестету мүмкін емес. Барлық заманауи 

өнеркәсіп электр энергиясын пайдалануға негізделген. Байланыс құралдарының, 

информатикалық және компьютерлік техниканың, заманауи техникаларының негізі электр 

энергисы болып табылады. Оны дұрыс пайдаланбаған кезде үлкен қауіп төндіреді. 

Сондықтан 100 жылдан астам уақыт бойы электр энергиясының арнайы саласы бар және 

сәтті түрде дамып келеді. Онда адамдарды электр тогының соғуынан ал жабдықтарды 

зақымданудан қорғауға арнайы құрылғыларды қолданады. Энергетиканың бұл кең саласы 

дәстүрлі түрде «Релелік Қорғаныс» деп аталады. Өйткені негізгі қорғаныс құралдары реле 

болып табылады. 

Релелік қорғаныс қазіргі заманғы энергетикалық жүйелерде пайдаланатын 

автоматтандырудың маңызды және ең жауапты құрамдас бөлігі болып табылады. 

Энергетикалық жүйелердің электрлі бөліктеріндегі зақымдар мен қалыпсыз режимдерді 

автоматты түрде жою, олардың сенімді жұмысын қамтамасыз етеді.  

 

Кернеуі 10кВ желінің релелік қорғанысын  

эксплуатация жасау бойынша қысқаша ақпарат 

110/35/10 кВ қосалқы станциялардағы коммутациялық аппараттармен релелік қорғау 

құрылғыларының 80%-ы шамамен 40 жылдан астам бойы пайдаланып келеді. Жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету талаптарына сай келмейді. Ал оларды жұмыс жағдайында 

ұстауға жұмсалатын еңбек шығындары жабдықтың физикалық және моральдық тозу 

себебінен жыл сайын артып келеді. 

Қосалқы станцияларды жаңғырту және қайта құру бойынша жұмыстарды жүргізу 

қарқыны өте төмен, себебі бұл ең алдымен қаражаттың жетіспеушілігне байланысты. 

Ұзақ қызмет ету мерзіміне байланысты жабдықтың тозуы қысқа тұйықталу кезінде 

релелік қорғаныс құрылғыларының істен шығуына немесе жалған жұмыс істеуіне әкелуі 

мүмкін.  
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Релелік қорғаныс мамандары реле жабдықтарын жөндеу, қызмет көрсету және пайда 

болған ақауларды тез арада жоя отырып, қаржылық шығынды мүмкіндігінше аз пайдалана 

отырып, жабдықтың пайдалану сенімділігін арттыруға жаңа ұсыныстарды әзірлеуге және 

енгізуге тиісті. 

 

 
Сурет 1 – «Сырымбет»  Қарабұлақ АЭЖ 35/10кВ-тық қосалқы станциясы   

 

РВП-10

РЛНДЗ-35

ТМ-1  2500/35
ТМ-2  1800/35

РВС-35

КЗ-35

РЛНД-35

Тр-р тока
ТФН-35У

ОД-35

ЛЭП-35 №7 ЛЭП-35 №11

ЛР-35
ЛЭП-35 №7

ШР-35
Т-1

ОД-35
Т-1

КЗ-35
Т-1

РВС-35 Т-1

Т-1
2500 кВА

РВП-10 Т-1

ЛЭП-35 №11

ШР-35
Т-2

ОД-35
Т-2 КЗ-35

Т-2

РВС-35 Т-2

Т-2
1800 кВА

РВП-10 Т-2

ЛР-35

1-СР-35 2-СР-35

I- СШ-10 II- СШ-10

ПС-156; 35/10 кВ  “Сырымбет” 
первичные соединения

Номер ячеек 

Оперативное 
обозначение
Тип ВМ
Тип разъединителя 
Тип тран. Тока

ВЛ-10 №1

ВМГ-10

ТПЛ-10
Тип трансформатора 

13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14

РВ-10/400

ТН-10
№1

НТМИ-10

РВ-10/400

В-10
Т-1

ВМГ-10

ТВЛМ-10
РВ-10/400

ТСН-10
№1

РВ-10/400

ВЛ-10 №5

ВМГ-10
РВ-10/400
ТВЛМ-10

СВ-10

ВМГ-10

ТВЛМ-10

2 СР-10 ВЛ-10 №2

ВМГ-10
РВ-10/400
ТВЛМ-10

ВЛ-10 №4

ВМГ-10
РВ-10/400
ТВЛМ-10

ТН-10
№2

НТМИ-10

РВ-10/400

В-10
Т-2

ВМГ-10

ТВЛМ-10
РВ-10/400

ТСН-10
№2

РВ-10/400

ВЛ-10 №6

ВМГ-10
РВ-10/400
ТВЛМ-10

ТМ-25 ТМ-25

Вице-през-т

АО “ТАТЭК”

Нач. Сл. ПС

Нач. ЦДС

Илипбаев Д.Ш.

Лятиев Р.К

Нач. РЗА Исламов А.С.

Педан В.Д.

Спецификация 

Стадия Лист Листов

Р

2011г.

ЧЕРТИЛ Нурасыл Б.

ТТ-35 Т-1 ТТ-35 Т-2

 

Сурет 2 – Қосалқы  станцияның негізгі схемасы 
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Кесте 1 – Қосалқы станция жабдықтарының сенімділігін арттыру шараларының 

сипаттамасы 

Нысан Қарабұлақ АЭЖ қосалқы станция №156 «Сырымбет» 35/10кВ  

(1-2 сурет) 

Жедел қызмет 

көрсету 

Жергілікті кезекші қызметі  

Орналасқан жері КРН-10У1 типті ұяшықтың 10кВ №1 әуе желісі (3 сурет) 

Реле қорғаныс 

жабдықтары 

ПП-67 типті 10кВ ажыратқыштың жетегінде тікелей жұмыс 

атқаратын  РТВ реле қорғанысы орналасқан 

Мәселе Кернеуі 10 кВ-тық №1 әуе желісінің жалған өшу салдары жиі 

кездесті. РТВ релесінің тозу салдарынан  ажыратқышты қосу 

кезінде желі бойындағы трансформаторлардың іске қосу тогы 

(бросок пускового тока) салдарынан қосылмай қалады. 

Ажыратқышты қайта қосу үшін мамандар тобы 6-9 дан  астам 

10/0.4кВ трансформаторлық қосалқы станцияны(ТҚС) өшіруге тиіс 

болатын. Барлығын өшіріп болғаннан кейін жергілікті кезекші 

қосалқы станциядан ажыратқышты қосады. Ажыратқышты 

қосқаннан кейін мамандар тобы 10/0.4кВ ТҚС-ларды кезекпен 

қайта іске қосатын. Осы аралықта тұтынушыларды біраз уақыт 

тұрақты электр энергиясымен қамту мүмкіншілігі болмайтын.  

Реле қорғаныс 

жабдықтарын 

тексеру нәтижиесі 

Реле қорғанысының жалған жұмыс істеуінің себебі, РТВ релесінің 

сағат механизімінің физикалық тозуы болып табылады. Сағат 

механизімін жұмыс қалпына келтіру мүмкін емес. 

Әзірленіп іске 

асырылған шара 

РҚжА қызметінің мамандары атап айтқанда Естібаев Б.Б., 

Кенжебеков С.С., Қожахметов Е.Б. реле бөлімін қайта құру 

мақсатында КЗ-36 блок қорғанысын қоюға ұсыныс берді. КЗ-36 

блок қорғанысы ең сенімді және уақытпен тексерілген 

құрылғылардың бірі болып табылады. Желіде болған қысқа 

тұйықталу ток өлшемін анықтап, тағайындалған параметрлері 

арқылы уақыт санап,ажыратқышты ажыратып жабдықтарға залал 

келуінен қорғайды (4,5 сурет) 

 

Қорытынды 

Біздің релелік қорғаныс құрылғыларына жасалған тәжірибеміз, әріптестерімізге үлкен 

пайдасы тиеді деп ойлаймыз. Ал біздің мамандық бойынша оқып жатқан жас мамандарға 

айтар кеңесіміз оқы, оқы және оқы. Себебі реле қорғанысы электр энергетика саласында өте 

маңызды рөл атқарады, онсыз қазіргі энергетикалық жүйелердің сенімді жұмысы мүмкін 

емес. Тек реле қорғанысы мамандары ғана электр қондырғысындағы әрбір реленің нақты 

орының және атқаратын қызметін, қысқа тұйықталу кезіндегі токтардың мәндері қандай 

болатынын біледі!!! 
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Сурет 3 – КРН-10У1 типті ұяшық 10кВ №1 
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Сурет 4 – Қайта құру жүзеге асырылған ұяшық 

 

 

 
Сурет 5 – КЗ-36 блок қорғанысының электр схемасы 
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