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      ВЗГЛЯДОВ ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО 

                                                                                    Майданов Ислам Муратович 
                                                           Магистрант 2-го курса кафедры философии 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье исследуются вопросы и проблемы предпосылок возникновения 

гуманистических взглядов Нидерландского гуманиста Эразма Роттредамского. 

Рассматриваются христианские образы человека отцов церкви, средних веков, Эпохи 

Возрождения и жизненные моменты Эразма, оказавшие влияние на формирование его 

мировоззрения.  

К предпосылкам возникновения гуманистических воззрений у Эразма Роттердамского 

можно отнести различные факты из непосредственно его жизненного опыта и учения. 

Первое знакомство Эразма с гуманистическими представлениями произошло в Нидерландах, 

где он учился в школе, которая была основана монахами, именовавшие себя «братья общей 

жизни». Данное течение возникло в 70-х годах XIV в. в Нидерландах и в последующем 

называлась «новейшее благочестие» (devotio moderna) [1, c. 212]. Основным произведением 

этого движения было «О подражании Христу», автором которого является Фома 

Кемпиййский. Хотелось бы отметить, что данное произведение не носило какого-либо 

гуманистического основания, но представляло яркое отрицание формальной и догматичной 

официальной католической церкви, так как основания «новейшего благочестия» относились 

к личной религиозности, моральности и аскетическим 

представлениям. Несмотря на не прямую направленность в сторону гуманистических идей, 

эти представления оказали влияние на развитие 

гуманистических воззрений у Эразма. Определенное 

влияние на его мировоззрение оказывает поездка в Парижский университет дляизучения бог

ословия, где  он знакомится с местными гуманистами [2, с.400]. 

   Значительно важной в построении гуманистических воззрений оказывается также первая 

поездка в Англию в 1499 году. В Англии Эразм становится членом сообщества гуманистов, 

который был сформирован под председательством Джона Колета. Он позиционировался как 

противник католической церкви, но основной личностью, оказавшего влияние являлся Томас 

Мор, с которым Эразм познакомился в этом сообществе гуманистов. Одной из важнейших 

частей Нового завета является послания апостола Павла, являвшееся наиболее 

моралистическим среди других частей Библии, и которую английские гуманисты 

использовали как направление для переориентации католической церкви. Джон Колета, 

предводитель сообщества английских гуманистов, критиковал официальную церковь за 

формализм и ценностную деградацию ее служителей, 
начиная от папы и заканчивая обычным монахом [3, с. 12]. 

   Эразм был очень близок к античным литераторам, одним из таких авторов, который оказал 

значительное влияние был Лукиан. Лукиан известен своими высмеиваниями религиозной 

жизни своего времени. В XIX веке его даже будут именовать Вольтером классической 

древности, а Эразма Вольтером XVI века. На становление мировоззрения Нидерландского 

гуманиста оказало влияние его глубокое исследовательское отношение к сочинениям и 

воззрениям отцов церкви. Он проявлял интерес к Иерониму, осуществившему перевод 

Библии на латинский язык, именующейся как Вульгата. Особый интерес проявляется к 
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Оригену, у которого философские аспекты были более содержательны, а также к другим 

отцам церкви как Амвросий, Августин («О христианском учении») и Дионисий Ареопагит 

(«О божественных именах»). В развитии идей Эразма важную роль сыграли взгляды 

флорентийских платоников. Наиболее влиятельными оказались воззрения Пико делла 

Мирандола и Фичино о «всеобщей религии», которые ссылались на представленного у 

Платона абстрактного бога, связанного с пантеизмом. В 

соответствии с этой концепцией христианство является совершенным всеобщей религии в м

ире.  

В «Оружии христианского воина» у Эразма значительное место занимает 

гуманистические идеи флорентийского платоника Мирандола – идея царствования 

духовного начала в человеке, возвышающего его до божественного. Отсюда прослеживается 

один из ключевых моментов в «Оружии христианского воина» принцип самопознания. 

Одним из первоначальных источников принципа самопознания послужили воззрения 

«Нового благочестия», хотя это движение оказало больше влияние именно на духовное 

развитие Эразма. Но все-таки основным родоначальником этого воззрения у него являются 

идеи Сократа («познай самого себя»), который был одним из основных персонажей в «Книге 

антиварваров». Для Эразма этот принцип предстает как первоначало мудрости, а в «Оружии 

христианского воина» он отнесен к апостолу Павлу. Теоретической базой определенных 

антропологических воззрений у Эразма выступают произведения Платона, в частности 

диалог «Тимей», и произведения Оригена, который являлся первым и самым крупным 

христианским платоником периода отцов церкви. В соответствии с учением Платона человек 

понимается в крайне дуалистической форме, душа которого находится между телесно-

земным и идеально-бестелесным мирами. Отцы христианской церкви и в том числе Ориген, 

философствуя синтезируют идеи Платона с Библией, в результате которого они подчиняют 

эти идеи принципу теоцентризма, и отсюда божественная личность с ангелами представляют 

верховный мир. Дуалистичность этих воззрений представлены в платоническо-христианской 

традиции. «Следовательно, человек – это некое странное животное, состоящее из двух или 

трех чрезвычайно разных частей: из души (anima) – как бы некоего божества (numen) и тела 

– вроде бессловесной скотины. Эти две столь отличающиеся друг от друга природы высший 

творец объединил в столь счастливом согласии, а змей, враг мира, снова разделил 

несчастным разногласием, что они и разлученные не могут жить без величайшего мучения и 

быть вместе не могут без постоянной войны» [4, с. 111]. Человек рассматривается как 

необычное живое существо, плоть которого приближает к животному, а душа способна 

возвыситься выше ангелов и соприкоснуться с богом. Крайнее утверждение может являться 

остатком мистических традиций средневековья, который мог бы быть воспринят Эразмом 

через воззрения «Нового благочестия». Возможно мистицизм у Эразма проявляется в более 

юном возрасте в своем первом произведении «Жалоба мира», а в «Оружии 

христианского воина» мистицизм ощущается уже меньше перед гуманистическими взглядам

и морального и нравственного совершенствования.  

В целях утверждения господствующего положения разума, который занимает высшее 

место в структуре человека и обладающий способностью руководить телом и его страстями, 

Эразм принимает Оригенову интерпретацию человека. Оригеновская толкование человека 

являлось измененной трактовкой платоновского восприятия. Согласно его трактовки в 

человеке следует различать плоть с одной стороны, являющееся внешним проявлением 

человека, а с другой душу, составляющее внутренность человек. Все постыдные страсти 

человека коренятся в теле, дух (spiritus) есть богоподобное начало в человеке, а душа (anima) 

выступает как соединяющее звено, которое подвергается воздействию телесности и 

божественной духовности. В то же время по Оригеновской традиции страсти не гасятся до 

исчезновения, а соответствует той норме, которая должна быть у человека [4, с. 41]. 

   В XII – XIII вв. у противников католической церкви противоречие между верой и знанием 

переходит к вопросу двойственности истины или как еще называют учение о «двух 

истинах». В одной из трактовок этого учения истина, которая формируется разумом и 
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относится к природе, обязанная божественному началу, есть истина философии как таковой, 

а истина Библии либо непостигаема человеческим разумом, либо эта истина достигается 

частично через человеческую нравственность, которая нацелена не на мирскую жизнь, а на 

вечную.  Данное учение о «двух истинах» оказало значительное влияние на гуманистов 

эпохи Возрождения. Одним из основных в деятельности гуманистов эпохи Возрождения 

было расширение направлений знаний, что видно в их античном устремлении в 

противопоставлении схоластическому порядку. Основу их идеологии утверждал особый 

интерес к человеку и его нравственной стороне, что станет причиной особой 

заинтересованности гуманистами Священного писания и ее комментаторов [4, с. 24]. 

   Эразм в своих сочинениях активно показывает разные направления гуманистов. В «Книге 

Антиварваров» Эразм опровергает взгляды тех, которые выступают якобы подлинными 

христианами и отрицают достижения античности из-за их языческого происхождения, что в 

свою очередь указывает на их догматичность и фанатичность. Эразм вел борьбу против 

«варваров», используя определенные аргументы. Один из аргументов касается материальной 

культуры древности и ее преемственности, ведь исходя из утверждений «подлинных 

христианинов», то они должны отказаться всех языческих изобретений и других 

изобретений древности. Из всех аргументов Эразма наиболее содержательным является его 

интерпретация соотношения веры и знания, религиозной набожности и науки. Он резко 

выступает против их разделения.   

 Гуманизм Эразма основывался на нравственных вопросах, толкование и разрешение 

которых приближалось к природному толкованию человека. Исходя из такого истолкования 

для Эразма высокоморальный язычник намного предпочтительнее чем псевдохристианин, 

мораль которого носила лишь внешний характер. К тому же стоит отметить, что 

гуманистические идеи Эразма не сводятся к чистой натурализации людской нравственности, 

и о сомнениях бытия бога у него и его современников не может идти и речи. Идеи 

гуманистов сочетались с уменьшением практико-догматичной стороны христианства, 

разрастание которой приводило вплоть до идолопоклонства, и негативным отношением к 

догматично-иерархической структуре церкви, приводивших людей к аморализму. Эразм 

неоднократно выражается в том духе, что верить в бога нужно и должно, то в церковь верить 

необязательно, если даже она состоит из высокоморальных людей, ибо ввиду своей людской 

природы они могут испортиться. В своей «философии Христа» он определяет главное 

противоречие, противоречие между истинно моральным, основной смысл которого указан в 

Библии, и   его осуществлением в догматике и деятельности христианских церквей.  
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Кіріспе: Бұл мақалада плацентаның патологиялық орналасуы, оның ішінде жатыр 

мойнын толық жауып орналасуы және жатыр тілігіне плацентаның өсіп кетуі,  плацентаның 

төмен орналасуы және жүктіліктің қалай аяқталғаны туралы айтылған.  Өз уақытылы 

қолданылған емдік-диагностикалық шаралар шұғыл операциялар саны мен перинатальды 

өлім көрсеткіштерінің төмендеуіне септігін тигізеді. 

Тақырыптың өзектілігі: Қазіргі акушерияда маңызды мәселесінің бірі бала 

жолдасының орналасу ақауы кезіндегі ана мен перинаталды өлімнің алдын алу жұмыстары 

болып табылады. Акушерлік аспектісінде плацентаның ауытқумен орналасу (ПАО) 

салдарынан туындаған қан кету кезіндегі жүктілікті сақтап қалу немесе жалғастыру маңызды 

мәселе болып табылады. Көптеген сұрақтар плацентаның ауытқумен орналасуының 

этиологиясы, патогенезі, жүктілік ағымы мен босану, үрық және жаңа туған нәресте жағдайы 

толық шешілмеген сұрақ болып қалмақ. 

Зерттеу мақсаты: 2020 жылдағы Облыстық клиникалық ауруханасы жанындағы 

перзентханасында плацентаның ауытқуымен орналасуындағы жүктіліктің аяқталу ерекшілігі 

бойынша баға беру. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: Қарағанды қаласының Облыстық клиникалық 

ауруханасы жанындағы перзентханасында 2020 жылдағы плацентаның ауытқуымен 

орналасуындағы жүктіліктің аяқталу ерекшілігі бойынша босану тарихтарына 

ретроспективті салыстырмалы зерттеу жүргізілді. 
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Зерттеу нәтежиесі: Қарағанды қаласының Облыстық клиникалық ауруханасы 

жанындағы перзентханасында 2020 жылдағы 22 босану тарихтарына ретроспективті 

салыстырмалы зерттеу жүргізілді.  

Зерттеу әдістері мен материалдар: 

Қарағанды қаласы ПЦ ОКБ перзентханасында 2019-2020 жж аралығында бала 

жолдаснының ауытқуымен орналасуы диагнозымен босанған әйелдердің  босану 

тарихтарына ретроспективті анализдер жүргізілді. Сараптама бойынша 22 әйелдің ауру 

тарихы тексерілді. Оның ішінде 30 жасқа дейін 5 жүкті әйел  (22,7%), 40 жасқа дейін 16 

жүкті әйел  (72,7%), 42 жаста 1 жүкті әйел (4,5%) құрады. Біздің деректер бойынша  

ультрадыбыстық скринингте, 16-18 апталық жүктілікте бала жолдасы жатыр мойнына 2 см 

жақын орналасқан.  Соның ішінде алғаш жүкті 2 (9%) әйел қайталама жүкті 20 (90,9% осы 

топтағы әйелдерде акушерлік анамнезі ауыр себептері босану тарихтарында көрсетілген.  

Жатырдағы тыртық бойынша  9 (40,9%), әйел,  тыртықсыз 13 (59,09%) әйел. Жүктілік 

мерзімі бойынша жетілген жетілмеген деп қарастырылды. Жетілген жүктілік мерзімімен 10 

(45,45%), жетілмеген жүктілік мерзімімен 12 (54,5%) тіркелді. Босану уйіне келген сәтте 

іштегі ұрықтың жағдайы бойынша екі топқа бөліп қарастырылды. Қанағаттанарлық 

жағдайымен 20(90,9%), антенатальды өлім бойынша 2 (9%) тіркелген. Берілген барлық 

босану тарихтарында кесар тілігіне көрсеткіш қан кету болып табылады.  Операцияның 

аяқталу бойынша сараптама жүргізілді, оның ішінде қынап устілік жатырдың 

ампутациясымен 6 (27,2%), жатыр босаңсуына байланысты О,Лири және Б,Линч тігістері 

салынған 3 (13,6%) әйел. Жүктіліердің қалауымен өз ерікті  түрде хирургиялық стерилизация 

жасалған 3 (13,6%) әйел. Помероя бойынша 1(4,5%), Мадленер бойынша 2(9%).  Жалпы  қан 

кету дәрежесі бойынша 1000млбойынша  14(63,63%), 1000мл жоғары  8(36,36%) құрады, 

яғни 1000-1500мл жоғары қан кетумен  3(13,6%) әйел, 1500-2000 3 (13,6%) әйел, 2000 2(9%) 

әйел құраған. Операция техникалың ауытқусыз өткен. 20(90,9%) туылған нәрестелер Апгар 

бағанасы бойынша бағалау нәтижелері: 2019-2020  жылдардағы - 8-9 баллмен   6 (27,2%), 7-8 

баллмен 6 (27,2%), 6-7 баллмен 5(22,7%), 5-6 баллмен 2(9%), 3-4 баллмен 1(4,5%). Жаңатуған 

нәрестелердің жағдайының осылай бағалануы қан кету дәрежесі мен жүктілік мерзімімен 

байланысты. 

Қорытынды: Сонымен, плацентаның ауытқуымен орналасудағы босанудың аяқталуы 

туралы сараптама бойынша қорытынды айтатын болсақ, плацентаның  жатыр қабырғасына 

бітісіп өсіп кетуі бойынша 6 (27,2%)әйелде анықталған. 16(72,7%) әйелде плацентаның 

ауытқуымен орналасуы  ғана анықталған. Босану тарихатары бойынша қан кетуге 

байланысты әйелдердің жағдайы мен деңгейі бойынша реанимация бөлімі және интенсивті 

терапияда дәрігерлердің қатаң бақылауы мен уақытылы және сапалы еміне байланысты өз 

денсаулықтарын қалыптастырған. Дегенмен  зерттеудің нәтижесінде анықталғаны, қан кету 

ауырлығына байланысты  2 (9%) нәрестенің іште өліміен, 1(4,5%) асфиксияның ауыр 

дәрежесімен туылуы анықталып тұр, себептері әртүрлі. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада мұнай және мұнай фракцияларын күкіртсіздендіру мен 

меркаптансыздандырудың экстракциялық әдістері қарастырылған. 

Мұнайдың күкірт қосылыстарын бөліп алу мен шоғырландырудың жаңа әдістерін 

жасау олардың құрамын, құрылымы мен қасиеттерін зерттеудің бір бөлігі болып табылады. 

Сондықтан органикалық күкірт қосылыстарын мұнайлардан және оның кез-келген 

фракцияларынан анықтау мен бөлудің тиімді кешенді схемасын құру маңызды мәселе болып 

табылады.  

Күкірторганикалық қосылыстарды бөліп алудың ең сенімді және қол жетімді әдістері – 

әртүрлі тотықтырғыштармен тотығу, кремний гелі мен алюминий оксидінде адсорбция, 

күкірт қышқылды және сілтілік экстракция. Технологиялық іске асырудың 

қарапайымдылығымен, өнеркәсіпте жақсы дамыған экстракциялық принципке негізделген 

әдістер анағұрлым перспективалы. 

Түйінді сөздер: күкіртсіздендіру, меркаптансыздандыру, мұнай фракциялары, экстракция, 

адсорбция, адсорбция. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены экстрационные методы обессеривания и 

демеркаптанизация нефти и нефтяных фракций. 

Разработка новых методов выделения и концентрирования сернистых соединений 

нефти представляет собой часть исследования их состава, строения и свойств. Поэтому 

важной проблемой является создание эффективной комплексной схемы определения и 

выделения сераорганических соединений из нефтей и любых ее фракций. 

Наиболее надежные и доступные способы выделения сераорганических соединений – 

окисление различными окислителями, адсорбция на силикагеле и оксиде алюминия, 

сернокислотная и щелочная экстракции. Более перспективны способы, основанные на 

экстракционном принципе, которые привлекают простотой технологического воплощения и 

хорошо отработаны в промышленности. 

Ключевые слова: обессеривание, меркаптанизация, нефтяные фракции, экстракция, 

адсорбция, адсорбция. 
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Annotation. This article discusses the extraction methods of desulfurization and 

demercaptanization of oil and oil fractions. 

The development of new methods for the isolation and concentration of petroleum sulfur 

compounds is an integral part of the study of their composition, structure and properties. Therefore, 

an important problem is the creation of an effective integrated scheme for the determination and 

isolation of organosulfur compounds from oil and any of its fractions. 

The most reliable and available methods for the isolation of organosulphuric compounds are 

oxidation with various oxidizing agents, adsorption on silica gel and aluminum oxide, sulfuric acid 

and alkaline extraction. More promising are methods based on the extraction principle, which 

attract the simplicity of technological implementation and are well developed in industry. 

Key words: desulfurization, mercaptanization, oil fractions, extraction, adsorption, adsorption. 

 Табиғи газдар мен әртүрлі кен орындарындағы мұнай құрамында нөлден ондаған 

пайызға дейін кең көлемде өзгеретін мөлшерде күкірт қосылыстары болуы мүмкін. Күкірттің 

массалық үлесі 10% - дан асатын мұнай кен орындары белгілі. Қазіргі уақытта игеріліп 

жатқан әлемдегі мыңдаған мұнай кен орындарының ішінде химиялық сипаттамалары сәйкес 

бірдей мөлшерде күкірт қосылыстары бар мұнай жоқ [1]. 

Күкірт қосылыстарының құрамы мұнай мен мұнай дистилляттарындағы көмірсутек 

құрамынан кем емес. Мұнай құрамында меркаптандар, сульфидтер, дисульфидтер және 

тиофендер табылды. Осы қосылыстардың әрқайсысы ондаған түрлі жеке заттар түрінде 

болуы мүмкін. Газдарда күкірт негізінен күкіртсутегі мен төмен молекулалы 

меркаптандардың (метил -, этил - меркаптандар) құрамында болады, ал мұнайда ол әртүрлі 

кластарға жататын минералдарда да, органикалық қосылыстарда да кездеседі. 

Күкірторганикалық қосылыстарды бөліп алудың ең сенімді және қол жетімді әдістері – 

әртүрлі тотықтырғыштармен тотығу, кремний гелі мен алюминий оксидінде адсорбция, 

күкірт қышқылды және сілтілік экстракция. Технологиялық іске асырудың 

қарапайымдылығымен, өнеркәсіпте жақсы дамыған экстракциялық принципке негізделген 

әдістер анағұрлым перспективалы.  

Сондықтан экстракциялық әдістерді қарастыратын болсақ, экстрагенттердің 

қасиеттеріне сәйкес бұл әдістерді үш топқа бөлуге болады: қышқылдық, сілтілі экстракция 

және органикалық еріткіштермен экстракция[2].  

Күкіртқышқылды экстракция-сульфидтердің салыстырмалы түрде әлсіз негізділігі 

және олардың конденсацияланған полициклоароматикалық қосылыстармен бірігу қабілеті 

салдарынан тек күкіртті ароматты концентраттардың алынуына әкелетініне қарамастан, 

мұнайдың төменгі және орта фракцияларынан сульфидтерді бөліп шығарудың ең көп 

таралған тәсілдерінің бірі. Сульфидтердің концентрациялану дәрежесін және оларды бір 

уақытта ішінара фракциялау арқылы алу тереңдігін арттыру үшін мұнай дистилляттарын 

Н2SО4 концентрациясы біртіндеп артыра отырып, күкірт қышқылының сулы ерітінділерімен 

өңдеу ұсынылды[3]. 

Сілтілі экстракция әдісі. Сілтілік ерітінділер негізінен меркаптандар мен күкіртсутегі 

сияқты аз қышқылды күкірт қосылыстарын алу үшін қолданылады. Бұл заттар сілтімен 

әрекеттесіп, суда еритін және онымен оңай шығарылатын тұздар түзеді. Сілтілік тазарту 

кезінде гидролиз болуына байланысты меркаптандарды толығымен жоюға қол жеткізу 

мүмкін емес. Меркаптандардың молекулалық массасы неғұрлым көп болса, мұнай 

өнімдерінен алу соғұрлым қиын болады. Мұнай фракцияларынан сілтілік тазарту кезінде 

97,1% этилмеркаптандын және тек 33% изоамилмеркаптанды алуға болады. 
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Меркаптандарды жақсы бөліп алу үшін сілтілік ерітіндіге метанол, этанол, пропион 

қышқылы, ароматты спирттер және т. б. қосылады. Тотығу катализаторлары ретінде мыс 

хлориді немесе кобальт, темір, ванадий және т. б. фталоцианин сульфидтері қолданылады. 

Бұл процестің гомогенді де, гетерогенді де дәстүрлі өнеркәсіптік нұсқалары көп мөлшерде 

су-сілтілі реагентті қажет етеді, бұл қосымша экологиялық проблемалар туғызады. Осыған 

байланысты сілтілі агентті азайтуға немесе қолданбауға мүмкіндік беретін бифункционалды 

катализаторлар үлкен қызығушылық тудырады. Осы типтегі катализаторлар-бұл RSH 

молекуласының иондалуын қамтамасыз ететін тасымалдаушы бетінде ортасы бар (көмір, 

шайырлар, металл оксидтері) фталоцианинді металдар кешені (Со, Fe, Mn, V және т.б.) бар 

жүйелер. Мұндай катализаторлар жоғары белсенділікпен сипатталады, бірақ жұмыс кезінде 

олар тез өшеді. Бұл жұмыста кобальт фталоцианинін сулы сілтілік ерітіндіден минералды 

оксид тасымалдағышына адсорбциялау арқылы, содан кейін артық сілтіні тазартылған сумен 

жуып, ауада кептіру арқылы дайындалған бифункционалды катализаторлар қолданылды. 

Процесс катализатор-меркаптан-оттегі аралық үштік кешенінің түзілуі арқылы жүреді. 

Зерттеулер барысында бірқатар тәжірибелер жүргізілді және реакцияның жанама өнімі - 

сульфоқышқыл катализатордың улануына негізгі үлес қосатыны дәл анықталды. Сондықтан 

катализатордың улану әсерін жүйеге сульфоқышқылды бейтараптандыратын қосылыстар, 

мысалы аммиак енгізу арқылы азайтуға болады[4]. 

Меркаптандарды көмірсутекті шикізаттан сулы - спиртті-сілтілі экстракциямен бөліп 

алу, содан кейін алынған меркаптидтерді қайта экстракциялау әдісі ұсынылды. Алынатын 

меркаптандардың сапасын арттыру үшін көмірсутек ортасын гидразиннің 0,5-5% сулы 

ерітіндісімен алдын ала өңдейді және экстракция  мынадай көлемдік арақатынаста 

жүргізіледі: экстрагент (2-4): 1 моль ара қатынасы кезінде фтал қышқылының диалкил 

эфирінің қатысуымен: эфир (1-150):1. Экстрагенттерден алынған меркаптандар су буымен 

айдау арқылы шығарылады. Әдісті қолданған кезде меркаптандардың шығуы 80%-дан 95% - 

ға дейін артады, шығындар 13,2%-дан 3%-ке дейін азаяды[2]. 

Сұйық мұнай өнімдерінен (мотор отындары, сұйытылған мұнай газы, алкил эфирлері) 

күкірт қосылыстарын бөліп алу үшін сілтілі экстракция әдісі жасалды. Бастапқы шикізат 

полисульфид түзуге жеткілікті мөлшерде құрамында сілті (NaOH), органикалық меркаптан 

(пропилмеркаптан) және сульфид (Na2S) бар су ерітіндісімен байланысады. Тура айдалған 

керосинді демеркаптанизациялау процесі жасалды. Бұл жағдайда шикізат күкіртсутегі мен 

нафтен қышқылдарын алып тастап, сілтінің 1% ерітіндісімен сіңіріледі, содан кейін жуу 

кезінде өнімге енуі мүмкін натрий нафтенатының бөлшектері сүзіледі. Керосинге реакторға 

кірер алдында ауа АГ-3 маркалы белсендірілген көмірдегі металл полифталоцианині болып 

табылатын катализатордың қозғалмайтын қабаты арқылы енгізіледі. Процесс 20°C және 

меркаптандардың тотығуына қажетті O2 минималды концентрациясында жүзеге 

асырылады[4].  

Меркаптанды күкіртті агрессивті емес күкіртті қосылыстарға ауыстыра отырып, дизель 

отындарының фракцияларын каталитикалық күкіртсіздендіру процесі әзірленді. Мыс ұнтағы 

катализатор ретінде қолданылады, ал пропилен оксиді өндірісінің қалдықтары болып 

табылатын көмірсутектердің оттегі бар бөлігі катализатор ретінде әрекет етеді. Тазарту 

дәрежесі 99,5%.  

Бүкілресейлік көмірсутегі шикізаты ғылыми-зерттеу институты (БКШҒЗИ Қазан қ.) 

жеңіл фракциялар мен газ конденсатын демеркаптанизациялаудың жаңа технологиясын 
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жасады. Әдістің мәні - меркаптандарды натрий гидроксиді қарсы ағыс ерітіндісімен 

экстракциялауға және одан әрі қарай оларды катализатор қатысында дисульфидтерге дейін 

ауамен сұйық-фазалық тотығуына байланысты. Катализатор ретінде кобальт фталоцианиннің 

күрделі қосылысы қолданылды. Бұл технологияны қолдану шикі мұнайдың меркаптан 

құрамын 20 ppm-нан төмен деңгейге дейін төмендетіп, меркаптанның иісі іс жүзінде 

жойылады.  

Реакция химизмі[2]: 

H2S + 2NaOH→ Na2S + 2Н2О, 

R'COOH +NaOH → RCOONa + H2О, 

RSH + NaOH→RSNa + H2О, 

2RSNa + 0,5O2 → RSSR + 2NaOH. 

Жалпы түрде: 

4RSH + О2 = 2RSSR + 2Н2О. 

Органикалық еріткіштермен экстракция (сольвентті экстракция)-көмірсутекті 

жүйелерден күкіртті органикалық қосылыстарды зертханалық және тәжірибелік-өнеркәсіптік 

бөлудің маңызды тәсілдерінің бірі. Фенол мен фурфурол үлкен қызығушылық тудырады, 

олар төмен қайнаған дистилляттарды толығымен күкіртсіздендіреді. Алайда, бұл жағдайда 

күкірторганикалық қосылыстарымен алынатын құнды ароматты көмірсутектердің үлкен 

шығындары байқалады. Сонымен қатар, олар күкірторганикалық қосылыстарының белгілі 

бір класын селективті түрде ерітеді. Мысалы, фенол диалкилсульфидтер мен тиофендерден 

гөрі тиофандарды жақсы экстракциялайды. Ацетилацетонның ерігіштігі өте жоғары, бірақ 

селективті емес, сондықтан оны экстрагент ретінде қолдану температураны төмендетуді 

немесе су қосуды қажет етеді. Оны күкірторганмкалық қосылыстарды төмен және жоғары 

молекулалықтарға бөлу үшін қолдануға болады. Анилинде, сірке ангидридінде 

тиоциклоалкандар мен арил радикалдары бар сульфидтердің ең жоғары ерігіштігі байқалады. 

Сонымен қатар, күкірт ангидриді ароматты көмірсутектерді жақсы ерітеді және көптеген 

мұнай өңдеу зауыттарының жартылай өнімі болып табылады. Сульфоксидтердің ең жақсы 

экстрагенттері-ацетонитрилдің сумен және этиленгликольмен қоспалары[5].  

Органикалық еріткіштерді пайдалану кезінде мұнай өнімдерінің көмірсутектік 

бөлігінде үлкен шығындар болатынын ескеру қажет, сондықтан күкірторганикалық 

қосылыстарының толық шығарылуын қамтамасыз ету үшін реагенттермен бірнеше рет өңдеу 

қажет. Қойылған міндеттерге байланысты әр түрлі кезеңдерде ректификация, молекулалық 

дистилляция немесе комплексті түзу қолданылады.  

Қорыта келе, басқа әдістерге қарағанда экономикалық жағынан тиімді, технологиялық 

жағынан қарапайымдылығымен өндірісте кең қолданыс тапқан, экологиялық талаптарға 

жауап беретін әдіс - сілтілердің сулы ерітінділерін қолдану, сілтілік экстракция. 
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КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ МОДИФИКАЦИЯЛАУДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ 

НЕГІЗІН ЖАСАУ 

А.К. Апендина 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,х.ғ.к.,аға оқытушы 

М.А. Музекенова 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, магистрант  

 

Аннотация: Бұл мақалада полимерлердің қасиеттерін өзгертуге және олардың 

негізінде композициялық материалдарды алуға арналған толтырғыш ретінде қолданылатын 

заттар мен материалдарға шолу жасалады. Толтырғыштардың жалпы жіктемесі ұсынылған 

және оларды талшықты және парақты толтырғыштарды қамтитын дисперсті және 

арматуралық деп бөлу қарастырылған. Толтырғыштардың осы топтарының жалпы 

сипаттамалары келтірілген және оларды қолданылатын заттарға байланысты минералды, 

органикалық және басқа топшаларға бөлу қарастырылған. Заттар мен материалдар үшін 

оларды толтырғыш ретінде пайдалану ерекшеліктері және полимерлік композиттік 

материалдарға беретін қасиеттері туралы ақпарат беріледі. Сонымен қатар, толтырғыштарды 

мөлшерлеу және сіңдіру арқылы өзгерту мүмкіндігі, сонымен қатар композициялық 

материалдарды өзгерту мүмкіндіктерін кеңейтетін гибридті толтырғыштарды қолдану 

мүмкіндігі туралы айтылады. 

Кілт сөздер: композициялық материал, талшықты толтырғыштар, матрица, модификация, 

полимер, дисперсті толтырғыштар. 

DEVELOPMENT OF CHEMICAL BASIS OF MODIFICATION OF COMPOSITE 

MATERIALS 

Abstract: This article provides an overview of substances and materials used as fillers for changing 

the properties of polymers and obtaining composite materials based on them. A general 

classification of fillers is proposed and their division into dispersed and reinforcing, which includes 

fibrous and sheet fillers, is considered. The general characteristics of these groups of fillers are 

given and their division into mineral, organic and other subgroups is considered, depending on the 

substances used. For substances and materials, information is provided about the features of their 

use as fillers and the properties they give to polymer composite materials. In addition, we are 

talking about the possibility of changing fillers by dosing and impregnation, as well as the 

possibility of using hybrid fillers that expand the possibilities of changing composite materials. 

Keywords: composite material, fibrous fillers, matrix, modification, polymer, dispersed fillers. 

РАЗРАБОТКА ХИМИЧЕСКИХ ОСНОВ МОДИФИЦИРОВАНИЯ КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация: В данной статье представлен обзор веществ и материалов, используемых в 

качестве наполнителей для изменения свойств полимеров и получения композиционных 

материалов на их основе. Предложена общая классификация наполнителей и рассмотрено их 

деление на дисперсные и армирующие, включающие волокнистые и листовые наполнители. 
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Дана общая характеристика этих групп наполнителей и рассмотрено их деление на 

минеральные, органические и другие подгруппы в зависимости от используемых веществ. 

Для веществ и материалов приводятся сведения об особенностях их использования в 

качестве наполнителей и свойствах, которые они придают полимерным композиционным 

материалам. Кроме того, речь идет о возможности изменения наполнителей путем 

дозирования и пропитки, а также о возможности использования гибридных наполнителей, 

расширяющих возможности изменения композиционных материалов. 

Ключевые слова: композитный материал, волокнистые наполнители, матрица, 

модификация, полимер, дисперсные наполнители. 

Жаңа заманауи технологияны құру және алдыңғы технологиялық әзірлемелерді 

жетілдіру құрылымдық-функционалдық мақсаттағы жаңа материалдарды іздеуді және 

жасауды қажет етеді. Композициялық материалдар дегеніміз - дәстүрлі материалдарды 

қолдану арқылы қол жеткізуге болмайтын, өнімділік қасиеттерінің кең спектрі бар 

материалдардың жаңа түрі. 

Композициялық материалдар - көбінесе матрицалық негізден тұратын, арматуралық 

талшықтармен немесе дисперсті бөлшектерден тұратын көп компонентті материалдар; бұл 

жағдайда композиция компоненттерінің жеке қасиеттері тиімді қолданылады. Аралас әртүрлі 

заттар жаңа материалды жасауға әкеледі, оның қасиеттері оның құрамдас бөліктерінің 

әрқайсысының қасиеттерінен айтарлықтай ерекшеленеді. Қажет қасиеттер жиынтығымен 

материалдардың кең спектрі құрамын, толтырғыштардың сандық құрамын және матрицасын 

және толтырғыштың бағытын өзгерту арқылы алынады [1]. 

Композиттерді микрокөлемде қараған кезде әр компоненттің жеке интерфейсі болады. 

Композиттерді екі фазадан артық қосылыс ретінде қарастыруға болады: бір фаза үздіксіз  

матрица , екіншісі үзік, күшейтетін фаза[2]. 

Композиттердің құрамына кіретін заттар әр түрлі материалдар болуы мүмкін - 

керамика, көзілдірік, металдар, көміртегі, пластмасса және т.б. Бір материалда бірнеше 

матрицалар біріктірілген көп компонентті полиматрицалық 

 және  әртүрлі толтырғыштарды қамтитын гибридті композициялық материалдар бар. 

Толтырғыш материалдың қаттылығын, беріктігін және деформациясын анықтайды, ал 

матрица материалдың беріктігін, толтырғыштағы кернеулердің берілуін және сыртқы 

әсерлердің әр түріне төзімділігін қамтамасыз етеді [3]. 

Функционалды топтарды полимерге енгізу бірнеше жолмен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Оларды екі үлкен топқа бөлуге болады: 

- бастапқы полимер тізбегінің химиялық құрылымы өзгермейтін полимерді 

физикалық өңдеу әдістері; 

- полимер тізбегінің химиялық құрылымының өзгеруімен жүзеге асырылатын 

химиялық модификация әдістері. 

Физикалық модификация, бұрын айтылғандай, бастапқы полимердің химиялық 

құрылымының өзгеруін білдірмейді, ал протон өткізгіштік қасиеттерге механикалық 

полимер-модификатор қоспасын дайындау арқылы қол жеткізіледі. 

Технология тұрғысынан ең қарапайымы - бұл төмен молекулалық заттарды, мысалы, 

фенолсульфон қышқылы, сульфосалицил қышқылы  және басқа ароматты сульфон 

қышқылдарының  модификаторы ретінде қолдану. 

Протонды өткізгіш материалдарды алудың бұл әдісі модификациялық қоспаны басқа 

қоспалармен (пластификаторлар, тұрақтандырғыштар және т.б.) қосылу сатысында полимер 

құрамына енгізуге болатындығымен сипатталады, демек, осындай материалдарды қосымша 

шығындарсыз және қондырғыны монтаждаусыз  жұмыс істеп тұрған өндірістер арқылы алу 

болады.  
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Бұл әдістің кемшіліктеріне модификатордың полимер көлеміндегі таралуының 

біртектілігі және сонымен қатар, модификатор молекулаларының полимер тізбегімен әлсіз 

байланысы салдарынан оны жуу мүмкіндігі жатады. Мұндай жүйелерде кездесетін тағы бір 

кемшілік - жұмыс ортасының ылғалдылығына жоғары сезімталдық [4]. 

Полимерлер мен олардың негізіндегі материалдардың қасиеттерді модификациялау 

саласында болашағы зор. Бұл бір-бірінен қасиеттері бойынша ерекшеленетін полимерлердің 

алуан түрлілігімен және полимерлердің әртүрлі түрлендіргіш қоспалармен жақсы 

үйлесімділігімен байланысты. Өз кезегінде, полимерлерге негізделген материалдар арасында 

одан әрі модификациялау және кеңінен қолдану тұрғысынан полимерлі композиттік 

материалдар (ПКМ) үлкен қызығушылық тудырады. ПКМ-дің негізін полимер 

байланыстырғыштары құрайды, олардың құрамына олардың қасиеттерін өзгерту үшін 

әртүрлі қоспалар енгізіліп, олардың өңделуін жеңілдетеді, әр түрлі бұзылулар мен жануларға 

төзімділікті арттырады. 

Алайда, полимер байланыстырғышының қасиеттерін едәуір өзгертетін қоспалар 

толтырғыштар болып табылады.Сонымен қатар, толтырғыштар, басқа қоспалардан 

айырмашылығы, байланыстырғышпен біртекті материал түзбейді, бірақ онда жеке фазаның 

оқшауланған бөліктері түрінде бөлінеді. Толтырғыштар қатты, сұйық немесе газ тәрізді 

болуы мүмкін. 

Газ тәрізді толтырғыштар ашық, байланысатын немесе жабық кеуектері бар 

материалдарды шығару үшін қолданылады: көбік, ион алмастырғыш шайырлар, резеңке 

губкалар және т.б. Сұйық толтырғыштар сұйық эмульсиялардан қатты кеуекті 

материалдарды алу үшін қолданылады [5]. 

Алайда, көп жағдайда қатты бейорганикалық және органикалық толтырғыштар 

қолданылады, оларды үш топқа бөледі: ұнтақ (дисперсті), талшықты және парақты. Сондай-

ақ, кейде көлемді толтырғыштар ажыратылады, оларға көлемді маталар мен рамалық 

жүйелер жатады: табиғи ағаш немесе керамика, металл немесе полимер ұнтақтарын 

көбіктендіру немесе агломерациялау арқылы алынған жүйелер [6]. Дисперсті, талшықты 

және парақты толтырғыштарды бір материалдан, мысалы, әйнектен алуға болатындығын 

айта кеткен жөн. 

Дисперсті толтырғыштар ең көп таралған. Дисперсті толтырғыштар полимермен 

жақсы үйлесуі керек немесе оларда диспергирленген, ерітіндімен немесе полимерлі 

балқымамен жақсы суланған, агломерацияға бейім емес, бөлшектердің мөлшері біркелкі 

және ылғалдылығы төмен болуы керек [7,8]. Ең көп таралған дисперсті толтырғыштар 

минералды, органикалық және металл болып табылады. 

Минералды толтырғыштар ең алдымен жиырылуды, қалдық кернеулерді және 

крекинг тенденциясын азайту үшін, сондай-ақ беріктік сипаттамаларын жоғарылату үшін 

қолданылады [9]. 

Олар қаттылық пен отқа төзімділік береді. Бұл толтырғыштардың әрқайсысының 

өзіндік ерекшеліктері бар. Бор - ең арзан минералды толтырғыштардың бірі, қаттылығы 

төмен (қайта өңдеуге оңай) және поливинилхлорид, полипропилен, полистирол және оның 

сополимерлері негізіндегі материалдарда, полиэфирлі шыны талшықта қолданылады. 

Каолин тұтқырлықтың айтарлықтай өсуіне ықпал етеді, сонымен қатар серпімділік модулін 

жоғарылатады, электрлік қасиеттерін жақсартады және ылғалға төзімділікті арттырады. 

Каолин полимерлердің көпшілігінде нашар дисперсті және негізінен талшықпен 

нығайтылған полиэфир байланыстырғыштары үшін қолданылады. Тальк аз абразивтілікпен 

сипатталады, композиттерге қаттылықты жоғарылатады және басқа дисперсті 

толтырғыштардан айырмашылығы соққы беріктігін төмендетпейді. Тальк полипропиленді 

толтыру үшін жиі қолданылады. Кварц әртүрлі модификацияда қолданылады (кварц ұны, 

аэрозил, балқытылған кварц, микрокристалды кварц және шөгінді кремний диоксиді), 

әртүрлі кристаллдық дәрежелерімен, абразивтілігімен, меншікті беткейімен және 

дисперстілігімен ерекшеленеді. 
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Ерекше қасиеттер беру үшін дисперсті толтырғыш ретінде әр түрлі тұздар 

(сульфаттар, сульфидтер, фторидтер және т.б.) қолданылады [7,8]. 

Толтырғыштардың бұл тобына құрамында ауыр металдың қосылыстары бар және 

отқа және ыстыққа төзімділікті, беріктік пен адгезиялық сипаттамаларын, биостабильділікті 

жоғарлату үшін, сондай-ақ пигмент ретінде қолданылатын гальваникалық шлам да бар [10]. 

Талшықты толтырғыштар, дисперсті толтырғыштар сияқты, минералды, органикалық 

және металды болып табылады, дегенмен, ең көп таралған әйнек талшықтары, олар арзан, 

өндіріс пен өңдеудің қарапайымдылығымен, ақаулар болмаған кезде беріктігімен 

ерекшеленеді. Алайда, шыны талшықтары сынғыш, қаттылығы төмен және ылғалды ортада 

немесе сумен жанасқанда күшін жоғалтады. Қазіргі кезде беріктігі, химиялық және электрлік 

төзімділігі жоғарылайтын талшықтарды алу үшін көптеген көзілдіріктер шығарылды. [8]. 

Ең көп таралған екінші - бұл қаттылығы жоғары және беріктігі бойынша шыны 

талшықтарымен салыстырылатын көміртекті талшықтар, сондықтан олар рұқсат етілген 

деформациялармен жоғары кернеулерге төтеп береді. Бұл талшықтардың созылу және иілу 

модулі жоғары, тығыздығы төмен, электрөткізгіштігі жоғары, үйкеліс пен жылу кеңеюінің 

коэффициенттері, химиялық және коррозияға төзімділігі.  
Бор талшықтары тығыздығының төмендігімен, беріктігімен және қаттылығымен, 

бірақ ығысу беріктігінің төмендігімен сипатталады.  
Асбест талшығының бағасы төмен, жоғары беріктігі және икемділіктің жоғары 

модулі, ыстыққа төзімділігі және химиялық төзімділігі бар.  
Кевлар типіндегі ароматты  полиамидті талшықтар, сондай-ақ металдардан, олардың 

оксидтерінен, карбидтерінен, нитридтерінен алынған бір кристалды талшықтар (серпімділігі) 

серпімділік модулімен және созылуға беріктігімен өте жоғары сипатталады, бірақ оларды 

өңдеу өте қымбат және қиын.  
Базальт талшықтары шыны талшықтарының барлық дерлік оң қасиеттеріне ие, ал 

олардың ыстыққа және сілтілерге төзімділігі жоғары, ал эпоксидті байланыстырғыш 

заттармен адгезиясы жақсы.  
Органикалық талшықтардың физикалық-механикалық сипаттамалары талшықтардың 

басқа түрлеріне қарағанда төмен, бірақ олардың құны, тығыздығы төмен және оларды 

көміртекті талшықты алуға қолдана алады [8]. 

Қабатты (қабатты, пленкалы) толтырғыштар, талшықты сияқты, ең алдымен 

нығайтқыш болып табылады және жалпақ және үлкен өлшемді ПКМ өнімдерін шығаруда 

кеңінен қолданылады.  

Тоқыма толтырғыштар дегеніміз - диаметрі 2-100 мкм болатын жіптер немесе 

байламдар түрінде өзара перпендикулярлы бойлық (иілген) және көлденең (өрілген) 

талшықтардың өрілуі. 

Осы жұмыста келтірілген ақпараттардан шығатын болсақ, қазіргі кезде толтырғыш 

ретінде қолданылатын заттардың саны өте көп және олардың өнімдері кішірейіп, пішіні 

тұрақтылығы төмен, механикалық қасиеттері жоғары және арнайы қасиеттердің қажетті 

жиынтығы бар ПКМ алуға мүмкіндік береді. 

Толтырғыштардың қасиеттерін кеңейту үшін оларды бетті түрлендіретін қабатты 

(әрлеу) немесе модификаторлармен терең сіңдіруді (сіңдіру немесе сіңдіру) қолдану арқылы 

өзгертеді. Сондай-ақ, бір ПКМ-де гибридті толтырғышты алу үшін бірнеше толтырғышты 

бір уақытта қолдануға болады.Толтырғыштардың арқасында ПКМ адамдар іс-әрекетінің 

көптеген салаларында әйнек, керамика, тіпті металл сияқты басқа материалдармен бәсекеге 

түсе алады. ПКМ қолдану аясын шектейтін негізгі кемшіліктер, басқа полимер негізіндегі 

материалдардағы сияқты, салыстырмалы түрде төмен жылу тұрақтылығы мен аязға 

төзімділік, сонымен қатар қоршаған ортаның әртүрлі факторларының әсерінен полимердің 

қартаю құбылысы. Айта кету керек, бұл жұмыста келтірілген ақпарат ПКМ-ге толтырғыш 

ретінде қолданылатын материалдар мен заттардың барлық түрін қамтымайды және олардың 

сипаттамаларына толық сипаттама бермейді. Біріншіден, бұл қазірдің өзінде қолданылып 

жүргендердің тиімділігін арттыру және әр түрлі мақсаттар үшін оңтайлы қасиеттері бар 
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жоғары сапалы ПКМ алу үшін жаңа шикізат іздеу бойынша көптеген ағымдағы 

әзірлемелермен байланысты. 
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Аңдатпа.  Бұл мақалада мұнай қыртысына бумен жылулық әсер ету әдісінің қолданылу 

аймағы қарастырылған.  

 Қазақстанның мұнай өндіретін аймақтарының көбінде мұнайды ығыстыру үшін 

қазіргі таңда мұнайлы қыртысқа су буымен әсер ету әдісін қолданады және ол үшін қыртыс 

суының химиялық құрамын зерттеу өзекті мәселе болып табылады.  Көбінесе қыртыстан 

мұнайды ығыстыру үшін қыртысты су  қолданылады. Сондықтан қыртысты судың 

қасиеттерінің өндірістік тәжірибеде маңызы өте зор. Сонымен қатар бу қондырғысында 

мұнай алу барысында түзілетін қақтың химиялық құрамын зерттеу маңызды болып 

есептеледі. Себебі қақ ұңғымалардың қалыпты жұмыс жасау режимін бұзады.  

Мұнайдың шығымын күшейту үшін бүгінгі таңда, қыртысқа әсер етудің әр түрлі 

әдістері бар. Олардың ішінде: 

• жылу; 

• газ; 

• химиялық; 

• гидродинамикалық; 

• физикалық. 

Мұнайдың шығымын күшейту жасанды әдістері келесі кезеңде, оның табиғи 

энергиясы сарпылғаннан кейін қолданылады. Осы әдістердің әрқайсысы шикізаттың қалған 

қорының күйіне әсер ететін бір немесе бірнеше себепке әсер етеді. Мұнай шығымын 

күшейтудің барлық жасанды әдістері осы шикізаттың максималды өндірілуін қамтамасыз 

етеді. 

Соның ішінде, мұнайды бумен ығыстыру – жоғары тұтқырлы мұнайды ығыстыру 

әдістерінің ішіндегі ең кең тараған әдіс болып табылады. 

Түйінді сөздер: Тұтқырлығы жоғары мұнай, мұнай қанықтылығы , мұнай, ұңғыма. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена область применения паротеплового метода 

воздействия на пласты с нефтью. 

 Во многих нефтедобывающих регионах Казахстана в настоящее время используется 

метод пароочистки нефтяного пласта для вытеснения нефти, и изучение химического состава 

пластовой воды является актуальной проблемой. Пластовая  вода часто используется для 

вытеснения нефти из пласта. Поэтому свойства грунтовых вод очень важны в 

производственной практике. Также важно изучить химический состав накипи, образующейся 

при добыче нефти в парогенераторе. Это связано с тем, что накипь нарушает нормальную 

работу скважин. 

 С целью повышения нефтеотдачи на сегодняшний день существуют различные 

методы воздействия на пласт. Среди них: 

•тепловой; 

•газовый; 

•химический; 

•гидродинамический; 

•физический. 

Методы искусственного воздействия на пласт применяются следующим этапом после 

использования его естественной энергии при добыче нефти. Каждая из этих методик 

оказывает воздействие на одну или две причины, которые влияют на состояние остаточного 

запаса сырья. Все искусственные методы воздействия на нефтяные пласты обеспечивают 

максимальные объемы получения данного сырья. Тепловые методы воздействия на пласт 

заключаются в искусственном повышении температуры в стволе буровой и в призабойной 

зоне. Этим способом пользуются, добывая высоковязкую парафинистую или смолистую 

нефть.    

Ключевые слова: Высоковязкая нефть,нефтенасыщенность, нефть, скважина. 

 

Annotation. In this article, the scope of application of the steam-thermal method of impact on 

reservoirs with high-viscosity oil is considered. 

 In many oil-producing regions of Kazakhstan, the method of steam cleaning of an oil 

reservoir is currently used to displace oil, and the study of the chemical composition of formation 

water is an urgent problem. Produced water is often used to displace oil from the formation. 

Therefore, the properties of groundwater are very important in industrial practice. It is also 

important to study the chemical composition of the scale formed during oil extraction in a steam 

generator. This is due to the fact that scale disrupts the normal operation of the wells. 

  In order to enhance oil recovery, today there are various methods of stimulating the 

formation. Among them: 

•thermal; 

•gas; 

•chemical; 

• hydrodynamic; 

•physical. 

Artificial stimulation methods are applied in the next stage after using its natural energy in oil 

production. Each of these techniques has an impact on one or two reasons that affect the state of the 

residual stock of raw materials. All artificial methods of stimulating oil reservoirs ensure the 

maximum production of this raw material. Thermal methods of stimulation of the formation consist 
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in artificially increasing the temperature in the wellbore and in the bottomhole zone. This method is 

used when extracting highly viscous paraffinic or resinous oil. 

Key words: High-viscosity oil, oil saturation, oil, well. 

Бүгінгі таңда, тұтқырлығы жоғары мұнай кен орындарын игерудің әлемдік 

тәжірибесінде негізінен бумен жылулық айдаудың келесі технологиялары қолданылады: 

- өндіріліп жатқан ұңғымалар арқылы циклдік айдау, 

- тігінен  гравитационды дренаж, 

- айдау ұңғымалары арқылы стационарлы бу айдау [1]. 

 

 

Сурет-1. ПТВ 

 

 Бу айдауға байланысты, мұнай өндірудің эффективтілігін арттыратын бірнеше 

физикалык әсерлер бар. Оларға: 

1) мұнай өндіру  ұңғымалары бағытына қарай ығыстырып шығаратын мұнайдың 

жылулық кеңеюі; 

2) мұнай тұтқырлығының азаюы; 

3) мұнай қанықтылығының төмендеуіне әкелетін беттік керілудің азаюы; 

4) мұнайдың жеңіл және орташа көмірсутекті компоненттерін буландыру немесе 

олардың бумен әсерлескен мұнай экстракциясы; 

5) қыртыстың  кейбір бөліктерінде мұнайдың тығыздығы мен тұтқырлығының 

төмендеуіне алып келетін осы жеңіл және аралық компоненттердің одан әрі қарай 

конденсациялануы [2]. 

Сонымен қатар, бу суға қарағанда  қозғалысы жоғары және  суды ұңғымаға 

айдауымен салыстырғанда, буды ұңғымаға айдау үлкен аумақты қамтуға мүмкіндік береді. 
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Кейде қыртыстың араларын бұзып ашу үшін буды жоғары қысыммен айдайды, бұл будың 

қыртыс арасына терең енуіне және қыздыру арқылы үлкен аумақты қамтуға мүмкіндік 

береді. Сондай-ақ, бу массаның бірлігінде ыстық суға қарағанда көп энергия болады, 

сондықтан бу қыртыстарды жақсы қыздырады. Жалпы алғанда, бұл факторлар ұңғымаға 

әдеттегі су айдаумен салыстырғанда, ұңғыма аймағы маңын қамтудың тиімділігін арттырады 

[3].  

 

Ұңғымаларды циклдық бумен өңдеу 

Бумен өңдеудің циклдік технологиясы - бұл қыртысқа бу айдаудың қолданыстағы 

бірнеше әдістерінің бірі. Бұл әдісте бір ұңғыма тек өндіру ұңғымасы ретінде ғана емес, 

сонымен қатар айдау ұңғысы ретінде де кезектесіп жұмыс істейді. Барлық цикл үш кезеңнен 

тұрады: бу ұңғымаға бірнеше апта бойы құйылады, содан кейін ұңғыма жабылады да, одан 

соң, екінші кезең - сіңдіру кезеңі басталады. Бұл кезеңде бу конденсацияланып, ұңғымаға 

жақын аймақта жылу мұнайға беріледі және сол арқылы мұнайдың тұтқырлығын 

төмендетеді. Сіңдіру кезеңі екі аптаға дейін созылады. Үшінші кезеңде ұңғыма мұнайды 

өндіру үшін қайта ашылды. Мұнайды алу - мұнай өндіру дебиті аз болғанға дейін жалғасады. 

Осы кезде жаңа цикл басталады: ұңғыма қайтадан бумен өңделеді [4]. 

 
Сурет-2. Ұңғымаға циклді бу айдау процесі 

Бастапқыда бу циклді өңдеу тік ұңғымаларға арнап жасалған болса, кейінірек  

көлденең ұңғымаларға пайдалану кезінде эффективтілігі байқалды. Коллектор 

қалыңдығының жоғары эффектифтілігі (10 м-ден астам) және кеуектілігі (0,3-тен жоғары) 

болуы,  технологияны қолдануға қолайлы жағдайлар болып табылады. Буды циклдық 

өңдеудің негізгі технологиялық қиындықтары мен кемшілігі жылу шығынын жоғалтумен 

байланысты. Жылу шығынының жоғалуы,  будың энергия құрамын төмендетеді, кейде бу 

қыртысқа енгенге дейін де, бұл оның ерте конденсациялануына әкеледі. Көп мөлшерде 

жылудың жоғалуы, ұңғыма сағасынан өнімді қабаттың шыңына дейінгі аралықта және жер 

үсті бу тарату желісінде болады [5]. 
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Қорыта келе, мұнайды бумен ығыстыру – жоғары тұтқырлы мұнайды ығыстыру 

әдістерінің ішіндегі ең кең тараған әдістердің бірі. Сондықтан бұл әдісті жоғары тұтқырлы 

мұнай ұңғымаларында қолдану тиімді, экологиялық стандардтарға сай, технологиялық  

режимі жағынан қарапайым болып келеді. 
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ӨНДІРІСТІК АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ ТАЗАРТУДЫҢ 

 ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

MODERN METHODS OF INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT 

 

Убайдуллаева Н.А, 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, х.ғ.к.,аға оқытушы 

 

Ізасар А.И, 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, магистрант 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада ағынды сулардың табиғаты қарастырылып, олардың ластану 

деңгейі бағаланды, сонымен қатар  қазіргі таңдағы жетекші және өзекті мәселелерінің біріне 

айналған суды тазартудың бірқатар әдістері ұсынылды. Қазіргі кезде қалыптасқан жағдайға 

байланысты: өнеркәсіптің әртүрлі салаларының (металлургия, мұнай өңдеу, химия), ауыл 

шаруашылығының, көлік инфрақұрылымының және антропогендік қызметтің басқа да 

түрлерінің қарқынды дамуы су көздерінің ластануына үлкен себеп болып отыр. Ағынды су 

көздерін тазарту қазіргі таңда өзекті проблемаларының бірі болып табылады. Егер зерттелген 

судың сапасы жалпы қабылданған реттелетін талаптарға сәйкес келмесе, ағынды суларды 

ластанудың барлық түрінен тазарту қажеттілігі туындайды. 

Кілт сөздер: Ағынды су, механикалық әдіс, химиялық әдіс , термиялық әдіс, 

биологиялық әдіс, нейтралдау, тотықтандыру, мұнай. 

Аннотация. В статье рассмотрена природа сточных вод, проведена оценка степени их 

загрязнения, а также предложен ряд методов по водоочистке, ставшей одной из лидирующих 

и наиболее актуальных проблем нашего времени. В связи с ситуацией, сложившейся в 

настоящее время: бурное развитие различных отраслей промышленности (металлургических, 

нефтеперерабатывающих, химических), сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры 

и других видов антропогенной деятельности, водоочистка сточных вод является одной из 

лидирующих и актуальных проблем наших дней. Необходимость в очищении сточных вод от 

всевозможных типов загрязнений возникает, если качество исследуемой воды не 

соответствует общепринятым регламентированным требованиям. 

Ключевые слова: Сточная вода, механический метод , химический метод, 

термический метод, биологический метод, нейтрализация, окисление, нефть. 

Annotation. The article considers the nature of wastewater, assesses the degree of its 

pollution, and also offers a number of methods for water treatment, which has become one of the 

leading and most urgent problems of our time. Due to the current situation: the rapid development 

of various industries (metallurgical, oil refining, chemical), agriculture, transport infrastructure and 

other types of anthropogenic activities, wastewater treatment is one of the leading and urgent 

problems of our days. The need for wastewater treatment from all types of pollution occurs if the 

quality of the water under study does not meet the generally accepted regulated requirments. 
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Key words: Waste water, mechanical method , chemical method, thermal method, biological 

method, neutralization, oxidation, oil.        

       Өндірісте, тұрмыста немесе ауыл шаруашылығында пайдаланылған, сондай-ақ қандай да 

бір лас аймақ, оның ішінде елді мекен (өнеркәсіптік, ауылшаруашылықтық, коммуналдық-

тұрмыстық, нөсер, тағы баска ағындылар) арқылы өткен суды ағынды су деп атайды. Әр 

түрлі өнімдерді пайдалану және оларды көп мөлшерде өндіру адамның әрекеті қатысында 

жүреді, бірақ нәтижесінде бұл әрекеттен түрлі органикалық және бейорганикалық, соның 

ішінде токсинді қосылыстармен ластанған ағынды сулар пайда болады. 

     Ағынды су гетерогенді күрделі жүйе болып саналады, оның құрамында болатын 

органикалық және минералды қоспалар ерімейтін, коллоидты және еритін түрде кездеседі. 

Қазіргі кезде суды пайдаланудың айтарлықтай үздіксіз артуы орын алды; өзен, көл, тіпті 

теңіз суларына ағынды (ақаба су) суларды ағызып жіберудің ұлғаюынан туындайтын 

ластанудың тез жоғарылап бара жатқаны байқалады. 

     Осы жағдайдан шығу үшін: 1) ағынды суларды қайтадан пайдалануды ұйымдастыру; 2) 

судың өнім бірлігіне кететін шығынын азайту және біртіндеп «құрғақ» технологияларға 

көшу қажет.  

     Ағынды сулар пайда болу түріне қарай бірнеше түрге жіктеледі: 

-Өндірістік (өнеркәсіптік) ағынды сулар (өндірістің технологиялық процестерінде түзілетін) 

өнеркәсіптік немесе жалпы ағынды кәріз жүйесі арқылы ағызылады. 

-Тұрмыстық (шаруашылық-тұрмыстық) ағынды сулар (адамның тұрмыстық тіршілік әрекеті 

нәтижесінде пайда болатын) шаруашылық-тұрмыстық немесе жалпы ағынды кәріз жүйесі 

арқылы ағызылады. 

-Жер бетіндегі ағынды сулар (жаңбыр мен еріген болып бөлінеді-қар, мұз, бұршақ еріген 

кезде пайда болады), әдетте, нөсерлі кәріз жүйесі арқылы шығарылады.  

         Өндірістік ағынды сулар, атмосфералық және тұрмыстық сулардан айырмашылығы, 

тұрақты құрамға ие емес және оларды бөлуге болады. Ластаушы заттардың концентрациясы 

бойынша: әлсіз ластанған (құрамында 1-500 мг/л қоспалары бар); орташа ластанған 

(құрамында 500-5000 мг/л қоспалары бар); қатты ластанған (құрамында 5000-30000 мг/л 

қоспалары бар); қауіпті (құрамында 30000 мг/л астам қоспалары бар).Ластаушы заттардың 

құрамы бойынша: минералды қоспалармен ластанған, органикалық қоспалармен 

ластанған;минералды және органикалық ластанған .Қышқылдығы бойынша: агрессивті емес 

(рН 6,5-8); әлсіз агрессивті (сәл сілтілі — РН 8-9 және сәл қышқыл — рН 6-6,5) ; жоғары 

агрессивті (сілтілі — pH>9 және қышқыл — pH<6) деп жіктеледі. [1] 

       Жалпы су көздерін ластаушы заттарды мынадай үш түрге бөлуге болады: биологиялық 

(микроорганизмдер мен балдырлар, бактериялар), химиялық (мұнай өнімдері, ауыр 

металдар, беттік белсенді заттар), физикалық(радиоактивті заттар)ластаушы заттар.  

      Ағынды суларды тазарту үшін механикалық, химиялық, физика- химиялық, термиялық, 

биологиялық әдістер қолданылады. 

    Механикалық әдіс. Механикалық тазалау, әдетте, өндірістік ағынды суларды алдын-ала 

тазалаудың тәсілі болып табылады. Ерітілмейтін минерал және органикалық қоспалар 

жоғары шоғырланатын сулар үшін қолданылады. Механикалық тазалау үшін сүзгілеу, 

тұндыру және сүзу операцияларын пайдаланылады. 
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  1-сурет. Ағынды суларды механикалық әдіспен тазарту станциясының технологиялық 

схемас 

    1-ағынды су; 2-тор; 3-құм тұтқыштар;4- тұндырғыштар;  5-араластырғыштар; 6-байланыс 

резервуары; 7-шығару; 8- ұсатқыштар; 9-құм алаңдары; 10-метантенктер; 11-хлораторлы; 12-

тұнба алаңдары; 13-төгінділер; 14-қойыртпақ; 15-құм қойыртпағы; 16-шикі тұнба; 17- 

ашытылған тұнба; 18-дренаждық су; 19-хлорлы су; 

     Сүзгілеу ақаба сулардан 100-250 мкм мөлшерлі механикалық бөлшектерді,сондай-ақ 

құйылыстарды арықарай өңдеу барысында жабысып тұратын және тазалайтын жабдықтың 

қалыпты жұмыс істеуіне кедергі беретін аса майда талшықты ластануларды бөлуге арналған.  

      Тұндыру ақаба сулардан органикалық және минералдық текті ерітілмейтін, әрі жартылай-

коллоидті механикалық ластануларды бөлуге арналған. Ол сұйықтағы қатты бөлшектерді 

тұндыру заңына негізделген. Сонымен тұндыру барысында түйірленетін және сол кезде 

өзінің формасы мен мөлшерін өзгертетін бөлшектерді еркін тұндыру іске асырылады. Еркін 

тұндыру 1 % немесе 8 кг/м3 дейін бөлшектерді шоғырлаған кезде байқалады. Тұндыру 

құмұстағыштарда және тұндырмаларда іске асырылады. 

        Сүзу – ақаба суларды қалықтаған бөлшектерден терең тазалауға арналған. Фазаларды 

бөлу сұйықты өткізетін және қатты бөлшектерді ұстап қалатын кеуекті қалқа арқылы 

жүргізіледі. Қалқаларды таңдау ақаба судың қасиетінен, температурасынан және басқа 

факторлардан байланысты болады. Әсіресе торлы элементтері (микрофильтрлері және 

дағыра торы) бар сүзгілерді жиі пайдаланады. 

     Химиялық  әдіс. Химиялық әдісте ластағыштардың физикалық-химиялык  қасиеттерін 

ескере, оларды химиялық агенттерді қолдану арқылы жояды. Химиялық тазалауда 

қолданылатын негізгі әдістерге: нейтралдау, тотықтыру және тотықсыздандыру жолдары 

жатады.  

     Нейтралдау процесін кұрамында қышқылы немесе сілтісі бар ақаба суының рН мәнін 6,5 - 

8,5 аралыққа келтіру мақсатында қолданады.Нейтралдау үшін қышқылды ақаба  суымен 

сілтілі ақаба суын араластыруға, реагенттер қосуға, ақаба суын нейтралдау қасиеті бар 

сүзгіш материалдар арқылы жіберуге болады. Сүзгіш материал ретінде әк, мрамор және 

доломит қолданылады. Бұл әдіспен, әдетте, құрамында әр түрлі минералды қышқылдары бар 

ақаба сулары тазаланады. Сілтілі суларды нейтралдау мақсатында құрамында СО2, SO2, 

NО2 оксидтері бар түтінді газдарды жіберу әдісі меңгерілуде, бұл жағдайдың қолайлылығы 

екінші жағынан газды тастандылардың құрамындағы зиянды заттардан құтылу мәселесі де 

шешіледі. 
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       Тотықтандыру процесі ақаба суындағы улы қоспаларды (цианидтерді, мышьяктің 

еритін қосылыстарын және т. б.) басқа жолмен шығару қолайсыз немесе мүмкін емес 

болғанда ғана қолданылады. Ақаба суды тазалау үшін тотықтырғыш ретінде газ тәрізді 

немесе сұйылтылған хлор, ауа оттегі, озон,гипохлорит, сутек тотығы, калий перманганаты 

және басқа реагенттер пайдаланылады. 

       Озондау ақаба суын мұнай өнімдерінен, фенолдан, күкіртті сутектен, цианидтерден және 

басқа да қоспалардан тазалауға қолданылады. Күшті тотықтырғыш болғандықтан озонның 

сулы ерітінділердегі органикалық заттектерді және басқа қоспаларды ыдырататын қабілеті 

өте жоғары.Сонымен бірге суды озондағанда оның жағымсыз иісі, дәмі, бояуы жойылып, 

залалсызданады.[2] 

        Ағынды судағы ластағыштардан құтылу үшін іс жүзіңде пайдаланылатын физикалық-

химиялық әдістерге - каогуляция, флотация, электролиттік ірілендіру, су буымен айдау, 

сорбция, экстракция, гиперфильтрация, эвапорация, десорбция, дезодорация, дегазация, 

электрохимиялық тәсілдер (электролиз, электро-каогуляция, электрофлотация, 

электродиализ), ультрадыбыспен суды өндеу, т. б. жатады. Бұл әдістер қатарымен жүретін 

физикалық және химиялық процестерге негізделген. Механикалық және физикалық-

химиялық әдістер ақаба суларын тазалаудың алғашқы кезеңі, осыдан кейін олар 

биологиялық тазалауға жөнелтіледі. 

      Физика-химиялық әдіс. Ағынды сулардың физика-химиялық тазарту әдістеріне 

мыналарды жатқызуға болады: сорбция, экстракция, эвапарация, коагуляция, флотация, ион 

алмасу, электролиз, кристализациялау.     

 

    2-сурет. Ағынды суларды физикалық-химиялық әдісімен тазарту станциясының 

технологиялық схемасы 

1-ағынды су; 2-тор; 3-құм тұтқыштар; 4- араластырғыштар; 5- үлпек түзетін камера; 6-

көлденең тұндырғыштар; 7- барабан торлары; 8- сүзгіле; 9- байланыс резервуары; 10- су 

қоймасына шығару; 11- құм; 12-құм бункері; 13-Реагенттерді дайындау және мөлшерлеу; 14- 

тұнба; 15- тұнба тығыздағыштар;  16- центрифугалар; 17- хлораторлы; 18-шлам; 19- 

тұндырылған су. 
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       Сорбциялық әдіс статикалық және динамикалық жағдайларда қолданылуы мүмкін. 

Сорбенттер ретінде ұсақ дисперсті қатты заттар (белсендірілген көмір,кокс ұнтақтары, 

шымтезек, жоңқалар, каолин, күл және т.б.) қолданылады. Статикалық жағдайда тазаланатын 

ағынды суға сорбент ұсақталған түрде жіберіліп, сумен араластырып, содан кейін тазаланған 

судан тұндыру арқылы шығарылып алынады. Динамикалық жағдайда – мұнда тазаланатын 

ағынды су сорбенттердің бөлшектерінен түратын сорбциялық сүзгіштер арқылы сүзіледі.[3] 

        Экстракция әдісін қолдануда ақаба су сұйықтығын еріткішпен араластырады, ол 

процесс ластағыштың түріне және қай еріткіште жақсы еритініне байланысты Еріткішті 

төменнен жібереді, өйткені еріткіштің меншікті салмағы төгінді су сұйықтығынан жеңіл 

болғандықтан судың бетіне шығады. Бұл әдіс көбінесе ақаба судан органикалық қоспаларды 

шығарып алу қажетінде қолданылады, себебі олар суға қарағанда экстрагенттерде жақсы 

ериді.  

        Эвапарация әдісі – ақаба суды ластайтын ұшқын заттарды су буымен шығару. Ол 

мерзімді түрде жұмыс жасайтын аппараттарда немесе дистилляциондық колонкаларда 

жүзеге асады. Жылу алмастырғыштарда құрамында фенол бар су ысығаннан кейін 

коллоннаға түседі және ақаба судың қозғалысына қарай қатты булар шығарады. Ағынды 

судың құрамындағы ластағыштар ұшқыш бумен шығарылады.  

        Электролиз әдісі – ол суға салынған электродтар арқылы электр тогын жіберу арқылы 

қолданылады. Электродтар материалдардың суда еруіне ықпал жасап, коагулянт үлпектерін 

құрастырады және ластағыштарды шөктіреді. Электролиз және электродиализ кезінде 

молекулалар ығысады, сондай-ақ электродтарда иондардың түзілуі жүреді.  

      Жоғары кернеулі ток разрядынан туындайтын электрогидравликалық күші күрделі 

молекулалық ластағыштарды ыдыратуға қолданады. Ағынды суларды механикалық тазалау 

процесінде өлшемі 10 мкм болатын бөлшектерді жою қиын емес, бірақ ұсақ дисперсті және 

коллоидты бөлшектерді жою тіптен мүмкін емес. Оларды тазалау үшін коагуляция әдісі 

қолданылады. Коагуляцияның кең тараған түрі - флокуляция, яғни мұнда арнайы қосылған 

заттардың әсерінен қалқымалы зат жағдайында тұрған ұсақ бөлшектер жапалақ тәрізді, 

борпылдақ шөгінді түзеді. Коагуляция мен флокуляция әдістері химиялық, мұнай-химиялық, 

тоқыма, қағаз өндірісінен шыққан ағынды суды тазалауда кеңінен қолданылады. 

         Коагуляция процесін жүзеге асыруға арналған қажетті коагулянт мөлшері ағынды суды 

тазалауға қажеттті коагулянттың құрамына, шығынына, коагулянт түріне байланысты 

эксперименттік тұрғыда анықталады. Коагуляция нәтижесінде түзілген тұнба бірнеше 

микрометр өлшемді жапалақ түрінде болады. Тұнба жапалағының борпылдақ құрылымы 

жоғары ылғалды (96% - 99,9%) болып келеді. Резервуардағы электрокоагуляция кезінде бір - 

бірінен 10 мм қашықтықта орналасқан жазық болат электродтар арқылы 0,6 А/дм2 , кернеуі 

10 В -18 В-қа тең ток өтіп тұрады. [4] 

         Флотация – ерімеген қоспа бөлшектерінің ағынды судағы ауаның  жұқасперленген 

көпіршіктеріне молекулалар жабысып, осы бөлшектердің ауа көпіршіктерімен бірге судың 

бетіне көтерілу процесі болып табылады. Бұл әдіс құрамында мұнай, майлар, қағаз және 

целлюлоз талшықтары және т.б. бар ақаба суларды тазалауда қолданылады. 

       Өндірістік ағынды суларды иондық алмасу әдісімен тазалау тұзсыздандыру, ағынды 

сулардан улы қоспаларды (цианид және роданид қоспаларынан, мышьяктан), металл 

иондарын (хромның, никельдің, цинктің) шығару, сирек кездесетін элементтерді бөліп алу 

үшін қолданылады. Ол үшін сульфакөмір, ионалмастырғыш смолалар қолданылады. 
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Ионалмастырғыш синтетикалық смолалар екі негізгі топқа бөлінеді: катионидтер (КУ-1, КУ-

2) және анионидтер (МВИ - 6ТЭ, АН - 2Ф). 

        Биологиялық әдіс. Биологиялық жолмен ағынды суды тазалау үшін ластағыштарды 

ыдырататын, өздерінің қоректенуіне, өсуіне және көбеюіне пайдаланатын микроорганизмдер 

немесе оларды өз бойына сіңіретін өсімдіктер (биосүзбелер ретінде қалың өскен қамыс, қоға, 

т. б.) қолданылады. Биологиялық тазалауға қатысатын организмдерге әр түрлі бактериялар, 

балдырлар, саңырауқұлақтар, ең төмен сатыдағы жәндіктер, құрттар және басқалар жатады. 

Микроорганизмдердің қатысуымен екі процес - тотығу (аэробты) және тотықсыздану 

(анаэробты) жүреді.  

      Аэробты процестерге активті лайда немесе биопленкада өсетін микроорганизмдер суда 

еріген оттекті пайдаланады. Олардың тіршілігіне оттектің тұрақты құйылуы мен 20 -30 0С 

шамасындағы температура қажет.      Анаэробты тазалау процесі оттектің кіруінсіз өтеді, бұл 

жерде жүретін негізгі процесс - лайдың ашуы. Осы әдістер ақаба суларда көп мөлшерде 

органикалық заттектер болғанда және тұнбаларды залалсыздандыруға қолданылады.            

Ағынды судың биологиялық тазалануын табиғи жағдайда (суландырылатын жерде, 

биологиялық тоғандарда) және әртүрлі конструкциялық жасанды құрылыстарда - 

биосүзгіштерде, аэротенктер мен окситенктерде жүргізуге болады.  

       Өндірістік ағынды сулардың биологиялық тазалауын негізінде жылдамдығы жоғары 

болғанына байланысты жасанды жағдайда жүргізеді. 

       Ағынды суды биологиялық әдіспен тазалағанда ауру тудыратын бактериялардың 91-98 

% ғана жойылады, сондықтан тазаланған ақаба суларды су қоймаларына жіберудің алдында 

залалсыздандыру қажет. Ағынды суды заласыздандыру үшін кеңінен қолданылатын әдістің 

бірі газ тәріздес хлормен немесе хлорлы әк ертіндісімен хлорлау. Бұл процесте екісатылы 

реакция жүреді: 

Сl2 + Н2О = НСl + НОСl 

НОСl = НСІ+О 

       Реакция нәтижесінде бос атом күйінде түзілген оттек бактерия клеткаларының 

протоплазмасына кіретін заттектерді тотықтырады, соның саладарынан бактериялар 

жойылады. Ағынды суларды хлорлы әкпен дизенфекциялағаyда жүретін реакциялар газ 

тәріздес хлормен дизенфекциялағандағы процесте. 

2Ca(ClO)2 + 2H2O = Ca(OH)2 + 2НОСl + СаСl2 

        Хлорлау әдісін қолданғанда бактериялардың өніп-өсуінен басқа органикалық 

заттектердің қышқылдануы да тоқтатылады, каогуляция процесі жеделтетіледі және иіс 

азаяды. Механикалық тазалау жолын қолдану немесе өздігінен табиғи түрде тазалану 

арқылы ақаба судан бөлінген құрамында минералды және органикалық қатты заттектері бар 

тұнбалар жергілікті ауылшаруашылық және орман дақылдарының тыңайтқышы ретінде 

пайдаланылуымен қатар, биогаз алуға да жарамды. Ал ортақ канализациядан шыққан 

ағынды судың құрамында алуан түрлі улы заттектер кездесетініне байланысты олардан 

шыкқан тұнбалар тыңайтқыш ретінде қолдануға жатпайды. [4]  

        Биологиялық тазалау әдісі суды тұзсыздандыра алмайтынына байланысты, бұл тазалау 

әдісінен кейін судағы тұздардан құтылу үшін арнайы оларды бөліп шығаратын тазалау 

әдістері қолданылады. Бұларға дистилляция (булау), қатыру (мұздату), мембрандық, 

ионалмасу әдістері жатады.Дистилляция кеңінен қолданылатын және жақсы меңгерілген 

әдістің бірі. Буландыру қондырғылары арқылы тәулігіне 15-30 мың м3 суды тазалаудан 
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өткізуге болады. Қазақстанда ең қуатты буландыру қондырғысы Ақтау қаласының атом 

энергетика кәсіпорынында (тез нейтронды реактор) болған. 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, х.ғ.к.,  

Дабылова Әлия Айтқалиқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, магистрант 

 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада катализаторларды синтездеудің және металл органикалық қаңқалық 

полимерлердің (MOF- metal organic framework) негізіндегі катализаторларды синтездеудің 

әдістері қарастырылған.  

Металлорганикалық қаңқалық полимерлердің  құрамы мен құрылысы туралы әртүрлі 

ғылыми мақалаларының  зерттеу нәтижелері бойынша зерделеу жұмыстары жүргізілді. 

Түйінді сөздер: катализаторлар,наноқұрылымды катализаторлар, металлорганикалық 

қаңқалық полимерлер. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены методы, возможности получения синтеза 

катализаторов на основе металорганических каркасных полимеров ( MOF - metal organic 

framework). По результатам исследований различных научных статей о составе и строении 

металлоорганических каркасных полимеров проведена исследовательская работа. 

Ключевые слова: катализаторы,наноструктурные катализаторы, металлорганические 

каркасные полимеры. 

Annotation. This article describes the methods, composition and structure of the synthesis of 

catalysts and the synthesis of catalysts based on metal-organic frame polymers (MOF-metal organic 

framework). Based on the research results of various scientific articles on organometallic frame 

polymers, a research work was carried out. 

Key words: catalyst,nanostructured catalysts, metal organic framework 

Кaтaлизaтopлap мeн тacымaлдaушылapдың физикo химиялық жәнe тeхнoлoгиялық 

cипaттaмaлapы cинтeз жәнe дaйындaу әдici apқылы aнықтaлaды. Кaтaлизaтopлap cинтeзi 

кeзiндe жoғapы бeлceндiлiк пeн тaлғaмпaздықты қaмтaмacыз eтeтiн жoғapы бeтiндe 

кaтaлитикaлық opтaлықтap құpу қaжeт. Peaкциялap нeгiзiнeн iшкi бeтiндe жүpeтiндiктeн, көп 

жaғдaйдa мaкcимaлды бeткi қaбaты дaмығaн кaтaлизaтopлap дaйындaлaды. Coнымeн қaтap, 

әpтүpлi peaкциялap үшiн қaтты бeттiң құpылымы тap нeмece кeң қуыcтapмeн 

aнықтaлaды.Түйipшiктiң кaтaлитикaлық жәнe бeттiк қacиeттepi, oның мөлшepi мeн фopмacы 

кaтaлизaтop қaбaтының бeлceндiлiгi мeн тaлғaмпaздығын, мeншiктi өнiмдiлiгi мeн 

гидpaвликaлық кeдepгiciн aнықтaйды. Coндықтaн cинтeз жәнe түйipшiктeугe бaйлaныcты 
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oпepaциялapы кaтaлизaтopлapды дaйындaу тeхнoлoгияcындaғы мaңызды қaдaм бoлып 

тaбылaды[1]. 

Кaтaлизaтopлapдың caпacы химиялық өндipicтiң нeгiзгi көpceткiштepiн aнықтaйды. 

Қoлдaнылaтын бaйлaныc мaccacы: өнiм шығымы, үpдic қapқындылығы, peaктopлapдың 

үздiкciз жұмыc icтeу ұзaқтығы.  Coнымeн қaтap кaтaлизaтopлapды өндipугe жұмcaлaтын 

шығындap әдeттe мaқcaтты өнiмнiң өзiндiк құнының тeк пaйыздың үлeciн ғaнa құpaйды. 

Coндықтaн кaтaлизaтopлap өндipici бacқa көптoннaжды өнiмдepмeн caлыcтыpғaндa нaқты 

aйыpмaшылығы өнiмнiң өзiндiк құны eмec , бeлceндiлiгi мeн жұмыcқa тұpaқтылығы. 

Өндipicтiк кaтaлизaтopды дaйындaу мeн cинтeздeу әдicтepiнe қapaй кeлeci тoптapғa 

бөлугe бoлaды[2]: 

1. Тұндыpылғaн кaтaлизaтopлap ( тұз, oкcид, қышқыл, нeгiздi), мoнoлиттi нeмece eкiншi 

peттi қaлыптaлғaн құpылымды кaтaлизaтopлap 

2. Ciңдipiлгeн ( жaғылғaн) кaтaлизaтopлap ( тұз, oкcид, мeтaлл, қыщқыл нeгiздi) 

Кaтaлизaтopлapдың бұл түpiн дaйын түйipшiк тacымaлдaушылapдa нeмece қaлыптaу 

әдiciмeн aлынaды.  

3. Бacтaпқы кoмпoнeнттepдi мeхaникaлық apaлacтыpу apқылы aлынғaн кaтaлизaтopлap. 

4. Тop, cым cпиpaльдapы, цилиндpлep жәнe т.б. түpiндe aлынaтын бaлқытылғaн тұтac 

кaтaлизaтopлap (мeтaлл жәнe oкcидтi) 

5. Қaңқa (мeтaлл) кaтaлизaтopлapы.  

6. Цeoлиттep (мoлeкулaлық eлeуiш) 

Полимерлерді катализаторларды синтездеуде қолдану XX ғасырдың 70-90 жылдары 

дами бастады[3,4]. Алайда, металдарды полимерлерге бекітудің стандартты тәсілдері мен 

әдістерінің болмауы осы бағыттың дамуын едәуір баяулатты. Құрамында макромолекулалық 

компоненті бар каталитикалық жүйелерді зерттеуге деген қызығушылықтың артуы 

нанотехнологияның дамуымен және полимерлерді нанобөлшектерді тұрақтандырғыш 

ретінде қолданумен анықталды. Полимер металл кешендеріне негізделген катализаторлар 

көптеген жағдайларда әртүрлі каталитикалық процестерде жоғары белсенділікті көрсетті. 

МОҚП қасиеттерін синтездеу және зерттеу қазіргі химияның "ыстық нүктесі" деп 

аталады. Бұл тақырып ең жоғары ғылыми журналдардағы көптеген түпнұсқа мақалалар мен 

тақырыптарға арналған. Осы тақырып бойынша мақалалар саны жыл сайын артып келеді. 

Металл органикалық қаңқалар органикалық және бейорганикалық гибридті кристалды 

кеуекті материалдар. Олар органикалық «байланыс» молекулаларымнан тұратын оң 

зарядталған металл иондарының тұрақты массивінен тұрады. Металл иондары 

байланыстырушылардың иықтарын  қосатын, жасушаға ұқсайтын қайталанатын құрылымды 

түйіндерді құрайды. Осы қуыс құрылымның арқасында MOF өте үлкен ішкі бетке ие. 

Құрылымдық алуандығы және ұсақ қуыстардың мөлшерімен қоса, химиялық 

талғампаздығын басқара алу қабілеттілігінің арқасында MOF технологиялары адамзатқа 

газды таңдамалы мембраналар мен перспективалы және экологиялық таза сутегі отынын 

сақтауға, эффективті су жинауға, тіпті парниктік газдарды тікелей атмосферадан ұстап алуға 

арналған тиімді адсорбциялық материалдар жасауға керемет мүмкіндік береді сонымен қатар 

МОҚП негізінде жаңа буынның функционалды материалдары жасалады, мысалы, әртүрлі 

газдарды сақтау үшін, күрделі қоспаларды бөлу үшін, химиялық ток көздері, сенсорлар, 

катализаторлар ретінде. Осыған байланысты қаңқалық металоорганикалық құрылымдарды 

одан әрі зерттеу көптеген маңызды экологиялық стратегияларды жүзеге асыруда маңызды 

рөл атқаратыны сөзсіз. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F
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АҢДАТПА 

 

Атмосферадағы хром химиясы аз зерттелген, әсіресе құрамында хромы бар 

бөлшектердің сынамаларды ұзақ уақыт (24 сағат) сүзгіден өткізгеннен кейінгі әрекеті аз 

зерттелген. Сондықтан озонның (4 жиіл./млн.)  және оттектің белсенді түрлерінің (ОБТ) 

(>700 нмоль эквивалент H2O2) бөлшектерімен байланысты хромның өзара түрленуі әсерін 

зерттеу бойынша эксперименттер жүргізілді. Сүзгіде жиналған хром (IV)ның хром (III)ке 

дейін 24°C температурада, рН 4 және 10% салыстырмалы ылғалдылықта, қосымша озонсыз 

жағдаймен салыстырғанда, 2 сағаттық әсерден кейін 48 ± 3% -дан 26 ± 3% -ға дейін 

төмендеді. Озон мен ОБТ хром (III)-тің хром (VI)-ға дейін тотығуына әкелді pН 4 кезінде 

озон үшін 7% дейін және рН 9 кезінде ОБТ мен озон үшін 4,5 есе дейін), тепе-теңдік 

концентрациясына бірнеше сағаттан кейін қол жеткізілді. Озон мен ОБТ белгілі бір дәрежеде 

Cr (VI) тотықсыздандырады. Хромның (III) озонмен тотығуы температураның төмендеуімен 

баяулады, бұл төмен температурада хром (III) сынамаларын алу ауадағы 

тотықтырғыштармен хром (III) тотығуынан болатын нәтижелердің бұрмалануын азайтады 

деп болжауға мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: хром, озон, ОБТ, түрөзгеру, сынама алу, Cr (III), Cr (VI). 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Химия хрома в атмосфере мало изучена, особенно поведение частиц, содержащих 

хром, после их улавливания фильтрами в течение длительных интервалов отбора проб (24 ч). 

Поэтому были проведены эксперименты по изучению влияния озона (4 ppm) и связанных с 

частицами активных форм кислорода (АФК) (>700 нмоль эквивалента H2O2) на специацию 

хрома. Восстановление хрома (IV), собранного на фильтре, до хрома (III) при температуре 

24°С, pH 4 и относительной влажности 10% снизилось с 48±3% до 26±3% (p<0.001) после 2 ч 

воздействия по сравнению с условиями отсутствия дополнительного озона (контрольные 
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эксперименты). Озон и АФК привели к некоторому окислению хрома (III) до хрома (VI) (до 

7% для озона при pH 4 и до 4,5 раз для АФК и озона при pH 9), причем равновесная 

концентрация была достигнута через несколько часов. Озон и АФК могут компенсировать в 

некоторой степени восстановление Cr (VI), происходящие фильтрах с задержанными 

твердыми частицами. Окисление хрома (III) озоном замедлялось при снижении температуры, 

позволяя предположить, что отбор проб хрома (III) при низкой температуре позволит 

снизить искажение результатов, возникающее в результате окисления хрома (III) 

окислителями, содержащимися в воздухе. 

Ключевые слова: : хром, озон, АФК, преобразование, сынама алу, Cr (III), Cr (VI). 

 

ANNOTATION 

 

The chemistry of chromium in the atmosphere is poorly understood, especially the behavior 

of chromium-containing particles after they are captured by filters during long sampling intervals 

(24 h). Therefore, experiments were conducted to study the effect of ozone (4 ppm) and particle-

related reactive oxygen species (ROS) (>700 nmol of H2O2 equivalent) on chromium 

specialization. The reduction of chromium (IV) collected on the filter to chromium (III) at a 

temperature of 24°C, pH 4, and relative humidity of 10% decreased from 48±3% to 26±3% 

(p<0.001) after 2 hours of exposure compared to the conditions without additional ozone (control 

experiments). Ozone and ROS led to some oxidation of chromium (III) to chromium (VI) (up to 7% 

for ozone at pH 4 and up to 4.5 times for ROS and ozone at pH 9), and the equilibrium 

concentration was reached after a few hours. Ozone and ROS can compensate to some extent for 

the reduction of Cr (VI) occurring in filters with trapped solid particles. The oxidation of chromium 

(III) by ozone slowed down as the temperature decreased, suggesting that sampling chromium (III) 

at a low temperature would reduce the distortion of the results resulting from the oxidation of 

chromium (III) by oxidizing agents in the air. 

Keywords: chromium, ozone, ROS, transformation, sampling, Cr (III), Cr (VI). 

Атмосфералық жағдайда хром негізінен үш валентті [Cr(III)] және алты валентті 

[Cr(VI)] күйде болады. Cr (III) - тірі организмдердің дұрыс жұмыс істеуі үшін маңызды 

микроэлемент. Алайда, Cr(VI) улы болып табылады, құрамында Cr(VI) бар ауамен 

демалғанда қатерлі ісікке, астмаға, бронхитке әкеледі және мұрын қуысы зақымдануы 

мүмкін. Құрамында хром бар су ерітінділерінің химиялық қасиеттерін зерттелінуіне 

қарамастан (Гертин және т.б., 2005), атмосфералық хромның химиялық қасиеттері, атап 

айтқанда белсенді газдар мен бөлшектердің қатысуымен хромның түрөзгерістері нашар 

зерттелген [1]. 

Сенор мен Константину (1995) хромның сұйық қабатты бөлшектер мен тамшыларға 

атмосфералық реакцияларын модельдеді. Cr (VI) жартылай ыдырау периоды белсенді 

заттардың концентрациясына байланысты 6 с-тен 7 сағ аралығында болды. Грозе және 

басқалар хромның әр түрлі концентрациясында және әр түрлі салыстырмалы ылғалдылықта 

(RH) зертханалық реакция камерасында газдар мен белсенді заттар бөлшектерінің, соның 

ішінде HNO3, HCHO, O3, NO2, SO2, м-ксилол, бензол, Fe
2+

 және V
2+

  қоспасы болған кезде Cr 

(VI) реакцияларын зерттеді. 24 сағаттан кейін Cr (VI)-ның Cr (III) түріне ауысуы <5% -дан 

99% -ке дейін болды. Вернер мен басқалар (2006) және Нико мен басқалар (2009) газ тәрізді 

белсенді заттар (ОБТ және O3) атмосфералық хром ерітінділерінің химиялық реакцияларына 

қатысатынын көрсетті. Атмосфералық хромның (VI) (Хуан, 2012) соңғы камералық және 
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далалық зерттеулері SO2, өлшенген бөлшектер, оттегінің белсенді түрлері және ылғалдылық 

сынамаларды алу кезінде еритін хром формаларының валенттілік күйін өзгерте алатындығын 

көрсетті [2]. 

Амуеи Торкмахаллех және басқалар (2012) сілтілік рН-та Cr (VI) тұрақтылығы 

қоршаған бөлшектердің критикалық салыстырмалы ылғалдылығына байланысты екенін 

көрсетті. Айналадағы өлшенген бөлшектердің критикалық салыстырмалы ылғалдылығы 

23°C температурада 76%±2% құрайды. Алайда, салыстырмалы ылғалдылығы төмен және 

атмосфералық тотықтырғыштардың қатысуымен жиналған бөлшектердегі хромның 

тұрақтылығы жеткіліксіз зерттелген. Сынамаларды іріктеу аяқталғаннан кейін сынама 

іріктегіште біраз уақыт ұстау қажет болғандықтан, осы зерттеу барысында озонның және 

ОБТ бөлшектерімен байланысты құрғақ күйдегі бөлшектердегі (газ және қатты бөлшектер 

реакциялары) хромның спецификациясына әсері зерттелді, бұл озонмен және ОБТ 

бөлшектерімен байланысты хромның ерімейтін түрлерінің реакциясы болып табылады [3]. 

Cr(III) конверсия дәрежесі 4 ppm концентрациясы бар озон әсерінің 30, 60 және 120 

минуттан кейін 0,15±0,03% - дан 1,10±0.06% - ға дейін, 1,07±0,02% - дан 4,1±0,3% - ға дейін 

және 3,0±0,1% - дан 7,1±1,3% - ға (p < 0,001) дейін ұлғайды. Тиісінше, рН 4 кезіндегі 

бақылау тәжірибелерімен салыстырғанда (сурет. 1). Бақылау жағдайында өтетін Cr(III) 

конверсиясы мен озонның қатысуымен Cr(III) конверсиясы арасындағы статистикалық 

маңызды айырмашылық тепе-теңдік жағдайына жеткеннен кейін табылған жоқ. Бақылау 

жағдайында Cr(III) конверсиясы зертхана ауасында озон мөлшерінің аз болуына (Грозе и др., 

1988), сондай-ақ сақтау және талдау процесінде шектеулі конверсия нәтижесінде болады. 

Озонның қатысуымен 2 сағаттан кейін және озон болмаған кезде 4 сағаттан кейін Cr(III) 

конверсиясының одан әрі ұлғаюы байқалмады [4]. 

 

 

1-сурет. pH =4, T = 24 °С, RH = 10%.кезінде озонмен реакция кезінде және озон 

болмаған кезде (бақылау эксперименті) 
50

Cr(III) и 
53

Cr(VI) конверсиясы. 

1-суретте бақылау эксперименттері процесінде және озонның әсерінен Cr(VI) 

тотықсыздануы көрсетілген. Озонның қатысуымен CR(VI) конверсия дәрежесі тиісінше 1 

және 2 сағат әсер ету арқылы 16±2% - дан 8,4±1,8% - ға (p=0,013) және 48±3% - дан 26±3% - 

ға (p < 0,001) дейін төмендеді. Хром озонға ұшыраған кезде Cr(VI) қалпына келтіру кезінде 

пайда болған Cr(III) бөлігі Cr(VI) қалпына келеді. 
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2-сурет. pH =4, T = 24 °С, RH = 10% кезінде ОБТ мен озонмен реакция кезінде және 

озон болмаған кезде (бақылау эксперименті) 
50

Cr(III) и 
53

Cr(VI) конверсиясы. 

2-суретте рН 9, температура 24°C және салыстырмалы ылғалдылық 10% болған кезде 

озон мен оттегінің белсенді формаларының 
53

Сr(VI) және 
50

Cr (III) конверсиясына әсері 

көрсетілген. Бақылау жағдайында және озонның қатысуымен орташа конверсия рН 9, 

температура 24°C және салыстырмалы ылғалдылық 10% болған кезде сәйкесінше 6,4±0,3% 

және 29±2% құрады, бұл озон Cr(III) Cr(VI) - ге айналдырады деген болжауға мүмкіндік 

береді (2-сурет). рH 9 кезінде 
53

Сr(VI) орташа конверсиясы бақылау жағдайларында 

49±2%ды құрады. Озонды жүйеге енгізген кезде 
53

Cr(VI) конверсия дәрежесі орта есеппен 

16,0±2% - ға дейін төмендейді, бұл озонның әсерінен 
53

Cr(III) 
53

Cr(VI) - ға кері конверсияны 

көрсетеді. Химиялық реакциялар хром атомдары, озон және басқа да газ тәрізді 

тотықтырғыштар мен тотықсыздандырғыштар арасындағы бөлшектердің бетінде жүреді 

деген қорытындыға келді. 0,1 ppm концентрациясы бар озон дизель қозғалтқышының немесе 

қайталама органикалық аэрозольдің пайдаланылған газдарының қатысуымен pН =9, RH = 

40%, T = 20 °c кезінде 24 сағат өткеннен кейін Cr (III) тотығуына әсер етпейтінін көрсетті [5]. 
50

Сr(III) конверсиясының орташа дәрежесі ОБТ болған кезде және ОБТ болмаған кезде 

сәйкесінше 34±5% және 6,4±0,3% құрады (сурет. 2), бұл оттегінің белсенді формаларының 

әсерінен 
50

Cr(III) 
50

Cr(VI)-ге конверсиясын көрсетеді. Бақылау эксперименттері мен ОБТ 

қатысуымен жүргізілген эксперименттер статистикалық маңызды айырмашылықты көрсетті 

(барлық p < 0,001 мәндері). Уақыт өте келе барлық эксперименттер үшін өзгерістер 

байқалмады, бұл реакциялардың жылдам жылдамдығын көрсетеді. Бақылау эксперименттері 

үшін және ОБТ қатысуымен 
53

Сr(VI) орташа конверсиясы рН =9, T = 24 °С, RH = 10% 

кезінде тиісінше 47±5% және 15 ± 6% құрады (2-сурет), бұл 
53

Сr(III) бөлігін кері 

конверсиялау есебінен оттегінің белсенді түрлерінің әсерінен 
53

Сr(VI) конверсия дәрежесінің 

төмендеуін көрсетеді. Осы зерттеуде а-пиненнен түзілетін оттегінің белсенді формаларына 

кетон, альдегид, гидроксил, гидропероксил және эпоксил функционалды топтары (Павлович 

және Хопке, 2011) кірді, олар Cr(III) - ден Cr (VI) - ге дейін тотықтыра алады. 

рН 4-ке қарағанда, рН 9 кезінде озонның қатысуымен тепе-теңдік күйіне жеткеннен 

кейін Cr (III) тің анағұрлым қарқынды (p < 0.001) конверсиясы және Cr (VI)-ның (p < 0.001) 

аз қарқынды тотықсыздануы байқалды. Конверсияның мұндай өзгеруі қатты бөлшектердің 

кристалды құрылымдарының айырмашылығына байланысты болуы мүмкін, өйткені 
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ерітінділер сілтілі және қышқыл жағдайында кебеді. Сонымен қатар, екі рН мәні бар Cr (III) 

қоспасының әртүрлі массасы Cr(III) конверсия дәрежесіндегі айырмашылыққа әкелуі мүмкін. 

Озон болған кезде 
50

 Cr(III) - ді 
50

Cr(VI) - ге 12 және 24 °C температурада, рН 4 және 

10% салыстырмалы ылғалдылықта конверсиялау зерттелді. Жүйе сәйкесінше 12 және 24 °С 

температурада 4 және 2 сағаттан кейін және озонның жоғары концентрациясы кезінде тепе - 

теңдік күйіне жетті-бұл фондық концентрация жағдайында Cr (III) салыстырмалы түрде аз 

тотығу сынамаларды іріктеу немесе сақтау процесінде орташа төмен температурада (12°С) 

сынама алу аралығынан кейін пайда болады деп болжауға мүмкіндік береді [6]. 

Осы тәжірибелердің барлығында тұрақты жағдайда тепе-теңдік күйге жететіндігін атап 

өтуге болады. Бұл тепе-теңдік күйі ішінара бөлшектер құрғақ болғанша қоршаған ортаның 

жағдайына ұқсас болады, өйткені тек хромның беткі немесе беткі атомдары ғана реакцияға 

түсе алады. Алайда ылғалдылығы жоғары жағдайда бөлшектер еріп, сұйық қабат түзеді, 

сондықтан бөлшектердің құрамындағы хром атомдары не тотықтырғыш, не 

тотықсыздандырғыш заттармен әрекеттесе алады, ал екі валентті күйдегі атомдар саны 

өзгереді. Сол сияқты, іріктеу сүзгісіндегі қабықта реакциялар тек бөлшектер құрғақ болып 

қалған жағдайда ғана бөлшектердің бетімен шектеледі. Бөлшектердің бетінде жиналған 

хромның жылдамдығы сүзгі қыртысының салқындауы кезінде азаяды. 

Қорыта келе, озон мен ОБТ төмен салыстырмалы ылғалдылықта Cr(III) Cr(VI) 

түрлендіруді қамтамасыз ететін тотықтырғыш заттар екендігі анықталды. Атмосфералық 

жағдайда өлшенген бөлшектердің сынамаларын алу кезінде Cr(III) тотығуы тотықсыздану 

салдарынан Cr(VI) жоғалуын ішінара өтей алады. Бұл зерттеу тотықтырғыштар мен 

тотықсыздандырғыштардың қатысуымен хром формаларының бір немесе басқа валенттік 

күйге толық конверсиясы болмайтынын, бірақ олар тепе-теңдік күйіне жететінін көрсетеді. 

Cr(VI) соңғы массасының қоршаған орта бөлшектеріндегі хромның жалпы массасына 

қатынасы тепе-теңдік жағдайымен анықталады және мұндай жағдайлар өзгерген кезде 

өзгеруі мүмкін. Неғұрлым төмен температураларда реакциялар баяу өтеді, яғни салқындату 

сынамаларды іріктеу және сақтау процесінде Cr(III) немесе Cr(VI) тотығуы нәтижесінде 

пайда болатын жалған оң Cr(VI) мәндерін төмендетуге мүмкіндік береді. pН 4 кезінде, 2-4 

сағаттан кейін жүйе хромның тотығу / тотықсыздану арасындағы тепе-теңдік күйіне жетті 

және хромның спецификация реакциясы үшін жергілікті тепе-теңдік орнатылды. Мұндай 

нәтижелер сынамаларды іріктеу және хром концентрациясын өлшеу бұзылулармен 

жүргізілгенін көрсетеді, бұл қоршаған ауада газ тәрізді немесе аэрозоль тотықтырғыштардың 

болуына әкелді. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Данная статья посвящена одной из важнейших проблем XXI века – 

энергоэффективности и энергосбережению зданий и сооружений. Энергоэффективность 

приносит целый ряд преимуществ: сокращение выбросов парниковых газов, снижение 

спроса на импорт энергии, а также снижение затрат на уровне домохозяйства и экономики в 

целом. Повышение энергоэффективности является самым дешевым - и зачастую самым 

непосредственным - способом сокращения использования ископаемого топлива. В статье 

рассмотрены методы повышения энергосбережения посредством комплекса архитектурно-

строительных решений, приведены   методы   оптимизации   систем   обеспечения   

микроклимата   зданий        и сооружений.  

 

Введение 

В условиях современного мирового экономического кризиса чрезвычайно актуальной 

является проблема энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности зданий и 

сооружений. Снижение потребления исчерпаемых природных ресурсов, затрачиваемых на 

системы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК), является задачей 

первостепенной важности ввиду ограниченности этих ресурсов. В настоящее время в 

развитых странах Европейского союза перспективным направлением является 

проектирование и строительство энергоэффективных зданий или, так называемое, «зеленое 

строительство» [1, с. 163]. Зеленое строительство – метод проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий, целью которого является снижение энерго- и ресурсопотребление 

зданий и сооружений при сохранении или повышении комфортных условий микроклимата.  

Компоненты систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

Типичная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (рис. 1) состоит из 

заводского оборудования (чиллеры, бойлеры и т.д.), которое передает энергию через воздух, 

воду или хладагент в системы распределения воздуха, состоящие из серии вентиляторов и 

змеевиков. Эти распределительные системы обычно называются вентиляционными 

установками. Затем ГВС используют эту энергию для нагревания или охлаждения воздуха, 

подаваемого в офисные помещения. 

Воздух нагревается или охлаждается по мере прохождения через нагревательные или 

охлаждающие змеевики в системе распределения воздуха. На этом этапе также требуется 

отвод избыточного тепла, собранного из помещения, в атмосферу. Отвод тепла также может 

происходить через оборудование установки, такое как градирни или испарительные 

охладители. [2, с. 24] 
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Основные тепловые нагрузки в коммерческом здании являются комбинацией: 

—  тепла, производимого людьми 

—  тепла, вырабатываемого компьютерами и оборудованием 

—  солнечного излучения через окна 

—  теплопроводностью через стены, окна и крышу 

—  тепла, вырабатываемого освещением. 

Для обеспечения комфортных условий в помещении необходимо обеспечить подачу в здание 

свежего наружного воздуха. Это количество пропорционально количеству людей в 

помещении. Воздух снаружи обычно теплее летом и прохладнее зимой, чем желаемые 

условия в помещении; поэтому этот воздух должен быть кондиционирован. 

Кондиционирование этого свежего воздуха увеличивает нагрузку на систему. 

Как правило, воздух транспортируется по воздуховоду, в то время как вода и 

хладагенты распределяются по трубопроводам. Весь процесс является энергоемким - 

основными потребителями этой энергии являются оборудования ОВК (вентиляторы и 

насосы). Насосы и вентиляторы требуют энергии в виде электричества для распределения 

воды и воздуха по зданию. Чиллеры и бойлеры могут работать как на электричестве, так и на 

газе.  

Все системы в здании связаны через систему управления зданием (BMS), которая 

контролирует системы и обеспечивает точку, в которой проблемы могут быть 

диагностированы, а системы отрегулированы и оптимизированы. 

 
Рисунок 1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха 

 Возможности энергоэффективности в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

 Наибольшая часть (30-40%)  энергопотребления в офисном здании потребляется 

системами ОВиК [3, с. 35]. Важно сократить общее потребление энергии и повысить 

энергоэффективность, обеспечивая при этом комфортные условия. 

 Оптимальный комфорт для сидячей работы составляет от 20°C до 26°C, в зависимости 

от времени года [4, с. 15]. Как правило, температура в офисных зданиях должна меняться в 

зависимости от температуры наружного воздуха и меняться от месяца к месяцу. 

Для поддержания комфортной температуры и уровня влажности в здании система ОВК 

должна преодолевать все различные нагрузки в здании, которые работают против желаемых 
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условий. Методы повышения энергоэффективности в системах ОВК здания можно разделить 

на две категории: 

1. снижение нагрузок на системы ОВК 

2. повышение эффективности оборудования и систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Снижение нагрузок на системы ОВК 

— Уменьшение нагрузки на оборудование. Сокращение использования теплопроизводящего 

оборудования, такого как компьютеры, принтеры и освещение, уменьшит потребность в 

системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для кондиционирования 

воздуха в помещении. Простые вещи, такие как выключение мониторов, компьютеров или 

освещения, когда они не используются, снизят нагрузку на кондиционеры. 

— Улучшения фасада (стен). Повышение изоляционных свойств строительных материалов в 

целом уменьшит количество требуемого охлаждения или нагревания, и, следовательно, 

снизит общее потребление энергии. 

— Улучшения фасада (окон). Нагрузка на окно возникает в виде солнечного излучения и 

проводимости. Солнечное излучение относится к теплу, создаваемому при прохождении 

прямых солнечных лучей через окно и попадании на твердую поверхность во внутреннем 

пространстве, поглощающем электромагнитное излучение. Под проводимостью понимается 

перемещение тепла с более горячей стороны окна на более холодную сторону. Затемняющие 

устройства сводят к минимуму солнечную нагрузку от окон и уменьшают нагрузку в 

пространстве [5, с. 36]. Типичное окно с двойным остеклением проводит в помещение 

значительно меньше тепла, чем типичное окно с одинарным остеклением. Другим аспектом, 

который следует учитывать, является герметизация воздуха, отсутствие которой может 

привести к повышению требований к кондиционированию. 

— Вентиляция по требованию. Кондиционирование свежего воздуха требует значительных 

затрат энергии, так как часто температура воздуха в помещении значительно отличается от 

желаемой. Минимальное количество свежего воздуха требуется в помещении в соответствии 

с казахстанскими стандартами. Датчики на основе углекислого газа (CO2) могут быть 

использованы для определения минимального количества необходимого свежего воздуха и 

уменьшения количества подаваемого свежего воздуха, что позволяет экономить энергию. 

2. Повышение эффективности оборудования и систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

— Выбор системы. Значительная экономия энергии может быть реализована благодаря 

оптимальному выбору системы. Например, воздухообрабатывающая установка с 

переменным расходом воздуха (рис. 2) регулирует объем приточного воздуха в помещения в 

зависимости от требуемого количества отопления или охлаждения. Эта система позволяет 

более эффективно регулировать и сокращать расход воздуха, что снижает общее 

потребление энергии вентиляторами. Такое большее регулирование может также уменьшить 

потери энергии, связанные с повторным нагревом, когда система отопления 

противодействует системе охлаждения. 
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Рисунок 2. Воздухообрабатывающая установка с переменным расходом воздуха 

— Выбор оборудования. Выбор установки может существенно повлиять на общее 

энергопотребление здания. Например, конденсационные котлы, используемые для подогрева 

горячей воды, могут иметь брутто-коэффициент полезного действия более 90%.  

— Рекуперация энергии. Рекуперация энергии включает в себя улавливание отработанного 

тепла и ее переработку. Вытяжной воздух, как правило, ближе к требуемой температуре в 

помещении, чем свежий наружный воздух, вводимый в систему. Из отработанного воздуха 

может быть забрано тепло или "охлаждение", которое используется для предварительного 

нагрева или охлаждения свежего воздуха, поступающего в систему, до того, как он достигнет 

воздухообрабатывающую установку. Это снижает количество энергии, используемой 

центральным кондиционером для кондиционирования свежего воздуха. 

 

 
Рисунок 3. Рекуператор воздуха 

— Использование интеллектуального управления. Существует множество примеров 

стратегий интеллектуального управления, достигаемых путем оптимизации СЭЗ и 

построения доступной для нее информации. Одним из вариантов является установка 

программного обеспечения интеллектуального управления, которое позволяет BMS 

определить оптимальные условия эксплуатации для всей системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, чтобы достичь наименьшего энергопотребления. Для 

достижения этого важно оптимизировать информацию о потреблении для отдельных частей 

системы ОВК. Это может быть достигнуто путем установки систем автоматического 

мониторинга. Системы автоматического мониторинга - это продукты, специально 

разработанные для измерения энергопотребления, регистрации и распределения данных 

измерения энергии, а также для анализа и составления отчетов по энергопотреблению.  

— Экономный цикл. Экономный цикл подразумевает использование 100% наружного 

воздуха для подачи воздуха в помещение. Это происходит в то время года, когда наружные 

условия холоднее, чем температура рециркулирующего воздуха в режиме охлаждения. Это 
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позволяет установке выключать охлаждающие змеевики и снижать потребление энергии 

чиллерами. 

 

Заключение 

Ввиду ограниченности исчерпаемых природных ресурсов и постоянного повышения 

их стоимости, уменьшение затрат энергоресурсов, разработка, проектирование и 

строительство энергетически эффективных и энергосберегающих зданий и сооружений 

является актуальной проблемой. Рассматриваемая проблема является многофакторной и 

может быть решена следующими методами:  

— совершенствование архитектурно-строительных решений зданий и сооружений; 

— оптимизация систем обеспечения микроклимата зданий и сооружений.  

Данные методы позволяют значительно сократить потребление теплоты на отопление и 

вентиляцию зданий и сооружений в холодный период года, повысить их энергетическую 

эффективность и сократить использование энергоресурсов. 
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Аннотация. Казахстан является крупнейшей страной по запасам природных ресурсов и 

входит в двадцатку лидеров мира по запасам углеводородов. Однако нефтяная 

промышленность - один из крупнейших источников загрязнения окружающей среды. 

Производственная деятельность нефтеперерабатывающих заводов и нефтегазовых компаний 

имеет техногенное воздействие на окружающую среду, поэтому вопросы защиты 

окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов являются 

актуальными. При добыче, транспортировке и переработке нефти образуются такие отходы, 

как нефтешламы, нефть на хранении, нефтезагрязненная почва. Эти нефтяные отходы 

используются в народном хозяйстве лишь частично (10-15%), большая их часть используется 

неэффективно, например, когда мазут сжигается в качестве котельного топлива, нефтяные 

отходы накапливаются на полигонах и наносят вред окружающей среде. Наиболее опасные 

загрязнители компонентов окружающей природной среды, таких как поверхностные и 

подземные воды, рост почвы, атмосферный воздух - нефтешламы. В статье рассматривается 

основные аспекты использования нефтяных остатков, а так же возможности переработки и 

применения нефтешламов.  

Ключевые слова: нефтяные остатки, нефтешламы, использование, применение, переработка 

 

МҰНАЙ ҚАЛЫҚТАРЫН РАЦИОНАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНДІГІН БАҒАЛАУ 

ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚОЛДАНУ 

Аннотация. Қазақстан табиғи ресурстар бойынша ең ірі мемлекет және көмірсутегі қоры 

бойынша әлемдегі жиырма көшбасшылардың қатарына кіреді. Алайда, мұнай өнеркәсібі 

қоршаған ортаны ластайтын ең ірі көздердің бірі болып табылады. Мұнай өңдеу зауыттары 

мен мұнай-газ компанияларының өндірістік қызметі қоршаған ортаға техногендік әсер етеді, 

сондықтан қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мәселелері 

өзекті болып табылады. Мұнайды өндіру, тасымалдау және өңдеу кезінде мұндай қалдықтар 

мұнай шламы, қоймадағы мұнай, мұнаймен ластанған топырақ сияқты пайда болады. Бұл 

мұнай қалдықтары халық шаруашылығында ішінара ғана қолданылады (10-15%), оның көп 

бөлігі тиімсіз пайдаланылады, мысалы, мазут қазандық отыны ретінде жанғанда, мұнай 

қалдықтары полигондарда жиналып, қоршаған ортаға зиян келтіреді. Табиғи орта 

компоненттерінің, мысалы, жер үсті және жер асты сулары, топырақтың өсуі, атмосфералық 

ауа сияқты ең қауіпті ластағыштар - мұнай шламдары. Мақалада мұнай қалдықтарын 

пайдаланудың негізгі аспектілері, сондай-ақ мұнай шламын өңдеу және пайдалану 

мүмкіндігі туралы айтылады. 

Түйінді сөздер: мұнай қалдықтары, мұнай шламы, қолдану, қолдану, өңдеу 
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ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF RATIONAL USE OF OIL RESIDUES AND 

OPTIONS OF THEIR APPLICATION 

Annotation. Kazakhstan is the largest country in terms of natural resources and is among the 

twenty leaders in the world in terms of hydrocarbon reserves. However, the oil industry is one of 

the largest sources of environmental pollution. The production activities of oil refineries and oil and 

gas companies have a technogenic impact on the environment, therefore, issues of environmental 

protection and efficient use of natural resources are relevant. During the extraction, transportation 

and processing of oil, such wastes are generated as oil sludge, oil in storage, oil-contaminated soil. 

This oil waste is used in the national economy only partially (10-15%), most of it is used 

inefficiently, for example, when fuel oil is burned as boiler fuel, oil waste accumulates on landfills 

and harms the environment. The most dangerous pollutants of the components of the natural 

environment, such as surface and underground waters, soil growth, atmospheric air, are oil sludge. 

The article discusses the main aspects of the use of oil residues, as well as the possibility of 

processing and using oil sludge. 

Key words: oil residues, oil sludge, use, application, processing 

 

В настоящее время нефтегазовая промышленность, нефтегазопереработка и 

нефтехимия являются экономически важной частью топливно-энергетического комплекса. В 

результате их производственной деятельности при добыче, транспортировке и переработке 

сырой нефти образуется нефтешлам, который представляет собой многокомпонентные 

устойчивые агрегатные физико-химические системы, состоящие в основном из 

нефтепродуктов, воды и минеральных примесей (песок, глина , оксиды металлов и др.). 

Ежегодно при переработке и транспортировке нефти в Республике Казахстан в результате 

природных разливов и аварий образуется около 400 тысяч тонн нефтяных отходов, а ресурсы 

подземных вод оцениваются в 4,5 миллиона тонн. Наличие таких амбаров увеличивает риск 

гибели животных, загрязнения грунтовых вод и воздуха[1, с.45]. 

Нефтешламы используются при строительстве нефтяных и газовых скважин, 

эксплуатации месторождений, транспортировке, переработке нефти, очистке резервуаров, 

очистке сточных вод, ремонте оборудования и т.д. Наружные отстойники для хранения 

наносов занимают большую площадь и являются источником загрязнения окружающей 

среды из-за испарения легковоспламеняющихся и нефтепродуктов, а также загрязнения 

грунтовых вод. Поэтому обезвреживание и утилизация нефтешламов - актуальная задача. 

Нефтешламы представляют собой многокомпонентные стабильные агрегатные 

физико-химические системы, состоящие в основном из нефтепродуктов, воды и 

минеральных примесей (песок, глина, оксиды металлов и др.). Анализ текущей ситуации 

показал, что основная масса образующихся нефтесодержащих отходов сегодня находится в 

резервуарах нефтешламов, а остальная часть может находиться на изолированных участках 

на поверхности, что, естественно, оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 

В результате естественного испарения влаги из шламоуловителей происходит потеря жидкой 

части нефтешлама. В результате получается вязкая липкая паста разной степени 

пластичности. Нефтешлам нельзя перекачивать или транспортировать без предварительной 

обработки[2, с.75]. 

Накопление нефтешламов обычно происходит в специальных зонах или бункерах без 

какой-либо сортировки или классификации.  

Наблюдаются и другие естественные процессы, такие как осаждение, рост микробов, 

окисление и восстановление, но процесс восстановления может занять десятилетия из-за 

высокого уровня нефтепродуктов и соли, а также недостатка кислорода. 

Состав и свойства нефтешламов на очистных сооружениях также существенно 

различаются. 

Исходя из вышесказанного, обеспечение экологической безопасности является одним 

из главных приоритетов государства.  
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Увеличение количества отходов привело к необходимости инвестировать в проекты 

по развитию экологических институтов в Казахстане. Основная идея инвестирования в эту 

отрасль - получение продукции 1-4 класса опасности, в том числе нефтесодержащих 

отходов, пригодной для дальнейшего использования[3, с.58]. 

В настоящее время широко применяется метод термической дезинфекции 

нефтесодержащих отходов. Особенность этого метода в том, что отходы перерабатываются 

без предварительной подготовки и экологически безопасны. 

Продукт безопасности - извлечение золы, которая затем отправляется на захоронение 

в качестве стерильного материала. Целью термической обработки является устранение 

загрязнения окружающей среды отходами, общее снижение вредных воздействий за счет 

уменьшения их количества, снижение степени опасности нефтяных отходов с их сбором и 

разложением вредных веществ. Однако повторное загрязнение окружающей среды 

происходит в результате образования продуктов полусгорания во время работы 

мусоросжигательных заводов. Эта технология также потребляет много энергии, особенно 

при переработке нефтешламов с высоким содержанием влаги. Поскольку в неоднородных 

многокомпонентных системах, состоящих из металлов и воды, процесс сгорания может 

обеспечить восстановление химического состава отходов, минералов и энергии. В процессе 

сжигания отходов образуются газообразные продукты сгорания, тепловая энергия которых 

может использоваться как вторичный энергетический ресурс. Органические вещества в 

отходах могут гореть только тогда, когда они достигают требуемой температуры горения 

при контакте с кислородом. Многие химические соединения в отработанном масле 

устойчивы к воздействию воды при низких температурах и имеют низкую активность, что 

делает нефтешлам слабыми. 

Его можно добавлять в гидроизоляционные материалы, устойчивые к растворам 

кислот и щелочей. Значительное количество парафинов указывает на долговременные 

антикоррозионные свойства нефтешламов в материалах. А высокая концентрация 

природных поверхностно-активных веществ в нефтешламе обеспечивает прочную 

адгезионную связь с материалом. 

Еще один метод обработки нефтешламов - это приготовление топочного топлива, так 

как оно состоит из 17% воды и 1-10% механических примесей, которые легко отделяются от 

органического вещества при температуре 60-80 ° C. Одно из преимуществ этого топочного 

топлива - удобство транспортировки. Благодаря своей прочной конструкции нефтешлам 

подходит для погрузки и перевозки грузовиков с открытым верхом. Обеззараживание 

отработанного масла менее вредно для окружающей среды, чем его хранение[4, с.102]. 

В заключении, в последние годы нефтяные компании внедряют различные 

технологические решения по утилизации отходов бурения. Однако не существует 

стандартного метода обработки нефтешламов для обеззараживания и утилизации. Высокая 

концентрация тяжелых металлов в шламах механических и химических очистных 

сооружений нефтехимических предприятий не позволяет использовать традиционные 

методы обезвреживания почв и нефтесодержащих отходов, применяемые в 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В этой статье мы представляем ламинарное перемешанное конвективное воздушное 

охлаждение 2-ух одинаковых источников тепла, изображающих электронные составляющие, 

которые установлены в наклонном канале. Нижняя стенка канала нагревается при 

стабильной температуре и охлаждается смешанной конвекцией ламинарного потока при 

относительно небольшой температуре. Чтобы оценить качественные предложения, 

позволяющих улучшить тепловую конструкцию электронных устройств, данное 

исследование адресовано на исследование влияния число Рейнольдса, угла 

наклона, величин источников тепла, расстояния между ними. Все математические и 

физические предположения были проверены численным моделированием с использованием 

ANSYS FLUENT. Для проверки математической модели и численного метода тестовые 

задачи решались численно. Для численного решения данной задачи используется численный 

алгоритм SIMPLE. Итоги численного моделирования демонстрируют, то что теплопередача 

значительно возрастает при Pr=0,71 также при 5≤Re≤200. Полученные результаты 

показывают, что размеры источников тепла, число Рейнольдса, расстояния между ними, угол 

наклона канала оказывают существенное влияние на улучшение теплообмена внутри канала. 

Мы обнаружили, что общая теплопередача усиливается с увеличением высоты и ширины 

электронного компонента. 

Ключевые слова: Смешанная конвекция, канал, охлаждение, электронные 

компоненты, численное моделирование. 

 

ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Бұл мақалада біз көлбеу арнаға орнатылған электрондық компоненттерді бейнелейтін 2 

бірдей жылу көздерінің ламинарлы аралас конвективті ауа салқындатуын ұсынамыз. 

Арнаның төменгі қабырғасы тұрақты температурада қызады және салыстырмалы түрде 
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төмен температурада ламинарлы ағынның аралас конвекциясы арқылы салқындатылады. Бұл 

ғылыми зерттеу жұмысы электрондық құрылғылардың жылу құрылымын жетілдіре алатын 

сапалы ұсыныстарды зерттеу мақсатында Рейнольдс санының, каналдың көлбеу бұрышы, 

жылу көздерінің мөлшері, олардың арасындағы қашықтық әсерін зерттеуге бағытталған. 

Барлық математикалық және физикалық болжамдар ANSYS FLUENT көмегімен сандық 

модельдеу арқылы тексерілді. Математикалық модель мен сандық әдісті тексеру үшін тесттік 

есептер сандық түрде шешілді. Бұл есептің сандық шешімі үшін SIMPLE алгоритмі 

қолданылады. Сандық модельдеу нәтижелері жылу алмасудың Pr = 0.71 кезінде де, 5≤Re≤200 

кезінде де жоғарылайтындығын көрсетеді. Алынған нәтижелер жылу көздерінің өлшемдері, 

Рейнольдс саны, олардың арақашықтығы, каналдың көлбеу бұрышы канал ішіндегі жылу 

алмасуды жақсартуға айтарлықтай әсер ететіндігін көрсетті. Электронды компоненттің 

биіктігі мен ені ұлғайған сайын жалпы жылу берудің жоғарылайтынын анықтадық. 

Кілт cөздеp: Аралас конвекция, канал, салқындату, электронды компоненттер, сандық 

модельдеу. 

 

ANNOTATION 

 

In this paper, we present laminar mixed convective air cooling of 2 identical heat sources 

depicting electronic components that are installed in an inclined channel. The lower wall of the 

channel is heated at a stable temperature and cooled by the mixed convection of the laminar flow at 

a relatively low temperature. In order to evaluate the qualitative proposals for improving the 

thermal design of electronic devices, this study is aimed at studying the influence of the Reynolds 

number, the angle of inclination, the values of heat sources, and the distance between them. All 

mathematical and physical assumptions were verified by numerical simulations using ANSYS 

FLUENT. To test the mathematical model and the numerical method, the test problems were solved 

numerically. For the numerical solution of this problem, the numerical algorithm SIMPLE is used. 

The results of numerical simulations demonstrate that the heat transfer increases significantly at 

Pr=0.71 and also at 5≤Re≤200. The results obtained show that the dimensions of the heat sources, 

the Reynolds number, the distances between them, and the angle of inclination of the channel have 

a significant effect on improving the heat exchange inside the channel. We found that the overall 

heat transfer increases with increasing height and width of the electronic component. 

Keywords: Mixed convection, channel, cooling, electronic components, numerical 

simulation. 

 

Введение 
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С появлением высокоскоростных компьютеров рассеивание тепла на микрочипе стало 

источником беспокойства. Высокие температуры чипа влияют на надежность и 

производительность системы. Поэтому эффективный отвод тепла необходим для 

обеспечения лучшего срока службы системы. Многие исследователи изучали теплообмен в 

каналах с различными граничными условиями. Симметричный или асимметричный нагрев 

постоянной температурой или равномерным тепловым потоком был исследован 

аналитически [1-3], численно [4-6] и экспериментально [7-9]. В работе [10] численно 

проанализирована смешанная конвекция в вертикальном канале с дискретными 

выступающими источниками тепла, установленными на поверхности. Рассмотрены входные 

и выходные длины канала и положения источников тепла, установлено, что увеличение 

числа Рейнольдса и уменьшение числа Рэлея увеличивают конвективный теплообмен к 

неотапливаемой стенке. Хамуш и Бессай [11] численно исследовали двумерный ламинарный 

смешанный конвективный теплообмен с воздухом от нескольких одинаковых выступающих 

источников тепла в канале, открытом с обеих сторон. Было показано, что установка 

прямоугольной пластины над источниками тепла для модификации внутреннего потока 

приводит к значительному увеличению скорости отвода тепла от электронных компонентов. 

В другой работе Хамуш и Бессай [12] исследовали ламинарный смешанный конвективный 

перенос тепла в воздухе от двух одинаковых выступающих источников тепла, 

установленных в горизонтальном канале. Установлено, что увеличение расстояния 

разделения, высоты и ширины источников тепла оказывает существенное влияние на 

повышение скорости отвода тепла от компонентов, а следовательно, и на улучшение 

теплообмена внутри канала. С целью определения качественных предложений, которые 

могут улучшить тепловую конструкцию электронных устройств, настоящее исследование 

направлено на изучение влияния числа Рейнольдса Re, угла наклона q, размеров источников 

тепла S, расстояния между ними d на поток и тепловые поля. 

Математическая модель 

Для несжимаемой жидкости с постоянными теплофизическими свойствами, за 

исключением изменения плотности с температурой в силе плавучести уравнения импульса в 

направлении Y (т. е. справедливо приближение Буссинеска [13], безразмерные управляющие 

уравнения для нестационарной двумерной смешанной конвекцией являются: 
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Приведенные выше уравнения (1)-(4) безразмерны следующим образом:        
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где U и V - безразмерные компоненты скорости в направлениях X и Y соответственно, а P и 

 - безразмерные давление и температура соответственно. В уравнениях (2)-(4), 𝐺𝑟/𝑅𝑒2- 

число Ричардсона, где 𝐺𝑟 = 𝑔𝛽(𝑇𝑠 − 𝑇0)𝐻
3/𝜈𝑎𝑖𝑟

2  является число Грасгофа,  𝑅𝑒 = 𝜈0𝐻/𝜈𝑎𝑖𝑟 

является число Рейнольдса, 𝑃𝑟 = 𝜈𝑎𝑖𝑟/𝛼𝑎𝑖𝑟 является число Прандтля. На входе в канал v0-

скорость потока, а T0-равномерная температура. Каждый электронный компонент 

выдерживается изотермически, при равномерной температуре Ts и имеет 

𝑘𝑠, 𝑔, 𝛽, 𝜌, 𝜈𝑎𝑖𝑟 и 𝑘𝑎𝑖𝑟 – теплопроводность, ускорение свободного падения, коэффициент 

теплового расширения, плотность, вязкость, и теплопроводность жидкости соответственно. 

Начальные и граничные условия в безразмерной форме, используемые для компонент 

скорости и температуры, являются: 

при  0Y  и 10  X ; ,0U   ,1V   0    
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Для численного решения системы уравнений (1)-(4) используется численный алгоритм 

SIMPLE (полуявный метод для уравнений, связанных давлением) Патанкара Сполдинга [10]. 

 

Тестовая задача для компонентов поля скорости 

В этом разделе обсуждается следующая тестовая задача. Подробное описание этой 

тестовой задачи и эксперимента дано в [14,15]. 
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Рисунок 1. Сравнение профилей вертикальных скоростей V для Ra=10
3
 и  10

5
 

 

На рис. 1 показаны сравнения численных результатов данного исследования с 

вычислительными решениями [14], [15], [12]. Очевидно, что эти  численные результаты 

хорошо согласуются с нашей настоящей работой. По мере увеличения числа Рэлея вблизи 

горячей стороны канала развиваются скоростные пограничные слои. При Ra = 10
3
 эффекты 

естественной конвекции малы, а профиль скорости почти симметричен. 

Данной тестовой задачей была проверена точность численного алгоритма. Полученные 

данные сравнивали со значениями эксперимента.  Удовлетворительно получено согласие с 

данными измерений. Значения показали более близкое согласие со значениями измерений, 

чем значения моделирования других авторов. 

 

Реальная задача 

В данной работе мы представляем ламинарное смешанное конвективное воздушное 

охлаждение двух идентичных источников тепла, имитирующих электронные компоненты, 

установленные в наклонном канале, как показано на рис. 2. Каждый источник тепла имеет 

высоту h и ширину w, а также расстояние d между двумя электронными компонентами. 

Расстояние между входом канала и первым источником тепла равно L1, а между вторым и 

выходом канала- L2. H и L- ширина и длина канала соответственно. Предполагается, что 

параллельные пластины канала адиабатичны. В данном исследовании рассматриваются 

различные углы наклона канала 𝜃: 𝜃 = 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°. С целью 

определения качественных предложений, которые могут улучшить тепловую конструкцию 

электронных устройств, настоящее исследование направлено на изучение влияния число 

Рейнольдса Re, угла наклона q, размеров источников тепла S, расстояния между ними d.  
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Рисунок 2. Два источника тепла, имитирующие электронные компоненты, 

установлены в наклонной стенке канала. 

 

Численные результаты 

Моделирование проводилось с использованием ANSYS Fluent [16]. Для численного 

решения был выбран алгоритм SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations). 

Проведено детальное численное исследование усиления ламинарного смешанного 

конвективного теплообмена. В исследовании рассматриваются эффекты число Рейнольдса 

(Re= 5, 10, 50, 100, и 200), угол наклона (𝜃 = 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°), 

размеры каждого источника тепла и расстояние разделения d между двумя источниками 

тепла по структуре потока. Безразмерные геометрические параметры, рассматриваемые в 

данном исследовании, следующие: L1/H=2, L2/H=6, h=w, 2w, 3w а также d=w, 2w, 3w. В 

большинстве практических применений электронных систем охлаждения воздухом 

прочность плавучести не очень высока, а максимум число Грасгофа держится в порядке 10
4
. 

Соответствующая средняя разность температур ∆T=Ts-T0 и высота канала H составляют 

около 10 К и 20 мм соответственно. Охлаждающая жидкость-воздух (Pr=0.71). Все 

результаты представлены в безразмерных значениях. 
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Рисунок 3. Изменение безразмерной температуры 𝛩 при разных углах наклона канала  

 

На рис. 3 показано изменение безразмерной температуры 𝛩 для разных растояний 

разделения между двумя электронными компонентами и для разных углов наклона канала 

(𝜃 = 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°), а также для разных размеров источников тепла 

при Gr =10
4
 и Re=5 в канале.  Отсюда можно сделать вывод, что наиболее оптимальным 

вариантом является угол наклона канала при 𝜃 = 270° а в худшем случае - угол наклона 

канала θ = 90°. Далее для этих вариантов рассчитываем изменение безразмерной 

вертикальной скорости V и изменение безразмерной температуры 𝛩 при Re=10, 20, 50, 100, 

200. Это показано на рис. 4. Следовательно, можно сделать вывод, что увеличение число 

Рейнольдса может улучшить охлаждение электронных компонентов внутри канала.  

 

 

Рисунок 4. Изменение безразмерной температуры 𝛩 при Re=5, 10, 20, 50, 100, 200 

 

 

Рисунок 5. Изменение безразмерной температуры 𝛩 при Re=200 и при 𝜽 = 𝟐𝟕𝟎° 

 

На рис. 5 показано изменение безразмерной температуры 𝛩 для разных расстояний 

между двумя электронными компонентами при Re=200 и при 𝜃 = 270°. Следовательно, 

можно сделать вывод, что, увеличение число Рейнольдса и расстояния разделения может 

улучшить охлаждение электронных компонентов внутри канала. 
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Заключение 

В данной статье проведено численное моделирование ламинарной смешанной 

конвекции в наклонном канале, содержащем два источника тепла, имитирующих 

электронные компоненты. Модель и алгоритм решения были проверены с помощью тестовой 

задачи.  Полученные результаты показывают, что число Рейнольдса, угол наклона канала, 

размеры источников тепла и расстояние между ними оказывают значительное влияние на 

улучшение теплообмена внутри канала. Полученные результаты были сопоставлены с 

предыдущими работами, найденными в литературе. 

Основные результаты:  

Данная работа была подтверждена сравнением с численными результатами, 

найденными в литературе.  

Для  𝜃 = 180° максимальная скорость теплопередачи была получена внутри канала.  

Увеличение число Рейнольдса и расстояния разделения может усилить охлаждение 

электронных компонентов внутри канала.  

Теплопередача уменьшается при увеличении размеров источников тепла. 
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АННОТАЦИЯ 

Оқушылардың өз бетінше зертеушілік (шығармашылық) жұмыстарды орындау 

процесіндегі оқу іс – әрекеті оқушылардың шығармашылық іс – әрекетін ұйымдастыруға 

бағытталған. Бұл жерде оқушыларға өзіндік тапсырма ретінде дамытушы функциясы бар 

есептерді беруге болады. Мұндай есептер оқушылардың ойын дамытуға арналған және оқу 

объектісі болып табылмайды. Дегенмен бұл есептер оқытылатын материалдармен 

байланысты және оқушылардың шамалары жететіндей болуы керек. Әрине оқушылардың 

барлығы қиындығы жоғары бұл есепті шығара алмайды. Ол оқу іс – әрекетінің жартылай – 

іздеу кезеңінде оқушылардың сәйкес білікті қаншалықты берік меңгергеніне байланысты. 

Сондықтан көптеген оқушылар осындай есептерді шығару барысында мұғалім тарапынан 

айтарлықтай көмекті қажет етеді.  

 

Оқушылардың оқу іс – әрекеті тәсілдерін қалыптастыруға бағытталған есептерді 

қарастырайық:  

1) есептерді қабылдау білігін қалыптастыруға бағытталған есептер; 

2) негізгі қатынасты бөліп алу мақсатында есеп мәтінін түрлендіре алу білігін 

қалыптастыруға бағытталған есептер; 

3) есептің шешімін іздеу моделін құрастыру білігін қалыптастыруға бағытталған 

есептер; 

4) жалпы тәсілмен шығарылатын, есептер жүйесін құрастыру білігін 

қалыптастыруға бағытталған оқу есептері; 

5) есепті шығару процесі мен нәтижесін бақылау және бағалау білігін 

қалыптастыруға бағытталған оқу есептері; 

Оқушылардың оқу іс – әрекетін қалыптастыруға бағытталған мәтінді есептерді құру 

принципін анықтауда мына жағдайларды негізге аламыз: 

1. 7 – 9 сынып алгебра оқулықтарындағы мәтінді есептерді: сызықты теңдеулерді 

құрастыруға, бөлшек рационал теңдеулерді, квадрат теңдеулерді және сызықты теңдеулер 

жүйесі мен екінші ретті теңдеулер жүйесін құрастыруға берілген деп төрт түрге бөлуге 

болады.  

2. Мәтінді есептер жүйесіндегі: алгоритмдік, жартылай алгоритмдік, жартылай 

эвристикалық және эвристикалық есептерді шығарудағы іс – әрекетті қалыптастырудың 

ерекшеліктері.  

3. Оқушылардың танымдық іс – әрекетінің сипатына тәуелді есептердің екі түрін 

қолдану.  

Психологтардың, әдіскерлердің зерттеулерінде оқушының есептерді шығара білуі, ол 

шығарған есептер санына тәуелді емес оның есепті талдау дағдысының, есепті шығару 

жоспарын іздеу дағдысының дұрыс қалыптасуына байланысты екенін дәлелдеген. Бұл 

дағдылар қалыптаспаған жағдайда, оқушы есепті өздігінен шығаруға үйренбейді.  

Мәтінді есептерді теңдеулер мен теңсіздіктерді пайдалана отырып шығарудың 

оқушыларға қиындық туғызу себептері:  

1) есептің шартын дұрыс талдай алмауы; 
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2) шамалар арасындағы байланысты дұрыс меңгермеуі; 

3) тірек – есептерді шығару дағдыларының дұрыс қалыптаспауы; 

4) есеп шығару барысында мұғалім тарапынан оқушының ойлау әрекетін 

жеткіліксіз басқаруы; 

5) белгілі бір теңдеуді немесе теңсіздікті (олардың жүйелерін) шеше алмауы; 

6) есеп шығару әдісерін меңгертуде мұғалімнің сабақтастылық, бірізділік және 

жүйелік принциптерін дұрыс сақтамауы. 

Мәтінді есептерді теңдеулер мен теңсіздіктерді пайдалана отырып шығаруда ең 

алдымен дайындық кезеңінің дұрыс ұйымдастырылуының маңызы өте зор. Дайындық 

кезеңінде тірек – есептерді дұрыс таңдап алып, оны шығару әдістерін жүйелі қайталап 

отыруға көңіл бөлу керек.  

Орта мектеп мұғалімдеріне, жоғары оқу орнының математиканы оқыту әдістемесі 

магистранттар мен студенттерге арналып әзірленген «Методические основы обучения 

решению математических задач в школе» оқу құралымызда біз математика курсындағы 

санның пайызын және пайызы бойынша санды табуға, пропорцияны қолдануға, 

пропорциялық бөлуге және сандық байланыстарға, қозғалысқа, жұмысқа және еңбек 

өнімділігіне, бассейн мен құбырға арналған, қоспа мен концентрацияға (қосылымға) 

арналған мәтінді есептерді және оларды шығарудың тиімді әдістері мен тәсілдерін 

жүйеледік.  

Алгебра курсында сызықты теңдеулерді құрастыруға арналған мәтінді есептерді 

шығаруға оқытудың әдістемелік ұсынымдарын қарастырайық. 

1 – мысал. Тракторшы үш жер телімін жыртты. Бірінші телімнің ауданы барлық үш 

телім ауданының  
2

5
  –  не, ал екіншісі ауданының үшіншісі ауданына қатынасы  

3

2
÷

4

3
 . Егер 

үшінші телімде біріншіге қарағанда 16га кем болса, барлық үш телімде қанша гектар 

болады?  
Шешуі. Барлық ауданды табу үшін, жер телімдерінің аудандарын тауып, оларды қосу 

керек. Айталық телімдердің ауданы х, у, х – 16 (га) болсын.  

                   Синтез 

x =
2

5
(x + y − 16 + x) және 

 

есептің шарты бойынша 

y: (x − 16) =
3

2
:
4

3
 

 

 

y =
9

8
(x − 16) 

 

Теңдеудің мүшелерін бір жағынан екінші 

жағына қарама – қарсы таңбамен көшіреміз. 

x =
2

5
(2x − 16 +

9

8
x − 18) 

 

𝑦 – тің мәнін бірінші теңдеуге қойып 

көбейтудің үлестірімділік заңын қолданамыз. 

 x =
2

5
(
25x

8
− 34) 

 

Өрнекті ықшамдау. 

x =
272

5
. 

 

Теңдеудің түбірін, яғни x – тің мәнін табу. 

y =
9

8
(
272

5
− 16) =

216

5
. 

 

𝑦 – тің мәнін табамыз, жай бөлшектерге 

амалдар қолдану.  
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544

5
+

216

5
− 16 = 136(га) 

 

Жай бөлшектерге амалдар қолдану.  

 

Жауабы: 136 га. 

Кестелік әдіспен мәтінді есепті шығаруда оның шешімін аналитикалық іздеудің 

жалпы тәсілін тұжырымдаймыз –  

1. Есепке талдап жасап, анықтаймыз: 

а) есепте қамтылған шамалардың атауларын; 

ә) осы шамалардың арасындағы функционалдық байланысты, яғни есепте жүзеге 

асырылған негізгі қатынасты; 

б) есептегі есептік жағдайлар (элементтер) саны; 

в) әрбір есептік жағдайдағы белгілі және белгісіз шамаларды; 

г) белгісіз шамалар арасындағы байланысты; 

ғ) ізделінді шаманы.  

2. Әрбір жағдайдағы берілген және белгісіз шамалардың кестеге енгіземіз және 

теңдік, теңсіздік, арифметикалық амалдар белгілерін пайдаланып, белгісіз шамалардың 

сәйкесінше мәндерін өзара салыстырамыз. 

3. Есептің мәтінінің кестелік жазбасы негізінде есептің шешімін іздеу кестесін 

(моделін) құрастырамыз, ол үшін:  

а) белгісіз шаманы таңдау және оны әріппен белгілеу (мысалы, x); 

ә) белгісіз шамалардың сәйкесінше мәндері арасындағы орнатылған байланысты және 

есепте жүзеге асырылған негізгі қатынасты пайдалану; 

б) теңдеуді алуға негіз болатын теңдеуді немесе теңсіздікті жазу.  

4. Жазылған теңсіздікті пайдаланып, теңдеуді құрастырамыз. 

5. Есептің шешімін іздеуді аяқтау және алынған теңдеуді шешуге көшу. 

Есептің шартына сәйкес құрылатын теңдеулер әдетте қашықтықты, қозғалыстағы 

денелердің жылдамдығын, уақытты, су ағынының жылдамдығын (өзен бойымен қозғалыста) 

қамтиды.  

Түзу сызықты қозғалысқа арналған есептердің негізгі компоненттері: 

s – жүрген жол, v – жылдамдық және t – уақыт. 

Көрсетілген шамалар арасындағы байланыс келесі формуламен өрнектеледі: 

 

𝑆 = 𝑣 ∗ t;             𝑣 =
𝑠

𝑡
;               𝑡 =

𝑠

𝑣
; 

 

Денелердің қозғалысы кезінде әр түрлі жағдайлар болады.  

А және В нүктелерінің арақашықтығы  s болсын. Екі дене бірқалыпты қозғала 

бастады, бірақ олардың жылдамдықтары әр түрлі v1 және v2. С нүктесі – кездесі нүктесі, ал t 

– кездескенге дейінгі қозғалыс уақыты болсын. 

 
 

 Бір біріне қарама – қарсы қозғалысы кезінде АС=v1t, ВС=v2t болады. Осы екі теңдікті 

қосамыз:  

АС+СВ= v1t+ v2t=(v1+ v2)tАВ=s=(v1+ v2)t t =
𝑠

𝑣1+ 𝑣2
 

Егер бір дене екіншісін қуып жетсе, онда аламыз: АС=v1t, ВС=v2t 
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Осы теңдіктерді азайтамыз: 

АС – ВС=(v1–v2)t. 

 

АС – ВС=АВ=s болғандықтан, бірінші дененің екіншісін қуып жетуге кеткен уақыты 

келесі теңдікпен анықталады:  

 

𝑡 =
𝑠

𝑣1− 𝑣2
. 

2 – мысал. Екі велосипедші арақашықтығы 76 км екі ауылдан бір – біріне қарама – 

қарсы бір мезгілде шығып, 2 сағаттан кейін олар кездесті. Егер бір велосипедшінің 

жылдамдығы екіншісінен 3 км/сағ – қа кем болса, олардың жылдамдықтарын табыңдар.  

Шешуі. Оқушылармен бірлесіп, есептің мәтініне талдау жасаймыз. Оқушыларға 

келесі сұрақтар қойылады: 

Жүрген жол, жылдамдық және уақыт өзара қалай байланысқан? 

Әр жағдайда қандай шамалар белгілі? 

Бір велосипедшінің жылдамдығы екіншісінен қаншаға артық? 

Велосипедшілер 2 сағатта қандай қашықтық жүріп өтеді? 

Есепте қандай белгісіз шаманы ізделінді болады? 

Есепте қандай шамалар берілген? 

Есептің шешімін аналитикалық іздеудің негізгі үш кесте болатыны белгілі: 

берілгендер мен белгісіз шамалар кестесі және есептің шешімін іздеу кестесі (модель). 

Есептің мәтініне талдау жасап, берілгендер мен белгісіз шамаларды келесі 1 – кестеге 

енгіземіз. 

 

Кесте – 1  

Шама Велосипедші 

бірінші екінші 

Қозғалыс жылдамдығы, км/сағ            ?                      ?      3 – ке артық 

Қозғалыс уақыты, сағ 2 2 

Жүрген жол, км.            ?           +          ?         =76 
 

Бірінші велосипедшінің жылдамдығын х км/сағ арқылы белгілесек, онда есепті 

шығару моделі келесідей болады: 

 

Кесте – 2 

Шама Велосипедші 

бірінші екінші 

Қозғалыс жылдамдығы, км/сағ                       х             х + 3  

Қозғалыс уақыты, сағ 2 2 

Жүрген жол, км.              2 х         +       2 (х + 3)    = 76 
 

Ізделінді теңдеу: 2х + 2(х + 3) = 76, осыдан х = 17,5 

Жауабы: 17,5 км/сағ; 20,5 км/сағ. 
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Оқушылармен есепті шығарудың әр түрлі тәсілдерін қарастырған жөн. Мысалы, осы 

есепте егер іздеу стратегиясын өзгертсек, яғни бірінші велосипедшінің екіншімен 

кездескенге дейінгі жүрген жолын х км арқылы белгілесек, онда есепті шығару моделі 

келесідегідей болады: 

Кесте – 3 

Шама Велосипедші 

бірінші екінші 

Қозғалыс жылдамдығы, км/сағ                       
х

2
             

х

2
 + 3  

Қозғалыс уақыты, сағ 2 2 

Жүрген жол, км.              х               76 – х    қаншаға? 
 

Ізделінді теңдеу: (
х

2
 + 3)*2= 76 – х, осыдан х = 35 

Жауабы: 17,5 км/сағ; 20,5 км/сағ. 

  

3 – мысал. Екі темір жол бекетінің арақашықтығы 120км. Бірінші поезд осы 

қашықтықты екіншіге қарағанда 50 мин жылдамырақ жүреді. Бірінші поездың жылдамдығы 

12 км/сағ – қа артық. Екі поездың жылдамдықтарын табыңдар.  

Шешуі. Оқушылармен есептің шешімін аналитикалық іздеудің жалпы тәсілін 

пайдаланып, оның шартына талдаулар жасап, белгісіз шаманы таңдаумен осы әріппен 

белгілейміз: 

Екінші поездың жылдамдығы х км/сағ (х>0),сонда бірінші поездың жылдамдығы 

(х+12) км/сағ. 

50мин = 
50

60
=

5

6
сағ. 

Есептің шарты бойынша 4 – кесте құрамыз: 

 

Кесте 4 

Шама Поезд 

бірінші екінші 

Жүрген жол, s (км) 120 120 

Қозғалыс жылдамдығы, v (км/сағ) х+12 х 

Қозғалыс уақыты, 𝑡 =
𝑠

𝑣
    (сағ)        

120

𝜒+12
                 

120

𝜒
          

5

6
 сағ.жылдам 

 

Ізделінді теңдеу: 
120

𝜒
 – 

120

𝜒+12
=

5

6
,   осыдан  х1= –48;  х2= 36. 

Есептің шарты бойынша х  0, демек: бірінші поездың жылдамдығы 48 км/сағ; екінші 

поездың жылдамдығы 36 км/сағ. 

Жауабы: 48 км/сағ; 36 км/сағ. 

Өзен бойымен қозғалысқа арналған есептерді шығаруды оқыту барысында келесі 

жылдамдықтардың ара қатынасын есте сақтауды ұсынамыз: 

 

𝑣ағынмен = 𝑣менш + 𝑣ағын ; 
 

𝑣менш =
𝑣ағынмен + 𝑣ағынғақарсы

2𝑎
 

 

𝑣ағынға қарсы = 𝑣менш − 𝑣ағын 
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𝑣ағын =
𝑣ағынмен − 𝑣ағынғақарсы

2𝑎
 

 

𝑣сал = 𝑣ағын. 

 

4 – мысал. Қайық өзен бойымен 15 сағатта ағысқа өарсы жүрген жолын, ағыспен 13 

сағатта жүріп өтеді. Егер қайықтың меншікті жылдамдығы 70 км/сағ болса, өзеннің ағысы 

жылдамдығын табыңдар. 

Шешуі. Оқушылармен бірлесіп, есептің мәтініне келесі сұрақтар арқылы талдау 

жүргіземіз: 

Әр жағдайда қандай шамалар белгілі? 

Қайықтың ағыспен және ағысқа қарсы жылдамдығы өзара қалай байланысқан? 

Қайық қандай уақытта ағыспен және ағысқа қарсы жол жүреді? 

Қайық ағыспен және ағысқа қарсы қандай қашықтықта жол жүреді? 

Есепте қандай шамалар берілген? 

Талдаудан алынған нәтиже бойынша берілгендер мен белгісіз шамалардың келесі 

кестесін толтырамыз: 

 

Кесте 5 

Шама Қайық 

ағыспен ағысқа қарсы 

Қозғалыс жылдамдығы, v (км/сағ) 70 + ? 70 – ? 

Қозғалыс уақыты, 𝑡 (сағ) 13 15 

Жүрген жол, s (км)                   ?            =          ? 
 

Есептің шешімін іздеу кестесі (модель) 

 

Кесте 6 

Шама Қайық 

ағыспен ағысқа қарсы 

Қозғалыс жылдамдығы, v (км/сағ) 70 + ? 70 – ? 

Қозғалыс уақыты, 𝑡 (сағ) 13 15 

Жүрген жол, s=v*t (км)                   13(70 + x)  =   15(70 – x)   
 

Ізделінді теңдеу: 13(70 + x)  = 15(70 – x), осыдан x = 5   

Жауабы: 5 км/сағ. 

Алгебра курсындағы квадрат теңдеулерді құрастыруға және олардың қөмегімен 

мәтінді есептерді шығаруға үйрету тәсілдерін қарастырайық. 

5 – мысал. Моторлы қайық 28км өзен ағысымен және 25км ағысқа қарсы жүріп өтіп, 

54 км тұнық суда жүруге кеткен уақытты жұмсады. Егер ағыстың жылдамдығы 2км/сағ 

болса, онда қайықтың тұнық судағы жылдамдығын табыңдар. 

Шешуі. x км/сағ – қайықтың тұнық судағы жылдамдығы болсын, x0.  

Кесте 7 

Шама Поезд 

ағыспен ағысқа қарсы тұнық суда 

Жүрген жол, s (км) 28 25 54 

Қозғалыс жылдамдығы, v (км/сағ) х + 2 х – 2  х 

Қозғалыс уақыты, 𝑡 =
𝑠

𝑣
    (сағ)        

28

х + 2
          +         

25

х – 2 
                 

55

х
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Теңдеу құрастырамыз және шешеміз: 
28

х + 2
  +  

25

х – 2 
   

55

х
, 

53х
2
 – 6х  54(х

2
 – 4) немесе х

2
 + 6х – 216  0 

х1  –18  есептің шартын қанағаттандырмайды. х2  12   

Жауабы: 12 км/сағ. 

Жұмысқа және еңбек өнімділігіне арналған есептерді шығаруды оқытуда оқушыларға 

оның келесі негізгі компоненттерін ескерген жөн: 

А – орындалған жұмыс көлемі, 𝑡 – жұмыс уақыты,  

N – еңбек өнімділігі, яғни бірлік уақытта орындалған жұмыс. 

Көрсетілген шамалар арасындағы байланыс келесі формуламен өрнектеледі: 

𝐴 = 𝒩 ∗ 𝓉, 

 

𝒩 
𝒜

𝓉
, 

 

𝓉 
𝒜

𝒩
. 

 

Жұмысқа арналған есептер екі типке бөлінеді: 

1) жеке орындалатын жұмысқа арналған есептер (бұл есептер қозғалысқа 

арналған есептерге ұқсас шығарылады); 

2) бірігіп орындалатын жұмысқа арналған есептер. 

Жеке орындалатын жұмысқа арналған есептерді шығаруды үйретуді қарастырайық. 

6 – мысал. Токарь белгілі бір уақытта 240 бөлшекті жасау керек еді. Ол аспабын 

жаңартып, жоспарланған сағатына 2 бөлшек артық жасады және тапсырманы берілген 

уақыттан 4 сағатқа ерте орындады. Токары сағатына неше бөлшек жасауы керек еді? 

Шешуі. Есептің мәтініне талдау жүргіземіз: 

Есепте қандай шамалар берілген? 

Еңбектің өнімділігі, жұмыс уақыты және орындалған жұмыс көлемі өзара қалай 

байланысқан? 

Есепте әртүрлі неше жағдайды (оқиға, деректі) белгілеуге болады? 

Әр жағдайда қандай шамалар белгілі? 

Токарьдың еңбек өнімділігі қандай жағдайда үлкен және қаншаға? 

Қандай жағдайда тапсырысты орындау бойынша токарьдың жұмыс уақыты аз және 

қаншаға? 

Есепте қандай белгісіз шама ізделінді болады? 

Бұл есепте екі жағдай суреттеледі. Мысалы, токарьдың бөлшекті жасау бойынша екі 

жағдайы суреттеледі: жоспар бойынша және нақты. 

Талдау жасауымыз бойынша есептің шарты мен талабын кесте түрінде жазуға 

мүмкіндік береді: 

 

Кесте 8 

Шама Токарь 

жоспар бойынша нақты 

Еңбек өнімділігі (сағатына бөлшек)                ?                      ?   2 – ге  

Жұмыс уақыты (сағ)             ?                ?    4 – ке 

Орындалған жұмыс көлемі (бөлшектер) 240 240 
Шамалардың мәндері арасындағы белгілі байланыстарды, берілгендер кестесін 

пайдаланып, есепті шығару кестесін толтырамыз: 
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Кесте 9 

Шама Токарь 

жоспар бойынша нақты 

Еңбек өнімділігі (сағатына бөлшек)                  х                      х + 2 

Жұмыс уақыты (сағ)             
240

𝑥
          

240

𝑥+2
 4 – ке 

Орындалған жұмыс көлемі (бөлшектер) 240 240 
 

 Есепті шешу моделінен  
240

𝑥
  

240

𝑥+2
 (4 – ке) теңсіздігін жзамыз, осыдан теңдеуді аламыз:  

 
240

𝑥
– 4  

240

𝑥+2
. 

 

 Теңдеуді шешіп, есептің жауабын табамыз: 

 
240

𝑥
– 4  

240

𝑥+2
   немесе х

2
 + 2х – 120  0,  x10,   x12. 

 

Жауабы: 10 бөлшек 

Алгебра курсындағы рационал теңдеулерді құрастыруға және олардың көмегімен 

мәтінді есептерді шығаруға үйрету тәсілдерін ұсынамыз. 

Бірігіп орындалатын жұмысқа арналған есептердің мазмұны әдетте келесіге саяды: 

көлемі көрсетілмейтін және ізделінді болмайтын қандайда бір жұмысты бірқалыпты жұмыс 

істейтін бірнеше адам немесе механизмдер орнайды. 

Мұндай есептерде орындалатын барлық жұмыстың көлемі 1 деп алынады, барлық 

жұмысты орындауға қажетті уақыт t және бірлік уақытта орындалған жұмыс көлемі, яғни 

еңбек өнімділігі N келесі қатынаспен байланысады: 

 

𝒩 
1

𝓉
. 

 

Бұл типтегі есептерді шығаруға оқытуда келесі стандартты схемасын ұсынамыз. 

x – бірінші жұмысшының белгілі жұмысты орындау уақыты; 

y– екінші жұмысшының осы жұмысты орындау уақыты. 

Сонда, 
1

𝑥
 – бірінші жұмысшының еңбек өнімділігі, 

1

𝑦
 – екінші жұмысшының еңбек 

өнімділігі. 
1

𝑥
 + 

1

𝑦
 – бірігіп орындағанда еңбек өнімділігі. 

1
1

𝑥
 + 

1

𝑦
 
  

𝑥𝑦

𝑥 + 𝑦
 – тапсырманы бірігіп жұмыс істеу уақыты. 

Бірігіп орындалатын жұмысқа арналған есептерді шығаруды оқыту әдісі келесі 

алгоритмдік әрекеттерді орындаудан тұрады: 

1) орындауға қажетті барлық жұмысты 1 ретінде қабылдаймыз (егер жұмыстың 

көлемі нақты берілмесе); 

2)  әрбір жұмысының еңбек өнімділігін 
1

𝓉
 ретінде жеке табамыз, мұндағы t  

барлық жұмысты жеке орындау уақыты; 

3) әрбір жұмысшының жекелей өз уақытында орындаған барлық жұмыстың 

бөлігін табамыз; 

4) әрбір жұмысшының жекелей орындаған бөліктердің қосындысын барлық 

жұмыстың көліміне (1 – ге) теңестіріп, теңдеу құрастырамыз (егер есеп шартында бірігіп 

жұмыс істеп барлық көлем орындалғаны көрсетілсе).  
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7 – мысал. Екі бригада бірге жұмыс істеп, жер телімін 12 сағатта өңдеді. Егер 

бригадалардың жұмысты істеу жылдамдықтары 3:2 қатынасындай болса, олардың 

әрқайсысы жекелей жер телімін қанша уақытта өңдейді? 

 Шешуі. 3х – бірінші бригаданың жұмысты істеу жылдамдығы, 2х – екінші 

бригаданың жұмысты істеу жылдамдығы болсын.  

Бірінші бригада барлық жұмысты 
1

3𝑥
 сағатта, екіншісі – 

1

2𝑥
 сағатта орындайды.  

Олар бірігіп барлық жұмысты 
1

3х+2х
  

1

5𝑥
 сағатта орындайды.  

 

Есептің шарты бойынша, 
1

5𝑥
  12, осыдан х  

1

60
. 

Бірінші бригада барлық жұмысты 
1

3∗
1

60

  20 сағатта, екіншісі 
1

2∗
1

60

  30 сағатта 

орындайды. 

Жауабы: 20сағ және 30сағ. 

Алгебра курсында теңдеулер жүйесін құрастыруға және олардың көмегімен мәтінді 

есептерді шығаруға үйрету тәсілдерін ұсынамыз. 

8 – мысал. Саяхатшы өзен бойымен 90 км жолды қайықпен жүзіп өтті, содан кейін 10 

км жаяу жүрді. Ол жаяу жүрген жолына өзен бойымен жүрген жолына қарағанда 4 сағ аз 

уақыт жұмсады. Егер саяхатшы өзендегі жолына кеткен уақытындай уақыт жаяу жүрсе, ал 

жаяу жүрген уақытындай өзенмен жүзсе, онда бұл арақашықтар тең болар еді. Саяхатшы 

жаяу және өзен бойы қозғалысына қанша уақыт жұмсады? 

Шешуі. Саяхатшының өзен бойы қозғалысының жылдамдығы – х км/сағ, ал жаяу 

қозғалысының жылдамдығы – у км/сағ, x  0, у  0. 

Есеп шарты бойынша кесте құрамыз: 

 

 

Кесте 10 

Шама Саяхатшы 

Өзен бойымен Жаяу 

Бірінші шарт 

Жүрген жол, s (км) 90 10 

Қозғалыс жылдамдығы, v (км/сағ) х у 

Қозғалыс уақыты, 𝑡 =
𝑠

𝑣
    (сағ)                  

90

𝜒
                 

10

у
 4 сағ. 

Екінші шарт 

Қозғалыс уақыты, 𝑡 (сағ) 10

у
 

90

𝜒
 

Қозғалыс жылдамдығы, v (км/сағ) х у 

Жүрген жол, s=v*t (км)                   х ∗
10

у
                 у ∗

90

𝜒
 

 

Кестедегі берілгендер бойынша теңдеулер жүйесін құрып оны шешеміз 

 

{
 
90

𝜒
−

10

у
  4 

10х

у
  

90у

𝜒

{
90у − 10х  4ху

х2  9у2 {
у2 −  5у  0

х  3у
 [

{
у5
х15

{
у0
х0

  

 

Турист 
10

5
  2с жаяу жүрді, 

90

15
  6с  өзенмен жүзді. 
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Жауабы: 2с, 6с. 

Негізгі мектептің алгебра курсындағы мәтінді есептері анық айқындалатын 

тақырыптық белгіде болады. Олар дененің бірқалыпты қозғалысына (SV*t), бірлескен 

жұмысқа (АN*t), дененің массасын анықтауға (mS*V), аудан табуға (Sa*b), құндық 

қатысқа (Sm*n) және басқа да есептер. Дегенмен, мұндай есептерді шығарудың тәсілі біреу, 

тек жалғыз ғана. Себебі есептегі физикалық шамалар арасындағы функционалдық тәуелділік 

жалпы түрдегі a*bс теңдігімен өрнектеледі. Бұл теңдік есептегі қатынастар жүйесінің 

жалпылауы болып табылады. Сондықтан a*bс теңдігі жоғарыда көрсетілген есептердің 

нысандық аймақтарында жүзеге асырылатын негізгі (жалпылаушы) қатыс болып табылады. 

Оқушылардың көпшілігі күнделікті сабақтағы қолдана білетін дағдыларын 

пайдаланып мәтінді есептерді ретімен орындайды. Жоғары деңгейдегі мәтінді есептерді 

барлық оқушылар игере алмайды, сондықтан оны меңгеру үшін, яғни есептерді шығаруға 

оқыту үшін бастапқы деңгейдегі мәтінді есептерді барлық оқушылар игере алмайды, 

сондықтан оны меңгеру үшін, яғни есептерді шығарудан бастау керек. Жоғары деңгейлік 

тапсырмаларды орындауда оқушының дарындық қабілеті анықталады. Оқушыны теориялық 

материалдарға талдау жасатқыза отырып,өз бетімен іздене білуге баулуға, жүйелі ойлау 

қабілетін дамытуға, математикалық сауаттылығын қалыптастыруға, пәнге деген 

қызығушылығын арттыруға болады. 

Оқушыларды есеп шығаруға оқытуда олардың өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, 

есептердің біріңғай қисынды құрылымы төмендегідей болуын ұсынамыз: 

1) есеп шығару әдісін толық түсіндіретін типтік есеп; 

2) шығарудың және қажетті қосымша көмек көрсетудің жоспары берілетін типтік 

есепке ұқсас есеп; 

3) жоспары немесе нұсқаулары қысқартылған есеп, яғни есепті шығару 

барысында көмек көрсетуді азайтуға арналған есеп; 

4) есептің мазмұны мен күрделілігі дәрежесін түрлендіру арқылы өз бетімен 

дербес шығаруға арналған есептер; 

5) шығармашылық тапсырмалар, стандартты емес есептер. 

Әр жаңа тақырып бойынша жасалған деңгейлік жұмыстардың төрт деңгейге бөлінуі, 

үй жұмысын жақсы ұйымдастыруға және реттеуге мүмкіндік береді. Себебі, тақырыпты 

меңгерудегі төрт деңгейлік тапсырмалар үлгерімі өте жақсы оқушыға есептеліп, саған сәйкес 

құрылғандықтан, бұл жұмыстарды толық, сабақ үстінде орындап бітіруге, барлық 

оқушылардың мүмкіндігі жете бермейді. Сондықтан да, қалған тапсырмаларды сабақтан тыс 

уақытта мұғалімнің көмегімен мектепте немесе өз бетімен аяқтап келуге үйге беріледі. 

Соңғы кезде есептер оның оқыту процесінде қолдану мүмкіндігіне ғана байланысты 

емес, сонымен қатар есептің оқушылар алдында қандай түрде берілуіне байланысты. Егер 

осыған дейін оқушыларға ұсынылатын әрбір есептің шарты қысқаша және аяқталған мәтін 

түрінде рәсімделсе, ал қазіргі кезде жағдай басқаша. Есептер көп жағдайда оқушыларға 

нақты бір жағдаймен байланысты бүтіндей кешен түрінде беріледі. Осылайша есептердің өзі 

математиканы оқытудың құралы ретінде, ал олардың реттелген кешені – математиканы 

оқытудың белгілі бір әдісі болып табылады. Мұндай жағдай, мысалы мәселені оқытуда орын 

алады.  

Жоғарыда айтылғандай есептер шығару мектептегі білім беру барысында 

математикалық іс – әрекеттің негізгі түрі болып табылады. Жалпы алғанда Д.Пойа есептерді 

шығару – математиканы оқытудың өзегі деп тұжырымдайды. 

Математиканы дәстүрлі оқыту барысында оқушыларда берілген үлгі – стандарт 

негізінде белгілі бір амалдар орындау дағдылары қалыптасады. Осы себептен оқушылар 

белгілі бір ереже бойынша шығарылатын стандартты есептердің сәл өзгеше берілген 

жағдайда есепті шығара алмай қалған жағдайлары болады. Мектеп математика 

оқулықтарында оқушыларға бақылаудың, аналогияның, индукцияның рөлін көрсететін 

есептер аз берілген.  
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OCOБEННOCТИ МEТOДИКИ PACCЛEДOВAНИЯ ПPECТУПЛEНИЙ, CВЯЗAННЫX 

C ПOCPEДНИЧECТВOМ ВO ВЗЯТOЧНИЧECТВE 

Жуcупoвa Диaнa Бaзapгaлиeвнa 

Мaгиcтpaнт НAO AУ имeни X. Дocмуxaмeдoвa, cпeциaльнocти 7М04201- Юpиcпpудeнция, 

Кaфeдpa угoлoвнo-пpaвoвыx диcциплин, 2 куpc  

Г. Aтыpaу, Pecпубликa Кaзaxcтaн 

 

 

AННOТAЦИЯ 

В Cтpaтeгии нaциoнaльнoй бeзoпacнocти кoppупция нaзвaнa в чиcлe ocнoвныx 

иcтoчникoв угpoз нaциoнaльнoй бeзoпacнocти. Нecмoтpя нa тo, чтo в пocлeдниe гoды 

cтaтиcтикa, кacaющaяcя peзультaтoв бopьбы c кoppупциoнными пpecтуплeниями, кaк ни 

cтpaннo, ocтaeтcя пpимepнo нa oднoм уpoвнe, a пo oтдeльным пoкaзaтeлям дaжe cнижaeтcя, 

кoэффициeнт лaтeнтнocти этиx пocягaтeльcтв ocтaeтcя кpaйнe выcoким. Мeжду тeм 

oфициaльнaя cтaтиcтикa нe дeмoнcтpиpуeт выдaющиxcя уcпexoв в бopьбe ни c 

пpecтуплeниями кoppупциoннoй нaпpaвлeннocти в цeлoм, ни co взятoчничecтвoм (включaя 

пocpeдничecтвo) в чacтнocти. Ecть ocнoвaния пoлaгaть, чтo эти дaнныe укaзывaют лишь нa 

eщe бoлee выcoкую лaтeнтнocть пpecтупнoгo пocpeдничecтвa пo cpaвнeнию c пoлучeниeм и 

дaчeй взятки. Cтoль нeзнaчитeльныe пoкaзaтeли бopьбы c укaзaнными пpecтуплeниями 

имeют pяд пpичин. Oднa из ниx зaключaeтcя в тpуднo paзpeшимыx пpoблeмax квaлификaции 

дaннoгo видa пpecтуплeния, a тoчнee нecкoлькиx cocтaвoв пpecтуплeний 

Ключeвыe cлoвa:   

Кoppупция, пocpeдничecтвo вo взятoчничecтвe, мнимoe пocpeдничecтвo, 

paccлeдoвaния пpecтуплeний, кpиминaлиcтичecкиe мeтoдики paccлeдoвaния, oбщecтвeннo 

oпacныe дeяния, мeтoдикa paccлeдoвaния пpecтуплeния. 

Aнaлиз имeющиxcя paзнooтpacлeвыx публикaций пoкaзывaeт, чтo учeныe в oблacти 

угoлoвнoгo пpaвa paзвepнули aктивную диcкуccию нe тoлькo пo вoпpocaм тoлкoвaния и 

пpимeнeния дeйcтвующиx нopм, нo и пo пpoблeмaм измeнeния и дoпoлнeния угoлoвнoгo 

зaкoнoдaтeльcтвa, уcтpaнeния имeющиxcя зaкoнoдaтeльныx нeтoчнocтeй в кoнcтpукции 

cocтaвoв пocpeдничecтвa вo взятoчничecтвe. В cвoю oчepeдь кpиминaлиcтичecкиe мeтoдики 

и oтдeльныe мeтoдичecкиe peкoмeндaции, пocвящeнныe paccлeдoвaнию взятoчничecтвa и 

иныx кoppупциoнныx пpecтуплeний, ocтaютcя oдними из мнoгoчиcлeнныx и дocтaтoчнo 

paзpaбoтaнныx в кpиминaлиcтикe. Paзличным acпeктaм кpиминaлиcтичecкиx мeтoдик и 

мeтoдичecкиx peкoмeндaций пo выявлeнию, pacкpытию и paccлeдoвaнию дoлжнocтныx, 

cлужeбныx пpecтуплeний, пpecтуплeний кoppупциoннoй нaпpaвлeннocти (кoppупциoнныx 

пpecтуплeний), взятoчничecтвa пocвящeны paбoты Т. В. Aвepьянoвoй, Ю. В. Acтaфьeвa, М. 

O. Бaeвa, O. Я. Бaeвa, Д. И. Бeднякoвa, P. C. Бeлкинa, В. Т. Бoбpoвa, Ю. П. Бopулeнкo, В. C. 

Буpдaнoвoй, O. A. Вaгинa, И. A. Вoзгpинa, Б. В. Вoлжeнкинa, Т. C. Вoлчeцкoй, A. Ф. 

Вoлынcкoгo, В. К. Гaвлo, Б. Я. Гaвpилoвa и дp.  

Выcoкo oцeнивaя тpуды вcex пepeчиcлeнныx aвтopoв, oтмeтим, чтo oни, кaк пpaвилo, 

лишь упoминaют фигуpу пocpeдникa в дaнныx кpиминaлиcтичecкoй xapaктepиcтики 
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пpecтуплeний, в oпиcaнии типичныx cлeдcтвeнныx cитуaций и т. п., oднaкo нe aкцeнтиpуют 

нa нeй внимaния, нe пoкaзывaют ocoбeннocтeй выдвижeния и пpoвepки вepcий, выявлeния и 

paccлeдoвaния кoppупциoнныx пpecтуплeний в уcлoвияx дeятeльнocти пocpeдникa или 

мнимoгo пocpeдникa. В чacтнocти, нe вcтpeчaeтcя peкoмeндaций пo ocoбeннocтям 

пpoвeдeния нe oднoгo, a двуx oпepaтивныx экcпepимeнтoв: cнaчaлa – пpoтив пocpeдникa, 

зaтeм (ecли oн нe мнимый) – пpoтив взяткoпoлучaтeля. В публикaцияx нe учитывaлиcь 

peaлии дeйcтвующeгo угoлoвнoгo, угoлoвнo-пpoцeccуaльнoгo и инoгo aнтикoppупциoннoгo 

зaкoнoдaтeльcтвa.  

Oбъeктoм иccлeдoвaния выcтупaeт кpиминaльнaя кoppупциoннaя дeятeльнocть, 

cвязaннaя co взятoчничecтвoм, a тaкжe дeятeльнocть пpaвooxpaнитeльныx opгaнoв пo 

выявлeнию, pacкpытию и paccлeдoвaнию взятoчничecтвa и иныx пpecтуплeний 

кoppупциoннoй нaпpaвлeннocти. 

Пpeдмeтoм иccлeдoвaния являютcя зaкoнoмepнocти пpecтупнoй дeятeльнocти, 

cвязaннoй c пocpeдничecтвoм вo взятoчничecтвe, пpoтивoдeйcтвия угoлoвнoму 

пpecлeдoвaнию и cвязaнныe c ними зaкoнoмepнocти дeятeльнocти пpaвooxpaнитeльныx 

opгaнoв пo выявлeнию, pacкpытию и paccлeдoвaнию пpecтуплeний, cвязaнныx c 

пocpeдничecтвoм вo взятoчничecтвe. 

Нaучнaя нoвизнa peзультaтoв иccлeдoвaния cocтoит в тoм, чтo c учeтoм aвтopcкиx 

пoдxoдoв к кpиминaлиcтичecкoй клaccификaции взятoчничecтвa и иныx пpecтуплeний 

кoppупциoннoй нaпpaвлeннocти впepвыe фopмулиpуютcя пoнятиe и пpизнaки пpecтуплeний, 

cвязaнныx c пocpeдничecтвoм вo взятoчничecтвe. Нa этoй ocнoвe дoкaзывaeтcя 

нeoбxoдимocть coздaния чacтнoй мeтoдики (a тoчнee, ocoбeннocтeй мeтoдики) paccлeдoвaния 

этиx paзнopoдныx пpecтуплeний, выдeлeнныx пo угoлoвнo-пpaвoвoму и кpиминaлиcтичecки 

знaчимым ocнoвaниям.  

Пpecтуплeния, cвязaнныe c пocpeдничecтвoм вo взятoчничecтвe, xapaктepны тeм, чтo 

в пpaктикe oни peдкo бывaют coвepшeнными eдиничнo. Нaблюдaютcя двe вaжныe и 

пpaктичecки знaчимыe зaкoнoмepнocти этиx oбщecтвeннo oпacныx пocягaтeльcтв: a) oни в 

ocнoвнoм coвepшaютcя cepийнo, нeoднoкpaтнo; б) пpи квaлификaции oни чaщe вceгo 

пoдпaдaют пoд пpизнaки paзличныx coвoкупнocтeй cocтaвoв пpecтуплeний.  

В пpecтупнoй дeятeльнocти, cвязaннoй c пocpeдничecтвoм вo взятoчничecтвe, 

учacтвуют, кaк пpaвилo, двe или тpи ocнoвныe кaтeгopии лиц. В кpиминaльныx cитуaцияx 

мнимoгo пocpeдничecтвa учacтвуют кaк минимум взяткoдaтeль и мнимый пocpeдник. В 

cитуaцияx peaльнoгo пocpeдничecтвa. 

Учeт этиx paзъяcнeний, в coчeтaнии c aнaлизoм и oбoбщeниeм пpaктики 

paccлeдoвaния угoлoвныx дeл в oтнoшeнии дeйcтвитeльныx и мнимыx пocpeдникoв вo 

взятoчничecтвe, пoзвoлил пpийти к вывoдaм o тoм, чтo внoвь coздaвaeмыe, включaя 

нacтoящую, a тaкжe мoдepнизиpуeмыe кpиминaлиcтичecкиe мeтoдики paccлeдoвaния 

взятoчничecтвa, иныx кoppупциoнныx пpecтуплeний в oбязaтeльнoм пopядкe дoлжны 

coдepжaть peкoмeндaции пo пoвoду: 

 - c oднoй cтopoны, тaктичecкиx пpиeмoв, нaпpaвлeнныx нa избeжaниe пpoвoкaций и 

пoдcтpeкaтeльcкиx дeйcтвий co cтopoны oпepaтивныx coтpудникoв и coдeйcтвующиx им 

лиц;  

- c дpугoй cтopoны, пpoвeдeния тaктичecкиx oпepaций, нaпpaвлeнныx нa инициaтивнoe 

выявлeниe и изoбличeниe кoppупциoнepoв. «Инициaтивнoe выявлeниe и изoбличeниe» в 

зaдaннoм кoнтeкcтe oзнaчaeт пpaктичecкую peaлизaцию зaявлeннoгo вышe пpинципa 
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пpиopитeтa нacтупaтeльнoгo xapaктepa paccлeдoвaния, кoгдa пpaвooxpaнитeльныe opгaны нe 

тoлькo oжидaют пaccивнo тex, ктo пpидeт c зaявлeниями o вымoгaтeльcтвe взятки (тaкoй 

пoдxoд зaчacтую нeэффeктивeн), a caми идут в нacтуплeниe нa кoppупциoнную 

пpecтупнocть. 

Пo кpиминaлиcтичecки знaчимым ocнoвaниям выдeляeтcя цeлый pяд типoв личнocти, 

в чacтнocти peaльныe или мнимыe пocpeдники: - нe cвязaнныe фopмaльнo c дeятeльнocтью 

взяткoпoлучaтeля (poдcтвeнники, знaкoмыe, дpузья, лицa, paнee дaвaвшиe взятку 

кoнкpeтнoму дoлжнocтнoму лицу и дaлee, пo дoгoвopeннocти c ним, пpeвpaтившиe этo в 

пpecтупный пpoмыceл); - cвязaнныe c дeятeльнocтью взяткoпoлучaтeля пpoфeccиoнaльнo 

или пo дoлжнocти (aдвoкaты – cлeдoвaтeлям, cудьям; пoдчинeнныe – cвoим pукoвoдитeлям, 

лaбopaнты – в oтнoшeнии пpeпoдaвaтeлeй и т. п.). Выдeляeтcя тaкжe пpocтoe пocpeдничecтвo 

(пepeдaчa взятки чepeз oднoгo пocpeдникa) и cлoжнoe (чepeз нecкoлькиx пocpeдникoв). 

Пocлeднee выpaжaeтcя в paздeлeнии функций мeжду ними, нaпpимep: a) пocpeдничecтвo в 

пepeдaчe взятки; б) пocpeдничecтвo в coдeйcтвии пo пoвoду выпoлнeния тoгo, зa чтo oнa 

дaeтcя. 

Выдeляютcя и дpугиe типы пpecтупникoв. Oднaкo, нecмoтpя нa шиpoкoe иx paзнooбpaзиe, 

вce типы peaльныx и мнимыx пocpeдникoв вo взятoчничecтвe oбъeдиняeт oднa 

зaкoнoмepнocть: пpecтуплeния coвepшaютcя укaзaнными лицaми в cвязи c xopoшo извecтнoй 

им cлужeбнoй дeятeльнocтью, т. e. в paмкax пpaвooтнoшeний, в кoтopыx oни, кaк пpaвилo, 

являютcя cпeциaлиcтaми, имeют oпpeдeлeнный oпыт, знaния. 

Oпиcывaютcя тaкжe типичныe пpизнaки пoвeдeния пpecтупникa-пocpeдникa 

(мнимoгo пocpeдникa) в двуx типичныx кpиминaльныx cитуaцияx: 1) взaимooтнoшeния c 

peaльным либo пoтeнциaльным, a тaкжe мнимым (в cитуaцияx мнимoгo пocpeдничecтвa) 

взяткoпoлучaтeлeм; 2) взaимooтнoшeния c peaльным либo пoтeнциaльным, пo eгo мнeнию, 

взяткoдaтeлeм. 

В cлeдcтвeннoй cитуaции, кoгдa дoлжнocтнoe лицo caмo cooбщaeт o тoм, чтo нeкoe лицo или 

пocpeдник пpeдлaгaeт eму взятку либo пытaeтcя ee вpучить (35 % oт вcex изучeнныx дeл), 

пpeдвapитeльнaя пpoвepкa oбычнo нe пpoвoдитcя. Угoлoвныe дeлa пoдoбнoгo poдa нe 

пpeдcтaвляют кpиминaлиcтичecкoй cлoжнocти. Ocнoвнoe нaпpaвлeниe paccлeдoвaния здecь – 

этo фикcaция фaктa пepeдaчи взятки и дoкaзывaниe умыcлa нa ee пepeдaчу дoлжнocтнoму 

лицу. В cлeдcтвeнныx cитуaцияx, cвязaнныx c выявлeниeм дeятeльнocти тoлькo пocpeдникa 

(или мнимoгo пocpeдникa), oднo из ocнoвныx нaпpaвлeний – нeoбxoдимocть изoбличeния нe 

тoлькo пocpeдникa (ecли oн являeтcя тaкoвым, a нe мoшeнникoм), нo и взяткoдaтeля 

(взяткoпoлучaтeля), иныx coучacтникoв. Ecли нe cлeдoвaть этoму нaпpaвлeнию, тo вeликa 

вepoятнocть тoгo, чтo кoгдa c пoличным будeт зaдepжaн тoлькo пocpeдник, тo 

пpeдпoлaгaeмый взяткoдaтeль (взяткoпoлучaтeль) и coучacтники мoгут уйти oт угoлoвнoй 

oтвeтcтвeннocти, пocкoльку пepвый пoпытaeтcя «взять вce нa ceбя», т. e. пpизнaть вину в 

мнимoм пocpeдничecтвe.  
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ТҰТЫНЫЛҒАН ӨСІМДІК МАЙЫН ҚАЙТА ЭТИРИФИКАЦИЯЛАУ ҮШІН 

ТҰРАҚТЫ РЕСУРСТАРДАН АЛЫНҒАН ЕКІ НЕГІЗГІ ГЕТЕРОГЕНДІ  

КАТАЛИЗАТОРДЫ КИНЕТИКАЛЫҚ САЛЫСТЫРУ 

 Бектемісұлы Рақым                                                                                             

   Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,                                

      Қазақстан Республикасы,Ақтөбе қаласы                                                      

 

АННОТАЦИЯ. 

Сілтілі жер металл оксидтері биодизель отынын өндіруге қолайлы катализаторлар 

болып табылады, олардың ішінде CaO және MgO ең жақсы тиімділігімен танымал. Бұл 

зерттеуде биодизель отынын өндіру үшін үнемді және тұрақты ресурстардан синтезделген 

катализаторлар қолданылды. Нақтырақ айтсақ, кальций мен магний карбонатының көзі 

ретінде мидия қабықтары мен минерализацияланған  су тазарту шөгінділері 900 ° C-тан 

жоғары температурада кальций мен магний оксидтеріне айналды. Метанол мен 

пайдаланылған аспаздық май 24:1 және 22,5:1 қатынасында 12 және 9,08 мас. мидия 

қабықтары мен минерализацияланған су тазарту тұнбалары негізінде катализаторлар 

қатысуымен 250 мл екі бұрышты колбада реакция жасады. Араластырғыштың жылдамдығы 

350 айн / мин болған кезде температураның (328, 333, 338, 343 және 348 К) және уақыттың 

(1, 3, 5, 7 және 8 сағ) майдың биодизельге айналуына әсері зерттелді. Алынған нәтижелер екі 

катализаторды қолдана отырып, переэтерификация реакциясының бірінші ретті жалған 

кинетикасын көрсетеді.    

Қазіргі таңда жанармай мен энергияға сұраныстың артуына және қазбалы отын 

ресурстарының шектеулі болуына байланысты жаңартылатын альтернативті отын түрлеріне 

көп көңіл бөлінуде. Май қышқылдарының метил эфирі деп те аталатын биодизель отыны – 

альтертернативті жанармайлардың арасындағы тарихы терең, қолжетімді түрлерінің бірі. 

Қазбалы дизель отынымен салыстырғанда биодизель құрамында оттегі бар және жоғары 

жану температурасы мен майлау қабілетіне, цетан санына ие, сонымен қатар құрамында 

күкірттің төмен болуына байланысты жану кезінде қауіпті шығарындылардың шығуын 

төмендетеді. Биодизель отынын өсімдік майларынан, жануар майларынан және 

пайдаланылған өсімдік майының қалдықтарынан алуға болады. Переэтерификация 

реакциясы триглицеридтер мен метанол арасында жүреді, нәтижесінде жанама өнім ретінде 

әк пен глицерин пайда болады. Переэтерификация реакциясының типтік схемасы келесі 

теңдеуде берілген (1-теңдеу). 

R1COOCH2                                                                  HOCH2   R1COOCH3 

        |   |  | 

R2COOCH     + 3CH3OH                                             HOCH  +     R2COOCH3 

        |   | |                                   

R3COOCH2                                                                  HOCH2         R3COOCH3 
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Біртекті катализаторлармен салыстырғанда негізгі және қышқыл гетерогенді 

катализаторлар жеңіл және арзан бөліну мен регенерацияның артықшылықтарына ие. Жалпы 

алғанда, негізгі гетерогенді катализаторлар қышқылды катализаторларға қарағанда олардың 

жоғары белсенділігіне негізделген. Негізгі гетерогенді катализаторлардың ішінде кальций 

оксидіне (СаО) оның жоғары каталитикалық белсенділігіне, қалпына келуіне/қайта 

қолданылуына және оны өндіру үшін салыстырмалы түрде арзан ресурстардың көп болуына 

(қабық қалдықтары, жұмыртқа қабығы және т.б.) байланысты көп көңіл бөлінеді. Сонымен 

қатар, CaO аз мөлшерде FFA мен ылғалға сезімтал емес, сондықтан май қалдықтарына 

келеді. Қолданылатын катализатордың түріне қарамастан, реактордың конфигурациясы, 

реакция уақыты және оңтайлы процесс температурасы сияқты егжей-тегжейлі ақпарат алу 

үшін реакция кинетикасын құру қажет. Велкович және басқалар (2009) катализатор ретінде 

СаО қатысында метанолмен күнбағыс майының переэтерификациясының кинетикасын 

зерттеді. Олар процестің бірінші кезеңінде триглицеридтің массалық ауысуы реакцияны 

басқарғанын, ал соңғы сатысында химиялық реакция жылдамдықты анықтайтын факторға 

айналғанын анықтады. Тағы бір зерттеуде Доссин (2006) гетерогенді катализатор ретінде 

магний оксиді (MgO) катализделген этилацетат метанолизінің кинетикасын зерттеді. Олар 

сұйық фазада үш сатылы "Элей-Ридель" механизмін қолданып, метанолдың адсорбциясы 

осы реакцияның жылдамдығын анықтайтын кезең екенін анықтады. Бирла және басқалар 

(2012) гетерогенді базалық катализатор ретінде ұлулар қабығының қатысуымен 

пайдаланылған өсімдік майын переэтерификациялаудың бірінші ретті кинетикасы туралы 

хабарлады. Олар 79кДж.моль
-1

 активтендіру энергиясын және жиілік коэффициентін 

2,98×1010 мин
-1

 анықтады. Пукале(2015) гетерогенді қатты катализаторды қолдана отырып, 

пайдаланылған өсімдік майын переэтерификациялау кинетикасына ультрадыбыстың әсерін 

зерттеді. Олар К3РО4 катализаторының қатысуымен 64,241 кДж.моль
-1

 активтендіру 

энергиясын анықтады. Сонымен қатар, олар ұқсас жағдайларда әдеттегі тәсілмен 

салыстырғанда ультрадыбыстық қатысында жоғары өнімділікке ие болды. Шикізат құны, 

әдетте, биодизель өндірісінің жалпы құнының 70-80% құрайды. Сондықтан биодизельді 

жоғары тиімді катализаторларды қолдана отырып, жеуге болмайтын және пайдаланылған 

мұнай ресурстарынан алу технологиясын жасау қажет. Осы негізде осы зерттеудің мақсаты 

арзан ресурстардан алынған СаО және MgO катализаторларын қолдана отырып, 

пайдаланылған өсімдік майларынан биодизель өндірісінің шикізат құнын төмендету болды. 

[1] 

2. Материалдар мен әдістер  

2.1. Материалдар жергілікті мейрамханадан алынған өсімдік майының қалдықтары 

және метанол 99,5% осы зерттеуде этерификация және переэтерификация реакциялары үшін 

пайдаланылды. 97% күкірт қышқылы этерификация реакциясының катализаторы ретінде 

пайдаланылды. Қышқыл санын анықтау үшін 85% калий гидроксиді қолданылды. 

Переэтерификация реакциясында қолданылатын катализаторларды алу көзі ретінде 

пайдаланылған мидия қабығы мен минералсыздандырылған суы пайдаланылды. [3] 

2.2. Катализаторларды дайындау  

Мидия қабықтары мен минералсыздандырылған су тазарту шөгінділері ерітіндіде 

ұсақталды. Алынған ұнтақтар микробөлшектерді бөліп алғанға дейін екшеліп(125-250 мкм), 

содан кейін 110℃ температурада 18 сағат кептірілді. [3] 
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2.3. Этерификация реакциясы 

Этерификация реакциясы пайдаланылған майдың қышқыл саны 2 мг КОН/г маймен 

өлшенгендіктен, 1 мг КОН/г-дан төмен қышқыл санына жету үшін этерификация кезеңі 

жүргізілді. Этерификация реакциясы 5 мас.% H2SO4 катализаторы қатысында метанолдың 

майға молярлық қатынасы 18:1 кезінде 65℃-та 5 сағат бойы жүргізілді.Этерификациядан 

кейін пайдаланылған өсімдік майының қышқыл саны 0,49 мг КОН/г майға дейін төмендеді. 

2.4. Переэтерификация реакциясы термометр мен конденсатормен жабдықталған екі мойыны 

бар 250 мл колбада жүргізілді.Пайдаланылған май және метанолды катализаторды 350 

айн/мин араластырғышта араластырылды.Реакциядан кейін катализатор алдымен 

центрифугалау арқылы бөлінді, содан кейін глицерин мен алынған биодизель отыны бөлгіш 

ваннаның көмегімен бөлінді. Алынған биодизельдің тазалығын арттыру үшін өнім бірнеше 

рет сумен жуылады (90 с). Соңында, алынған биодизель отыны пеште 110°C температурада 2 

сағат ішінде кептірілді. [1] 

2.4. Процесс кинетикасы  

Реакция кинетикасын анықтау үшін температура мен уақыттың әсері зерттелді. 

Пайдаланылған катализаторлар майды танымалдылыққа жеткізу үшін жеткілікті 

болғандықтан, кері реакцияларды елемеуге болады. Сонымен қатар, реакция кезінде 

катализаторлардың концентрациясының өзгеруі де назардан тыс қалуы мүмкін. 

Переэтерификация реакциясы бір сатыда жүреді деп есептесек, переэтерификация 

реакциясының жылдамдығын келесі теңдеу арқылы есептеуге болады : 
  r

TG = - d[TG] / dt  = d[ME] / dt = k՛[TG] [ROH]
3                                    

(1) 

Мұндағы: TGr - триглицеридтер қолданылатын жылдамдық, 

                 [TG] – триглицеридтердің концентрациясы,  

                 [ME] - метил эфирінің концентрациясы, 

                 [ROH] – метанолдың концентрациясы,  

                 k ' - реакция тұрақтысы. 

 Метанолдың майға молярлық қатынасының жоғары болуына байланысты реакция 

кезінде метанол концентрациясының өзгеруін елемеуге болады және реакцияны жалған 

бірінші ретті реакция ретінде қарастыруға болады.  

 

2.5. Реакция кинетикасын анықтау  

Осы жұмыста мидия қабығының пайдаланылған катализаторының қатысуымен (12 

мас.) және минералсыздандырылған су тұнбасының катализаторы (9,08 мас.328, 333, 338, 

343 және 348 к температураларда 350 айн/мин араластыру жылдамдығы кезіндегі 

(метанолдың майға молярлық қатынасы тиісінше 24:1 және 22,5:1) кинетикасы зерттелді. Әр 

түрлі температурада уақытқа байланысты метил эфирінің конверсиясының өзгеруінің 

экспоненциалды тенденциясы переэтерификация реакциясының псевдо - бірінші ретті 

кинетикасын көрсетті.Мидия мен минералсыздандырылған су қабықтарын өңдеуге арналған 

бұл нәтижелер катализаторларды 328, 333, 338, 343 және 348 К температурада тұндырады. 

Тиісінше 2а және б суреттер. 
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2(а)-сурет.Кинетика көрсеткіштері 

 

2(б)-сурет.Кинетика көрсеткіштері 

 Сондай-ақ, әр температура үшін K және R 2 мәндері 3-кестеде келтірілген.3- кестеде 

көрсетілгендей температураның жоғарылауымен кинетикалық жылдамдық тұрақтысы 

жоғарылады. Сондай-ақ, жоғары температура мәндерінде жылдамдық константалары 

арасындағы айырмашылық төмен болды(1-кесте). [1]   

1-кесте 

Жоғары температура мәндерінде жылдамдық константалары арасындағы 

айырмашылық 

Мидия қабықтарының катализаторы 

N(K) K c
-1

 R
2
 

328 

333 

338 

343 

348 

0.0476 

0.0819 

0.1690 

0.2193 

0.2359 

0.94 

0.97 

0.97 

0.98 

0.98 

Минералсыздандырылған  су тазарту қондырғысының катализаторы 

N(K) K c
-1

 R
2
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328 

333 

338 

343 

348 

0.0478 

0.0932 

0.1574 

0.2240 

0.2326 

0.98 

0.98 

0.96 

0.98 

0.98 

 

Әдетте, негізгі катализаторларды қолдана отырып, мұнайды қайта этерификациялауға 

арналған активтендіру энергиясы 33,6–84 кДж.моль
-1

 аралығында 

болады.Минералсыздандырылған  су тазарту қондырғысының катализаторы болған кезде 

переэтерификацияның төменгі активтендіру энергиясын MgO молекулаларының болуымен 

түсіндіруге болады. Бұл тезірек реакцияға әкелді, сондықтан бұл катализаторы 

переэтерификация реакциясы үшін тиімді болады деп қорытынды жасауға болады. [4] 

3. Қорытынды 

Альтернативті жанармай алу барысында үнемді және экологиялық таза 

материалдарды пайдалану бүкіл әлемде биодизель өндірісін және оны пайдалануды 

кеңейтуде маңызды рөл атқарады. Бұл зерттеуде минералсыздандырылған  су тазарту 

қондырғысының катализаторы тұтынылған өсімдік майы мен метанолдан биодизель отынын 

алу үшін негізгі гетерогенді катализаторлар ретінде пайдаланылды және қолданылған  мидия 

қабықтарын кальцийлеу арқылы алынған катализатормен салыстырылды. Метил эфирінің 

конверсиясының өзгеруі барлық зерттелген температура мәндерінде экспоненциалды 

болғандықтан, екі катализаторды қолдана отырып, переэтерификация реакциясының жалған 

бірінші ретті кинетикасы қарастырылды. Сонымен қатар,минералсыздандырылған  су 

тазарту қондырғысының  катализаторы бес рет қайта қолданудың арқасында жоғары 

тиімділікке ие болды және СаО-ның аз ғана бөлігі (6,15%) метанолмен алынды, ал мидия 

қабығының кальцийленген қалдықтарының катализаторы үшін кеткен шығындар 60,17% 

құрады. Осылайша, Метанолдан туындаған минералды су тазарту шөгінділерінен алынған 

катализаторларды тұтынылған өсімдік майынан биодизель отынын өндіруге арналған үнемді 

және тұрақты гетерогенді катализатор ретінде сипаттай аламыз.  
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екі негізгі гетерогенді катализаторды кинетикалық салыстыру. « Biofuel Research» журналы 6 

(2015) 236-241  
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Аннотация 

 

Әр саладағы өндірістік ұйымдар күн сайын көптеген өндірістік процестер мен 

операцияларды басқарады. Менеджмент топтары жұмыстарды бақылайды, жабдықтарды 

тексереді, көптеген мәліметтер жинайды, бос уақытты барынша азайтуға және бәрінің 

біркелкі және біртіндеп жұмыс істеуін қамтамасыз етуге тырысады. Бұл міндеттерді қолмен 

орындау - бұл мүмкін емес мәселе. 

Жабдықты бақылаудың және нақты уақыт режимінде мәліметтерді өңдеудің ең қуатты 

құралдарының бірі - бақылау мен деректерді жинау (SCADA) - бұл мұнай-газ, көлік және 

өндіріс сияқты салалардағы маңызды операцияларды жоғары деңгейде қадағалауға 

мүмкіндік беретін басқару жүйесі. 

Түйінді сөздер: мұнай-газ жобаларын басқару және бақылау, SCADA жұйесі, SCADA 

жүйесін енгізу, сымсыз SCADA жүйелері, SCADA жүйесінің ерекшеліктері. 

 

1. Кіріспе 

 

SCADA жүйесі дегеніміз не? 

SCADA (Supervoryory Control And Data Acquisition) - бұл компьютерлерді, байланыс 

желілерін және нақты уақыт процесін басқаруға арналған есептеу платформасын қолданатын 

басқару жүйесінің кешені. SCADA жүйесі басқа перифериялық құрылғыларға, мысалы PLC 

және PID контроллерлеріне, технологиялық қондырғыға немесе ағынды, қысымды, 

температураны және басқа өндірістік процестердің айнымалыларын реттеу үшін 

технологиялық қондырғылармен немесе машиналармен интерфейс жасайды. SCADA - 

өнеркәсіптік басқару жүйесі (ICS). 

 

Өнеркәсіптік бақылау жүйесінің мақсаты неде? 

• Деректерді алу 

• Деректер байланысы 

• Ақпарат немесе мәліметтерді ұсыну 

• Бақылау жүргізу 
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Нақты уақыттағы ақпаратты бақылау арқылы SCADA технологиялық жабдықтың қалай 

жұмыс істейтінін көрсетеді. Жабдықтағы датчиктер ақпаратты RTU (алыстағы терминал 

блоктары) және PLC арқылы жібереді. Осылай жасай отырып, SCADA жүйесі процесстегі 

ауытқуларды нақты уақыттағы деректерді жиналған мәліметтермен салыстыру арқылы 

анықтай алады, операторға мәселені шешу үшін әрекет ету арқылы басқару туралы ескерту 

үшін дабыл құра алады, техникалық қызмет көрсету персоналын неғұрлым 

ақпараттандырылған және тиімді етуге мүмкіндік береді. 

 

2. SCADA негіздері 

 

SCADA - бұл өндірістік ұйымдардың күнделікті жұмысына көмектесу үшін жасалған 

аппараттық және бағдарламалық жасақтаманың қуатты жүйесі. Бұл операторларға 

жабдықтар мен процестерді, соның ішінде контроллерлерді, кіріс / шығыс құрылғыларын, 

байланыс жабдықтары мен тұтастай жүйелерді көбірек басқаруға мүмкіндік береді. Әдетте, 

бұл қашықтықта орналасқан, көбінесе байланысы шектеулі активтерді басқаратын бірнеше 

ішкі жүйелерді қамтиды. 

SCADA: 

 Әр түрлі параметрлер шеңберіндегі процестерді бақылау 

 Адам-машина интерфейсі (HMI) бағдарламалық жасақтамасы арқылы қызметкерлер 

мен жабдықты қосу 

SCADA жүйесі әрдайым операцияны басқарудың негізгі жүйесі бола бермейді. Мұның 

орнына ол мониторинг пен параметрлеуге көбірек көңіл бөледі. SCADA жүйелері 

датчиктерден, есептегіштерден, есептегіштерден, енгізу-шығару модульдерінен, деректерді 

тіркеушілерден және басқа құрылғылардан мәліметтер жинайды. Жүйе мәліметтерді өңдейді 

және ақпаратты ұйымның негізгі басқару жүйесіне жібереді. Одан кейін операторлар тезірек 

және дәлірек және толық ақпаратпен жақсы бизнес шешімдер қабылдау үшін деректерді 

талдайды және түсіндіреді. 

SCADA жүйесінің басқа өндірістік басқару жүйелерінен айырмашылығы, ол үлкен 

қашықтықта бөлінуі мүмкін бірнеше алаңдарды қамтитын ауқымды процестерді қамтиды. 

Сонымен қатар, SCADA қарапайым процедуралардан күрделі конфигурацияларға дейін 

барлығын орналастыра алады. Жақсы жасалған SCADA жүйелері масштабты болып 

табылады, сондықтан олар өңдей алатын айнымалылар саны санаулыдан жүз мыңға дейін 

жетеді. 

Жеке және мемлекеттік секторлар өздерінің жұмысын жақсарту және процестерін жақсарту 

үшін SCADA жүйелерін қолдануы таңқаларлық емес. Мұнай мен газ, тамақ пен 

сусындармен, сумен және сарқынды суларды тазартумен, ауыл шаруашылығы, 

фармацевтика, телекоммуникация, энергетика, тасымалдау, қайта өңдеу, өндіріс және 

энергетика SCADA жүйелерін қандай да бір түрде қолданады. 

SCADA жүйелері келесідей нәтижелер беретіні белгілі болды: 

 Энергетика: SCADA жүйелері электр станциялары, жылу станциялары, 

коммутаторлар мен айырбастау станциялары сияқты өндірістік ұйымдардағы 

энергияның физикалық, химиялық және биологиялық қасиеттеріне қатысты 

деректерді жиі бақылайды. 

 Өндіріс: SCADA жүйелері өндірісті, балқыту зауыттарын, орау желілері мен 

қоймаларды басқару үшін өндіріс секторында өте маңызды. 
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 Ғимараттарды басқару: SCADA жүйелері ғимараттардың ауа баптау және 

қауіпсіздік жүйелері сияқты ерекшеліктерін басқарады. 

 Экология: SCADA жүйелері ұйымдарға олардың жұмысының қоршаған ортаға әсерін 

бақылауға көмектеседі. Мысалы, жүйе өндірістік зауыттардың шығарындыларын 

бақылай алады.                        

Сайып келгенде, SCADA жүйелері ұйымдарға операциялық тиімділікті арттыруға 

көмектеседі. Олар нақты уақыттағы деректерді өңдейді, сондықтан бақылау тобы фактілер 

мен тенденцияларға негізделген ақылды шешімдер қабылдау үшін заманауи, нақты 

ақпаратқа ие. Бұл менеджерлерге қымбат қателіктерден аулақ болуға және операцияларды 

оңтайлы тиімділікпен жүргізуге көмектеседі. 

SCADA жүйелері жұмыс істеп тұрған кезде әрекеттерді тезірек және дәлірек аяқтауға 

болады. Жүйе жабдық пен адамдарды біріктіреді, ықтимал проблема анықталған кезде тиісті 

персоналды ескертеді. Бұл бос уақытты азайтады және операцияларды мүмкіндігінше тиімді 

жүргізеді. 

 

3. Мұнай-газ саласындағы SCADA жүйелері 

 

Дәл және нақты уақыттағы мәліметтер мұнай-газ саласында жақсы жетістікке жетудің кілті 

болып табылады. Жабдықты калибрлеу, техникалық қызмет көрсетуді жоспарлау және өнім 

ағынының қозғалысын ұстап тұру үшін үшінші тарап логистикасымен үйлестіру үшін 

инженерлерге кен орнынан жедел мәліметтер қажет. 

 

Сонымен қатар, менеджмент SCADA жүйелері талдаған ақпаратты өндіріс мәндерін есептеу, 

шешім қабылдау үрдістері мен жобалық компаниялар пайдасын қалыптастыру үшін 

пайдаланады.  

SCADA жүйелері жаңа мұнай кәсіпшілігінде жұмыс істеуге қажетті күрделі процестерді 

басқаруға жеткілікті қуатты. Бұл басқару жүйелері мұнай-газ секторының қажеттіліктерін 

тұрақты және үнемді шешуге мүмкіндік береді. 

 

Компаниялар SCADA-ға операцияларды қадағалау, тиімділікті арттыру және бос уақытты 

барынша азайту үшін жүгінеді. Оның үстіне, олар жүйеге жетілдірілген ескерту мен тиімді 

өшіру тетіктеріне сүйенеді, бұл менеджментке зиянды азайту үшін қасақана және 

стратегиялық әрекеттерді жасауға көмектеседі. 

 

Өндірістік процестің барлық деңгейлерінде жұмыс жасайтын ұйымдар - жоғары, орта және 

төменгі ағымдар - жетілдірілген деректер жүйелерін пайдалануды табады. SCADA 

жүйелерінің мұнай-газ саласындағы бизнеске қалай көмектесетіндігі туралы қысқаша 

ақпарат осы және басқа бизнестің пайдасына шолу жасайды және оның әр жұмыс деңгейіне 

қалай қолданылатындығын көрсетеді. 

 

 Шешімдерді қабылдау: SCADA жүйесі арқылы жиналған мәліметтер ұйымға 

мәліметтерді мұқият зерттеуге, үрдістерді болжауға және стратегиялық жауаптарды 

дереу орындауға көмектеседі. 

 Қатені азайту: SCADA жүйесін автоматтандыруды қолдау адамның қателігін 

жояды. Бұл дәлдік тоқтап қалу қаупін азайтады және тиімділікті жақсартады. 
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 Автоматтандыру: SCADA жүйелері бұрын жұмысшылар айналысқан күнделікті 

тапсырмаларды автоматтандырады. Бұл өнімділікті арттыратын жобаны тезірек және 

сенімді аяқтауға мүмкіндік береді. 

 Қашықтықтан қадағалау: SCADA жүйесі ұйымға әртүрлі географиялық жерлерде, 

әсіресе жұмыс күші жеткіліксіз болған кезде, машиналарды басқаруға мүмкіндік 

береді. Ол басқару орталығы мен алыс жабдықтар арасында сенімді байланыс 

орнатады. 

 Дағдарысқа қарсы әрекет: машина істен шыққан кезде, SCADA жүйесі басқаруға 

зиянды тез арада азайтуға және экологиялық апаттарды барынша азайтуға 

көмектеседі. 

SCADA қалай жұмыс істейді 

SCADA жүйесі аппараттық және бағдарламалық құрылғыларға жатады. Аппараттық құрал 

SCADA бағдарламалық жасақтамасын басқаратын компьютерлерге мәліметтерді жинайды 

және жібереді. Компьютерлер деректерді өңдейді және оларды жедел ұсынады. SCADA 

жүйесі барлық деректер мен оқиғаларды қатты дискіге жазады.  

 

SCADA жүйелерінің құрылымы 

 
Сурет 1. SCADA жүйесі 

Кез-келген SCADA жүйесіне үш компонент кіреді: қашықтағы терминал (RTU - Remote 

Terminal Unit), диспетчерлік басқару орталығы (MTU - Master Terminal Unit) және байланыс 

жүйесі (CS - Communication System). 

Қашықтағы терминал бақыланатын объектіге тікелей қосылып, нақты уақыт режимінде 

басқаруды жүзеге асырады. Мұндай терминал объектіден ақпарат алатын қарабайыр сенсор 

және нақты уақыт режимінде ақпаратты өңдейтін және басқаратын мамандандырылған 

мультипроцессорлық ақауларға төзімді компьютер ретінде қызмет ете алады. 

Басқару бөлмесі деректерді өңдеу мен бақылауды, әдетте квази-реалды уақыт режимінде 

жүзеге асырады. Бұл адам-машина интерфейсін қамтамасыз етеді. MTU не байланыс 

каналдарына қосылуға арналған қосымша құрылғылары бар жеке компьютер, сондай-ақ 

үлкен компьютерлік жүйе немесе жұмыс станциялары мен серверлердің жергілікті 

желісі бола алады. 

RTU-дан MTU-ға және керісінше деректерді беру үшін байланыс жүйесі қажет. Байланыс 

жүйесі ретінде деректерді берудің келесі арналарын пайдалануға болады: жалға алынған 

желілер, радио желілері, аналогтық телефон желілері, ISDN желілері, GSM ұялы 

желілері ( GPRS ). Көбінесе құрылғылар сенімді желінің деректерін беру үшін бірнеше 

желіге қосылады 
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SCADA аппараттық сәулеті 

 

 
Сурет 2. SCADA және мұнай-газ саласы 

SCADA жүйелері бірнеше ішкі жүйелерден тұрады , олардың ішіндегі ең маңыздылары 

қашықтағы терминалдық блоктар (RTU) және бағдарламаланатын логикалық контроллерлер 

(PLC). 

 РТУ деректерді шоғырландырушы ретінде жұмыс істейді. Жергілікті жабдықтағы 

датчиктерге қосылған, олар сенсорлық сигналдарды сандық деректерге 

түрлендіреді. Олар осы сандық деректерді бақылау жүйесіне жіберетін телеметриялық 

аппаратураны қолданады. Екінші жағынан, РТУ бақылаушы жүйеден цифрлық 

командаларды алады және оларды соңғы құрылғыларға жібереді. 

 Бағдарламаланатын логикалық контроллерлер (PLC)  бағдарламаланған 

параметрлерді бақылайды. Олар сұйықтық деңгейлерін, газ есептегіштерін, кернеуді, 

токты, қысымды, температураны, ылғалдылықты, тұтқырлықты, көлемдік ағынның 

жылдамдығын, массаны және басқаларын бақылай алады. Ұйымдар тілдік және 

қарапайым логикалық операциялар арқылы PLC-ді бағдарламалайды. Әдетте олардың 

RTU-ға қарағанда күрделі басқару мүмкіндіктері бар. Кейде олар RTU-ді далалық 

құрылғылар ретінде алмастырады, өйткені олар үнемді және жан-жақты. PLC-ді 

SCADA аға буын жүйелерімен жақсы байланыстырады, бірақ оларды тез арада 

өндірістік дербес компьютерлер ауыстырады. 

 Өнеркәсіптік ДК (IPC)  процестерді басқару, мәліметтерді жинау және талдау үшін 

қолданылады. PLC-ден айырмашылығы, IPC функцияларын бұлтқа негізделген 

басқару жүйелері арқылы қашықтан жаңартуға болады. Байланыстың бұл дәрежесі 

қолданыстағы басқару жүйесін жедел модификациялауға және жаңартуға мүмкіндік 

береді. PLC бірнеше жылдар бойы стандарт болғанымен, олар кеңейтілген 

мүмкіндіктер мен бұлт арқылы бағдарламалауды жаңартуға мүмкіндік беретін IPC 

сияқты «ақылды» технология емес. 
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 Телеметриялық жүйелер PLC және RTU-ді негізгі басқару орталығына және 

мәліметтер қоймаларына қосады. Олар сымды немесе сымсыз. SCADA жүйелеріндегі 

сымды телеметриялық ақпарат құралдары жалға алынған телефон желілері мен WAN 

тізбектерін қамтиды. Сонымен қатар, олардың сымсыз аналогтары спутниктік, радио 

және микротолқынды пештерді қамтиды. 

 Адам-машина интерфейсі (HMI) операторларға өңделген деректерді ұсынады. Ол 

әдетте деректерді жинау серверлерінен деректерді сұрайды. 

 Серверлер параметрлер жиынтығы үшін деректерді алу мен басқаруға жауап 

береді. Белгілі бір тапсырмалар үшін әр түрлі серверлер бар. Кейбіреулер дабылды 

басқарады, ал басқалары деректерді жібереді. Деректерді жинау серверлері, мысалы, 

телеметрия арқылы RTU, PLC және IPC-мен бағдарламалық қамтамасыз ету 

қызметтері. 

 Бақылау жүйесі - бұл операциялар кезінде мәліметтерді өңдейтін және командалар 

жіберетін компьютер немесе компьютерлер тобы. Кең байланыс инфрақұрылымы бұл 

жүйені RTU, PLC және IPC-мен байланыстырады. 

 

SCADA бағдарламалық жасақтамасы 

SCADA жүйесі мәліметтерді жіксіз қозғалыстармен жинайды және өңдейді. SCADA 

бағдарламалық жасақтамасының кейбір маңызды сәттері: 

 Мониторинг: SCADA жүйелері сыни жағдайларға арналған командаларды орындауға 

бағдарламаланған. Мысалы, операторлар параметрлерді резервуар көлемінің 60% -

ына байлайды. Жоғарыдағы кез-келген мән тиісті топтарды ескертеді немесе 

машинаны адамның қатысуынсыз басқарады. 

 Деректерді алу: процесс RTU, PLC немесе IPC басталады. Датчиктер жабдықты 

әртүрлі жерлерде жинайды. Әр сенсор функцияны есептейді; мысалы, кейбіреулері су 

қоймасынан су ыдысына су ағысы туралы мәліметтер жинайды. Ал басқалары 

сұйықтық қоймадан шыққан кезде судың қысымы туралы ақпаратты жинайды. Содан 

кейін мәліметтер жинақталады және пішімделеді, осылайша ХМИ-нің алдындағы 

басқару бөлмесінің операторы RTU-дің қалыпты басқару элементтерін реттей немесе 

ауыстыра алады. 

 Бақылау: RTU, PLC және IPC бақылау шараларын жүргізуге едәуір жауапты. Бұл 

шешімдерге ұйымдар (әсіресе операторлар) араласуы мүмкін. Мысалы, қашықтан 

қозғағыш сұйықтықтың құбырлар арқылы ағуын басқарады. SCADA жүйесінің 

бағдарламалық құралдары персоналға параметрлерді өзгертуге және дабыл 

жағдайларын реттеуге мүмкіндік береді. 

 Деректер байланысы: SCADA жүйелері ғаламтор протоколдарынан тұратын кең 

ауқымды (WAN) және жергілікті (LAN) желілерді қолданады. Жергілікті желі - бұл 

бір-бірімен байланысты компьютерлер мен құрылғылар тобы, әдетте бір ғимарат 

ішінде. WAN, керісінше, кеңірек қол жетімділікке ие - бұл жергілікті желілерді 

байланыстырады, бұл SCADA жүйесінің алыс жерлердегі жабдыққа жетуіне 

мүмкіндік береді. 

 Тарихшы: Бұл мәліметтер базасында уақытша таңбаланған деректерді, логикалық 

операциялар мен дабылдарды сақтайтын бағдарламалық жасақтама қызметі. SCADA 

бағдарламалық жасақтамасы мұны деректерді сұрау немесе HMI графикалық 

үрдістерін толтыру үшін қолдана алады. Ол әдетте деректерді жинақтау серверінен 

алады. 

 Ақпараттық презентация: SCADA жүйелерінің көпшілігі адам-машиналық 

интерфейс жүйелерін (HMI) қамтиды. RTU ақпарат жинайды және өңдейді және 
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оларды HMI-ге жібереді. Содан кейін HMI бұл кірісті машина түсінетін сигналдарға 

айналдырады. Бұл жүйенің графикалық көрінісін ұсынады және операторларға 

командалар енгізуге мүмкіндік береді. Мысалы, HMI белгілі бір бакқа қосылған 

сорғының суретін көрсете алады. Оператор судың ағысы мен қысымын бақылап, 

қажетті түзетулер енгізе алды. 

 

4. SCADA жүйесінің ерекшеліктері 

 

Жүйе параметрлерін орнату 

SCADA жүйесі операторларға әртүрлі контроллерлердің параметрлерін өзгертуге және 

дабыл жағдайларын қосуға мүмкіндік береді. 

Міне, мысал. SCADA жүйесі өнімнің белгілі бір партиясының қадағалаудың ерекше саны 

бар екенін анықтайды. Ол жүйені жылдам хабардар етеді, ал оператор өндірісті 

тоқтатады. SCADA жүйесінің тағы бір қыры жағдайды бағалайды, қатенің қай жерде 

болғанын анықтайды және мәліметтерді жобалайды. Содан кейін команда бұл ақпаратты 

түзетулерді қолдану және қалыпты жұмысын қалпына келтіру үшін пайдаланады. 

Мұндай жан-жақты жүйенің мұнай-газ саласы үшін маңызы зор. Құбырлардың бірінде өте 

маңызды ағып кетуді анықтаудан бастап, егер құбырға қатты қысым пайда болса, босату 

клапанын қашықтықтан ашуға дейін, жүйе не тартылған топтарға ескерту жасай алады, не 

бағдарламаланған командаларына негізделген әрекетті бастайды. 

Осылайша, SCADA жүйесі зиянды азайтады және ағып кету немесе жоғары қысым 

деңгейлері тудыруы мүмкін қауіпті жағдайларды азайтады. Демек, бұл өндірістің жоғалуына 

жол бермейді және мол кірісті қамтамасыз етеді. 

 

SCADA жүйелерінің қауіпсіздігін сақтау 

SCADA жүйелерінің көпшілігінде қауіпсіздік шаралары сақталғанымен, ұйымдар өз 

провайдерлерінен қауіпсіздікті жақсарту үшін қабылдауға болатын қадамдар бойынша өтуін 

сұрауы керек. Мұнда компаниялар біле алатын бірнеше кеңестер берілген: 

 Қызметкерлермен байланысты шектеңіз және персоналдың жұмыс ауқымына кіруді 

шектеңіз 

 Тек белгілі бір құрылғыларға кіруді шектеңіз 

 Әрбір құрылғы үшін мұқият аутентификация шараларын қолданыңыз және 

парольдерді жиі өзгертіңіз 

 Топқа деректерді қауіпсіз бөлуге мүмкіндік беру үшін корпоративтік желілер үшін 

виртуалды жеке желілерді (VPN) қарастырыңыз 

 

SCADA жүйелерімен тиімділікті арттыру 

SCADA жүйесі компанияларға өз жұмысын кеңейту және жетілдіру қажет болғандықтан 

дамыды. Алдымен олар үлкен техниканы басқаруда адамдарға сенді, бұл көп ұзамай қиын 

болды. Нысан жабдықты қашықтыққа жібергенде, одан да қиын болды. Мұның өзі көп 

уақытты қажет етеді және шығынды қажет етеді. 

Бақылау инженері мұнай-газ компанияларын осы мәселелерді шешу үшін өнімділікті 

арттыру үшін бақылау жүйелеріне қаражат салуға шақырады. АТ-ға негізделген 

автоматиканы кеңірек қолдану мұнай мен газ өндірісін тезірек кеңейтуге жол ашар еді. 

SCADA жүйелері алғашқы пайда болған кезде, операторлар алдыңғы, орта және төменгі 

секторларда тиімді басқаруға ие болды. Бұл құрал әр түрлі мұнай-газ объектілеріндегі 
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жұмысты жақсартады - уақыт, бақылау көзі, жабдықтың жұмыс істеу тәсілі және басқарылуы 

және тағы басқалар. Олар компанияны өнімді етеді, мамандарға көмектеседі және 

операцияларға құндылық қосады. 

Жүйенің тиімділігі соншалық, ол жарты ғасырдан астам уақыт ішінде дамып, дами алды. 

 1950 өнеркәсіптік пайдалануға арналған алғашқы компьютерлердің дамуы көрдім. Ірі 

коммуналдық қызметтер мен мұнай-газ компаниялары сияқты үлкен секторлар осы 

жаңа технологияның басында болды. 

 Жылы 1960 , салалар пайдалана бастады телеметрия автоматты өлшеу және 

қашықтағы көздерден деректерді сымсыз беру болып табылады. Географиялық 

дисперсті машиналардың сенсорлары ақпарат жинайды (мысалы, температура мен 

қысым) және оларды белгілі бір электрлік кернеулерге айналдырады. Содан кейін 

мультиплексор бұл кернеулерді уақыт деректерімен біріктіріп, бір мәліметтер 

ағынына айналдырады. Мультиплексор бұл ағынды қашықтағы қабылдағышқа 

жібереді, ол оны бастапқы күйіне келтіреді (яғни температура, қысым және уақыт 

туралы мәліметтер) және оларды операторларға көрсетеді. 

 1970-ші жылдардағы мамандар SCADA терминін енгізіп, оның аппараттық және 

бағдарламалық жасақтамасын, атап айтқанда, негізгі компьютерлерді дамыта 

бастады. Бұл компанияларға автоматтандырылған процестерді бақылауға және 

бақылауға мүмкіндік берді. Алайда бұл компьютерлер бір-бірімен байланысқан жоқ - 

әрбір SCADA бір блок ретінде жұмыс істеді. Осылайша, олар монолитті SCADA 

жүйелері ретінде белгілі болды . 

 Жылы 1980 , (LAN) технологиялар мен ДК негізіндегі, адам-машина интерфейс (HMI) 

желілік бағдарламалық қамтамасыз жергілікті одан әрі SCADA жүйесін жетілдіру 

көмектесті. Көп ұзамай адамдар өздерінің SCADA жүйелерін бір-бірімен 

байланыстыра алды. Оларды SCADA үлестірілген жүйелері деп атады . Бұл 

жүйелердің көпшілігі тек ұйымдардың меншігінде болған, сондықтан оларды еркін 

жаңартып, қайта құрды. Біркелкі емес дамудың ерекшелігі, бұл жүйелер басқа 

ұйымдардың SCADA жүйелерімен байланыса алмады. 

 1990 және 2000 ара ұйымдар әмбебап байланыс бағытталған болатын SCADA жүйесін 

іске. Инновация бір жүйеге басқа ұйымдардың басқа SCADA жүйелерімен байланыс 

орнатуға мүмкіндік беретін ашық жүйелік архитектураны қабылдады. Оның үстіне, 

адамдар өздерінің SCADA желісіне көбірек құрылғыларды қоса алады. Бұлар желілік 

SCADA жүйесі деп аталды . 

Кейінірек ұйымдар құрылымдық сұраныстар тілін (SQL) қолданатын дербес есептеу және 

АТ дерекқорларын қолдана бастады. SCADA әзірлеушілері бұл тілді қолданбайды, бұл IT 

дерекқорлары мен SCADA жүйелерімен қамтылған басқару элементтері арасында байланыс 

тудырады. 

Заманауи SCADA жүйелері бұл мәселелерді шешеді. Олар SCADA жүйелерінің тиімділігін, 

қауіпсіздігін, өнімділігі мен сенімділігін арттыра отырып, дәстүрлі SCADA технологиясына 

енгізеді. SQL дерекқоры барлар бүкіл ұйым бойынша мәліметтердің өтуіне мүмкіндік 

береді. Олар ашықтық пен тиімділікке жол ашты. Сондай-ақ, адамдар SCADA жүйесінен 

SQL дерекқорына тарихи деректерді тіркей алады, бұл деректерді талдау мен үрдістерді 

жеңілдетеді. 

Индустриялық инновация: сымсыз SCADA жүйелері 

Сымсыз SCADA жүйелері бақылауды және тірі және тарихи деректерді ұйымның штаб-

пәтеріне беруді жылдамдатады. Сонымен қатар, компаниялар сымсыз технологияларды 

таңдағанда үнемдеуді ұнатады. Олар үлкен орнату және рұқсат беру шығындарымен 
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келіспеуі керек. Оларға траншеяларды өткізіп, құбыр өткізуге тура келмейді. Сонымен қатар, 

олар экологиялық төлемдер объектілерді нашарлатқан кезде жөндеу төлемдеріне, 

машиналардың істен шығуына және тоқтап қалуына тура келмейді. 

Сымсыз SCADA жүйелері басқару шығындарының төмендеуімен басқару сәулетінің 

сенімділігін арттыруға бағытталған. Сондықтан SCADA жүйелеріндегі үздіксіз зерттеулер 

ұйымдар мен тіпті барлық салаларға жұмысын әрі қарай жақсартуға көмектесіп, аппараттық 

және бағдарламалық жасақтаманы жақсартуға жол ашады. 

 

SCADA жүйесін енгізу 

Типтік SCADA жүйесі шамамен 15 жылға созылады. Жүйелер ұзақ өмір сүретіндіктен, 

ұйымдардың тыңғылықты зерттеулер мен ой-пікірлерді зерттеуге арнауы өте 

маңызды. Техника мен технология жетілдірілген сайын жедел автоматтандыру қажеттілігі 

өседі. Сіздің объектілеріңіздің жылдар бойы қалай кеңейетінін нақты болжау қиын болуы 

мүмкін, әсіресе нарық, сұраныс, өндіріс және жұмыс күші өзгеретін болады. 

Шешім - инновациялардың үрдістері мен әлеуеттерін болжай алатын автоматтандыру 

серіктесін табу. Мұндай серіктес сізге алдағы жылдары ұйымда болуы мүмкін өзгерістер 

туралы нұсқаулар береді. 

Компания мен автоматтандыру серіктесі SCADA жүйелерін бағалау кезінде қарастыруы 

мүмкін бірнеше сұрақтар: 

 Компанияның мақсаттары қандай және оларға жетуде SCADA жүйесі қандай рөл 

атқарады? 

 Операциялардағы қандай өзгерістер ұзақ мерзімді перспективада бизнеске 

көмектеседі? 

 SCADA жүйесі тиімсіздіктер мен шығындарды қалай жояды немесе азайтады? 

 Жаңа SCADA жүйесі: 

 Активтердің қызмет ету мерзімін тиісті бақылау арқылы ұзарту керек пе? 

 Жабдықтың өнімділігі мен өнімділігін жақсарту керек пе? 

 Жақсырақ өнімдер мен қызметтерді шығарасыз ба? 

 Жаңа SCADA жүйесі қандай шығындарға әкеп соқтырады? Оларға тексеруге, 

техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған төлемдер кіруі керек. 

 SCADA жеткізушісінің оң беделі бар ма? Ол ақаулықтарды жоюға, жаңартуға және 

басқаларға қолдау көрсете ме? 

 

Қосымша ойлар 

SCADA жүйелері мұнай-газ компаниясының маңызды функционалдылықтарының бірі 

болатындығын ескере отырып, олар келесі ерекшеліктерге ие болуы керек, мысалы: 

 Ағымдағы және болашақтағы қажеттіліктерді қолдау 

 Экономикалық тиімділік 

 Ұйымның барлық сайттарындағы қолданыстағы деректер жүйесімен және 

жабдықтарымен интеграциялау 

 Болашақ өзгертулерді орналастыру, мысалы, техникалық қызмет көрсету тәртібі 

 Қауіпсіздік қаупін азайту үшін қауіпсіздік шаралары 

 Қатты экологиялық жағдайларды жеңе алынатын мықты жабдықтар 
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Аннотация  

В статье рассматриваются преимущества образования онлайн используя разные интернет 

технологии, приложения и сайты. Предложены некоторые сайты и приложения с кртаким 

описанием и способом их использования на уроках .  

 

Ключевые слова: Internet, web-platforms, Google classroom, online education advantages of 

studying online.  

 

The Internet gives us many opportunities. It is the most useful technology of modern time. It 

has a very important impact on education today. Teachers and students use the Internet every day to 

search and share information. It is impossible to imagine education without it nowadays.  

However, the Internet is a double-edged sword since students can Google answers without 

really searching and remembering for themselves. There are many other negative impacts that the 

Internet has on the minds of young students. But there are many more advantages that outweigh the 

disadvantages. 

The year 2020 has shown educators the hardships of working online. At the beginning of the 

pandemic teachers, students, parents and the ministry of education have come across all the 

imperfections, like unstable connection, the little knowledge teachers and students have of working 

online, and the unfamiliarity of internet ethics. This has changed fast of course.  

Ministry of Education of Kazakhstan conducted many online webinars to help teachers and 

parents how to handle this situation. Such international companies like Google, Cambridge 

Assessment Tests, Oxford University Press have also provided many free online webinars to help 

teachers all over the world and introduced different teaching and assessing methods. 

But the most important role in that situation was given to platforms like Google classroom, 

Microsoft Teams, Yandex School to provide tools to make education easy for everyone. In 
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Kazakhstan teachers all over the country worked to make an online platform with lessons and 

exercises for students of state schools called Online-mektep. This was huge support for the teachers 

and students living in rural areas of the country. For the people who did not have a stable Internet 

connection, the Ministry of Education made video lessons that were shown on National TV, so 

students will not lack and have all the possibilities to learn.  

 Teachers learned to have more involving lessons with their students and many students have 

become more open to discussion since they are not surrounded by other people so they can share 

opinions and not be shy or embarrassed about because they are in the comfort of their homes.  

Students can now study at their speed and contact their teachers to ask for help and feedback 

on their works. Parents can see how their children to study, check on their well-being throughout 

the day and talk to their teachers even faster than before.  

Digital Learning Platforms like YouTube, Nearpod, Socrative, Kahoot, the Smart Learning 

Suite have made the lessons more collaborative, fun, and enjoyable for students and teachers as 

well. [1] Now the teacher can show anything, any example, like 3D models of a skeleton in biology, 

videos on how to speak properly using vocabulary and grammar in English, films about any 

historical events in History and Literature, maps of other countries in Geography, etc. 

Google Classroom helps with the organization of teachers' and students' academic work in 

one place. Teachers can conduct online lessons there, share the handouts for the lessons, assign 

assessment tasks, track students’ progress anywhere and anytime.  

Kahoot is an app where everything is game-based. Every student loves this app because it’s 

competitive and fun. Teachers love it because it is very easy to check each student’s progress and 

revise any lesson with quizzes and other games.  

Other games-based web app is Quizlet. There are many already prepared fun quizzes, 

vocabulary tasks, study reminders that both teachers and students love.   

Socrative is a web platform to conduct almost any type of assessment with the possibility of 

tracking students’ involvement in the lesson and their progress. Teachers can make quizzes, polls, 

multiple-choice tasks, and so on.  

Nearpod helps teachers with everything, with planning, assessing, teaching, tracking the 

progress of the students and now it also can be used with Google Classroom. Another great 

advantage of this platform is that it has more than 8500 lessons and videos that teachers can use for 

free. [2] 

Crash Course is another platform that helps in teaching History, Chemistry, Computer 

Science, Science, Literature, Biology, and many others. . It has videos about every topic on these 

subjects with a fun animation that teachers can use in explaining their subjects. [3] 
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Every day new platforms and apps appear that improve the state of education, making 

students more independent and help them to educate themselves. They have changed modern 

education for the better. Teachers nowadays not only teach and assess students, but also make them 

more competitive for their future in society because in the XXI century everything is done with the 

help of the Internet. 
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Inspection of buildings and structures is a multi-functional, complex, organized and 

responsible activity that requires precise compliance with the norms and standards of the 

availability of all permits. Access to all works, control and supervision of the technical condition of 

all building structures have organizations that work and operate officially and have legal relevant 

licenses. All this is a set of organized measures and actions to assess the entire technical condition 

of all building structures of buildings and structures for industrial purposes, all this is carried out in 

order to develop and develop solutions based on this assessment and further the need for various 

types of construction work repair, reconstruction or demolition. 

The main set of work on the survey and study consists of several stages: 

- completion and analysis of all existing project documentation provided, analysis of past 

and previous planned surveys; 

- inspection of structures as well as individual nodal joints of the building with the help of 

devices and sensors, such as laser tape measure, strength gauge, crack gauge, UCS and methods for 

studying the monitoring of the technical condition of the structure, building; 

- identification and spot and general photofixation of existing defects, destructions and 

damages of building structures; 

- processing of all survey data, execution of defective building statements; 

- preparation of a technical report, including a list of identified defects, supporting 

photographic materials, calculations, explanation of the causes of defects and the consequences to 

which they may lead, recommendations for the elimination of existing defects and damage; 

There are several methods of inspection of buildings and structures: 

— visual-used at the initial stage of the survey of the building for the purpose of visual 

identification 

- ultrasonic-one of the special cases of the acoustic method. It is used to detect hidden 

material defects and determine the strength of concrete, as well as to determine the depth detection 

of cracks in concrete or masonry, analysis of the quality of welds and the thickness of metal 

structures; 
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- electromagnetic-used to study the structure, thickness and hidden defects of foundations, 

under-rail foundations of crane tracks; 

- radiometric — used to determine the density of concrete, stone and bulk materials 

-neutron — used to determine the density of concrete and stone; 

- electro-optical-used to determine the vibration parameters of structures; 

- the method of separation with chipping and the method of compression-are used to 

determine the strength of concrete; 

- plastic deformation method-used to determine the strength and deformability of the 

material; 

- neutron-used to determine the moisture content of concrete and stone; 

- pneumatic-used to determine breathability; 

- acoustic-in the narrow sense of this term, it is used to determine the sound conductivity of 

walls and floors; 

- thermal imaging-used to determine the level of thermal protection of the building, to 

diagnose water supply and heating systems, to determine the zones of abnormal overheating of 

electrical appliances; 

- leveling, theodolite survey and photogrammetry-used to determine the volumetric 

deformation of the building, as well as to determine the foundation sediment; 

It should be noted that in some cases, to obtain the most accurate and reliable information, it 

is necessary to use methods with partial destruction of the body of structures. For example, the most 

complete information about the strength of concrete can be obtained by taking cores for laboratory 

studies. 

Tests of building structures are used to confirm their sufficient load-bearing capacity, and 

can be: 

- carried out until the complete destruction of structures (allows you to determine the 

maximum load-bearing capacity of this building structure); 

- carried out before the calculated loading (in order to determine the sufficient load-bearing 

capacity for the design loads); 

Based on the results of the survey, a technical conclusion is drawn up, including: 

- a description of the identified defects and violations with reference to the object, a 

description of the causes of damage; 

- explanatory photo materials; 

- graphic materials of the survey (plans, sections, diagrams of structures); 

- references to the requirements of building codes; 

- the settlement part; 
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- conclusions and recommendations; 

- recommended schemes for strengthening structures; All survey methods are divided into: 

- non-destructive; 

— with partial destruction of the structure body; 

At the stage of inspection of structures, it is necessary to determine the exact values of the 

strength characteristics of building structures. To do this, it is necessary to use devices for quality 

control of building materials during the survey of buildings and structures. Let's look at some of 

them: 

1.The ONYX2. 6 shock-pulse strength meter is designed to determine the strength of cement 

concretes, mortars and other composite materials by the shock pulse method according to GOST 

22690 during technological control of products and structures, inspection of buildings and 

structures, on construction sites and hydraulic structures. 

The device can be used to determine the strength of bricks, hardness, uniformity, density and 

plasticity of various composite materials. [1] The device is available in two versions: 

- ONYX-2.6-a device with a two-parameter measurement of the strength of the impact pulse 

and rebound in the range from 1 to 100 MPa. 

- ONYX-2.6 LB-a device with a two-parameter measurement of the strength of the impact 

pulse and rebound in the range from 1 to 30 MPa for the control of light concrete and various 

materials (brick, plaster, composites, etc.). 

For high-quality concrete, the device is used 

ONYX-2.6 WB with two-parameter measurement of the impact and rebound strength in the 

range from 1 to 150 MPa. 

The device is designed to operate at ambient temperatures from minus 10 °C to +40 °C and 

a maximum humidity of 90 % at a temperature of +25 °C. 

 

Fig. 1. General view of the ONYX — 2.6 device [1] 

The device corresponds to the ordinary design of products of the third order according to 

GOST R 52931-08. 
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2. ONYX-1 material strength meter. The OS is designed to determine the strength of 

concrete by the method of separation with chipping in accordance with GOST 22690-88 during 

technological quality control of monolithic and precast concrete, inspection of buildings, structures 

and structures. 

The device can be used to establish and correct the calibration characteristics and 

dependencies of shock-pulse and ultrasonic strength meters of non-destructive testing. 

The devices are available in two versions: 

- version 1-ONYX-1. Os. 050 - with a load measurement range from 5.0 to 50.0 kN; 

- version 2-ONYX-1. Os. 100 - with a load measurement range from 5.0 to 100.0 kN; 

Operating conditions — temperature range from minus 10 ° C to plus 40 ° C, relative 

humidity at plus 25 ° C and 4 below without moisture condensation up to 90 %, atmospheric 

pressure from 84 to 106.7 kPa. 

3. The ONYX-SR device is a modification of the ONYX strength meter and is designed to 

measure the strength of concrete by chipping a rib in accordance with GOST 22690-88 during 

technological quality control of monolithic and precast concrete, inspection of buildings, structures 

and structures. [1] 

The device can be used to establish and correct the calibration characteristics and 

dependencies of shock-pulse and ultrasonic strength meters of non-destructive testing. 

Operating conditions — temperature range from minus 10 to plus 40 °C, relative humidity at 

+25 °C and below without moisture condensation up to 90 %, atmospheric pressure from 84 to 

106.7 kPa. The device corresponds to the ordinary design of third-order products according to 

GOST 12997-84. 

3. The Pulsar-2 ultrasound propagation time and speed meter, modification Pulsar-2.2, is 

designed to evaluate the properties and flaw detection of solid materials by the time and speed of 

propagation, and the shape of the received ultrasonic (ultrasonic) pulses during surface and through 

sounding. 

The device allows you to detect defects, determine the strength, density and modulus of 

elasticity of building materials, as well as the sound index of abrasives according to the pre-

established calibration dependences of these parameters on the speed of propagation of ultrasonic 

pulses. 

Main applications: 

determination of concrete strength according to GOST 17624-87 " Concrete. Ultrasonic 

method for determining strength " for technological control, inspection of buildings and structures, 
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including in combination with the method of separation with chipping (ONYX-OS device) and the 

method of chipping edges (ONYX-SR device). 

- search for defects in concrete structures by abnormal speed reduction and by the shape of 

visualized signals of ultrasonic pulses; 

- assessment of the depth of cracks; 

- assessment of porosity, fracturing and anisotropy of composite materials and rocks; 

 

Fig. 2. General view of ONYX-1. Os. 050, ONYX-1. Os. 100 devices [1]: 1-housing; 2-

drive handle; 3-hydraulic cylinders; 4, 5-supports; 6-traction; 7-steering wheel; 8-electronic unit; 

9-USB connector 
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Fig. 3. General view of the ONYX-SR device [1]: 1-L-shaped power bracket; 2-housing; 3-

electronic unit; 4-graphic display; 5-keyboard; 6-screw; 7-drive handle; 8-adjustment groove; 9-

platform; 10-USB connector; 11-mounting bolts; 12-power piston; 13-chipping element; 14 - 

screws on concrete; 15-pressure plate; 16-battery compartment cover 

 

Fig. 4. General view of the PULSAR-2.2 device [1]: 1-electronic unit; 2-through-sounding 

sensors; 3-surface-sounding sensors; 4-keyboard; 5-graphic display; 6-connectors for the 

surface-sounding sensor; 7-USB connector 

- determination of the elastic modulus and density of materials. 

The device is available with a basic setting, focused on heavy concrete of medium grades. 

For other brands and materials, calibration and adjustment in the user's conditions is required in 

accordance with GOST 17624, GOST 24332 and the methodological recommendations of MDS 62-

2.01 of the State Unitary Enterprise "NIIZHB" for the control of the strength of concrete of 

monolithic structures by the ultrasonic method of surface sounding. 

The device provides operation: 

- for surface sounding with a surface sounding sensor assembly on a fixed base (120 ± 1) 

mm with a dry contact; 

— for end-to-end sounding with end-to-end sounding sensors on an arbitrary base with 

contact lubrication, or for surface and angular sounding with dry contact (cone nozzles). 

Operating conditions: temperature range-from minus 10 °C to plus 40 °C, relative humidity 

up to 80 % without condensation, atmospheric pressure 84 ... 106.7 kPa. [1] 

Thus, devices for measuring the strength of building materials by the non-destructive 

method are only a means for determining the main characteristics of materials, which should be the 

basis for modeling the processes occurring during the operation of buildings and structures . 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ПОТОКА ВОДЫ НА ЗАЩИТНЫЕ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПОДВИЖНОМ СЛОЕ 

 

Исахов А.А., Ногаева А.К.
 

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби 

АО «Казахстанско-Британский технический университет» 

 

АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является исследование воздействия импульсных волн на 

гидротехнические сооружения, вызванных подвижным слоем. Для моделирования этого 

процесса используются трехмерное уравнение неразрывности и усредненные по Рейнольдсу 

уравнения Навье-Стокса (RANS) для несжимаемых потоков трех несмешивающихся фаз. 

Для аппроксимации свободной поверхности используется метод объема жидкости (VOF). 

Для калибровки модели были использованы фактические результаты лабораторных 

экспериментов. Корректность работы модели была показана путем сравнения численных 

результатов с экспериментальными данными.  

Ключевые слова: Прорыв дамбы, подвижной слой, метод объема жидкости, 

усредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса 

 

ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Бұл жұмыстың мақсаты жылжымалы қабаттан туындаған гидравликалық 

құрылымдарға импульстік толқындардың әсерін зерттеу болып табылады. Бұл процесті 

модельдеу үшін үш өлшемді үздіксіздік теңдеуі және Рейнольдс бойынша орташаланған 

Навье-Стокс теңдеулері (RANS) үш араласпайтын фазалардың сығылмайтын ағындары үшін 

қолданылады. Бос беттің аппроксимациясы үшін сұйықтық көлемінің әдісі (VOF) 

қолданылады. Модельді тексеру үшін зертханалық эксперименттердің нақты нәтижелері 

пайдаланылды. Модель жұмысының дұрыстығы сандық нәтижелерді эксперименттік 

деректермен салыстыру арқылы көрсетілді. 

Түйінді сөздер: Бөгеттің бұзылуы, сұйықтық көлемі әдісі, қозғалмалы қабат,  

Рейнольдс бойынша орташаланған Навье-Стокс теңдеулері 

ANNOTATION 

 

The purpose of this work is to study the impact of pulsed waves on hydraulic structures 

caused by a moving layer. To model this process, we use the three-dimensional continuity equation 
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and the Reynolds-averaged Navier-Stokes equations (RANS) for incompressible flows of three 

immiscible phases. The free-surface movement captured by using the volume of fluid (VOF) 

method. The accuracy of the numerical models were tested using the actual laboratory experiments. 

The correctness of the model was shown by comparing the numerical results with the experimental 

data. 

Key words: Dam break, moving bed, VOF method, RANS equations 

 

Введение 

Различные факторы воздействия, которые приводят к разрушению гидротехнических 

сооружений, связаны с резким увеличением потока воды. Такими факторами могут быть: 

интенсивные таяния снега и льда, сильные осадки и высокая влажность почв и человеческий 

фактор. 

Разрушение гидротехнических сооружений является событием, которое приводит к 

материальному ущербу и нанесению значительного ущерба окружающей среде, а также к 

гибели людей. Ярким примером импульсивной волны вызванной подвижным слоем является 

мегацунами в заливе Литуйя в 1958 году, в результате землетрясения магнитудой 8.3 с гор 

сошёл мощный оползень. В воды залива обрушилось около 30 миллионов кубических метров 

камней и льда что высвободило достаточно энергии, чтобы создать гигантскую волну, 

способную достигнуть 524 м высоты. 

С увеличением вычислительной мощности, моделирование данного процесса стало 

эффективным средством принятия решений в этой области. В последние десятилетия 

большое внимание уделяется методам численного расчета течений со свободной 

поверхностью, которые задействованы в различных областях техники. При разрушении 

гидротехнических сооружений высвобождается объем смешанной жидкости, где свободной 

поверхностью является фазовая граница между жидкостью и находящимся над ней газом [1]. 

В предыдущих работах данный процесс изучали с учетом не только соотношения плотностей 

флюидов [2-4], но и влияние на структуры [5-6], при наличии препятствия [6-7], с учетом 

эффекта наклона [8-9] и интенсивности турбулентности и физики двухфазного потока [8-12]. 

Также были исследования, где рассматривают поток как смесь воды и частиц [13-14]. Общие 

этапы данных работ можно классифицировать как теоретический анализ, экспериментальные 

измерения и численное моделирование. 

Для моделирования потока несжимаемой жидкости через препятствия различной 

формы используется усредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса. Для 

аппроксимации свободной поверхности используется вычислительный метод объема 

жидкости. Точность данного вычислительного метода объема жидкости был проверен в 
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предыдущих работах с помощью сравнения численных результатов с экспериментальными 

данными [26].  

Моделирование данного процесса дает возможность определения оптимальных 

решений. Важным параметром при анализе результатов является изменение давления потока 

на гидротехнические сооружения. При численной реализации различных сценариев 

выявляется оптимальный вариант с помощью сравнения результатов. 

 

Математическая модель 

Определяющие уравнения для моделирования этого процесса выполняются 

трехмерными уравнениями неразрывности и усредненными по Рейнольдсу уравнениями 

Навье-Стокса (RANS) для несжимаемых потоков трех несмешивающихся фаз. 

 

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑗
= 0                    (1)  

𝜕𝑢𝑗 

𝜕𝑡
 +

𝜕𝑢𝑖𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑗
=  

1 

𝜌
𝑓 −

1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+  

1

𝜌
 

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜏 + 𝜇𝑡)                                        (2) 

 
𝜕𝜒 

𝜕𝑡
 + 𝑢𝑗

𝜕𝜒

𝜕𝑥𝑗
= 0                     (3) 

 

где, u - скорость потока, t - время, p - давление, ρ - плотность, f - средняя внешняя сила, 

τ - тензор напряжений, 𝜇𝑡 – турбулентная вязкость, χ - фазовая характеристика. 

Рассматриваемая внешняя сила - это сила тяжести, где f = ρg, g - ускорение свободного 

падения. 

Для замыкания усредненных по Рейнольдсу уравнений Навье - Стокса (1) - (3) 

используются различные турбулентные модели. Одна из основных трудностей при 

моделировании турбулентных течений - это прогнозирование отрыва потока от плоской 

поверхности. Турбулентных моделей, описываемых двумя стандартными уравнениями, 

недостаточно для описания отрыва потока от плоской поверхности и его уровня в случае 

неблагоприятного градиента давления. Отрыв потока от плоской поверхности играет 

ключевую роль во многих технических вопросах. SST k - ω адекватно моделирует 

распределение потока с плоской поверхности и ее уровня с учетом транспортных эффектов 

вихревой вязкости при неблагоприятном градиенте давления. 

 

𝜕𝜌𝑘

𝜕𝑡
+

𝜕𝜌𝑢𝑗𝑘

𝜕𝑥𝑗
= 𝑃𝑘 − 𝛽∗𝑘𝜔 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
((𝜇 + 𝛿∗𝜇𝑡)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
) 
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𝜕𝜌𝜔

𝜕𝑡
+

𝜕𝜌𝑢𝑗𝜔

𝜕𝑥𝑗
= 𝛼𝑆2 − 𝛽𝜔2 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
((𝜇 + 𝛿𝜔𝜇𝑡)

𝜕𝜔
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) + 

+2(1 − 𝑓1)𝛿𝜔2

1

𝜔
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где 
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𝑓1 = tanh((min(max(
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,
500𝜇

𝑦2𝜔
) ,

4𝛿𝜔2𝑘

𝐶𝐷𝑘𝜔𝑦2
))4) 
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, 10−10) 

 𝜑 = 𝜑1𝑓1 + 𝜑2(1 − 𝑓1) 

 

Константы имеют следующие значения: 

 

  𝛼1 =
5

9
        𝛼2 = 0.44, 𝛽1 = 0.0828   

𝛽∗ =
9

100
    𝛿𝑘1

= 0.85    𝛿𝑘2
= 1    

𝛿𝜔1 = 0.5     𝛿𝜔2 = 0.856 

 

Верификация двухмерной модели 

Калибровка двухмерной модели производилась с помощью сверки численных и 

экспериментальных данных [14]. Испытательная площадка эксперимента представляет собой 

резервуар с размером 6 × 0.7 м (Рисунок 1). Дно резервуара покрыто подвижным слоем 

неньютоновской жидкости плотностью 2683 кг/м2. Левая половина резервуара над 

подвижным слоем наполнена водой высотой 0.35 м. Во время эксперимента вода за счет 

гравитации стекает вниз и приводит к движению подвижной слой.  



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

_______________________________________________________________________________________ 

103 
 

 

Рисунок 1. Геометрия экспериментальной установки 

 

Для моделирования тестовой задачи использовалась структурированная сетка с 

размером 0.01 м. На Рисунке 2 показано, что рассчитанные профили свободной поверхности 

хорошо совпадают со значениями эксперимента [14] и расчетными значениями других 

авторов [16]. Снимки моделирования и эксперимента в разные моменты времени показаны 

на Рисунке 3. Как видно из рисунка, поток воды замедляется трением и приводит к 

движению вязкой фазы. 

 

Рисунок 2. Профили свободной поверхности в разные моменты времени t=0.25, 0.5, 0.75 с 
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Рисунок 3. Снимки моделирования и эксперимента [14] в разные моменты времени 

t=0.25, 0.5, 0.75 с 

 

Верификация трехмерной модели 

Эксперимент по прорыву плотины был проведен для проверки трехмерной модели [8]. 

Испытательная площадка представляет собой резервуар с размером 3.22 × 1 × 1 м. Правая 

часть ограничена перегородкой, где объем высотой 0.55 м заполнен водой. Внутри 

резервуара находится контейнер коробчатой формы. Контейнер содержит 8 датчиков, 

измеряющих изменение давления. Четыре из них расположены на противоположной стене 

плотины, остальные на верхней поверхности. На Рисунке 4 показана экспериментальная 

геометрия и расположение датчиков. 

Во время эксперимента в результате прорыва дамбы жидкость в резервуаре под 

действием силы тяжести стекает вниз. Когда поток достигает плотины, давление потока на 

стенку плотины измеряется датчиками. Эксперимент проводится до тех пор, пока поток не 

достигнет противоположной стенки и не вернется в стационарное состояние. 
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Рисунок 4. Геометрия эксперимента [8] 

 

На Рисунке 5 показаны экспериментальные и численные результаты изменения 

давления по времени в точке P1 для различных размеров сетки [8]. Как показано на 

диаграмме, при использовании вычислительной сетки (мин=3.5 мм и макс=35 мм) изменение 

давления с течением времени соответствует практике, и первый пик давления моделируется 

правильно. 

Как показано на рисунке 5, изменение давления при достижении барьера потока лучше 

всего описывается численной моделью. Аномальные пики давления, где заметно явное 

различие между результатами численного моделирования и экспериментальными данными 

можно объяснить тем, что вода доходит до правой стены и появляются всплески. Когда вода 

снова падает капли воды попадают в пустые ячейки, полностью окруженные ячейками с 

жидкостью, и эти пустые ячейки меняются на ячейки с жидкостью за один временной 

интервал. Это прерывистое изменение приводит к аномальному давлению. 
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Рисунок 5. Изменение давления в разных точках: (a) - точка P1 для решеток разного 

размера, (b) - P1, (c) - P3, (d) - P5, (e) - P7 для численных и экспериментальных 

результатов [8] 

 

На Рисунке 6 сравниваются результаты эксперимента и численного решения в двух 

временных точках (0.4 сек и 0.56 сек) [8]. Замечено, что период первого удара воды по 

плотине в момент времени t=0.4 сек хорошо согласуется с практикой. На следующем 

рисунке показано время t=0.56 сек, после взаимодействия с преградой поток направлен 

вверх. Результаты моделирования соответствуют результатам эксперимента. 
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Рисунок 6. Количественные результаты и экспериментальные результаты расчета 

трехмерного импульса барьера при 0,4 с и 0,56 с 

 

Численное моделирование трехмерной задачи 

Геометрия данной задачи представляет собой резервуар формы трапеции. Стенка 

шириной 0.15 м делит резервуар на две части. Одна часть наполнена водой высотой 0.5 м.  

 

Рисунок 7. Геометрия трехмерной задачи 

 

При моделировании подвижной слой высотой 0.25 м, который в начальном этапе 

времени находится над водой на высоте 0.05 м за счет гравитации стекает вниз и вызывает 

волны на поверхности воды. Данная задача является трехфазной и изменение межфазных 

границ по времени показаны на снимках моделирования на Рисунке 8. 
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Рисунок 8. Снимки моделирования потока воды с подвижным слоем в различные 

моменты времени 

 

Графики распределения давления на поверхности препятствия для точек P1, P2 

показаны на Рисунке 9. Максимальное давление в нижней точке препятствия для 

прямоугольной формы составляет 3688 Па. 



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

_______________________________________________________________________________________ 

109 
 

 

Рисунок 9. Распределения давления для точек P1, P2 

 

Заключение 

В данной статье предлагается численная модель течения жидкости при подвижном слое 

с использованием метода VOF. Подвижной слой обладает свойствами неньютоновской 

жидкости и является третьей фазой после воздуха и воды. Для проверки адекватности 

модели были численно реализованы тестовые задачи. Полученные численные результаты 

сопоставлены с экспериментальными и численными результатами других авторов. Хотя 

численный результат отличается от экспериментальных данных, модель позволяет получать 

прогнозы с определенной точностью. В целом численная модель описывает изменение 

давления во времени для двумерных и трехмерных расчетов, близких к экспериментальным 

результатам. В результате были получены изменение давления на стенке плотины и 

распределение потока во времени. Результаты показывают периодичность изменения 

давления, также зависимость от высоты. При численном решении задачи рассматривалась 

турбулентная модель SST k −ω. На основании полученных результатов можно сказать, что 

метод объема жидкости эффективен для моделирования двухмерного и трехмерного потока 

воды. Как видно из полученных данных с помощью численного моделирования были 

удовлетворительно интерпретированы процесс импульсивной волны вызванной подвижным 

слоем.  
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АННОТАЦИЯ 

  

В настоящее время в мире активно развивается цифровая экономика, с каждым днем 

число организаций, которые перешли на цифровые технологии и изменили тип деятельности, 

увеличивается. Оцифровка в большой форме представляет собой концепцию экономической 

деятельности, основанной на цифровых технологиях, которые постепенно внедряются в 

различные сферы жизни и производства. И эта концепция широко реализована во всех 

странах без исключения. Из-за нынешней мировой ситуации уровень внедрения оцифровки в 

организации резко возрос. Но также эффективное управление финансовой и экономической 

деятельностью компании в определенных экономических условиях зависит от уровня 

информационной поддержки отдельных подразделений и их услуг в целом. С практической 

точки зрения оперативная экономическая и финансовая информация наиболее востребована 

субъектами экономики со сложной производственной структурой. На основе этой 

информации они оптимизируют затраты и финансовые результаты и принимают 

эффективные управленческие решения. Решение проблем, связанных с экономическим 

ростом и развитием бизнеса, которые будут сталкиваться с руководством, сопряжено со 

значительными трудностями. И важной причиной этой ситуации является отсутствие 

стратегии финансового и экономического развития субъекта экономики из-за 

неопределенности и нестабильности в экономическом мире. Основные положения и 

рекомендации, исполнение которых способствует улучшению методологии анализа 

финансового положения, определяются многими задачами, которые находятся на стадии 

разработки анализа финансового положения, позволяющего качественно управлять 

финансовым положением и принимать необходимые меры для улучшения финансовой и 

экономической деятельности предприятия. Анализ финансового положения помогает 

определить способы стабилизации положения компании на экономическом рынке. 

Результаты финансового анализа могут быть использованы финансовыми менеджерами для 

повышения ликвидности, платежеспособности, финансовой стабильности и деловой 

активности компании. Финансовое состояние компании — это комплексная экономическая 

оценка деятельности субъекта экономики, характеризующаяся наличием различных активов 

и обязательств, а также ее способностью действовать и развиваться в меняющейся внешней 
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среде в соответствии с текущими и будущими событиями. возможность погашения 

обязательств. 

 

Ключевые слова: экономика, анализ, экономические субъекты, финансовое положение, 

цифровая экономика.  

 

В текущих экономических условиях нашей страны актуальность анализа финансового 

положения компании высока, поскольку именно финансовая ситуация отражает успех 

компании, а также возможность её дальнейшей работы. Анализ финансового положения 

показывает на какие аспекты экономической деятельности организации следует обращать 

внимание и работать над повышением эффективности, тем самым выявляя слабые стороны 

организации и её преимущества. По результатам анализа делается выбор в пользу тех или 

иных методов повышения эффективности, которые наилучшим образом будут 

способствовать устранению недостатков в деятельности организации. Основной целью 

анализа финансового положения является его своевременная оценка путем получения 

необходимого количества важнейших показателей, демонстрирующих реалистичное и 

достоверное представление о финансовом положении компании. Кроме того, обычно 

интересует не только финансовое положение компании на данный момент, но и другие ее 

перспективы, ожидаемая величина финансового положения, возможность повышения 

эффективности. 

Основными задачами финансового анализа являются: 

- выявление динамики показателей финансового положения; 

- определение факторов, влияющих на финансовое положение компании; 

- оценка количественных и качественных изменений финансового положения; 

- оценка финансового положения на определенную дату; 

- определение тенденций в финансовой ситуации. 

Анализ финансового состояния давно изучен, как в нашей стране, так и за рубежом, 

поэтому этому вопросу уделяется достаточно внимания. Несмотря на явную потребность в 

анализе финансового состояния бизнеса, не все руководители работают. В некоторых 

компаниях это просто упускается из виду, и некоторые руководители вообще не знакомы с 

этой концепцией, чаще всего это отдельные предприниматели, которые работают в 

одиночку. Если бизнес или бизнес сегодня работают хорошо и приносят чистую прибыль, 

это не означает, что текущая стабильность будет продолжаться завтра, чтобы избежать таких 

проблем и что будет проведен анализ финансового состояния бизнеса. Кроме того, 

преимущество этого анализа заключается в том, что можно улучшить бизнес предприятия, 
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если он уже работает хорошо. Например, если бизнес постоянно приносит некоторый доход, 

это не значит, что он не может дать вам больше. Уровень финансового состояния 

определяется конкурентоспособностью предприятия, его экономическим потенциалом, 

деловой активностью, гарантией эффективного осуществления экономических интересов 

всех участников финансовой и экономической деятельности. Оценивая и анализируя 

финансовое состояние предприятия на данный момент, финансовые и экономические и 

управленческие услуги предприятия получают возможность предвидеть развитие бизнеса в 

будущем и улучшить его ситуацию. 

Актуальность поставленных практических вопросов для анализа финансового 

состояния предприятия, потребностей в финансовом планировании, с целью предоставления 

предприятиям необходимых финансовых ресурсов с целью экономического развития и 

повышения эффективности их финансовой и экономической деятельности в долгосрочной 

перспективе обусловлена внешними и внутренними условиями экономических отношений. 

Комплексное исследование методологии анализа финансового состояния субъектов 

хозяйствования, а также разработка оперативных и финансовых планов на основе данных 

анализа способствует устойчивому развитию любого субъекта хозяйствования. 

Теоретическая и методологическая основа для анализа финансового состояния — это теории 

и концепции, представленные в научных трудах ученых о проблеме этого анализа на 

предприятии. Стоит отметить, что в экономической литературе существует множество 

концепций финансового планирования. 

Научные исследования по проблеме финансового анализа широко отражены в трудах 

ученых, таких как Балабанов И.Т., Бариленко В.И., Ендовицкий Д.А., Донцова Л.В., 

Никифорова Н.А., Любникова Л.В. и другие. 

Под финансовым состоянием понимается какая основная характеристика деятельности 

компании на экономическом рынке. В современной отечественной экономической 

литературе термин «финансовое положение» имеет неоднозначное толкование. Отсутствие 

единого методологического подхода к его определению требует создания универсальной 

практической методологии анализа финансовой ситуации. 

Бланк И. A. в своей работе он говорит, что финансовое положение как уровень 

сбалансированности корпоративного капитала и отдельных структурных элементов актива, а 

также уровень эффективности их использования [1, с. 53]. 

Павлова Л. Н. влияет на то, что финансовое положение компании представляет собой 

совокупность факторов, позволяющих оценить финансовые возможности компании по 

привлечению ресурсов, финансированию долговременных и текущих затрат с учетом их 

эффективности [2, с. 143]. 



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

_______________________________________________________________________________________ 

114 
 

Для Савицкой Г.В. финансовое положение — это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его движения и способность субъекта 

самостоятельно развиваться в определенный момент времени [3, с. 104]. 

М.И. Баканов, А.Д. Шеремет отмечает, что «финансовое положение характеризует 

размещение и использование корпоративных средств. Это определяется степенью 

выполнения финансового плана и степенью пополнения собственных ресурсов за счет 

прибыли и других ресурсов, а также незначительной оборачиваемостью производственных 

фондов и особенно оборотных средств». Также данные авторы считают, что проявление 

финансового состояния скрыто в платежеспособности субъектов хозяйствования, т.е. их 

своевременном удовлетворении платежных требований кредиторов и контрагентов.  

Финансовое состояние часто означает платежеспособность компании, то есть 

возможность финансировать их деятельность. Однако это решение не полностью устраняет 

широту представления о финансовом положении. Понятие финансового положения 

становится все шире и определяет не только платежеспособность, но и наличие финансовых 

активов, эффективность их размещения и эффективность использования, финансирование, 

их местоположение и эффективность использования, использование средств. Он отражает 

финансовые результаты своего бизнеса. Обратите внимание, что финансовое положение 

определяется финансовыми показателями, достигнутыми за отчетный период, а также 

ликвидностью, платежеспособностью и финансовой стабильностью. В краткосрочной 

перспективе речь идет о ликвидности и платежеспособности организации, а в долгосрочной 

перспективе - о финансовой стабильности. Финансовое положение относится к 

характеристике инвестиционной привлекательности компании, ее конкурентоспособности на 

финансовом рынке. Финансовое положение субъекта экономики характеризуется его 

финансовой конкурентоспособностью (то есть платежеспособностью, 

кредитоспособностью), использованием финансовых активов и капитала и выполнением 

обязательств перед компанией. Финансовое положение характеризуется набором 

показателей, прогнозируемых на балансе на определенную дату (начало и конец квартала, 

полгода, девять месяцев, год) как часть перевода в наиболее общую форму изменения 

распределения активов и источников покрытия (собственных или заимствованных) в конце 

периода относительно их начала. 

Для оценки финансового положения используется система индивидуальных 

показателей, характеризующая способность компании самостоятельно финансировать свою 

деятельность и своевременно выполнять взятые на себя обязательства. Изменения 

финансового положения в течение нескольких лет позволяют оценить профессиональные и 

деловые качества руководства, инженерно-технического персонала компании. Оценка 
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финансового положения дает инвесторам, методы ведения бизнеса и кредиторам 

возможность претендовать на будущие финансовые возможности и перспективную область 

деятельности компании. Анализ - один из основных методов оценки. Анализ — это 

инструмент познания объектов и явлений внутренней и внешней среды, основанный на 

разделении целого на его отдельные части и изучении их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности 

компании, их анализ, выявление и решение проблем, ориентированных на экономический 

рост и устойчивое развитие компании [4, с. 186]. Дополнительно выделяют такие задачи, как 

оценку степени влияния факторов неопределенности и риска (инфляцию, налоговую 

политику государства) на финансовое состояние предприятия. 

Экономический анализ используется не только как средство оценки достигнутого 

уровня устойчивости в финансовом состоянии предприятия, но и как оценка изменений 

этого уровня под влиянием технических и экономических факторов. В то же время 

экономический анализ является критическим инструментом для определения резервов 

домохозяйств для улучшения финансового состояния бизнеса. 

Внутренний анализ финансового состояния предприятия-это исследование механизма 

формирования, размещения и использования капитала с целью поиска резервов для 

укрепления финансового состояния, повышения доходности и увеличения чистой стоимости 

субъекта экономики. Внутренний анализ проводится для целей управления предприятием. 

Его результаты также используются для планирования, контроля и прогноза финансового 

здоровья. Внешний анализ финансового состояния предприятия — это исследование 

финансового состояния субъекта экономики с целью прогнозирования степени риска 

инвестирования капитала и его уровня доходности [6, стр. 88]. Внешний анализ проводится 

всеми субъектами анализа с использованием опубликованной информации. Содержание 

внешнего анализа определяется интересами владельцев финансовых ресурсов и 

контролирующих органов.  

Принято выделять внутренний и внешний анализ финансового состояния, которые 

имеют различные цели и содержание [7, с. 51]. В заключение статьи необходимо отметить, 

что анализ финансового состояния предприятия — это совокупность показателей, 

отраженных в балансе предприятия по состоянию на определенную дату. Финансовое 

состояние характеризуется платежеспособностью субъекта хозяйствования, его 

способностью своевременно отвечать по своим обязательствам. Цель анализа финансового 

состояния определяется возможностью объективной оценки использования финансовых 

ресурсов, выявление внутрихозяйственных резервов, возможности укреплении финансового 

положения и повышения платежеспособности. 
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Анализ финансового положения компании является важным инструментом для оценки 

текущей деятельности компании, принятия решений и повышения эффективности для 

успешного продолжения деятельности. Поэтому при анализе финансового положения 

необходимо сочетание других методов, чтобы исключить недостаточные отдельные методы 

и всесторонне оценить финансовое положение компании. 

Таким образом, финансовое состояние компании — это способность хозяйствующего 

субъекта к самофинансированию, размещению и созданию финансовых ресурсов, а также 

определенный набор экономических факторов. 

В настоящее время существует большое количество подходов к оценке финансового 

положения компании. У каждого из подходов есть свое место, которое нужно применять, 

которые дополняют друг друга и помогают проводить наиболее точные анализы. Однако 

алгоритм анализа всегда остается прежним [3, с. 516]. 

Алгоритм анализа финансового состояния: 

1. Подготовка документов для финансового анализа. Этот шаг включает в себя 

следующую информацию: определение анализа результатов пользователей, постановка 

целей и целей финансового анализа, формулировка необходимых исходных данных; 

1.1. Сначала нужно определить пользователя результатов анализа, определить задачи и 

цель анализа; 

1.2. На этом этапе вы должны подготовить данные о том, какая исходная информация 

необходима для проведения экономического анализа; 

1.3. Определение размера предоставленных данных. В случае подготовки и сбора 

исходной информации могут возникнуть ограничения или проблемы, связанные главным 

образом с тем фактом, что исходные данные по объективным причинам не могут быть 

получены в течение определенного периода времени или в любой период времени. Поэтому 

необходимо учитывать ситуации, необходимые для обзора всей выписки и отдельного 

документа, чтобы указать на проблемы, возникающие при финансовом анализе; 

2. Обработка полученных данных, интерпретация и расчет информации (показателей). 

После получения данных для экономического анализа необходимо начать распыление, что 

означает расчет и интерпретацию экономических показателей компании, чтобы на их основе 

можно было определить соответствующие лекарства; 

2.1. Получение данных, передача их в программу анализа и обработки. В этом случае 

мы говорим о процессе получения информации (отчеты о прибылях и убытках, балансы, 

дополнительные данные в бумажной или электронной форме), их обработке (уточнение 

значений, единиц измерения, достоверности, периода времени), исправлении и вводе формы, 
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в которой мы нуждаемся, чтобы эти данные были пригодны для ввода в программу 

финансового анализа; 

2.2. Подготовка аналитического отчета, изучение полученного аналитического 

материала. Этот шаг включает в себя подготовку текстового сообщения;3. Подготовка 

аналитического заключения по экономическому анализу. После расчета экономических 

показателей и их интерпретации проводится аналитическая работа, включающая знания о 

явлениях и объектах, основанные на разделении целого на его отдельные части и изучении 

их взаимозависимости. Эта методика позволяет выявить основные проблемы финансового 

состояния компании, выявить возможные причины и разработать меры по его улучшению. 

Здесь главное - правильное использование; 

3.1. Выявление недостатков финансового положения организации. После тщательного 

изучения полученного аналитического отчета по выполненному анализу необходимо 

выявить недостатки в финансовом состоянии организации. Таким образом, задача 

финансового анализа состоит в том, чтобы выявить недостатки, которые возникли во время 

анализа или которые могут возникнуть в текущем тренде показателей; 

3.2. Нахождение причин выявленных недостатков в финансовом состоянии 

организации. После выявления недостатков и постановки проблем необходимо определить 

причины, которые привели к этим проблемам; 

3.3. Выявление возможных решений управления для устранения причин, которые 

привели к выявленным недостаткам. Этот этап является творческим и больше зависит от 

квалификации аналитиков и наличия другой информации о компании (позиция на рынке, тип 

деятельности, внутренние проблемы и т. д.), экономическая деятельность которой 

анализируется. Задача аналитика состоит в том, чтобы предложить способы улучшения 

экономического здоровья компании путем устранения выявленных причин. 

3.4. На данный момент необходимо сделать выводы для пользователя из информации о 

проведенном анализе. Сделать аналитический вывод об экономическом анализе для 

пользователя-этап более формальный, но не менее важный. Его суть заключается в создании 

аналитической заметки с личным контактом клиента с анализом. 

Таким образом, алгоритм анализа финансового состояния не так сложен, как велик. 

Необходимо проводить его последовательно, шаг за шагом и соблюдать все условия, так как 

анализ должен проводиться таким образом, можно сказать, ступенчатым образом. Если вы 

допустили ошибку или просто пропустили какой-либо этап, вы можете сделать ошибку в 

конце анализа, сделав выводы о проблемах в финансовом состоянии компании, а также о 

причинах этих проблем. 
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ҚАЗІРГІ ҚЫТАЙЛЫҚ ГАЗЕТ ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ 

 

Амантай Дәурен 

2-курс магистранты, 

 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  

Жетекшісі: ф.ғ.к. Иманалиев Жалғас 

Қазақстан, Алматы қ. 

 

АННОТАЦИЯ 

Қытайдағы заманауи газет саласы ұзақ жылдар бойы дамыған. Бірақ хронологиялық реті 

бойынша көптеген қайшылықтар бар, оларды диалектикалық тұрғыдан анықтау қажет. Бұл 

мақалада халықаралық байланыс тұрғысынан шетелдік газеттердің тұжырымдамалары мен 

модельдерінің «шығысты батысқа қарай оқыту» үдерісіндегі заманауи Қытай газет 

индустриясына әсері баяндалады, шетелдік газеттердің қазіргі заманғы Қытай газеттерінің 

коммерциялық қызметіне қандай үлес қосқаны талданады.  

Қазіргі қытайлық газет индустриясындағы бәсекелестіктің дамуының тарихи 

эволюциясы барысында олардың барлығы халықаралық коммуникацияның тарихымен тығыз 

байланысты. «Халықаралық байланыс дегеніміз - бұқаралық ақпарат құралдарын қолдана 

отырып, яғни белгілі бір әлеуметтік топтың аудиториямен баспа байланысы (газет, кітап) 

немесе электронды байланыс (радио, кино, теледидар) арқылы кең әлеуметтік 

байланысы». [1] Ақпараттың халықаралық коммуникациялық мәртебесі көбінесе елдің 

ұлттық қуатының көтерілуі мен құлдырауымен байланысты.  Қазіргі Қытай отарланған 

медиа дискурсты пассивті түрде қабылдайды. Батыс миссионерлері қытайлық дәстүрлі 

мәдениеттің бетпердесін киіп, бұқаралық ақпарат құралдарын басқару тұжырымдамалары 

бар екіжүзді тұлғалар болып көрінеді, бірақ олардың ішкі қасиеттері - жалаң мәдени 

инфильтрация.  1870 жылдардан бастап шетелдік медиа-капиталдың масштабының және 

оның күшті дискурсивті гегемониясының әсерінен қазіргі газет саласы реформаторлық және 

революциялық буржуазиялық газеттер бірінен соң бірі пайда болып жатқанын және қазіргі 

заманғы халықаралық стандарттарға сәйкес келетіндігін түсінді. Халықаралық 

коммуникация қазіргі медиа өмірдің сыртқы ортасы үшін эксклюзивті сөз емес. Бұл қазіргі 

заманғы «шығысқа қарай батыстық оқыту» сияқты. Қытайдың газет индустриясының дамуы 

барысында ол әрдайым бай медиа фон ұсынды және Қытайға терең ықпал етті.  

 Қытайдың қазіргі заманғы индустриясының уақытша категориясын анықтау. 

Қазіргі қытайлық газеттердің уақыт аралығы 1815 жылдан бастап (Малаккада «Чейздің ай 

сайынғы зайырлы жазбалары» жарық көрді) 1915 жылға дейінгі кезең деп саналады 

(Шанхайда «Жаңа Жастар» журналы шыққан). [1] Қытайлар газеттерді бір-біріне тәуелсіз 

құрды. Ай Сяомей алғаш рет 1873 жылы Ханькоуда Чжауэн Синбаоны құрды, бірақ газет 

ұзаққа созылмады. Кейіннен, 1874 жылы қаңтарда  алғашқы газет шығарушы және саяси 

шолушы Ван Тао Гонконгта «күнделікті айналым» құруды қадағалады. Сол кезеңде газетші 

Ронг Винг Қытайдағы материкте алғашқы қытайлық газетті, Шанхайда қытайлықтар 

ұйымдастырған «репортажды» құрды. Осыған байланысты қытайлық қазіргі заманғы 

газеттер шыққан уақытқа қатысты көптеген даулар бар . Ни Янниан мен У Цян мырза 

өздерінің редакторлығымен шыққан «Қазіргі Қытай газеттері мен мерзімді басылымдарының 

тарихында» былай деп атап өткен: «Шетелдік миссионерлер 19 ғасырдың басынан бастап 

Қытайдың материктік бөлігінде қытайлық газеттер мен мерзімді басылымдар құрғанымен, 

олар газет және мерзімді басылым емес. газеттер мен мерзімді басылымдар біршама қатал 

сияқты, бірақ Ай Сяомей, Ронг Хун, Ван Тао және басқалар құрған қытайлық газеттер мен 

мерзімді басылымдардың бірінші легі әлсіз немесе материктен алыс, сондықтан қазіргі 

заманғы әлеуметтік рөлді байқау қиын Қытай газеттері түсінікті бола бастады. Біздің 

ойымызша, қазіргі заманғы қытайлық газеттер шығарған басты белгі - Кан Ювэй және 
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басқалары 1895 жылы Пекинде құрған ең алғашқы саяси журнал Zhongwai Jiwen болуы 

керек. Әрине, бұл белгінің пайда болуы кенеттен емес: газет-журналдардың негізін қалаған 

ата-бабалардың (оның ішінде шетелдіктер мен қытайлықтардың) теориясы мен 

практикасының арқасында. олар Гонконгта, Гуанчжоуда, Шанхайда, Ханькоуда, Фучжоуда 

және басқа жерлерде болды. Қытайлықтардың өздері құрған қытайлық газеттер мен мерзімді 

басылымдардың алғашқы партиясы қазіргі қытайлық газеттер мен мерзімді басылымдардың 

басталуы, сонымен бірге қытай буржуазиялық газеттерінің дүниеге келуі ретінде 

қарастырылуы мүмкін »[3].    

Бір қарағанда, екі ғалымның, Ни мен Вудың көзқарастары орынды, бірақ олардың 

пікірлерін талқылауға лайықты үш аспект бар. Солардың бірі - 1890 жылдардағыдай қазіргі 

қытайлық газеттердің шығу уақытының өрнектеріндегі сәйкессіздік пен түсініксіздік. Бұл 

пайда болу символы. Сондай-ақ, 1850 жылдар қазіргі қытайлық газеттердің бастауы болды 

деп есептеледі. Сонымен бірге кітаптың 9-бетінде «Қазіргі қытайлық газеттердің даму 

тарихы негізінен Қытай буржуазиялық революциясының дамуымен сәйкес келеді. Яғни, 

Қытай буржуазиялық революциялық қозғалысының оң және прогрессивті алғашқы кезеңі 

болған кезде , қазіргі қытайлық газеттер де өрлеу кезеңінде болды ». Екіншіден, «қазіргі 

қытайлық газеттерді» түсінуде «Қытай (адамдар)» негізін қалаушылардың негізгі органы 

ретінде алынды, объективті тарихи тұрғыдан газет саласының даму процесінде тарихқа 

байланысты «Қытай (халық)» аймақтық бірлік ретінде қарастырылмауы керек. Неге десеңіз, 

«қазіргі қытай газеттері» мен «қытайдың қазіргі газеттері» әр түрлі мағынаға ие. Егер бұл 

соңғысы болса, онда әзірге Вудың да, оның да пікірін ақтауға болмайды, бірақ бұл газет 

индустриясының тарихи даму фактілеріне қайшы келеді. Үшіншіден, шетелдік 

миссионерлердің газет құру процесінде газеттердің формасы мен мазмұны біртіндеп 

қытайлықтарға тартыла бастады, ал кейбір газеттер ынтымақтастыққа қатысқан қытайлық 

журналистерді өзіне сіңірді. Мысалы, кейбір газеттер мен мерзімді басылымдар кейіннен 

Шэнь Баоны алмастан бұрын Ши Лян сияқты қытайлықтардың қолына өтті. Сондықтан, Фан 

Ханчи мырзаның көзқарасы бойынша, қытайлық заманауи газеттердің 1815 жылы 

миссионерлер құрған қытайлық газеттер мен мерзімді басылымдардың алғашқы партиясы 

ретінде қашан шыққанын анықтау газет индустриясының тарихымен сәйкес келеді және 

пікірталасқа жағдай жасайды.   

 Инфильтрация және трансплантация: қазіргі батыстық газет индустриясының 

шығысын кеңейту. Қазіргі қытайлық газеттердің пайда болуы мен дамуының тарихына 

тоқталсақ, оның тарихын қарастыра отырып, біз екі негізгі аспект туралы қорытынды 

жасауға болады: олардың бірі - ішкі себеп. Бір жағынан, қазіргі Қытайдағы капиталистік 

экономиканың пайда болуы мен дамуының арқасында газет саласы үшін материалдық 

жағдайлар жасалды. Екінші жағынан, әлеуметтік жағдайдың тез өзгеруі, әсіресе апиын 

соғысына дейін және одан кейін адамдар түрлі газеттердің үнемі пайда болуына көмектесіп, 

аласапыран қоғам туралы ақпаратқа құмар; екінші себеп - сыртқы себептер. Батыс факторы 

шығысқа бағыт алған батыстық газет индустриясының дамуы мен мәдени экспанциясы 

басты фактор болып табылады.  Қытайдың қазіргі газет саласы апиын соғысына дейінгі 

батыстық миссионерлердің миссионерлік қызметінен туындады. Миссионерлер оңтүстік-

шығыс және оңтүстік-шығыс жағалау аймақтарында 6 қытайлық газет пен 11 шет тілді газет 

шығарды. Апиын соғыстан кейінгі жарты ғасыр ішінде миссионерлер құрған 170-ке жуық 

қытайлық және шетелдік газет пен мерзімді басылымдар болды, олардың үлесіне сол 

кезеңдегі қытайлық газеттер мен мерзімді басылымдардың жалпы санының 95% 

келеді. Мазмұнды редакциялау, басып шығару және тарату тұрғысынан заманауи Қытай 

ұлттық газеттерін дүниеге әкелген осы газеттер болды. Апиын соғысына дейін Цин үкіметі 

елді жабу және дінге тыйым салу сияқты қатаң саясат жүргізді. Шетелдік миссионерлер мен 

олар құрған газеттердің көпшілігі Оңтүстік-Шығыс Азияда ғана шығара алады, содан кейін 

материктегі тарату мүмкіндіктерін іздейді. Бұл газеттердің негізін қалаушылардың көбі 

өнеркәсіптік өндіріс салыстырмалы түрде дамыған, ғылым мен техника салыстырмалы түрде 

дамыған, газет саласы дамып келе жатқан Батыс елдерінен шыққандықтан, олар Бейжің 



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

_______________________________________________________________________________________ 

122 
 

жаңалықтары мен ресми газеттеріне қарағанда заманауи бизнес тұрғысынан және жинау, 

редакциялау және басып шығару сияқты мәселелерде әлдеқайда алда болды. 19 ғасырдан 

бастап батыс миссионерлерінің шығысқа қарай жылжуымен қазіргі қытай газеттері пайда 

болды. Қытайда шетелдік газеттер енгізілгеннен кейін зиялы қауымның бір бөлігі баспасөзге 

белсенді қосылып, «батыстық білім беруді» енгізіп, өздерінің газет-журналдарын шығара 

бастады. Миссионерлер 1815 жылы тамызда алғашқы қытайлық газет, Chase Secular-тің ай 

сайынғы жазбаларын шығарғаннан бастап, «шетелдіктер де, қытайлық газеттер де өздерін 

Қытайды жарнамалауға міндеттенді. Мәдени жаһандану үрдісіне енудің миссиясы - бұл 

газеттердің әр түрлі басталуы репортерлердің біліктілігі мен мақсаттар айырмашылығына 

байланысты болды. Бірақ соңында олар бір мақсатқа әртүрлі тәсілдермен жетті, мәдени 

жаһандану үрдісіне байланысты баяу жақындасты »[4]. Дегенмен, заманауи қытайлық 

газеттердің дамуы, олардың насихаттық әсері болсын немесе олардың индустриялық моделі 

болсын, батыстық коммуникация тұжырымдамаларында немесе медиа-капиталдың қызмет 

ету тұжырымдамаларында терең орын алған.            

Батыстың медиа мәдениеті мен санасына ену. Апиын соғысына дейін миссиялық 

құжаттар жағалаудағы аудандарға бағытталған және негізінен батыстық христиандар мен 

мәдени түсініктерді жеткізу үшін қытайлық дискурсты қолданған. Апиын соғысынан кейін 

олардың газет қызметі ішкі тереңдеп, Шанхай қазіргі газет индустриясының орталығына 

айналды. 1840 жылдар мен 1990 жылдар аралығында шіркеулердің немесе миссионерлердің 

атынан 170 қытайлық және шетелдік газет пен мерзімді басылымдар құрылды, бұл сол 

кезеңдегі қытайлық газет пен мерзімді басылымдардың жалпы санының 95% құрайды. Осы 

кезеңде шетелдіктер құрған қытайлық газеттерге негізінен мыналар кіреді: Ся Гуанчжэнь, 

Люхэ Конг Тан, Чжунвай Синбао, Қытай шіркеуі жаңалықтары, Қытай және Батыс 

тыңдалымдары, Ивенлу және басқалар. Басылымдар бір жағынан ел арасында кеңінен 

тарады. Екінші жағынан, олар Қытайдың ішкі істеріне араласқанын көрсетті. Осы 

басылымдардың ішінде әсіресе «Әлемдік бюллетень» ықпалды болды. Ол 1868 жылы 5 

қыркүйекте Шанхай қаласында құрылды. Көптеген жылдар бойы жетекші жазушылар 

қатарына Лин Лежи мен Тимоти Ли кірді. Журнал христиандық доктринаны, батыс 

мәдениетін, қытайлық және шетелдік ағымдарды біріктіретін үгіт-насихат стратегиясын 

қабылдайды. Оның басты мақсаты - дүрбелең ортада Қытайдың ішкі істеріне заңды түрде 

араласу және идеологиялық өріске ену. Шетелдік жаңалықтардың Қытай 

дипломатиясындағы рөлін талқылау кезінде қазіргі журналистика ғалымы Ге Гунчжэн 

айтқандай: «Бірінші шетелдік жаңалықтар Қытайды құрметтейді және оған түсініктеме 

беруге батылы бармайды. Бірнеше соғыстан кейін ұятты ескертулер де ашты. Бұл ұят 

емес. Ол қатал және бұрмаланған, ақпаратты шатастырады шатастырады және ешнәрсе 

жасамайды». 

 Шетелдік газеттердің әсерінен Батыс мәдениетін жақсы білетін кейбір зиялылар 

Гонконгта қазіргі заманғы Қытай газеттерін шығара бастады, мұнда кеме қатынасы жақсы 

дамыған. Олардың ішінде ең ықпалдысы - 1874 жылы 5 қаңтарда Ван Дао құрған «дөңгелек 

күнделікті газет». Бұл Ван Даоның батыстағы саясатқа, ғылымға, мәдениетке және 

Еуропадағы дамыған коммуникациялық тұжырымдамаларды қолданып, сонымен бірге өзінің 

ерекше газет ойлауы мен іскерлік философиясын қалыптастырғандығымен байланысты.   

Қытайлық және батыстық коммуникация мәдениетінің өзара алмасуы мен әсері қытай 

журналистикасының орнығуы мен дамуына ықпал етті. Бұл сондай-ақ заманауи батыс 

журналистикасын зерттеу және тарату үшін ұзақ уақытқа кеткен журналистиканың негізін 

қалаушылармен байланысты. Журналистика процесінде олар батыс журналистикасының 

негізгі теориялары мен сол кездегі Қытайдағы журналистік тәжірибенің ең жоғары 

деңгейінің үйлесімін жүзеге асырды. Ол әртүрлі заманауи қытай журналистикасын дамытты, 

әртүрлі тұжырымдамаларды, тәжірибелерді және зерттеу әдістерін енгізді, төрт негізгі 

тілдерде: ағылшын, неміс, жапон және қытай тілдерінде ұсынылды. Олардың ішінде Ге 

Гунчжэннің «Қытай журналистикасының тарихы» ерекше сипат алады. Бұл кітаптың кіріспе 

бөлігі жаңалықтардың нақты теориясы болып табылады. Оның құрамында 10 000-нан астам 
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сөз болса да, анықтамалықтар ағылшын, неміс және жапон тілдерінде 

айтылады. Құжаттардың 22 түрі бар. Толық кіріспенің ойлау құрылымы мен пайымдау әдісі 

негізінен қытай әдебиет теориясының дәстүрлі тәсілі болып табылады. Қытай 

журналистикасы негізін қалаған кезде әлемдік журналистиканың алдыңғы қатарында 

болғанын байқауға болады.  Кейін Цай Юанпей  нақты баға берді: «Біздің елдегі 

жаңалықтардың шығу тегі бұрынғы Дибао жаңалықтардың табиғатынан өзгеше, бірақ Қытай 

газеттері үшін    ондаған жылдар бойы журналистиканың белгілері пайда болғанға әлі де кеш 

емес». [6]  

Екіншісі - индустриялық деңгей: батыстық медиа-капиталды трансплантациялау және 

іскерлік философия. Қазіргі заманғы қытайлық газеттер мен мерзімді басылымдарда 

негізінен діни газеттер, саяси газеттер, коммерциялық газеттер, кәсіби газеттер, ойын-сауық 

газеттері және басқалары бар. Алайда, Қытайдың газет индустриясының нақты өкілі - бұл 

шетелдіктер пайда табу мақсатында құрған күрделі коммерциялық бизнес. Сол кезде ұлттық 

коммерциялық орталық Шанхай да ірі газеттердің бәсекелестік орталығына айналды.  

1872 жылы 30 сәуірде Мейтчтің британдықтары және басқалары Шэньчжэньді құруға 

қаражат жинап, 1861 жылы қарашада құрылған «Шанхай жаңа жаңалықтары» эксклюзивті 

жұмыс схемасын бұзды. Мейча өзі айналысатын газет саласына іскер адам 

тұрғысынан қарады және газеттің мазмұны, таралуы және бағасы бойынша Shanghai New 

News-пен бәсекелесті. Мейча «бұл газет қытайлықтарға арналған, ал мәтін қытайлықтардан 

болуы керек» деп санайды. Осылайша, мазмұн мүмкіндігінше қытайлық оқырмандардың 

талғамына сай болуы керек.  Газеттерде жаңалықтар, шолулар, әдебиет пен өнер 

(толықтырулар) және жарнама жарияланып, газеттерде баға ұсыныстарын айтарлықтай 

төмендетіп, тарату арналарын белсенді түрде кеңейту режимі қалыптасты.   Сондықтан 

Шанхай Синбаоның бәсекелесі 1872 жылы 30 желтоқсанда автоматты түрде жариялауды 

тоқтатуға мәжбүр болды. Шен Бао тек Шанхай басқаратын қытай тіліндегі газетке 

айналды. Бұған дейін 1861 жылы құрылған «Шанхай Синбао» «Шанхайдағы Қытай 

газеттерінің алғашқы жаңа жұлдызы» деп жарияланды. «Алайда, газеттердің редакторлары 

барлығы миссионерлер болды, ал газет қатты діни атмосфераға ие болды және бизнес 

ретінде дамуын қажет етеді. Мысалы, ірі әлеуметтік жаңалықтарды, үздіксіз немесе 

орталықтандырылған репортаждарды жариялағанда, ең типтік газета - 1873 жылы Чжэцзян 

провинциясының Юхань округінде болған Ян Найу мен Сяобай оқиғасы . Сол кезде 

Шэньбаода дистрибьюторлық бөлім болған. Янчжоудан бес ай өткен соң, Шэньбао алғаш рет 

1874 жылы 16 қаңтарда «Ю Ханшэннің ісін еске түсіру» тақырыбында мақаласын 

жариялады. Мақаласында «Кісі өлтіруші Ян Найудың есімі - Ю Ханшэн» деп жазылып, оның 

қылмысқа қалай әкеп соқтырғаны туралы хабарлады. 18 сәуірде «Ю Ханшэннің өмірін еске 

түсіру» мақаласы жарияланды, онда аудандық сотта  екі өлімге сотталғандығы туралы 

хабарланды. Янгтің әпкесі сот үкімін қабылдаудан бас тартып, Пекинге шағым түсіру үшін 

барды. Ол ауруына байланысты жарты жолда қайтарылды және іс провинцияда 

қаралды. Барлық процесс  туралы есептер келесі «Жас іс» мақаласында дәйекті түрде 

жарияланды.  1877 жылдың сәуіріне дейін Қылмыстық әділет министрлігі «Юхань ісі» 

бойынша сот ісін жүргізді. Есеп төрт жыл бойы үздіксіз жарияланды, бұл ауқымды 

әлеуметтік зардаптар тудырды. Сонымен қатар ШэньБаоның танымалдығын арттырды. 1899 

жылы 4 қарашада американдық Фукайсен 1893 жылы британдық Данфорт құрған 

жаңалықтарды Ван Хансидің бас менеджері етіп сатып алды. Содан бері постер индустриясы 

Шэньбао және газет арасындағы екі армияның текетіресіне айналды. Жаңалықтардың үш 

бәсекеге қабілетті әдісі бар:  

1) экономикалық жаңалықтарға негізделген іскерлік ақпараттарды жедел енгізу;  

2) жаңа полиграфиялық жабдықты үнемі сатып алу үшін шығыс пен батыстан қарыз 

алудың капитал айналымы әдісін қолданады;  

3) жаңалықтар қабылдау, шетелдік телекоммуникацияларды тікелей тыңдау және 

жаңалықтарды жариялауға уақыт сатып алу үшін радиостанциялар құруға үлкен қаражат 

жұмсайды. 1929 жылға қарай екі ірі газет тең жағдайда болды.                
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«Шетелдік газеттердің қалыптан тыс өркендеуі шетелдік капитал импортының көрінісі 

болып табылады. Империалистік экономикалық агрессия үлкен пайда табуға бағытталған 

және ол көбінесе батыстық мәдениетке еніп, содан кейін сыртқы және ішкі сипатқа ие 

болады». [7] Қытайдың ұлттық буржуазиялық баспасөзі қазіргі газет-журналдар негізінен екі 

санатқа бөлінеді: бірі - коммерциялық газеттер (кейінірек бұл миссионерлер құрған діни-

мәдени газеттер болды); екіншісі - буржуазиялық партиялардың газеттері. Мәдени мұра 

тұрғысынан батыстың діни мәдениетін терең дәстүрлі қытай мәдениетімен салыстыруға 

болмайды. Сондықтан тарих барысында осы шетелдіктер басқаратын коммерциялық газеттер 

біртіндеп Қытайдың ұлттық капиталының қолына көшті. Тілде қарым-қатынас жасау, әдет-

ғұрыптарға қызмет ету және бизнесті кеңейту мақсатында Қытайда қытайлық газеттер 

құрған шетелдік капитал қытайлықтарды газет шығаруға, редакциялауға және шығаруға 

қатысуға жалдады. Кейінірек, ол Қытай капиталының өсуімен және оның осы саладағы бай 

тәжірибесімен біртіндеп шетелдік газет капиталын басқарды. Шэньбаоның дамуы осыған 

таптырмас мысал бола алады.    

Британдық және американдық газеттер сияқты Шэньбао мен газеттер де негізінен 

Қытайдағы империалистердің экономикалық қызметі үшін форумдар ұсынады және олардың 

өнімдерін жарнамалайды. Алайда олардың жаңалықтар бизнесі мен өндіріс құралдарындағы 

үнемі өзгерістері тиімді бәсекелестікке байланысты, сондай-ақ олардың газет капиталы мен 

алдыңғы қатарлы бизнес-концепцияларының енуі Қытайдағы жергілікті газет 

индустриясының дамуына өлшеусіз әсер етеді. Мысалы, 1874 жылы құрылған «циркулярлы 

күнделікті» негізінен форматта шетелдік қытайлық газеттерге еліктегенімен жарнамалары 

газет беттерінің 3/4 бөлігін алатын. Сонымен қатар, олар әртүрлі мәдени іскерлік 

операцияларды жүзеге асыру үшін полиграфия саласына сүйенеді. Мысалы, 1880 жылы 24 

қарашада «Circular Daily» газетінде жарияланған «Қытайдың баспа бюросының 

конфессиялары» мақаласында: «Бұл бюро -  Гонконгтың орталығында орналасқан Байбу 

баспалдағы.  « Circular Daily »газетінен басқа ай сайынғы карточкаларын басып шығарады, 

сонымен қатар Хуан Цзунсянның «Жапонның әр түрлі өлеңдерін», Ван Таоның 

«Хэнхуагуан» өлеңдер жинағын және «Полиция», «Франция»сияқты кітаптарды сатады.» 

Таймс бастапқыда саяси теориясы күшті газет болған, бірақ сонымен бірге жаңалықтар мен 

ойын-сауықтарды оқырмандарды қызықтыру үшін әр түрлі функцияларды қарастырды. 

Атап айтқанда, «Шива» газеті әдеттегі газеттерден басқа көптеген жаңа стильдегі мәдени іс-

шараларды және өндірістік қызметтерді насихаттайды, газеттердің жан-жақты әлеуметтік 

функцияларын баса айтады.Мысалға, қытайлық және шетелдік актуальды оқиғалар туралы 

кітаптар шығару, басқалардың атынан кітаптар мен газеттер сату, мектептерді бірлесіп 

ұйымдастыру және сол уақытта бизнесті жүргізу және т.с.с. мырзалар басқаратын газет 

ретінде ол толығымен өзін-өзі қаржыландырды және өзінің кірісі мен шығыны үшін жауап 

берді. Шэньбао және Ньюс сияқты ірі корпоративтік газеттердің жолымен жүрмегенімен, 

оның қызметі, әсіресе сатылымы мен таралуы, айқын өндірістік сипаттамаларға ие болды. 

 Shiva Daily-дің таралуы көбінесе газеттердің әр түрлі жерлерде ұйымдастырған агенттік 

сатылымдары арқылы жүзеге асырылады. 18 провинцияда 138 сату нүктелері бар, тіпті 

Жапония мен Сингапурдың шетелдік сауда нүктелері бар. Әрине, осы кезеңде коммерциялық 

газеттер корпоративті модельді қабылдай бастады, бірақ газет тобы әлі қалыптасқан 

жоқ. 1930 жылдары белгілі газет қызметкері Ченг Ше батыстың газет топтарын 

тексерді. Қытайға оралғаннан кейін ол Қытайда газет трестін құрды және жаңалықтар 

компаниясын құрды.  Оның мақсаты он ірі газетті, сондай-ақ ақпараттық 

агенттіктер, жаңалықтар зерттеу орталықтары мен тұрақты газеттер құру, жаңалық 

басылымдарын, жаңалықтар пиктограммаларын және басқа газет топтарын зерттеу 

болды.  Бұл қазіргі қытай журналистикасы тарихындағы газет топтарының саналы және 

жүйелі қалыптасуының басталуы және батыстың газет философиясының шығысқа 

таралуының нәтижесі еді.           

Газет басып шығарудың батыстық технологиясын енгізу. Бұл екі аспектіні 

қамтиды. Біріншісі - типографияны енгізу. Типография бастаған заманауи полиграфия батыс 
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елдерінде пайда болып, біртіндеп Қытайға тарады. 1807 жылы британдық миссионер 

Моррисон Фонг Қытайға келіп, бірден кең аударма және баспа қызметін бастады. 1815 

жылдан бастап Макао Ост-Индия компаниясының баспаханасы Моррисон жазған «Қытай 

тілінің сөздігі» атты қытай және ағылшын кең көлемді анықтамалық кітабын үнемі басып 

шығарып отырды. Бұл кітап қытай және ағылшын тілдерін қамтитын анықтамалық кітап 

болды. Дәстүрлі қытай иероглифтері жазылғанымен, ағылшын тіліндегі көптеген шағын 

таңбаларды оюға болмады. Сол кездегі технологияға сүйене отырып, гравюраны қорғасын 

түрімен біріктіруге де, механикалық жолмен басып шығаруға да болмайтын еді. Сондықтан 

бұл кітапты шығарудың жалғыз жолы - қорғасын типті қытай типографиясын қолдану. Осы 

мақсатта Макао Ост-Индия компаниясының типографиясы әлемдегі алғашқы қорғасын 

типіндегі әлемдегі алғашқы партияны шығарды. Ол кезде қытайлық кейіпкерлердің үлгісі әлі 

ойлап табылған жоқ, ал қытай жазуын жаппай шығару мүмкін болмады, сондықтан қорғасын 

қорытпасының әр бөлігін пышақпен ойып түсірудің ежелгі әдісі қолданылды. Мұндай 

көлемді тапсырманы бір адам немесе бірнеше адам орындай алмайды, сондықтан жұмысқа 

қатысу үшін көптеген қытайлықтар жалданды, соның ішінде гравюра, машинкаға басу, шолу, 

түзету, басып шығару және т.б. бойынша 1815 жылы миссионер Ми Лянға тапсырыс келді. 

Бұл баспаханада алғашқы күндері гравюра мен полиграфия қолданылған. Ол гравюра мен 

полиграфияны қолданған «Зайырлы ай сайынғы шежірені» құрды. 19 ғасырдың басында 

Қытайға заманауи батыс полиграфиялық және литографиялық сиялар бір уақытта 

енгізілді. 1913 жылға қарай Шанхай Қытайдың алғашқы сия фабрикасы, қытай халқы негізін 

қалаған алғашқы кәсіби сия өндірушісі, заманауи сия өндірісінің бастамасы болды. Өнімдер 

полиграфиялық сиялар мен литографиялық сияларға бөлінді, Шанхай «Шэньчжэнь» және 

«Ағымдағы оқиғалар», Бейжің «Ұлттық газеті», «Да Гуоминбао» және басқалары да 

басылды.Сонымен қатар, литография Қытайға Батыс миссионерлері арқылы да 

енгізілді. 1833 жылы Гуанчжоуда қытайлық литографиялық ай сайынғы журналы айлық 

шығыс және батыс зерттеулерінің биографиясы, содан кейін қытайлық литографиялық ай 

сайынғы журналы National News жарық көрді. Литография технологиясы 1874 жылы 

Шанхайда енгізілді. Бұлардың ең өкілі 1876 жылы Дяншижайдағы литографиялық кітап 

фирмасын құру болды.              

Екіншісі - полиграфиялық жабдықты енгізу. Энергияны пайдалану, вебке негізделген 

баспа машинасы мен автоматты құю машинасын ойлап табу және қолдану арқылы қазіргі 

заманғы басып шығару 19 ғасырдан 20 ғасырдың басына дейінгі ғасырда өзінің жетілген 

кезеңіне өтті. 19 ғасырда Еуропаның ірі елдері мен АҚШ заманауи индустриялық жүйені 

құрды. Энергетика, металлургия, машина жасау, химия, қағаз жасау және басқа салалардың 

дамуы полиграфия технологиясының дамуына қолайлы жағдай жасады. Бұл үдерісте 

полиграфия қолөнер саласының дәстүрлі моделінен арылып, өнеркәсіп өндірісін жүзеге 

асырды және өндіріс тиімділігі мен өнім сапасын едәуір арттырды. 1870 жылдарға қарай 

Шанхай, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Ханькоу және басқа жерлердегі баспалардың 

(кәсіпорындардың) полиграфиялық жабдықтары  шетелден  келіп отырды. Тоңжидің Цин 

династиясы кезіндегі он бірінші жылы (1872) Шанхай мэриясы сағатына жүздеген газет 

шығаруға қабілетті еуропалық стильдегі қолмен айналмалы баспа машинасын алды. 1906 

жылы ағылшындар ойлап тапқан электрмен жұмыс жасайтын бір цилиндрлі машина Қытайға 

еніп, газет қағаздарының екі жағына да басыла бастады. 1912 жылы Декларация залы 

сағатына 2000 парақ басып шығара алатын қос иіру машинасын сатып алды. 1916 жылы 

билборд сағатына 8000 парақ басып шығара алатын француз роликті баспасын алды. 1925 

жылы Shanghai Times неміс түсті цилиндрлік баспа машинасын сатып алды, бұл машина сол 

кезде дамыған типографиялық баспа машинасы болды. 1894-1895 жылдардағы қытай-жапон 

соғысы және 1911 жылғы революция кезінде полиграфиялық жабдық ұлттық өндіріс ретінде 

қалыптаса бастады. Мысалы, Шанхайдағы Ли Ёнчан машина жасау зауыты 1895 жылы 

құрылды. 1912 жылға қарай шамамен бірдей масштабтағы алты баспа жабдықтарының 

фабрикалары дәйекті түрде құрылды. Бұл полиграфиялық жабдықтар зауыттары техникалық 

қызмет көрсету үшін пайдаланылды. Негізінен, сонымен қатар кейбір шағын баспа 
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жабдықтарын шығарады. Полиграфия технологиялары мен жабдықтарын енгізу заманауи 

Қытай газеттерінің дамуына белсенді ықпал етті.           

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 1. Zhang Guizhen, "International Communication and International Relations".  Liu Jinan's 
International Communication: Collection of Modern Communication: Beijing Broadcasting 
Institute Press, 2000. - p. 7 
2. Fang Hanqi, "Chinese Modern Press History": Shanxi People's Publishing House ,1981. - p. 1 
3. Ni Yannian and Wu Qiang, "The History of Modern Chinese Newspapers and Periodicals" 
:Nanjing University Press,1993. - p. 6 
4. Jiang Xiaoli, "The Evolution of Chinese Media in the Context of Globalization" :  Journal of 
Southwest University for Nationalities, 2000.  – p. 104 
5.  Ge Gongzhen, "The History of Chinese Journalism " : Sanlian Bookstore, 1955. – p. 110 
6.  Xu Baohuang "Journalism" self-prefac "News Wen Cun" : China News Publishing House, 
1987.  – p. 281 
7.  Hu Taichun, "The History of China's Newspaper Industry Management" : Shanxi Education 
Press, 1998. – p. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

_______________________________________________________________________________________ 

127 
 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУ МОТИВАЦИЯСЫН КӘСІБИ 

МІНДЕТТЕР АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ 

 

Бегалы Р.А. 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық  

университетінің магистранты 

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы 

 

DEVELOPING STUDENTS MOTIVATION TO SUCCEED THROUGH PROFESSIONAL 

TASKS 

 

Begaly R. 

Graduate student of the L.N.Gumilyov  

Eurasian National University 

Kazakhstan, Nur-Sultan city 

 

Аннотация 

Мақалада психологиялық-педагогикалық мәселе ретінде жетістікке жетудің 

мотивациясының мәнін теориялық негіздеу  ұсынылған. Университет студенттерінің 

жетістікке деген ынтасын дамыту және қалыптастыру мәселесі қарастырылған. Жетістікке 

жету мотивациясын дамыту құралы кәсіби міндеттерді шешу болып табылатыны анықталды. 

Жетістікке жетудің жоғары мотивациясын дамыту үшін студент болашақ мамандықтың 

қалыптасқан бейнесіне ие болуы керек, ол білім беру процесіне жеке мағына береді. 

Abstract 

This article discusses the theoretical foundation and disclosure of achievement motivation as a 

psychological-and-pedagogical problem. The question of the development and formation of the 

students achievement motivation is considered. The thesis reveals the professional tasks solving as 

the means of successful motivation. For the development of high achievement motivation student 

must have a formed profession image, which will give a personal meaning to the educational 

process. 

Түйін сөздер: мотивация, мотив, кәсіби мотив, сыртқы мотивация, ішкі мотивация, оқу 

әрекетіне мотивация. 

Keywords: motivation, motive, professional motive, external motivation, internal motivation, 

motivation for learning activities. 

 

XXI ғасырдың білім беру мекемелерінің басты міндеті бәсекеге қабілетті, 

шығармашылық тұрғыда ойлайтын, қарқынды дамып келе жатқан әлемге бейімделуге және 

табысты еңбек етуге қабілетті мамандарды даярлау болып табылады. Мотивация маңызды 

өмірлік және жалпы мәдени мәнге ие, себебі ол жеке тұлғаның белсенділігін, оның мінез-

құлқы мен қызметін реттеудің жетекші факторы болып табылады. Мотивация мәселесін 

зерттеу айқын қызығушылық тудырады, өйткені қазіргі заманғы адам ынтымақтастық пен 

өзара түсіністікті анықтайтын ақпаратқа ие болуы керек. Шын мәнінде, адаммен тиімді 

әлеуметтік өзара әрекеттесу (оның ішінде студентпен әлеуметтік-педагогикалық өзара 

әрекеттесу) оның мотивациясының ерекшеліктерін ескерусіз анықталуы мүмкін емес. 

Мотивация-бұл адамның психодинамикалық жүйесі, ол ұйымдастырушы (қозғаушы, 

бағыттаушы), әрекетті реттеуші және адамның қоршаған әлемге өмірлік қатынасын 

көрсетуші рөлін атқарады. Мотивацияның мазмұнды және динамикалық жағы бірқатар 

факторлармен алдын – ала анықталады: психикалық процестер мен күйлерге 

(қажеттіліктерге, көзқарастарға, құндылық бағдарларына) байланысты ерікті, эмоционалды, 
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психикалық құрылымдар, жеке тұлғаның әлемге қатынасы жүйесі, қызметі, жоспарланған 

нәтижелер және т.б. 

Зерттеу аясында біз «жетістікке жету мотивациясы» ұғымын қарастырамыз. Бұл 

қызметте жоғары нәтижелерге және шеберлікке қол жеткізуге деген ұмтылыс күрделі 

тапсырмаларды таңдауда және оларды орындауға деген ұмтылыста көрінеді. Кез келген 

қызметке жетістікке жету қабілет, дағды, білімге ғана емес, жетістікке жету 

мотивациясынада тікелей байланысты. Жетістікке деген мотивацияның жоғары деңгейі бар 

тұлға, маңызды нәтижелерге қол жеткізуге тырысып, алға қойған мақсаттарына жету үшін 

табанды жұмыс істейді. 

 Г.Мюррейдің пікірінше, жетістіктің мотиві жеке тұлғаның тұрақты сипаттамасы 

жұмыста нәтижеге жету, кез-келген салада белгілі бір деңгейге жету ниетінде көрінеді [1, 

65б]. Х. Хекхаузеннің пікірінше, жетістік мотиві адамның өз қабілеттері мен дағдыларын 

арттыруға, оларды жоғары деңгейде ұстауға қаншалықты ұмтылатынын көрсетеді. 

Жетістікке жету мотиві екі тәуелсіз тенденцияны сипаттайды-табысқа ұмтылу және 

сәтсіздіктерден қашу [2, 36б]. 

Д.Мак-Клелланд жетістікке жетуге деген айқын ұмтылысымен ерекшеленетін 

адамдардың үш негізгі сипаттамасын анықтайды. Мұндай адамдар әртүрлі міндеттерді шешу 

кезінде өздеріне жауапкершілікті алуды жөн көреді; алдын ала болжанған тәуекелге 

бейімділік танытады; өз алдына нақты және қол жеткізуге болатын мақсаттар қояды; өз 

еңбектерін бағалағанды қажет етеді. Жетістікке жету мотивациясы шыдамдылық, 

табандылық сияқты ерікті қасиеттердің көрінісімен байланысты. Жетістікке жету мотивінің 

негізі-адамның шеберлікке, бәсекелестікке, жұмысқа деген ұмтылысы (жақсы орындалған 

жұмыстан қанағаттануды сезіну) [3, 48б]. 

Кеңес психологиясында мотивация адам өмірінің күрделі көп деңгейлі реттеушісі 

ретінде қарастырылады-оның мінез-құлқы, қызметі. Зерттеушілер мәселенің түрлі 

аспектілерін зерттеді: ЖОО-да оқу кезеңінде кәсіпті меңгеруге деген ынтаны дамыту, 

студенттердің оқу белсенділігі деңгейіне мотивация мен интеллекттің әсері, студенттерді 

ЖОО-да оқыту процесіне қалыптастыру, ерте жастан мамандық таңдауға психологиялық 

дайындықтың мотивациялық компоненті, ЖОО-да оқу процесінде студенттердің болашақ 

кәсіби қызметіне психологиялық дайындығы және басқалар. 

Т.О.Гордеева осы мәселе бойынша ең беделді авторлардың бірі. Жетістікке жету 

мотивациясының астарында жетістікке жету қызметінің мотивациясы түсіндіріледі. 

Жетістікке жету қызметі-бұл қоршаған әлемді, өзіңді, басқа адамдарды және олармен қарым-

қатынасты мақсатты түрде өзгертуге байланысты қызмет. Мұндай қызмет «бір әрекет 

жасауға деген ұмтылыс, мүмкіндігінше тезірек адамның жетістікке жетуге, өсуге және өзін-

өзі жетілдіруге деген негізгі қажеттіліктері болатын прогреске қол жеткізу» болып табылады 

[4, 38б]. 

Сондай-ақ, кеңес психологиясында жетістіктің мотивациясын М.Ш.Магомед-

Эминов зерттеді. Ол жетістікке жету мотивациясын интеграцияланған аффективті және 

танымдық процестердің функционалды жүйесі ретінде анықтады, оны жүзеге асыру 

барысында жетістік жағдайындағы іс-әрекет процесін реттеуді ұсынды. Қызметті 

мотивациялық реттеу процесінде нақты функцияларды орындайтын арнайы құрылымдық 

компоненттерді бөлуге болады:  

- өзектендіру мотивациясы (қызметті ынталандыру және бастау),  

- селекция мотивациясы (мақсатты және оған сәйкес әрекетті таңдау процестері),  

- іске асыру мотивациясы( іс-әрекеттің орындалуын реттеу және ниеттің 

орындалуын бақылау),  

- постреализация мотивациясы (әрекетті тоқтатуға немесе бір әрекетті екіншісіне 

ауыстыруға бағытталған процестер)  [5, 52б]. 

Адамда жетістікке жету мотивациясы әрдайым бірдей бола бермейді. Кейбіреулер 

жаратылыстану пәндерін оқытуда күрделі міндеттерді қалайды, ал басқалары, керісінше, 
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қарапайым мақсаттармен шектеліп, гуманитарлық пәндерді оқытуда күрделі тақырыптарды 

таңдайды және осы салада айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізеді. 

Мотивацияның маңызды түрлерінің бірі-жетістікке жету мотивациясы. Осындай 

мотивациямен адамның іс-әрекеті оң нәтижелерге қол жеткізуге бағытталады. Мотивацияны 

дамытудың сәттілігі, біріншіден, мотивтердің психологиялық факторларымен өзара 

әрекеттесуін білуге және ескеруге, екіншіден, осы психологиялық факторлар кәсіби 

бағытталған тапсырмаларды ұйымдастыруға оң әсер етуі мүмкін педагогикалық 

жағдайларды жасауға байланысты. Жоғарыда аталған мәселелерді шешу теориялық базаны 

қалыптастыру кезінде ғылыми білімге деген сұранысты анықтайды. Жетістікке жету 

мотивациясының дамуын қалыптастыру құралы кәсіби бағытталған міндеттерді қолдану. 

Кәсіби бағытталған міндет деп белгілі бір жағдайдың шарты мен талабы тұлғаның кәсіби 

қызметінде туындайтын моделін анықтаушы мәселе деп түсінуге болады. Бұл жағдайды 

зерттеу студенттердің белгілі бір дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Оларға келесі 

дағдыларды жатқызуға болады: коммуникативті, функционалды, алгоритмдік, геометриялық, 

стохастикалық. 

Жетістікке жету мотивациясын дамыту үшін оны мақсатты және үнемі қолдануды 

ұйымдастыру қажет. Ол үшін оқытушы бөлімдердің тақырыптарының дидактикалық 

бірліктерін талдауы керек; дағдылардың қалыптасу деңгейін бақылауға мүмкіндік беретін 

тапсырмаларды әзірлеуі тиіс. Жетістікке деген ынтаны дамыту үшін аталған дағдыларға 

негізделген кәсіби бағытталған міндеттерге қойылатын талаптарды тұжырымдау қажет: 

- тапсырманың мазмұны және оны шешу жолдары арнайы пәндер бойынша білімді 

талап етеді; 

- міндеттерді шешу болашақ маман тұлғасының кәсіби дамуын қамтамасыз етуі 

керек; 

- міндет маманның кәсіби қызметінде туындайтын жағдайды сипаттауы керек. 

Студенттерді кәсіптік бағдарланған міндеттерді шешуге оқыту процесі мынадай 

кезеңдердің тізбегінен тұруы тиіс: объектіні қабылдау; ұғыну; білімді қалыптастыру; білімді 

меңгеру; білімді түрлендіру [6,115б]. 

Жетістікке жетудің жоғары мотивациясын дамыту үшін студент болашақ 

мамандықтың қалыптасқан бейнесіне ие болуы керек, ол білім беру процесіне жеке мағына 

береді. Студентте алынған білім оның кәсіби жағдайының өзгеруіне қалай әсер ететінін, 

олардың кәсіби мәселелерді шешуге қалай көмектесетінін түсінген кезде ғана жетістікке 

жетуге деген мотивациясы артады. Е. П. Ильин «мақсат адамға қандай да бір мағына 

бергенде ғана ынталандырады. Мағынасыз жұмыс мотивтің күшін төмендетіп қана қоймай, 

адамның қадір-қасиетін де төмендетеді» [7, 23б]. 
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АННОТАЦИЯ 

І.Өзектілігі:  

Күн - жер бетіндегі барлық нәрсенің көзі. Сондықтан күннің энергиясы өзінің 

табиғилығына, таусылмаушылығына және экологиялық тазалығына байланысты болашақта 

ең қолайлы болады. Зерттеу тақырыбының өзектілігі, техникалық мүмкіндіктердің шексіз 

өсуіне қарамастан, күн энергиясының тауысылмайтындығында. 

II. Ғылыми жаңалығы: 

Ғылыми жаңалығы - күн энергиясын пайдаланудың ең айқын саласы-суды, ауаны 

жылыту. Суық климаты бар аудандарда тұрғын үй-жайларды жылыту және ыстық сумен 

жабдықтау қажет. Күн энергиясы су жылытқыштарында, ауа жылытқыштарында, күн 

дистилляторларында, астық кептіргіштерде, күн мұнараларында (мұнара түріндегі күн 

энергиясы қондырғысы) қолданылады. Электр энергиясын өндіруге арналған күн жүйелері 

күн электр станциялары деп аталады. 

 III. Практикалық маңыздылығы: 

Практикалық маңыздылығы: күн энергетикасы күн энергиясы ресурстарының 

тегіндігін, жаңғыртылатындығын және кең ауқымын (сарқылмайтындығын) атап өтуге 

мүмкіндік береді, күн энергиясын пайдаланудың практикалық орындылығы 1кВт / м2-ге тең 

ең жоғары күн радиациясына негізделген. Бұл жерге келетін күн сәулесінің ең жоғары 

тығыздығы деп аталады. 

 

Түйінді сөздер: Түйінді сөздер: күн, энергетика, күн энергетикалық станциялары, тығыздық, 

жер, қондырғы. 

                                             Аннотация 

І.Актуальность. Солнце – источник всего на Земле: света, тепла, жизни. Поэтому энергетика 

Солнца станет самой приемлемой и в будущие эпохи благодаря своей естественности, 

неисчерпаемости и экологической чистоте. Актуальность темы исследования обусловлена 

значимостью развития солнечной энергетики как неисчерпаемый – при бесконечном росте 

технических возможностей. 

 II. Научная новизна заключается в том, что наиболее очевидная область использования 

солнечной энергии это подогрев воды, воздуха. В районах с холодным климатом необходимо 

отопление жилых помещений и горячее водоснабжение. Энергия Солнца используется в 

нагревателях воды, воздуха, солнечных дистилляторах, зерносушилках, солнечных башнях 

(солнечная энергетическая установка башенного типа). Солнечные системы, которые 

предназначены для выработки электрической энергии, называются СЭС (солнечные 

энергетические станции). 

 III. Практическая значимость: солнечная энергетика даёт возможность отметить 

«бесплатность», возобновляемость и огромные масштабы (неисчерпаемость) ресурсов 

солнечной энергии, практическую целесообразность использования солнечной энергии 
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устанавливают исходя из максимального солнечного излучения, равного 1квт\м2. Это так 

называемая наибольшая плотность потока солнечного излучения, приходящего на Землю.  

 

Ключевые слова: солнце, энергетика, солнечные энергетические станции, плотность, земля, 

установка. 

                          

В современном мире человечество нуждается в электроэнергии каждый день. Она 

нужна как в быту, так и большим предприятиям, на её выработку тратится много средств. И 

поэтому каждый год растут счета за электроэнергию. Те предприятия, которые могут 

вырабатывать дешёвую электроэнергию, наносят большой ущерб экологии, который потом 

отражается на окружающей среде и нашем здоровье. 

           Об электричестве люди знали уже в 1700 году, но добывать его в гигантских 

масштабах научились только 100 лет назад. Его добывали из тепла, силы воды, внутренней 

энергии атома, силы ветра. Основной единицей измерения выработки и потребления 

электрической энергии служит киловатт-час (и кратные ему единицы). Для более точного 

описания используются такие параметры, как напряжение, частота и количество фаз (для 

переменного тока), номинальный и максимальный электрический ток. 

Электрическая энергия является также товаром, который приобретают участники 

оптового рынка (энергосбытовые компании и крупные потребители-участники опта) у 

генерирующих компаний, а участники розничного рынка у энергосбытовых компаний. Цена 

на электрическую энергию выражается в тенге за потребленный киловатт-час 

Исследование источников энергии 

Общая мощность всех электростанций Казахстана составляет 18 992.7 МВт 

электроэнергии. Выработка по типу электростанций составляет: 

• ТЭС (тепловые электростанции) — 87,7 %;  

o КЭС (конденсационная электростанция) — 48,9 %; 

o ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) — 36,6 %; 

o ГТЭС (газотурбинная электростанция) — 2,3 %; 

• ГЭС (гидроэлектростанции) — 12,3 %. 

Около 70 % электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 14,6 % — из 

гидроресурсов, 10,6 % — из газа и 4,9 % — из нефти. 

Тепловая энергетика 

Основной объем электроэнергии в Казахстане вырабатывают 37 тепловых 

электростанций, работающих на углях Экибастузского, Майкубинского, Тургайского и 

Карагандинского бассейнов. Крупнейшая из построенных в Казахстане — ГРЭС-1 

Экибастуза — 8 энергоблоков с установленной мощностью 500 МВт каждый, однако в 

настоящее время располагаемая мощность станции составляет 2250 МВт. Наибольшую 

выработку электроэнергии осуществляет Аксуйская (Ермаковская) ГРЭС. В 2006 году эта 

станция выработала 16 % всей электроэнергии, произведённой в Казахстане. 

Атомная энергия 

Единственная атомная электростанция в Казахстане находилась в городе Актау с 

реактором на быстрых нейтронах с мощностью в 350 МВт. АЭС работала в 1973—1999 

годах. В настоящий момент атомная энергия в Казахстане не используется, несмотря на то, 

что запасы (по данным МАГАТЭ) урана в стране оценены в 900 тысяч тонн. Основные 

залежи находятся на юге Казахстане (ЮКО и Кызылординская области), западе в 

Мангыстау, на севере Казахстана (месторождение Семизбай). 

Сейчас рассматривается вопрос о строительстве новой атомной электростанции 

мощностью 600 МВт в г. Актау. В стране эксплуатируются около 5 исследовательских 

ядерных реакторов. 

Гидроэлектроэнергия 
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В Казахстане имеются значительные гидроресурсы, теоретически мощность всех 

гидроресурсов страны составляют 170 млрд кВт·ч в год. Основные реки: Иртыш, Или и 

Сырдарья. Экономически эффективные гидроресурсы сосредоточены в основном на востоке 

(горный Алтай) и на юге страны. Крупнейшие ГЭС: Бухтарминская, Шульбинская, Усть-

Каменогорская (на реке Иртыш) и Капчагайская (на реке Или) обеспечивающие 10 % 

потребностей страны. 

В Казахстане планируется увеличение использования гидроресурсов в среднесрочном 

периоде. В декабре 2011 г. была запущена в эксплуатацию Мойнакская ГЭС (300 МВт), 

проектируются Булакская ГЭС (78 МВт), Кербулакская ГЭС (50 МВт) и ряд малых ГЭС. 

Нетрадиционные возобновляемые источники 

Удельный вес возобновляемых энергоресурсов не более 0,2 % суммарной выработки 

электроэнергии. 

Ветровая энергетика 

Ветровая энергетика в Казахстане слабо развита, несмотря на то, что для этого есть 

подходящие природные условия. Например, в районе Джунгарских ворот и Чиликского 

коридора, где средняя скорость ветра составляет от 5 до 9 м/с. 

В декабре 2011г. в Жамбылской области была введена в эксплуатацию первая в 

Казахстане ветроэлектростанция - Кордайская ВЭС (первая очередь), мощность 1 500 кВт.  

Также в Кордайском районе подходит к завершению строительство второй ВЭС 

мощностью 21 МВт.  

В октябре 2013 г. состоялась закладка капсулы Ерейментауской ВЭС мощностью 45 

МВт. 

Проекты ВЭС: Жанатасская ВЭС мощностью до 400 МВт (Жамбылская область). 

Шокпарской ВЭС - мощность 200 МВт (Жамбылская область). 

Особое место занимает солнечная энергетика 

Солнечный свет дарил людям тепло до того, как они научились добывать огонь, – 

солнечная энергетика была первой, освоенной человеческим сообществом. Солнце – 

источник всего на Земле: света, тепла, жизни. Поэтому энергетика Солнца станет самой 

приемлемой и в будущие эпохи благодаря своей естественности, так как дается  даром, 

неисчерпаемости и экологической чистоте. Тогда почему же в течение тысячелетий человек 

предпочитал согревать себя и готовить пищу, сжигая дрова, уголь, нефть, создавая 

хитроумные сооружения на быстрых реках и продувных ветрах? 

С выходом в космос, созданием орбитальных станций и бурным развитием 

электроники  изменилась ситуация. На сегодняшний день солнечная энергетика – не далекая 

мечта, а каждодневная реальность, занимающая все больше места в деятельности научных 

институтов и промышленных организаций. Солнечная энергия неисчерпаема – при 

бесконечном росте наших технических возможностей.  

Каковы же перспективы развития солнечной энергетики? Практическую 

целесообразность использования солнечной энергии устанавливают исходя из 

максимального солнечного излучения, равного 1квт\м2. Это так называемая наибольшая 

плотность потока солнечного излучения, приходящего на Землю. Это излучение в диапазоне 

длин волн 0,3 -2,5 мкм, называется коротковолновым и включает видимый спектр. Однако 

оно длится всего 1-2 часа в летние дни на близких к экватору широтах. Для населенных 

районов в зависимости от места, времени суток и погоды среднее солнечное излучение 

составляет 200-250 вт\м2. Но и это очень много с точки зрения производственной 

деятельности, так как ежесекундно солнце излучает 88·1024 кал. или 370·1012 ГДж теплоты. 

Из этого количества теплоты на Землю попадает в энергетическом эквиваленте только 

1,2·1012 Вт, т.е. за год 1018 квт·ч, или в 10000 раз больше той энергии, которая сегодня 

потребляется в мире. По сравнению с ним все остальные источники энергии дают теплоты 

пренебрежимо мало. Например, если потенциал Солнца определять по солнечной энергии, 

падающей только на свободные необрабатываемые земли, то среднегодовая мощность 

составит около 10000 Гвт, что примерно в 5000 раз больше, чем мощность всех современных 
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стационарных энергетических установок мира. Если, к примеру, средняя плотность 

искусственной энергии, обусловленной хозяйственной деятельностью равна всего 0,02 вт\м2, 

т.е. в 10000 раз меньше средней плотности солнечной энергии. В отдельных местах Земного 

шара этот показатель значительно выше (в Японии — 2 вт\м2, в Русском районе в Германии 

— 20 вт\м2 ). Расчеты показали, что для удовлетворения современного энергопотребления 

достаточно превратить солнечную энергию, падающую на 0,0025% поверхности Земли, в 

электрическую. 

Значительная часть территории Казахстана имеет благоприятные климатические 

условия для использования солнечной энергии. В южных районах продолжительность 

солнечного излучения составляет от 2000 до 3000 часов в год, а годовой приход солнечной 

энергии на горизонтальную поверхность -от 1280 до 1870 кВт·час на 1 кв. м. В наиболее 

солнечном месяце — июле -количество энергии, приходящейся на 1 кв.м. горизонтальной 

поверхности составляет в среднем от 6,4 до 7,5 квт·час в день. Следовательно, широкое 

использование солнечной энергии может иметь здесь важное экономическое и хозяйственное 

значение. 

В связи с изысканием путей использования возобновляемых и экологически чистых 

источников энергии важным является оценка гелио ресурсов страны и районирование 

территории по потенциалу солнечной радиации. Они основываются на климатическом 

обобщении метеостанций станции с применением вероятностно- статистического подхода; 

согласно результатам исследований в Казахстане  выделена Жамбылской области по 

приоритету обеспеченности гелио ресурсами. Использование солнечной энергии в 

Казахстане также незначительно, при том, что годовая длительность солнечного света 

составляет 2200—3000 часов в год, а оцениваемая мощность 1300—1800 кВт на 1 м² в год. В 

конце 2012 года в Жамбылской области Кордайском районе была введена в эксплуатацию 

солнечная электростанция - «Отар», мощность - 504 кВт, проектная мощность 7 МВт.  
Таким образом, можно отметить «бесплатность», возобновляемость и огромные 

масштабы (неисчерпаемость) ресурсов солнечной энергии. Однако низкая плотность 

солнечной радиации у поверхности Земли (в среднем 250 вт\м2, в наиболее благоприятных 

районах — 1 квт\м2) и нерегулируемый режим поступления к поверхности Земли (вращение 

Земли, облачность) создают значительные технические трудности ее использования 

(необходимость больших отражающих и поглощающих поверхностей, систем 

ориентирования, аккумуляторов и пр.). 

Наибольшая плотность потока солнечного излучения, приходящего на Землю, 

составляет 1кВт\м2 в диапазоне длин волн 0,3-2,5 мкм. Это излучение называется 

коротковолновым и включает видимый спектр. Солнечное излучение — это энергетический 

поток от доступного источника гораздо более высокой температуры (Т поверхности солнца= 

6000° К.), чем у традиционных источников. 

Например, если тепловая энергия его может быть использована с помощью 

стандартных технических устройств  и  методами, разработанными на основе 

фотохимических и фотофизических взаимодействий. Солнечные устройства, использующие 

энергию солнечного излучения, могут располагаться как на поверхности Земли, так и вне 

атмосферы Земли. 

Таким образом, установкой приемника солнечной энергии необходимо определить, 

какое количество энергии требуется собрать, как предлагается использовать собранную 

энергию. Тогда можно рассчитать размер приемника. 

Наиболее очевидная область использования солнечной энергии это подогрев воды, 

воздуха. В районах с холодным климатом необходимо отопление жилых помещений и 

горячее водоснабжение. Энергия Солнца используется в нагревателях воды, воздуха, 

солнечных дистилляторах, зерносушилках, солнечных башнях (солнечная энергетическая 

установка башенного типа). Солнечные системы, которые предназначены для выработки 

электрической энергии, называются СЭС (солнечные энергетические станции). 
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Концентрация солнечной энергии позволяет получить температуры от 100до700°С, 

т.е. достаточно высокие для работы теплового двигателя с приемлемым к.п.д. Изготовление 

параболических концентраторов с диаметром превышающим 30 м, довольно сложно, тем не 

менее мощность одного такого устройства составляет 700 квт, что позволяет получить до 200 

кВт.час электроэнергии. Этого достаточно для небольших энергосистем, но не для 

стационарных коммунальных сетей. 

В Казахстане очень уязвимая природная среда. Территорию республики в основном 

составляют степи, полупустыни и пустыни. Существуют уникальные 

внутриконтинентальные моря и озера, такие, как Каспий, Арал, Балхаш, Зайсан, Алаколь. 

Большинство предприятий перерабатывающего и энергетического комплексов имеет 

несовершенную технологию, морально и физически изношенные основные 

производственные фонды, что способствует увеличению количества вредных выбросов: 

- нефтяная и газовая промышленность занимает первое место среди отраслей 

промышленности по объемам инвестиций. Несмотря на это, в основных районах 

нефтегазодобычи и нефтепереработки - Атырауской и Мангистауской областях - работы 

проводятся с применением отсталых технологий, устаревшего оборудования, что приводит к 

авариям и утечкам нефти. В результате чего общая площадь нефтяного загрязнения в 

Западном Казахстане составляет 194 тыс. га, а объем разлитой нефти - более 5 млн. т.; 

- в  результате повышения уровня Каспия оказались затопленными более 200 скважин и 

месторождений нефти, в том числе крупнейших - Каламкас и Каражанбас, что является 

угрозой не только биологическому разнообразию (в Каспии сосредоточено 90% мировых 

запасов осетровых рыб), но и всей экосистеме Каспийского моря. За последние 10 лет улов 

промысловых рыб сократился в 10 раз. По объему выделяемых парниковых газов Казахстан 

занимает лидирующее место среди центральноазиатских стран и занимает 3 место в СНГ 

после России и Украины. И фактов подтверждающих антропогенному воздействию на 

природу и экологию множество.  

Проблемы энергоснабжения актуальны для нашей страны. Способы экономии 

электроэнергии разнообразны. Доведение нашей бытовой техники до современного уровня 

по показателям расходования электроэнергии.  

В Послании Президента РК Н. Назарбаева  отмечалось, что «Технологическая революция 

меняет структуру потребления сырья. К примеру, внедрение технологии композитов и новых 

видов бетона  обесценивает запасы железной руды и угля. Это еще один фактор, чтобы 

наращивать темпы добычи и поставки на мировые рынки природных ресурсов с тем, чтобы 

использовать нынешний высокий мировой спрос в интересах страны. 

Оставаясь крупным игроком на рынке углеводородного сырья, мы должны развивать 

производство альтернативных видов энергии, активно внедрять технологии, использующие 

энергию солнца и ветра. Все возможности для этого у нас есть. К 2050 году в стране на 

альтернативные и возобновляемые виды энергии должно приходиться не менее половины 

всего совокупного энергопотребления.» 

Необходимо более широко использовать солнечную энергию, энергию ветра, морских 

приливов и течений, тепло земных недр. В природе существует уникальный альтернативный 

источник энергии, экологически чистый, возобновляемый, простой в использовании, 

который до сих пор нигде не используется. Источник этот - электрическое поле Земли. 

нциклопедия для детей. Том 16-17 – М.: АВАНТА+, 2005 

 

             Список литературы 

 

1. Громов Ф.Н., Горшков С.Г. Человек и океан. С.-П., ВМФ, 2006 

2. Лаврус В.С. Источники энергии. – М., Наука и техника, 1997. 

3. Нетрадиционные источники энергии. – М.: Знание, 1982. 

4. Сибикин М.Ю., Сибикин Ю.Д. Технология энергосбережения. – М. Профессиональное 

образование, 2006. 



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

_______________________________________________________________________________________ 

135 
 

5. Энергетические ресурсы мира/ Под ред. П.С.Непорожнего, В.И. Попкова. – М.: 

Энергоатомиздат, 1995. 

6. Юдасин Л.С. Энергетика: проблемы и надежды. – М.: Просвещение, 2001. 

7. Кононов Ю.Д. Энергетика и экономика. Проблемы перехода к новым источникам энергии. 

– М.: Наука, 2004. 

8. Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника. Сборник статей под редакцией 

П.П. Мальцева, М., Техносфера, 2006. 

9. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии, – М., Техносфера, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

_______________________________________________________________________________________ 

136 
 

 
СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ САБАҚ 

КЕЗІҢДЕ УӘЖДЕМЕНІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Турсынова Тогжан Бериковна 

Магистратура студенті 

Шет тілдер теориясы мен практикасы кафедрасы 

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан. 

Қазақстан Республикасы 

 

  Турсынова Т. Б. Сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолдану арқылы сабақ 

кезіңде уәждемені қалыптастыру. 

  Аңдатпа. Кәзіргі заманда қоғамдағы инновациялық өзгерістер шығармашылық, 

интеллектуалды дамыған студенттердің қажеттілігін анықтайды. Кәзіргі талапқа сай студент 

өз бетінше ойлана білуі керек, нақты әлемде туындайтын қиындықтарды көріп, оларды 

жеңудің жолдарын іздеуі керек, алған білімдерін қайда және қалай қолдануға болатындығын 

нақты білуі керек. Мұғалімнің міндеті-оқуға үйрету, сонымен қатар өзін-өзі тәрбиелеу және 

өзін-өзі дамыту қабілетін қалыптастыру болып табылады. Мұғалімдер білім мен ілімге бей-

жай қарайтын, қызығушылығы жоқ, оқу қажеттілігін түсінбейтін оқушыны сәтті үйрету 

мүмкін емес екенін біледі. Осыған байланысты қазіргі білім саласында  студенттердің оқуға 

деген ынтасын қалыптастыру және дамыту міндеті тұр. Сыни ойлауды дамыту технологиясы-

танымдық іс-әрекетке жоғары уәждемеге қол жеткізуге болатын тәсілдердің бірі болып 

табылады. Бұл технологияның әдістерін шебер қолдану сабақты жандандырады және 

студенттер сабақ үстінде белсенді қатысушылары болады. Оқушылардың белсенділігі артады, 

оқытылатын пәндерге деген қызығушылығы оянады, яғни оң мотивация түзілүіне себеп 

болады. 

  Түйінді сөздер: сыни ойлау, мотивацияү технология, оқу процессі. 

 

  Турсынова Т. Б. Формирование мотивации во время занятий с использованием 

технологии критического мышления. 

  Аннотация. Инновационные изменения в современном мире определяют потребность 

в творческом, интеллектуально развитом студенте. Студент должен уметь мыслить 

самостоятельно, анализировать и решать трудности , четко знать, где и как применять 

полученные знания. Задачей преподавателя является обучить студента учиться, а также 

помочь студенту формировать способности к самообразованию и саморазвитию. Учителя 

знают, что невозможно успешно обучить ученика, который равнодушен к знаниям и учениям, 

не интересуется и не понимает необходимости обучения. В связи с этим в современной сфере 

образования стоит задача формирования и развития у студентов мотивации к обучению. 

Технология развития критического мышления-является одим из способов достижения 

высокой мотивации к познавательной деятельности. Умелое использование методов этой 

технологии оживляет урок, и студенты становятся активными участниками урока. 

Повышается активность учащихся, пробуждается интерес к изучаемым предметам, т. е. 

формируется положительная мотивация. 

  Ключевые слова: критическое мышление, мотивация, технология, учебный процесс. 
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  Tursynova T.B. Formation of motivation in the classroom using critical thinking 

technology. 

  Annotation. Innovative changes in the modern world determine the need for a creative, 

intellectually developed student. The student should be able to think independently, analyze and 

solve difficulties, and clearly know where and how to apply the acquired knowledge. The task of the 

teacher is to train the student to learn, as well as to help the student form the ability to self-education 

and self-development. Teachers know that it is impossible to successfully teach a student who is 

indifferent to knowledge and teachings, is not interested in and does not understand the need for 

training. In this regard, in the modern field of education, the task of forming and developing students 

' motivation to learn is faced. The technology of developing critical thinking is one of the ways to 

achieve high motivation for cognitive activity. The skillful use of the techniques of this technology 

enlivens the lesson, and students become active participants in the lesson. The activity of students 

increases, the interest in the subjects being studied is aroused, i.e. positive motivation is formed. 

Keywords: critical thinking, motivation, technology, educational process. 

 

  Кіріспе. Қазіргі ағылшын тілін білу – уақыт талабы. Ағылшын тілі біздің 

мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамытуға мүмкіндік беретін тұлғааралық және 

мәденитаралық қарым- қатынастардың аса маңызды құралы болып табылады. Ғасырлар бойы 

дәлелденген оқыту мен тәрбиелеу әдістері түлектердің қазіргі қоғамдағы өмірге сәтті 

бейімделуін жеткілікті түрде қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан студенттерге 

тілді жаңа жолмен үйрету кажет. Мұғалімнің міндеті- студенттерді өз білгеніне үйрету, 

сонымен қатар өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту қабілетін қалыптастыру. Сол себепті 

мұғалім заманауи әдістермен және жаңа білім беру технологияларымен қарулануы керек. 

Сондай-ақ, білім беру стандартының жаңа тұжырымдамалары оқу процесін ұйымдастыруда 

басқа тәсілдерді қажет етеді. Бұл саладағы негізгі бағыттардың бірі-әр түрлі технологиялар 

мен оқыту әдістерін қолдануға бейімдеу болып табылады.  

  Маңызды құзіреттіліктер тек өз іс-әрекетінің тәжірибесінде қалыптасады, сондықтан 

білім беру ортасы студенттiң қалыптасуына ықпал ететін жағдайларға тап болатындай етіп 

құрылуы керек. Сыни ойлау технологиясын кеңінен қолдану қажет. Технологияның мақсаты: 

оқушылардың тек оқу пәндерін оқу кезінде ғана емес, сондай-ақ қарапайым өмірде де қажетті 

ойлау дағдыларын дамыту (салмақты шешімдер қабылдай білу, ақпаратпен жұмыс істеу, түрлі 

құбылыстарды талдау).Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз-не нарсеге сену немесе не істеу 

керектігін шешуге бағытталған рефлексивті ойлау болып табылады [1]. 

Сыни тұрғыдан ойлау технологиясының әдістерін қолдану білім беру мазмұнына өзгерістер 

енгізеді, соның арқасында оқыту белсенді, дамушы, демократиялық, тұлғаға бағытталған 

болады, нәтижесінде оқытылатын пәндерге қызығушылық артады. Адамдар мәселені шешуге 

тырысқанда сыни тұрғыдан ойлайды, дәлелдерді бағалайды, сенім туралы шешім қабылдайды 

немесе жалпы шешім қабылдайды. Осы мақсаттарға жету үшін сыни ойлау тек ойлау өнімдері 

мен нәтижелерін, яғни сенімдерді, таңдауды, қорытындыларды, гипотезаларды және т.б. ғана 

емес, сонымен бірге оларды тудырған процестерді, яғни осындай тұжырымдарға әкелген 

пайымдауларды және шешім қабылдау процесінің сипатын бағалайды. Сыни тұрғыдан ойлау 

жоғары деңгейлі процесс болып табылады және өзін-өзі анықтауды, рефлексияны, күш-

жігерді, өзін-өзі бақылауды және мета-сананы қажет ететпейді. Басқаша айтқанда, бұл 

ақпаратты немесе тәжірибені түсіндіру мен бағалауды қамтитын саналы және қасақана 

процесс [2].  
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  Оқушылардың тұрақты жағымды мотивтерін қалыптастыру мәселесі мектептің 

педагогикасы, психология тәжірибесінде өзекті проблемасы болып табылады. Оқушының 

сабаққа қызығушылығы жоқ, ол тәртіпті бұзбайды дегенмен мұғалімді тыңдамайды. Ол мәтін 

бойынша сұрақтарға жауап бере алмайды, мәтіннен жаңа нәрсе білді деп айта алмайды. 

Оқушы мұғалім сабақты түсіндіргеннен кейін оған сұрақтар қоймайды, оқулыққа қосымша 

дереккөздерді табуға тырыспайды және оқымайды. Бұл белгілер мәтіндерді қабылдау кезінде, 

мұғалім оқу әдебиетін ұсынған кезде көрінеді. Сабқта белсенді емес және ой кернеуі қажет 

болғанда, қиындықтарды жеңу кезінде қобалжиды, өз жұмысына баға бере алмайды, өзін 

басқара алмайды. Студент ұғымдардың анықтамаларын қайталай алмайды, дайын мәтіннен 

алыстай алмайды, мәтінді түсінбейді. Оқушылар арасында жүргізілген бақылаулар көптеген 

балалардың оқу мәдениеті жоқ екенін, мұқият оқуды білмейтінін, оқығанын түсінбейтінін, 

алынған ақпарат туралы ойланбайтындылығы анықталады. Осылайша сабақ кезінде 

сәтсіздікке ұшырайды. Сыни тұрғысынан ойлау студенттердің бұрын алған білімдерін, 

проблемаларды шешу, шешім қабылдау немесе шеберлік стандарттарына қатысты сыни 

бағалау үшін жаңа жағдайларға қолдану туралы есеп беретін дәреже ретінде анықтаймыз [3].  

  Білім алушы оқу-танымдық уәждеме болмаған жағдайда қажетті дағдылар мен 

дағдыларды игере алмайды бұл проблема болып табылады.Сыни ойлауды дамыту 

технологиясы-танымдық іс-әрекетке жоғары уәждемеге қол жеткізуге болатын тәсілдердің 

бірі. Сыни тұрғыдан ойлау классикалық білім беру мәселелеріне әсер етеді,мысалы, білім беру 

және жаңа жағдайларда проблемаларды шешу дағдыларын қолдануда әсері зор [4]. 

  Оқу процесінд студенттер жаңа ақпаратты тез қабылдайды. Бірақ оқу процессі кезінде 

көбінесе монотондылық пайда болады және оқу көздері әр түрлі емес. Егер оқушы сабақта күн 

сайын пассивті болып қалса, оның танымдық қабілеттері дұрыс жетілмейді. Әдетте, мұғалім 

сабақ материалын кайталауға бағытталған стереотиптік сұрақтарды жиі қояды. Оқушылар өз 

пікірлерін айтуға үлгермейді. Нәтижесінде шындыққа белсенді сыни көзқарас дамымайды-

сондықтан оқуға деген мотивация болмайды. Оқу мотивациясы-бұл оқу іс-әрекетін орындау 

үшін қажетті күш-жігерді бастайтын, бағыттайтын және қолдайтын процесс. Бұл 

мотивтермен, мақсаттармен, сәтсіздікке реакциялармен, табандылықпен және оқушының 

көзқарастарымен құрылған күрделі жүйе, бұл оқушының оқу іс-әрекетіне тікелей қосылуы 

қажет ететін процесс. Сыни тұрғыдан ойлау студенттердің мотивациясына және олардың оқу 

стратегияларын қолдануда ғана емес, сонымен қатар сыныпта не болатынына да байланысты 

болуы мүмкін. Студенттердің ойлау қабілетіне аудиториялық процестер мен тапсырмалар 

құрылымы әсер етеді [5]. 

  Сабақ устінде Шағын, бірлескен топтарда жұмыс істеген студенттер үлкен танымдық 

белсенділікті көрсетеді. Танымдық қызығушылықтың жоғары деңгейі туралы оқытушыларын 

ынталы, тиімді және жауапты деп студенттер бағалайды. Сыныптағы процестерді және 

олардың оқушылардың мотивациясы мен танымымен байланысын пәндік 

айырмашылықтардан байқауға болады. Әр түрлі бағыттар әртүрлі оқу тәжірибелері мен 

міндеттер құрылымын, сондай-ақ мазмұн саласына байланысты нақты стратегиялардың 

немесе мотивациялық дүниетанымның маңыздылығын талап етеді [6]. 

  Жаратылыстану ғылымдары бойынша студенттерге қойылатын міндеттер мен 

танымдық талаптар Әлеуметтік ғылымдар немесе математика сабақтарында кездесетін 

міндеттерден айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін, сондықтан мотивацияның, оқыту 

стратегиясының және аудиториялық тәжірибенің сыни ойлауға әсері пәнге байланысты әр 

түрлі болуы мүмкін. Сыни тұрғыдан ойлау технологиясына негізделген сабақ үш кезеңнен 
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тұрады. Әр кезең мотивациялық болып табылады, белгілі бір міндеттерді орындауды 

қарастырады және бір-бірімен тығыз байланысты. Оқушылардың жағымды мотивациясын 

қалыптастыру және дамыту үшін белгілі бір стратегиялар мен әдістер қолданылады.  

1 кезең- ШАҚЫРУ. Зерттелетін тақырыпқа тұрақты қызығушылық ояту, оқушыны оқу іс-

әрекетіне ынталандыру. 

2 кезең- ҰҒЫНУ. Зерттелетін тақырыпқа қызығушылықты сақтау. 

3 кезең- РЕФЛЕКСИЯ- ақпараттық өрісті одан әрі кеңейтуге ынталандыру. 

Жұмыстың бірінші кезеңі "Шақыру кезеңі" деп аталады- бар білімді, ақпаратқа 

қызығушылықты ояту, өмірлік тәжірибені өзектендіру кезеңің айтамыз. Бұл кезеңде 

студенттердің жаңа нәрселерді үйренудің өзіндік мақсаттары мен себептері туындайды. 

  Екінші кезең "Ұғыну" деп аталады. Мұғалім оқулық мәтінінен басқа балама ақпарат 

көздерін ұсына алады. Уақыт өте келе студенттер мұқият оқи бастайды, тыңдайды, түрлі 

сұрақтар қояды. 

Үшінші кезең-рефлексия кезеңі мұғалімнің оқушылардың есте не сақтағанын тексеруі үшін 

ғана емес, сонымен бірге олардың мақсаттарына қол жеткізе алатындығын және туындаған 

мәселелерді шеше алатындығын өздері талдай алуы үшін қажет [7]. 

  "Жуан" және "жіңішке" сұрақтар кестесін сабақтың үш кезеңінің кез келгенінде 

қолдануға болады: шақыру кезеңінде – бұл тақырыпты зерделеуге дейінгі сұрақтар; ұғыну 

кезеңінде – оқу, тыңдау барысында сұрақтарды белсенді бекіту тәсілі; рефлексия – өткенді 

қайталау. Сұрақтар бойынша жұмыс бірнеше кезеңмен жүргізіледі. 

1 кезең-оқушылар кесте бойынша әр сұрақтың жалғасын жазып, сұрақтар қоюды үйренеді. 

Алдымен студенттер "жұқа" сұрақтарды, содан кейін "қалың" сұрақтарды ойлап табады. 

2 кезең-студенттер сұрақтарға мәтін бойынша жазуды үйренеді: алдымен –"жұқа", содан кейін 

"қалың". 

3 кезең – мәтінмен жұмыс жасау кезінде балалар кестенің әр бағанына бір сұрақ ойлап табады 

оларды оқығаннан кейін жолдастарына сұрақ қояды. Студенттердің сұрақтарды жазуларына 

үлгеру үшін мұғалім оқу кезінде тоқтап отыруы керек [8]. 

Сыни ойлау технологиясының элементтерін қолдану арқылы студенттер мета-пәндік 

дағдыларың дамытуына мүмкіндік алады, мысалы: 

- топта жұмыс істей білу; 

- мәтіндік материалды графикалық түрде құрастыра білу; белгілі біп ақпаратты 

шығармашылық түрде түсіндіре білу; 

- ақпаратты жаңалық және маңыздылық дәрежесі бойынша бөле білу; алған білімдерін 

жинақтай білу; 

- оқу мәдениетін қалыптастыру, оның ішінде ақпарат көздерін шарлау, оқудың әртүрлі 

стратегияларын қолдану, оқылған мәлеметті дұрыс түсіну, ақпаратты маңыздылығы 

тұрғысынан сұрыптау, жаңа білімді сыни бағалау, қорытынды жасау және жалпылау [9]. 

Оқушылардың сыни ойлауын дамыту технологиясын қолдану нәтижесінде сабаққа деген 

көзқарастары өзгереді. Қызықсыз сабақтар танымдық және қызықты болады, балалардың өз 

қателіктеріне деген көзқарасы өзгереді – қателік жасаудан қорқуды тоқтатады. Жоғары 

деңгейдегі танымдық белсенділіктері артады. Студенттер білім алуға ұмтылады және мұғалім 

талап еткеннен гөрі көбірек білуге тырысады. 

  Қорытынды. Сыни тұрғысынан ойлау тапсырмалары оқушылардың ойлау қабілеті мен 

зейінін дамытуға ықпал етеді, сонымен қатар "дұрыс" сұрақтар қою мүмкіндігі дамиды. 

Сұрақтардың жіктелуі жауаптарды табуға көмектеседі, мәтін туралы ойлануға мүмкіндік 
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береді және оның мазмұнын жақсы меңгеруге көмектеседі, ал мәтін түсінікті болған кезде 

студенттерге жумыс жасау қызықты болады.Оқу процесінде осы технологиялық модельді 

қолдану оқытудағы тұлғаға бағытталған көзқарасты жүзеге асыруға сәйкес келеді, сабақ 

үстінде оқушылардың өзін-өзі сәтті түрде жүзеге асыруына жағдай жасауға мүмкіндік береді, 

оқу-танымдық уәжді қалыптастырады. Бұл педагогикалық технологияның ерекшелігі-оқушы 

оқу процесінде осы процесті өзі құруға және оның интеллектуалды даму бағыттарын 

бақылауына мүмкіндік алады.  
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ғарыштық зондлау мәліметтері  

 

Бүгінгі күні көмір қоры бойынша Қазақстан әлем бойынша сегізінші орынды алады. 

Көмір өндіру тау сілемдерінде бос кеңістіктерді пайда болуына әкеліп соқтырады, ал бұл жер 

бетінің жылжуына себепкер болады.  Жер бетінің жылжымауын болдырмаудың классикалық 

тәсілі, яғни бос кеңістіктерді материалмен толтыру, экономикалық жағынан тиімсіз 

болатындықтан Қазақстанда сирек қолданылады, сондықтан жер бетінің  күйреуі жиі 

кездеседі. Тек 2014 жылдың өзінде-ақ осындай күйреулер Қазақстанның бірнеше қаласында 

болды: Риддер, Қарағанды және  Көкшетау. Қарағанды облысының шахталары бір-біріне 

жақын орналасқан және соған байланысты үлкен тау-кен өндірісі ортасында қалған 

Қарағанды қаласында жер бетінің өте қауіпті шөгу үрдістері байқалады.   

Осындай жер бедерінің өзгерістері мен геодинамикалық үрдістерді бақылауды 

нивелирлеу мен тахеометрлік түсіріс сияқты дәстүрлі өлшеу әдістерін қолдану арқылы 

жүзеге асыру   көп уақыт шығыны мен көп еңбекті талап ететін үрдіс болып табылады. 

Сонымен қоса дәстүрлі бақылау әдістері профильдік сызықтардан тыс немесе қол жетімсіз 

жерлерде болатын үрдістердің толық бейнесін алуды қамтамасыздандыра алмайды. Бұндай 

құбылыстарды бақылауға арналған спутниктік радарлық интерферометрия технологиясы 

кезеңдер арасындағы мәлімет жинау уақытын қысқартады және сол сәттегі жер бетінің 

қарқынды жылжу бейнесін алуға мүмкіндік береді.  Оның қамту ауданы 30*30км  құрайды. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында радарлық интерферометриялық түсіріс 

жасаумен шетел компаниялары айналысуда [1,4]. 

Спутниктік радарлық интерферометрия — электромагниттік толқындардың 

интерференция әсерін қолданатын өлшеу әдісі. Әдістің негізгі мәні интерферограмманың 

құрылуында. Интерферрограмма бір ауданнның бір спутникпен түсірілген екі суретінің 

композициясы болып табылады және сигналдың фазасы мен амплитудасы туралы ақпарат 

алуға мүмкіндік береді.  

Спутниктiк радарлық интерферометрия деректерін қолдану саларының арасында 

келесілерді ерекшелеуге болады: 

─ жергілікті жердің сандық үлгісін құру, оның ішінде жоғары дәлдікті (кеңістіктік 

үлкейтілімі шамамен бір метр және биіктікті анықтау дәлдігі 1–2 метр болатын 

үлгілер); 

─ дәлдігі радар толқының ұзындығының бөлігіндей болатын деформацияларды өлшеу; 

─ жылдам қозғалыстағы нысанның мысалы, автокөліктің жылдамдығын анықтау. 

Баға мен сапа қатынасы бойынша үлкейтілімі төмен (10-30 м - ENVISAT, ERS-2 және 

т.б.)  радарлық мәліметтер көп сұранысқа ие, ал орташа үлкейтіліміді (4-8 м) радарлық 

мәліметтердің болашағы өте жақсы деуге болады.  Бұндай радарлық түсірістер жер бедерінің 

сандық үлгісін құруда, картографиялауда, ауданның экологиялық жағдайын бақылауда, 
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сейсмологиялық қауіпті бағалауда, су басу аудандары мен үнемі тұман басып тұратын 

аудандарды бақылауда, және де түрлі қызмет салаларында басқа да көпетеген мәселелерді 

шешуде қолданылады.  

Үлкейтілімі жоғары (1-3 м) радарлық мәліметтер көмегімен бірегей міндеттерді шешуге 

болады. Бірақта салыстырмалы түрде олардың құнының қымбаттығына байланысты олар 

негізінен жергілікті мәселелерді шешуде ғана сұранысқа ие. Мысалы, үлкейтілімі жоғары 

радарлық түсірістердің мүмкіндігі бойынша жер бетінің, әсіресе ғимараттар мен өндірістік 

үймереттердің жылжуын өте жоғары дәлдікпен анықтауға болады. Осы тұста, жоғары 

үлкейтіліміді радарлық мәліметтердің нысандарды тану және оларды топтастыру 

мүмкіндігін арнайы мамандандырылған бағдарламалық өнімдер, мысалы ретінде, SARscape 

едәуір жақсартады [2].  

Қарағанды қаласының жер бетінің жылжуын анықтау үшін Еуропалық ғарыш 

агенттігінің мұрағатынан мәліметтер алу қажет болды.  

Еуропалық ғарыш агенттігі мұрағатынан мәліметтер алу үшін, яғни ғарыштық суреттерді 

таңдап алу үшін Eoli–sa бағдарламасы қолданылды (1-сурет)[3]. 

 

 
 

1-сурет – Eoli–sa бағдарламасының интерфейсі 

 

Eoli-SA еркін мультиплатформалық интерактивті бағдарлама болып табылады. Ол 

пайдаланушыларға ЕҒА Жер Өнім каталогына қол жеткізуге, оларға тапсырыс беруге және 

сайып келгенде, олардың мәртебесі қадағалауға мүмкіндік береді. Ол сондай-ақ  GSP, SCI 

мен SPR операторлары үшін деректер мен өнім метадеректерін онлайн түрде алуға мүмкіндік 

береді. Өнімдер мазмұны оңай сұрауға және қараға болатын коллекцияларға біріктірілген [3]. 

Мұрағаттағы бар мәліметтердің талдау нәтижесі бойынша ENVISAT спутниктік жүйесі 

таңдалып алынды.  

Мұрағаттағы мәліметтерді іздеу нәтижесінде Еoli–sa бағдарламасында  АSAR 

сенсорынан 4 түрлі трактерден алынған 29 сурет анықталды. Нақты қарау және ғарыштық 

суреттерге тапсырыс беру үшін ASAR Image Mode сенсорын анықтап, бақылау уақытын 

таңдау керек. Бақылау уақытын таңдауда 2003 жылдан 2010 жылға дейінгі аралық 

қарастырылды (2-сурет). 
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2-сурет – Траекториясы мен тракы ескерілген әр суреттің толық нәтижесі 

 

Суреттерді талдау нәтижесінде диссертацияны жазу үшін мұрағаттық суреттердің №91 –

11 трактары және жалпы суреттердің № 363– 14 трактары сәйкес келеді.  

 

 
 

3-сурет –2006 жылдың  18 желтоқсанында түсірілген  

Қарағанды қаласының мұрағаттық суреті 

 

Іздеу нәтижесі бойынша анықталған суреттерді картадағы сурет контурына басу арқылы, 

картаның оң жағында тұрған суреттің кішірейтілген бейнесіне басу арқылы немесе кестедегі 

жолды таңдау арқылы қарауға болады.  Мұрағаттық суреттің мысалы 3-суретте көрсетілген.  

Ғарыш суреттерін өңдеу ENVI бағдарламалық кешенінің SARScape модулінде жүзеге 

асырылды. Бұл бағдарлама да жоғарыда айтылған ҚР БҒМ қаржыландыратын гранттық 

жобасының аясында сатып алында.  

Өңдеудің бірінші кезеңінде ENVISAT ғарыштық суреттерін шикі *.N1  кеңейтілімнен 

*.cls кеңейтіліміне импорттау және базалық сызықтарды өңдеу жүзеге асырылды. Зерттеу 

мәліметтері, яғни ENVISAT track 363 спутниктік суреттері бойынша уақыт факторының 

критической базалық сызыққа тәуелділігінің графигі құрылды (4-сурет) [4]. 
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4-сурет – ENVISAT track 363 спутниктік суреттерінің уақыт факторының критической 

базалық сызыққа тәуелділігінің бызбасы 

 

Өңдеудің екінші кезеңі интерферометриялық өңдеу үшін жұп таңдау болды. Жұп таңдау 

бірнеше критериі бойынша, яғни жалпы мүмкін жұптар арасынан таңдалды.  Уақыт базасы 

деп интерферометриялық жұп суреттерінің арасындаға түсіру уақытының аралығын атады 

[4].  

Өңдеудің үшінші кезеңінде жер бедерінің сандық үлгісі (ЖБСҮ) құрылды.  Қазақстан 

территориясында  SRTM мәліметтері шамамен 90 метр кеңістіктік үлкейтілімде. Қарағанды 

қаласының ЖБСҮ құру 31.07.2010ж. және 09.10.2010ж. ENVISAT – спутниктік суреттері 

қолданылды.  

Жалпы мәліметтерді өңдеу SarScape модулінің уақытша лицензиясы бойынша жүзеге 

асырылды. Лизенция беруші  ENVI бағдарламасының Ресейдегі ресми дистрибьютері – 

Совзонд компаниясы. SarScape бағдарламалық кешені радарлық суреттерді алдын ала және 

тақырыптық өңдеуге арналған  ENVI  бағдарламасының қосымша модулі болып табылады. 

Ал  Interferometry модулі радарлық мәліметтерді интерферометриялық өңдеуге, соңында жер 

бедерінің сандық үлгісін немесе жер бетінің жылжу картасын алуға мүмкіндік береді.Жылжу 

картасын алу үшін   2003 жылдан 2011 жылға дейінгі  ENVISAT ASAR жерсерігінен алынған 

радарлық суреттер қолданылды.  

Берілген өңдеу жұмыстарының негізгі қорытындасы кешенді интерферограммадан жер 

бедерінің синтезирленген фазасын алу түрінде берілетін дифференциальды интерферограмма 

болып табылады [2].   

ENVISAT жерсерігінен алынған радарлық суреттердің жұптарын өңдеу нәтижесі 

бойынша азаматтық және өндірістік нысандардың, сонымен қоса Қарағанды облысы мен 

Октябрь ауданының шахталары орналасқан аудандар бетінің шөгу картасы алынды. 

Геокодтау және калибровка ертеректе автор жасаған Қарағанды қаласының жер 

бедерінің сандық үлгісіне қатысты жасалды.  Қала ауданындағы өңдеу және есептеу 

нәтижелері бойынша шағын ығысуы бар тұрақты аудандар да, шөгу үрдісі нақтылы 

үдемелеп келе жатқан аудандар да байқалды.    

Жылжу интерферограммасына сай Арселор Миттал Темиртау металлургиялық 

комбинатының ауданы қалыпты жағдайда.  Шөгу мәні суреттер бойынша алынған, ал 

суретте көрсетілген нүктелер бойынша шөгу графигі құрылған  (5-сурет). 
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5-сурет – Арселор Миттал Темиртау заводының ауданы 

 

2013 жылы  ХУ-1 кокс химиялық өндірісінің түтін құбырлары орналасқан ауданында 

мөлшері есеп беру уақыты аралығында 40 мм-ді құраған жер бетінің шөгуі тіркелді (6-сурет). 

 

 

 

 

6-сурет – Арселор Миттал Темиртау заводы құбырлары орналасқан ауданның жер 

бетінің шөгуі 

Шахталар орналаспағандықтан, сәйкесінше өңдеу жұмыстары жүргізілмегендіктен 

Майқұдық және Абай қаласының аудандары  қалыпты жағдайда (7,8-сурет). 

 

 

 

 

7-сурет – Абай қаласы ауданындағы шөгу үрдісін зерттеу 

 

  2003 жыдан 2010 жылға дейінгі аралықта  Октябрь ауданында мәні 10 мм 

шамасындағы шағын шөгулер байқалды (8-сурет).  
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8-сурет – Октябрь ауданы - Майкудук 

 

2009-2010 жылдары алынаған суреттер Қарағанды қаласының ауданында 2011-2013 

жылдары болып өткен ғимараттар мен үймереттердің деформациялары мен күйреулермен 

байланысты болаған оқиғалар мен жазатайым жағдайларды талдауға мүмкіндік берді [5].   

  

 

 

 

9-сурет – Ботақара кентіндегі бөгеттердің  

деформациялық үрдісінің динамикасы 

Костенко атындағы шахта ауданындағы жазықтықты талдау нәтижесі,  2004 жылдан бері 

Костенко шахтасының ауданында екі шөгу мульдасы пайда болғанын көрсетті.  2010 жылы 

шөгу мульдасының мөлшері мен оның таралу аумағы кеңейген (10-сурет). Жоғарыда 

қарастырылған уақыт аралығында Костенко шахтасында пласт бойынша К1, лава бойынша 

45 К1-з жұмыстары жүргізілген. Қазылған пласттың қуаты 2,8м құраған [5].   

 

 
 

10-сурет – Түрлі сурет жұптары бойынша Қарағанды қаласының дифференцирленген 

интерферограммаларын құру 

 

Сонымен қоса Костенка шахтасы ауданындағы жеке аумақтарда 2003-2010 жылдары 

аралығында жыл сайынғы шөгулер байқалған (11-сурет). 
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11-сурет – Костенко атындағы шахта аумағы 

 

Ауданында әрекеттегі Казахстанская шахтасы орналасқан Шахтинск қаласының жер 

бетін талдау, 2009-2010 жылдары жылдамдығы жедел үдетілген шөгулер байқалғандығын 

көрсетті (12-сурет). 

 

  

 

12-сурет – Шахтинская шахтасының аумағы 

 

Ғарыштық зондлау мәліметтері Шахтинская шахтасының жазықтығын өңдеу 

жоспарымен сәйкес келген, бұл жағдай ғарыштық зондлау мәліметтерін кенорындарын 

өңдеу тәртібін бақылау үшін, сонымен қоса қауіпті деформациялардың алдын алу үшін 

қолдануға мүмкіндік беретіндігін көрсетеді. Қауіпті деформацияны алдын ала болжау осы 

аймақ үшін өте маңызды, себебі шахта жазықтығы маңайында Северный кенті орналасқан 

[6].  

Зерттеу нәтижесі өңделген аудандардың жер бетінің жылжуын бақылауда спутниктік 

радарлық интерферометрия әдісінің дәстүрлі түсіру және шөшуді есептеу әдістерімен 

салыстырғанда бірнеше артықшылықтарға ие екендігін көрсетті. Жер бетінің шөгуі туралы 

алынған ақпараттар нәтижесі жақсы коррелация мен өлшеу дәлдігінің жоғарылығын 

көрсетті. Бұл әдістің оңтайлы жақтарының ішінен ауданы бойынша үлкен территорияларды 

бақылауды жүргізу мүмкіндігін және алынған нәтижелердің көрекілігін ерекше атап өткен 

жөн. Осының барлығы шөгулер мен деформацияларды бақылаудың сенімді әдісі ретінде тау 

жыныстары сілемінің жылжуын бақылаудың спутниктік радарлық интерферомерия әдісін 

ұсынуға мүмкіндік береді.  
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ С ПОМОЩЬЮ ДРОНА 

Толеутаев Ансар Нурланович 

Магистрант 2 курса,  

Карагандинский Технический Университет,  

Казахстан, г.Караганда 

 

 

Хвостохранилище — комплекс специальных сооружений и оборудования, 

предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других 

ядовитых отходов обогащения полезных ископаемых (такие отходы именуют хвостами). 

На золотоизвлекательной фабрике из поступающей добытой руды получают концентрат, а 

отходы переработки перемещают в хвостохранилище. Хвостохранилища - одни из самых 

больших искусственных гидротехнических сооружений в мире. Хвостохранилища - обычное 

явление на месторождениях, особенно в медно и золото добывающем секторе. Эти 

сооружение могут покрывать целые десятки квадратные километры. Они служат 

хранилищем отходов для всей загрязненной пульпы, используемой в процессе очистки 

руды. Это означает, что в зависимости от того, что вы добываете, хвостохранилища могут 

содержать опасные яды, такие как цианид в случае добычи золота. 

Хвостохранилище нередко становятся источником экологической опасности, в том 

числе источником загрязнениея почвенных вод, грунтов и атмосферы. В истории есть 

известные случаи техногенных аварий  на хвостохранилищах, например, авария в ГОКе 

вблизи города Качканар. Это авария нанесла экономический ущерб по некоторым данным в 

200-250 млн руб. И огромный ущерб экологической системе местности. Мониторинг этих 

типов сооружений является очень важным [1]. 

 

 

Рисунок 1. Хвостохранилище на проекте по добыче золото 

 

Прорыв таких плотин может привести к катастрофе для окружающей среды, не говоря 

уже о работе самого объекта. Некоторые компании используют такие устройства, как 

георадары, например IDS Georadar, для измерения смещений дамб хвостохранилищ, но такие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B_(%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
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радары дорогие и могут стоить миллионы долларов. Вы должны проводить измерения с 

каждой стороны плотины.  

Другим основным методом является  мониторинг смещений по реперам, 

установленный на гребнях дамбы хвостохранилища, чтобы увидеть, как далеко они 

сместились. Но это означает, что вы наблюдаете только небольшие участки дамбы. Также 

там имеется место для человеческой ошибки при использовании мониторинга с помощью 

тахеометра. 

Если вы решите контролировать свою дамбу хвостохранилища с помощью дрона, вы 

сразу же снизите риски для геодезистов. Им больше не нужно находиться в 

непосредственной близости от пыли и опасных веществ, содержащийся в хвостах. Съемку с 

помощью дрона можно проводить с расстояния до 5 километра. 

Кроме того, поскольку дроны почти полностью автоматизированы (приложения сам 

планирует маршрут съемки), они не требуют такой же специальной подготовки и обучения, 

как и для традиционного оборудования. Дроны также на порядки дешевле, чем 

вышесказанные георадары. Широко оснащенные аппараты, такие как DJI Phantom 4 Pro, 

рекомендуются как идеальный вариант для геодезических работ. 

Вместо того, чтобы тратить большую часть дня на сбор данных, вы можете управлять 

своим дроном и собирать все необходимые данные в полете, которая занимает час, в 

зависимости от размера вашей плотины.  

 

Рисунок 2. DJI Phantom 4 RTK 

Опорные точки важны для съемки с дронов. Это обеспечивает точность и позволяет 

проверять данные. Но независимо от того, используете ли вы известные точки или 

подвижные опорные точки или же обычные бумаги ввиде опознаков. С помощью 
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подвижных опорных точек вы можете разместить их там, где безопасно наступать на 

плотину или там где вам удобно.  

Но на больших хвостохранилищах по- прежнему просто нет возможности разложить 

точки на всех необходимых местах. Но есть альтернатива: съемка с дрона с помощью RTK. 

 

 

Рисунок 3. Принцип действие дрона оснащенного RTK 

Съемка с дронов с использованием методов RTK по сути превращает каждую 

фотографию с дрона в опорную точку, поскольку она имеет высокую точность 

геопозицирование (точность до 1 см). Все, что вам нужно для рабочего процесса это дрон 

оснащенный модулем RTK, как пример DJI Phantom 4 RTK [2]. 

Резюмируя, если дамба хвостохранилища выйдет из строя, это может не только стоить 

жизни и разрушить окружающую среду, но и повлечь за собой огромные штрафы и 

возможное судебное преследование для самой компании. Это простое решение, но 

внедрение регулярного процесса мониторинга с использованием правильных инструментов 

может значительно помочь в защите от бедствий. 

Используя беспилотные дроны для съемки и визуализации, вы можете наблюдать за 

этими опасными зонами, не подвергая риску своих людей. Чаще проводите проверки, потому 

что оборудование и программное обеспечение прост в использовании и более доступным, 

чем традиционные методы, и, как мы обсуждали выше, это единственно возможный вариант 

для некоторых хвостохранилищ. Наличие данных отслеживания дамбы хвостохранилища 

дает возможность заметить вовремя и предотвращать катастрофы. 

Список литературы: 

http://wikipedia.org [Электронный ресурс] 

Propeller Aero Manage. – URL: http://propelleraero.com 
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ӨНЕРКӘСІПТІК АҒЫНДЫ СУЛАРДАН РЕАГЕНТТЕР АЛУ ЖОЛДАРЫН 

ҚАРАСТЫРУ 

 

ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕАГЕНТОВ ИЗ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 

STUDY OF METHODS OF RECEIVING VARIOUS REAGENTS FROM INDUSTRIAL 

WASTE WATER 

 

Убайдуллаева Нурбала Абдибековна 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, х.ғ.к.,аға оқытушы 

 

Қайратова Ақторғын Шоқанқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, магистрант 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада ағынды сулардың табиғаты қарастырылып, олардың ластану 

деңгейі бағаланды, сонымен қатар қазіргі таңдағы жетекші және өзекті мәселелерінің біріне 

айналған суды тазартудың әдісі ұсынылды. Қазіргі кезде қалыптасқан жағдайға байланысты: 

өнеркәсіптің әртүрлі салаларының (металлургия, мұнай өңдеу, химия), ауыл 

шаруашылығының, көлік инфрақұрылымының және антропогендік қызметтің басқа да 

түрлерінің қарқынды дамуы су көздерінің ластануына үлкен себеп болып отыр. Ағынды су 

көздерін тазарту қазіргі таңда өзекті проблемаларының бірі болып табылады. Егер зерттелген 

судың сапасы жалпы қабылданған реттелетін талаптарға сәйкес келмесе, ағынды суларды 

ластанудың барлық түрінен тазарту қажеттілігі туындайды. 

Кілт сөздер: Ағынды су, биологиялық әдіс, нейтралдау, тотықтандыру, биогаз. 

 

Аннотация. В статье рассмотрена природа сточных вод, проведена оценка степени их 

загрязнения, а также предложен ряд методов по водоочистке, ставшей одной из лидирующих 

и наиболее актуальных проблем нашего времени. В связи с ситуацией, сложившейся в 

настоящее время: бурное развитие различных отраслей промышленности (металлургических, 

нефтеперерабатывающих, химических), сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры 

и других видов антропогенной деятельности, водоочистка сточных вод является одной из 

лидирующих и актуальных проблем наших дней. Необходимость в очищении сточных вод от 

всевозможных типов загрязнений возникает, если качество исследуемой воды не 

соответствует общепринятым регламентированным требованиям. 

Ключевые слова: Сточная вода, биологический метод, нейтрализация, окисление, 

биогаз. 

Annotation. The article considers the nature of wastewater, assesses the degree of its pollution, and 

also offers a number of methods for water treatment, which has become one of the leading and most 

urgent problems of our time. Due to the current situation: the rapid development of various 

industries (metallurgical, oil refining, chemical), agriculture, transport infrastructure and other types 

of anthropogenic activities, wastewater treatment is one of the leading and urgent problems of our 

days. The need for wastewater treatment from all types of pollution occurs if the quality of the 

water under study does not meet the generally accepted regulated requirments. 
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Key words: Waste water, biological method, neutralization, oxidation. 

Өндірісте, тұрмыста немесе ауыл шаруашылығында пайдаланылған, сондай-ақ қандай 

да бір лас аймақ, оның ішінде елді мекен (өнеркәсіптік, ауылшаруашылықтық, коммуналдық-

тұрмыстық, нөсер, тағы баска ағындылар) арқылы өткен суды ағынды су деп атайды. Әр 

түрлі өнімдерді пайдалану және оларды көп мөлшерде өндіру адамның әрекеті қатысында 

жүреді, бірақ нәтижесінде бұл әрекеттен түрлі органикалық және бейорганикалық, соның 

ішінде токсинді қосылыстармен ластанған ағынды сулар пайда болады. Ағынды су 

гетерогенді күрделі жүйе болып саналады, оның құрамында болатын органикалық және 

минералды қоспалар ерімейтін, коллоидты және еритін түрде кездеседі. Қазіргі кезде суды 

пайдаланудың айтарлықтай үздіксіз артуы орын алды; өзен, көл, тіпті теңіз суларына ағынды 

(ақаба су) суларды ағызып жіберудің ұлғаюынан туындайтын ластанудың тез жоғарылап 

бара жатқаны байқалады.  

Осы жағдайдан шығу үшін: 1) ағынды суларды қайтадан пайдалануды ұйымдастыру; 

2) судың өнім бірлігіне кететін шығынын азайту және біртіндеп «құрғақ» технологияларға 

көшу қажет. 

Ағынды сулар пайда болу түріне қарай бірнеше түрге жіктеледі: 

-Өндірістік (өнеркәсіптік) ағынды сулар (өндірістің технологиялық процестерінде түзілетін) 

өнеркәсіптік немесе жалпы ағынды кәріз жүйесі арқылы ағызылады. 

-Тұрмыстық (шаруашылық-тұрмыстық) ағынды сулар (адамның тұрмыстық тіршілік әрекеті 

нәтижесінде пайда болатын) шаруашылық-тұрмыстық немесе жалпы ағынды кәріз жүйесі 

арқылы ағызылады. 

-Жер бетіндегі ағынды сулар (жаңбыр мен еріген болып бөлінеді-қар, мұз, бұршақ еріген 

кезде пайда болады), әдетте, нөсерлі кәріз жүйесі арқылы шығарылады. 

Өндірістік ағынды сулар, атмосфералық және тұрмыстық сулардан айырмашылығы, тұрақты 

құрамға ие емес және оларды бөлуге болады. Ластаушы заттардың концентрациясы 

бойынша: әлсіз ластанған (құрамында 1-500 мг/л қоспалары бар); орташа ластанған 

(құрамында 500-5000 мг/л қоспалары бар); қатты ластанған (құрамында 5000-30000 мг/л 

қоспалары бар); қауіпті (құрамында 30000 мг/л астам қоспалары бар) .Ластаушы заттардың 

құрамы бойынша: минералды қоспалармен ластанған, органикалық қоспалармен ластанған; 

минералды және органикалық ластанған. Қышқылдығы бойынша: агрессивті емес (рН 6,5-8); 

әлсіз агрессивті (сәл сілтілі — РН 8-9 және сәл қышқыл — рН 6-6,5) ; жоғары агрессивті 

(сілтілі — pH>9 және қышқыл — pH<6) деп жіктеледі. [1] 

Жалпы су көздерін ластаушы заттарды мынадай үш түрге бөлуге болады: 

биологиялық (микроорганизмдер мен балдырлар, бактериялар), химиялық (мұнай өнімдері, 

ауыр металдар, беттік белсенді заттар), физикалық (радиоактивті заттар) ластаушы заттар. 

Қалалардың өсуі және өнеркәсіптің дамуы нәтижесінде күрделі экологиялық проблемалар 

туындады: су қоймаларының ластауы, улы қалдықтардың жинақталуы, сонымен қатар 

канцерогенді қалдықтардың, тұрмыс қалдықтарының жинақталуы, ауаның ластануы. Адам 

қолымен жасалған көптеген төменгі молекулалы қосылыстар (улы химикаттар, детергенттер) 

және жоғары молекулалы полимерлердің тұрақтылығы өте жоғары болып шықты, 

микрооргнизмдермен ыдырамайды, яғни жоғары жетілдірілген технологияны қажет етеді. 

Әдетте қалдықтарды утилизация жасау үшін микроорганизмдердің бірлестігі қажет және 

арнайы қондырғыларды жүргізіледі. Су флорасы мен фаунасына аса қауіпті қоспалар химия 

өндірісінен келеді. Осы заттарды бұзуда, ағынды суды тазалауда су микрофлорасының үлкен 

маңызы бар. Улы қоспалар, ластағыш заттар құрамына кіретін, осы микрофлораны жоюы 
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мүмкін. Табиғатта кездеспейтін жаңа жасанды синтетикалық химиялық заттарды 

микрофлора залалсыздандыруға кейде күші келе бермейді. Осындай жағдайда мұндай заттар 

ағынды сулар арқылы су қоймаларында жинала береді. Микробиологиялық өндірісте, басқа 

да өндірістерде де барлық технологиялық процестер суды үлкен шығымға әкеледі. Айтып 

кету керек барлық процестер – микроорганизмдерді көбейткенде сулы ортада жүреді. 32 

Ферментация аяғында клетканың массасы 1-2% аспайды, ал еріген заттардың 

концентрациясы 5-10%, өнім клетка массасында немесе ерітіндіде болғанда. Ерітілмеген 

фракцияға биомассаны қосғанда канализацияға жіберер алдында центрифугамен бөліп, 

фильтрлейді немесе тұнбаға түсіреді. Егер сұйықта қажетті өнімдер қалып қойса, онда оны 

жем ашытқыларын немесе жемге қосатын витаминдер В12 алуда немесе басқа қажетті заттар 

мен өнімдер алуда қолданылады. Осы қайта қолданылған сұйық қалдықтарын қайта 

қолдануға болмайды. Бұл қалдықтар ішетін, тұрмыстық және басқа сулармен канализацияға 

барады. Рециркуляция арқылы ағынды сулар көлемін азайтуға болады. Бірінші кезекте 

суытатын суға байланысты. Өндірістің дамуына байланысты ағынды сулар үздіксіз көбейіп 

жатыр. Осы ағынды сулар көлге, өзенге және басқа табиғи су қоймаларына баруы қоршаған 

ортаның ластануына әкеледі. Қалыпты жағдайда өзін-өзі тазалау, яғни суда түрлі физикалық, 

химиялық және биологиялық фактор нейтралдайды. Табиғи су қоймаларында улы заттардың 

көлемі ұлғайса тірі организмдер дамуы тоқтап, өзін- өзі тазарту процесінің күші келмейді. 

Улы заттар көмегімен тепе-теңдік бұзылып, қажет емес өзгерістер пайда болады, олар 

адамзат денсаулығына және суэкосистемасына кері әсер етеді. Су қоймаларын ластайтын 

заттардың негізгі тобы: 1. Түрлі улы немесе зиянды заттар – ауыл металдардың тұздары, 

мышьяк, цианидтер, фенолдар, анелин, пестицидтер және басқа заттар, ферментативті 

жүйенің активтілігін ингибирлейтіндер, өмірге қажетті заттарды бұзатын заттар. 2. 

Қышқылдар мен сілтілер, табиғи су қоймаларында ортаны бұзатын реакциялар және тіршілік 

тепе – теңдігін бұзатынжүйелер. 3. Беттік активті заттар (БАЗ), соңғы уақытта химия 

өнеркәсібінде көп қолданады. Су қоймаларына көп барады, судың бетінде көбіктер түзеді. 

Айтып өту керек осы заттар өте қауіпті, себебі химиялық қасиеттеріне байланысты 

микроорганизмдер әсеріне жеткіліксіз және бұзылмайды. 4. Ерітілген органикалық заттар, 

көміртегі, азоты бар орта түрінде микроорганизмдер қолданылады және су қоймаларында 

көп көлемде болуы мүмкін. Ерітілген оттегі және анаэробты орта, шіріген микрофлораның 

дамуы басқа тіршіліктің жойылуына әкеледі. Осы жағдайда адамзат денсаулығына қатерлі 

микрофлораның формасы дамуы сульфатты бактериялар, олар жағымсыз иісі бар күкіртті 

сутек пайда болады. 5. Ерімейтін органикалық заттар – крахмал, целюлоза, лигнин, басқа 

жоғарғы молекулалы заттар. Олар су қоймаларына су бетіне қалқып шығады және қоршаған 

ортаға зияны орасан зор. Микробиологиялық өндірістер органикалық заттар негізінде 

ағынды суларды ластайды. Органикалық заттардың бұзылуы О2 қолданылуына байланысты. 

Оттегінің биологиялық қажеттілігі (ОБҚ) тазартудың тиімділігін көрсетеді. ОБҚ анықтау 

үшін ағынды судың микрофлорасымен бірге үлгісін алып, аэрацияланған сумен қосып 

термостатқа 20оС қояды. Тәжірибенің басы 33 мен аяғында ерітілген оттегінің 

концентрациясын анықтайды содан соң шығымын мг-ды 1л ластанған суға шағып есептейді. 

Ерітілген оттегінің концентрациясын анықтау үшін полярографиялық әдісті қолданылады. 

Өзендегі таза суда ОБҚ тең 1 мг/л. Табиғи су қоймаларының ластануын доғару үшін ағынды 

су ОҚБ-сы 20 мг/л аспау керек. Өндірістерден шыққан ағынды суларды алдын-ала арнайы 

өңдеу қажет. Егер өндірістегі ағынды сулар ластанғаны қажетті деңгейден асып кетсе, 

оларды тез арада тазалау керек. Микробиологиялық өндірістерде ағынды суларды тазалау – 
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ең күрделі проблема, көп шығын мен күнделікті бақылау қажет. Ағынды суларды аэробты 

тазалаудың аналогы болып аэробты қатты қалдықтарды биокомпостау болып табылады. 

Қатты қалдықтар микроорганизмдермен араласып, улы заттар ыдырап, торфқа ұқсас 

материалға айналады. Микроорганизмдерге оттегіні жеткізіп тұрады. Осы қалдықтар 

тыңайтқышқа айналады немесе жолға төсейтін материалдар ретінде құрылыстарда қолдануға 

болады. 1776ж. Вольта батпақ газында метан бар екенін айтқан. Бірақ көп уақыттан кейін 

анаэробты микроорганизмдердің бұл процесте белгілі роль атқаратыны анықталды. 1901 ж 

бастап анаэробты тазалауда қондырғы орнатқан. Ол қондырғы ашыту арқылы газ алады, 65% 

метан және 30% СО2 (көміртегі диоксиді) алады, оларды жылытуда қолдануға болады. 

Процестер арнайы матантенк деген қондырғыда жүреді, алынған газ қысымның астында 

тұрады. Түсірілген тұнба, егер ол ауыр металдар концентрациясы көп болмаса тыңайтқыш 

ретінде қолданылады. Метанды ашыту концентрлі сұйық қалдықтарды өңдеуде 

қолданылады, бірақ аэробты биологиялық тазалауға қарағанда жылдамдығы төмен. ХХ ғ. 

ортасында анаэробты ашыту прцесі биогаз алуда өте танымал болады. Әсіріесе жылы 

елдерде – Қытай және Индияда. Себебі ол елдерде мал фермалары өте көп. Атмосфераға 

тастайтын қалдықтар көбісі улы, сасық иісті қалдықтар болады. Оларды тазалау үшін 

насадкамен толтырылған және арнайы микроорганизмдер бекітілген биофильтрлер 

қолданады. Улы қоспалар насадкада сіңіріледі, одан соң микроорганизмдермен 

залалсыздандырады. Мұнайды авариялық жағдайда төгіп қойса ластанған жерді тазалау үшін 

биотехнологиялық әдістер қолданады. Мұндайды арнайы толықтырып әртүрлі қоспалармен 

(азотты немесе фосфорлы) өңделген микроорганизмдерді көбейтіп, мұнайдың 

көмірсутектерін утилизация жасайды, микроорганизмдердің биомассасына және СО2 

айналдырады. Сульфид пен меркаптардан күкірт алатын микроорганизмдер бар. Осы 

микроорганизмдерді көмір мен мұнайды күкіртсіздендіру технологиясында қолданады. 

Көміртек диоксиді (көмір қышқыл газы) – тірі организмнің демалғанда шығатын газ– 

қауіпсіз болып есептеледі, бірақ концентрациясы көбейген жағдайда жануарлар мен 

адамзатқа зиянын келтіреді. Көптеген өндірісте, жылу электростанциядағы жұмыстар 

атмосферада көміртек диоксидінің көбеюіне әкеледі. Нәтижесінде Жерде “глобальды еру” 

процесі 34 жүруі мүмкін, оны “парниковый эффект” деп те атайды. Бұл көптеген келеңсіз 

жағдайларға әкеледі. Қазір атмосфераны көміртек диоксидінен тазалау үшін шөпті 

өсімдіктер мен ағаштар үлкен рөл атқарады. Ағаштарды кесу, ормандарды жою адамзат 

өміріне қатер төнеді. Ғарыш кеңістігінде, су асты кемелерінде және басқа жабық кеңістікте 

адамдар тыныс алу үшін бұл проблема болып қала берді. Осыған микробалдырлар 

“хлореллалар” қолданылады. Олар көміртек диоксидінің көлемін көбейтпейді. Осы әдіс 

болашақта кең қолданылатын болады. Мысалы, жылу электростанцияларын көмір қышқыл 

газынан тазалау үшін. Күн коллекторларымен күн энергиясын электр энергиясына 

айналдыру арқылы экологиялық таза энергия алуға болады. Сондай-ақ биогаздан және 

микробты этанолдан экологиялық таза энергия алуға болады. Биогаз метан (65%) мен көмір 

қышқыл газының (30%), күкіртті сутектің (1%) және өте аздаған мөлшердегі азот, оттек, СО 

газдарының қоспасы. Қалдықтарды утилизациялауда метандық ашыту үлкен орын алады. 

Бұл әдіс жергілікті шикізаттан биогаз – энергия алуға мүмкіндік береді, сондай-ақ 

органикалық тыңайтқыштың сапасын жақсартуға және қоршаған ортаны ластанудан 

қорғауға мүмкіндік береді. Экологиялық таза энергия көздері қоргшаған ортаға кері әсер 

етпейді. Биогаз алу үшін ауыл шаруашылығы қалдықтарын, бұзылған өнімдерді, крахмал 

өңдейтін заводтардың ағынды суларын, қант заводтарының сұйық қалдықтарын, тұрмыстық 
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қалдықтарды, қалалық ағынды суларды жән спирт заводының ағынды суларын қолдануға 

болады. Процесс 30-600С температурада жүргізіледі, рН 6-8. Биогаз алудың бұл әдісі Индия, 

Кытай, Японияда кеңінен қолданылады. 
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АННОТАЦИЯ 

Қазіргі таңда Қазақстанда табиғи және жасанды битум өндірісі қарқынды дамыған 

және шеттен тасымалдауға тәуелді емес. Оны шығарылған өнімнің тек Қазақстан аумағында 

ғана пайданылып қоймай, көршілес мемлекеттерге дайын тауар ретінде экспортталып 

жатқанынан-ақ байқауға болады. Көптеген елдердегі сияқты Қазақстанда да битум негізінен 

жол салу және құрылыс саласында ғана қолданылады. Заманауи технологияларды пайдалана 

отырып дамыған елдерде жүргізілген көптеген зерттеулердің нәтижесінде қазіргі таңда 

битум тек жол құрылыс саласында ғана емес, сонымен қатар, шатыр құрылысы, өнеркәсіптік 

құрылыстарда пайдаланылатын су өткізбейтін арнайы жабынды төсеніштер өндірісінде, 

қуаттағыштар, резина бұйымдар, электр-, гидрооқшаулағыштар және бояу өндірісінде де 

ерекше қолданысқа ие болып келеді. Мақалада еліміздегі битум өндірісімен айналысатын 

кәсіпорындар жайында ақпарат беріліп, өндірілетін битум түрлері, оның құрамы, қасиеттері, 

алынған өнім маркалары, битум алуда қолданылатын әдістер туралы және де шет 

мемлекеттердегі битумның қолданылу аясы мен оның әлеуеті туралы мәліметтер берілген. 

Сондай-ақ, битумды зерттеудің жаңаша тиімді әдістері мен битум негізінде алынған жаңа 

заттар туралы Қазақстандық, Ресейлік және шетелдік ғалымдардың зерттеулері мен олардың 

мақалаларына қысқаша шолу жасалған. 

Кілт сөздер: табиғи битум, мұнай-битумы, экстракция, битуминозды заттар, мұнайды 

қайта өңдеу, полимерлі модификацияланған битум. 

Адамзат тарихында неолит және ежелгі тас дәуірінен бері күнделікті қолданыста келе 

жатқан заттың бір – табиғи битум. Ежелгі адамдар найзаның ұшы мен найзаның сабын 

байланыстырғыш материал ретінде, саздан жасалған ыдыстарға дейін қолданысқа еніп, су 

өткізбейтін ыдыстар жасауда пайдаланылған. Кейінірек Ежелгі Египетте мозаикалық 

құрылыстық байланыстырғыш, бальзамдау және мумиялауда қолданылған [1]. 

Битумның сұранысқа ие болуы және баламалы материалдардың түзілуіне кедергі 

келтіруі оның бірегей қасиеттерге ие болуы (икемділік, жұмсарту температурасы, 
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сынғыштығы, тұтқырлығы, адгезиялық қасиеттері, жоғары тығыздыққа ие болуы, 

гидрофобты қасиеті және суыққа төзімділігі мен су өткізбеуінің себебі болып табылатын – іс 

жүзінде нөлдік кеуектілігі), сыртқы әсерге төзімділігі (көптеген бейорганикалық 

қышқылдарға, сілтілер мен тұздарға төзімділігі) және ең бастысы арзан болуымен 

сипатталады [2]. 

Битум табиғи және жасанды болып екіге жіктелсе де шығутегі мұнай болып табылады. 

Битум мұнайдың ауыр бөлігі болғандықтан күрделі құрылымды болып келеді және оны 

құрайтын заттардың толық құрамы белгісіз, дегенмен, алдын ала жүргізілген зерттеулер 

оның молекулалық массасы шамамен – 300-4000, ал құрамына келесідей элементтер енетінін 

көрсетеді: С – 80-85; Н – 8,0-1,5; О – 0,2-4,0; S – 0,5-7,0; N – 0,2-0,5, сонымен қатар, өте аз 

мөлшерде – Ca, Cr, Co, Ni, Mg [3]. Битумның заттық құрамына битумға аққыштық және 

жылжымалылық қасиеттер беретін, шамамен 35-60 % үлесін алатын, ашық сары түсті – 

майлар; адгезиялық қасиеттерін арттыратын және суға төзімділігіне ықпал ететін үлесіне 20-

40 % енетін – шайырлар; битумның қаттылығы, тұтқырлығы мен температураға төзімділігін 

арттырып, оның 10-40 %-ын құрайтын – асфальтендер кіреді. Сондай-ақ, аздаған мөлшерде, 

асфальтенді қышқылдар, карбендер мен карбоидтар (1-3 %) және парафиндер (6-8 %) 

болады. Асфальтенді қышқылдар адгезиялық қасиеттерін арттырса, карбендер тұтқырлық 

және морттық қасиет береді, ал парафиндер кері әсер етіп (5 %-дан артса), битумның 

қасиеттерінің нашарлауына алып келеді. 

Битум – қатты күйінде сұйықтық қасиеттеріне ие, балқу температурасы тұрақты емес 

аморфты зат. Мұның дәлелі – 1927 жылы Квинсленд университетінде жүргізілген тәжірибе. 

Университет қызметкері Т.Парнелл битумның аққыштығын зерттеу үшін оны құйғыш 

воронкаға енгізген және битумның ең алғашқы тамшысы 8 жылдан кейін ғана тамып түскен 

[1]. 

Табиғи битум – қатты немесе шайыр тәрізді, азотты, оттекті, күкіртті және құрамында 

әртүрлі металдар бар туындыларынан тұратын, мұнайдың полимерленуі кезінде жүретін 

табиғи тотығу үдерістері нәтижесінде пайда болатын, мұнай кен орындарында кеңінен 

таралған көмірсутектер қоспасы           (1 сурет). Табиғи битумды тау жыныстарынан 

органикалық еріткіштерде еріту арқылы (экстракциялау) немесе қазандықтарда таза күйінде 

ұсақталған тау жыныстарын (битуминозды құмтасты) қайнатылған су буымен өңдеу және 

ретортинг әдістерімен бөліп алады. Табиғи битумның шикізаты болып табылатын мұнай 

құмдары: мұнай-битуминозды құмдар, шайырлы құмдар, өте ауыр мұнай, мұнай-

битуминозды минералдар (құмтастары), май және т.б. сынды атауларға ие. Кәдімгі шикі 

мұнаймен салыстырғанда мұнайлы құмдардың құрамында көміртегі мөлшері жоғары,  ал 

сутегі жеткіліксіз болып келеді [4]. 
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Сурет 1 – Табиғи битумның табиғатта кездесуі 

 

Табиғи битум орналасқан жеріне және құрамына байланысты үш түрге бөлінеді: 

1. Пласты (пластовые) битум: табиғи шөгінді жыныстарына (мысалы: әктас, 

құмтас, доломитке) сіңген күйінде болады; 

2. Беттік (поверхностые) битум: жердің бетіне жиналған көл тәріздес; 

3. Өзекті (жильные) битум: құрамында аз мөлшерде минералды қоспалары бар. 

Құрылымдық қасиеттеріне байланысты 20-25°С температурада үш түрлі агрегаттық 

күйде болады және сол бойынша жіктеледі: 

1. 20-25°С-де серпімді және омырылғыш–қатты (тығыздығы 1 г/см
3
 жоғары); 

2. 20-25°С-де созылғыш және серпімділігі жоғары – орташа қаттылықта 

(тығыздығы 1 г/см
3
 шамасында); 

3. 20-25°С-де аққыштығы жоғары – сұйық (тығыздығы 1 г/см
3
 тан төмен). 

Табиғи битум, әдетте, химия және лак-бояу өнеркәсіптерінде қолданылады. Табиғи 

битум табиғатта сирек кездеседі, шикізаттың қымбат болуы салдарынан оны құрылыста 

және жол салуда пайдаланылу шектеулі. Табиғи битумнан бөлек асфальтты және мұнай 

битумы өндірісте көбірек қолданылады. 

Зерттеулерден белгілі болғандай, мұнайлы құм оның құрамына енетін құм 

түйіршіктерінің табиғи битум мен дымқыл судың қоршауы салдарынан шөгу барысында 

түзіледі (Сурет 2) [5]. Битум мен құм түйіршігі арасындағы су қабаты диаметрі 10 нм-дей 

болатындығы анықталды [6]. 
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Сурет 2 – СЭМ көмегімен алынған мұнайлы құмның өңдеуге дейінгі (сол 

жақтағы) және өңдеуден кейінгі (оң жақтағы) көрінісі 

 

Сонымен, мұнай құмдарындағы табиғи битум мен құм түйіршіктері арасындағы 

байланысты зерттеу мұнай құмдарын өңдеу және өндіру кезінде өз пайдасын береді. 

Осылайша, біз мұнай құмдарының құрылымы туралы қорытынды жасай аламыз (Сурет 3). 

 

Сурет 3 – Мұнай құмының құрылысы 

Жасанды (техникалық) битум – химиялық құрамы жағынан табиғи битумға ұқсас, 

мұнай, тас көмір және тақтатастың өнімі. Өңдеу технологиясына қарай – тотыққан, қалдық, 

крекингтік және компаундирленген битум болып төртке бөлінеді. 

Қалдық битум – вакуумды қондырғыларда жоғары шайырлы майдан жанар-жағармай 

заттарын үздіксіз тазалағаннан кейін (терең вакуумды тазарту арқылы) алынатын, қатты, 

орташа тұтқырлыққа ие қалдық. 

Тотыққан битум – гудрон және басқа да мұнай қалдықтарын оттегімен тотықтыру 

жолымен алынатын өнім. Оттегімен тотықтыру битумға тұтқырлық беріп, оны қатайтады. 

Битумның бұл түрі қалдық битумға қарағанда серпімділік қасиетке ие және температураға 

тұрақты. 
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Крекингтік битумды жоғары температурада бензин алу үшін шикі мұнай мен майларды 

ыдырату арқылы шығарады. Әрі қарай, бұл қалдықтар тотығуға ұшырайды, осылайша 

сынғыштығы жоғары битум алынады. 

Компаундирленген битумды шикі мұнайды өңдеуден алынған қалдықтарды араластыру 

арқылы алады. Мұнда полимерлер, көмір майлары, гудрон, жеңіл мұнай фракциялары 

сияқты әртүрлі біріктіруші қоспалар жиі қолданылады. Осының арқасында олардан қажетті 

қасиетке ие битум алуға мүмкіндік туады. Ал мұны вакуумдық дистилляция немесе тотығу 

арқылы жасау мүмкін емес. 

Қалдық, тотыққан (қышқылданған) және крекингтік битумдар құрылыста, шатыр 

битумы ретінде қолданылады. Крекингтік битум жол салуда қолданылады. Мұнайдан 

алынған компаундирленген битум тек жол битумдарын өндіруде ғана қолданылады. 

Мемлекеттік стандарттар бойынша (МемСТ 222457-76) жол құрылысына арналған 

жақсартылған, тұтқырлығы жоғары мұнай битумдарының бес маркасы өндіріледі: БНД-

200/300, БНД-130/200, БНД-90/130, БНД-60/90 және БНД-40/60. 

Қазақстанда өндірісінің қуаттылығы 1 млн тоннадан асатын жолға арналған битум 

шығаратын 4 ірі зауыт жұмыс істейді. Олар мұнай өңдеу зауыттары бар аймақтарда 

орналасқан. Маңғыстау облысында 2013 жылдан бері тұрақты түрде жұмысын жалғастырып 

келе жатқан – «СП «CASPI BITUM» ЖШС, Шымкентте битуминозды материалдарды 

сататын «Газпромнефть» кәсіпорнына еншілес «Газпромнефть-Битум Қазақстан» 

кәсіпорыны, Павлодар мұнай өңдеу зауыты және Алматы облысында орналасқан «Асфальт 

және битум» зауыттары. Битуминозды құмдар негізінен Қазақстанның батыс өңірлерінде – 

Ақтөбе, Атырау және Маңғыстау облыстарында шоғырланған (Сурет 4). 

 

 

Сурет 4 – Қазақстанның мұнайлы құм көп орналасқан өңірлері 

Қазақстанда мұнай-битуминозды жыныстарын зерттеу ХХ ғасырдың 40-жылдарында 

бастау алған. Осы салада М.Ф.Иерусалимский, В.В.Колпаков, С.В.Мешеряковтардың 

еңбектері орасан зор. 70-жылдардан бері қарай МБЖ-ны барлау, зерттеу және оларды өңдеу 
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мен бөліп алуда Н.К.Надиров, Ш.А.Алтаев, В.К.Бишимбаев, Е.К.Қалдыгозов, М.Н.Киселева, 

Ш.Х.Бекбулатов және т.б. ғалымдар ізденіс жұмыстарын жалғастырды. 

Қазақстанда мұнай құмдарын өңдеуге бағытталған кешенді іс-шаралар өткен ғасырдың 

80-90 жылдарында жүргізілген. Зерттеу нәтижелері бойынша, Қазақстанның батыс бөлігінде 

120 метрге дейінгі тереңдікте табиғи битумның 1 миллиард тоннадан астам қоры, 15-20 

миллиард тоннадан асатын мұнай құмдарының қоры бар. Елімізде мұнай-битуминозды 

жыныстардың 60-тан астам кен орындары анықталды, оның біршама жақсы барланғандары – 

Маңғыстау облысында орналасқан – Беке, Ақтөбе облысында орналасқан – Мортық (қоры 

40-45 млн. тонна), Атырау облысында – Иман-Қара, Есекжал, Көлжан, Ақши және Мұнайлы 

Мола кен орындары [3, 7]. 

Каспи битум зауыты автожолдарға арналған битумды (БНД 70/100 және БНД 100/130 

маркалы жол битумдарын) Қаражанбас кен орнының жоғары шайырлы битуминозды 

майынан алады. Шикізат өзіне тән ауырлығымен, шайырлылығымен, қалдық фракцияның 

жоғары шығымдылығымен, құрамы күкіртті және төмен парафинділігімен ерекшеленеді. 

Өндіріс орнындағы зертханалар ГОСТ ИСО/МЭК 1702-2019 талаптарына сай және өнімдер 

ҚР СТ 1373-2013 бойынша талданады. Өндірістің тағы бір өнімі – полимерлі түрлендірілген 

(модификацияланған) битум. Оның жұмыс температурасы 100 °С-қа дейін жетеді және бұл 

қарапайым битумға қарағанда 40-50 °С-қа жоғары. Өнімнің жол төсеміне қолданылуы 

жолдың жарамдылық мерзімін 1,5-нан 2 есеге дейін арттырады. Зауыт шығаратын битум 

жалпы Қазақстанда өндірілетін битумның 42 %-ын құрайды. 

Қолданысқа 2011 жылы енген «Газпромнефть-Битум Қазақстан» кәсіпорнының өндіріс 

қуаты тәулігіне 1000 тоннаға жетеді. Өндірістік алаңда сапасы ресейлік және қазақстандық 

стандарттарға сәйкес келетін БНД 60/90 және 70/100 стандартты битумдар шығарылады. 

Кәсіпорынның негізгі бағыты битумдық материалдар шығару және тасымалдау болып 

табылады. 

Павлодар мұнай-химия зауыты қазіргі кездегі Қазақстан аумағында қолданылатын 

битумның 50 %-ын шығарады. Өнімдері – БНД 70/100 және 100/130 маркалы битумдар. 

Қазақстандық ғалымдар [3-5] Маңғыстау облысында орналасқан Беке кен орнының 

табиғи битумын зерттеген. Табиғи битумның құрамына енетін шайырлы-асфальтенді 

компоненттер ИҚ-спектроскопия, молекулалық құрылымы ПМР-спектрометрия, 

құрылымдық-топтық талдау, гипотетикалық молекулалық құрылымы Монте-Карло әдісімен 

қарастырылып, нәтижесінде зерттелген кен орнында ароматты және нафтенді 

құрылымдардың төмен және тармақтық алкил топтарының жоғары екендігі анықталған. 

Келесі бір зерттеулерде [4, 10-12] Беке және Мұнайлы Мола кен орындарының мұнай-

битуминозды жыныстарынан табиғи битумды бөлуге арналған экстракция (гександа, 
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хлороформда, бензолда), аммоний және натрий карбонаттары ерітілеріндетермолиздеу, 

натрий силикаты ерітіндісінде ультрадыбыстық әсер ету және суперкритикалық 

сұйықтықтарда (гександа және изопропанолда) еріту әдістері қарастырылған. Нәтижесінде, 

экстракцияланып алынған таза табиғи битум шығымы: Беке кен орны-12,1%, Мұнайлы Мола 

кен орны-20%-ды құрады. Гексан мен изопропанолдың аса критикалық сұйықтық 

ортасындағы Беке кен орнының табиғи битумның шығымы 65-70%-ды құраса, екі кен 

орнында да битумның ең жоғары шығымы (95 %-ға дейін) 90°C температурада 1%-дық 

Na2O·nSiO2 ерітіндісінде 40 минут ультрадыбыстық әсер еткенде байқалды. 

Тұтқырлығы жоғары ауыр мұнай мен табиғи битумдар мұнай немесе газ сияқты 

тауарлық өнім болып табылмайтындықтан, оларды пайдаға жарату үшін, яғни кондиционды 

мұнайға немесе бағалы мұнай өнімдеріне балама болатын мұнай алуға мүмкіндік беретін 

қосымша жаңарту процестерін қолдануды талап етеді. Қазіргі таңда табиғи және жасанды 

битум Қазақстанда жол құрылысында және құрылыста кеңінен қолданысқа ие. Ал дамыған 

мемлекеттерде битуминозды заттардың жаңаша қасиеттерге ие түрлерін шығарып қана 

қоймай, ауыр мұнайды және табиғи битумды кәдімгі мұнайға, немесе қолданыстағы 

терминмен айтқанда, «синтетикалық» мұнайға айналдыру жұмыстары жүргізілуде. Оның бір 

дәлелі – Канаданың «Suncrude» кәсіпкерлігі. Бұл өндірістің негізіне ауыр мұнайды және 

табиғи битумды баяу кокстеу және флексикокинг технологиялық үдерістері жатады. 

Дегенмен, аталған технологиялар тиімсіз және экологияға келтірер әсері бар. Соңғы кезде 

табиғи битумды гидрокрекинг әдісімен өңдеу арқылы синтетикалық мұнай алу жолдары 

қолға алынуда. Бұл технология өзінің экономикалық және экологиялық тиімділігімен 

ерекшеленеді. Сондай-ақ, әлемде DRB («Donor Refined Bitumen») гидрогенизациялау арқылы 

сутегі протон донорлары қызметін атқаратын қосымша реагенттер қосу жолымен жүретін 

технология танымал. 

Американдық Headwaters Technology Innovations Group (HTIG) компаниясы алюминий 

оксидіне отырғызылған екі және одан да көп ауыспалы металдар негізінде жасалған 

«молекулалық мөлшерде» болып келетін, деактивацияға тұрақты, HCAT (Hydrocatalysis) 

гидрокрекингке арналған мұнайда еритін катализаторын ұсынды. Осы технологияның 

пилоттық қондырғысы Канаданың Gold Lake кен орнында қолданылып, нәтижесінде табиғи 

битумның 60-98 % аралығында конверсиялануын көрсетті. 

Қытайлық ғалымдар ұсынған каталитикалық автотермолиз технологиясы ауыр 

мұнайдың және битумның тұтқырлығын 95,5 %-ға дейін төмендетеді. Қалған ауыр қалдықты 

қайта түзілу үдерісімен жеңіл құраушыға 13,72 %-дық тиімділікпен айналдырады. 

Ұсынылған технологияда 0,2 % мыстың ароматты сульфоқышқылдары катализатор ретінде 

қолданылады, 25 % суды енгізе отырып 280°С температурада 24 сағат өңдейді. Нәтижесінде 



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

_______________________________________________________________________________________ 

164 
 

ауыр мұнайдың тұтқырлығын төмендеп, жоғарыда аталған жоғары шығымдылыққа қол 

жеткізіледі. Қазіргі уақытта резина-корд арасындағы байланыстың беріктігін арттыру үшін 

резина қоспаларында битумды қолдану қолдану мүмкіндігін зерттеу жұмыстары жүргізілуде. 

Битумның қасиеттері зерттеліп, резина қоспасының рецепті жасалуда [8-9]. 

Қорытындылай келе, Қазақстан табиғи және мұнайдан алынатын битумға бай деуге 

болады. Мұнайдан алынған битум құрылыста және жол салуда қолданылады. Дегенмен, 

Қазақстанда битум өнімінің бір түрі болып табылатын – гидрооқшаулағыш материалдарды 

өндіретін кәсіпорындардың болмауы салдарынан қазіргі кезде оны біз тек шет 

мемлекеттерден импорттауға мәжбүрміз. Өнімнің бұл түрі химиялық және биологиялық 

көптеген заттардың әсеріне төзімділігі, су және газ өткізбейтіндігі, коррозияға тұрақтылығы, 

радиацияның көптеген түрлері әсер етпейтіндігімен ерекшеленеді. Заманауи өндірістік 

технологияларды қолдану битумнан алынатын заттардың қатарын толтырып, қазіргі 

қолданыстағы материалдардың сапалық қасиеттерінінің жоғарылауына алып келеді. 

Дамыған елдер сияқты Қазақстанда да битумнан синтетикалық мұнай алу жолдарын 

қарастыру және өндіріске енгізу мұнай қорының біршама сарқылуын тежейді әрі мұнайдан 

алынатын өнімдердің балама шикізат көзі болып табылады. 
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IDS Georadar-дың көлбеу бақылау радарларын жасаудағы бірегей тәжірибесі ArcSAR 

технологиясы негізінде жаңа буын радиолокациялық жүйелерін құруға түбегейлі төңкеріс 

жасады. IBIS-ArcSAR жылдам орналастыруға, ең жоғары стандарттар бойынша сенімді 

қауіпсіздікке және тәуекелдерді сенімді басқаруға арналған. Тактикалық немесе 

стратегиялық мониторинг болсын, IBISArcSAR маңызды шешімдер қабылдау үшін теңдесі 

жоқ икемділік пен өнімділікті көрсетеді. Георадардың ең басты артықшылықтарының бірі ол 

- тау-кен, құрылыс, мониторинг жүргізу  өндірісіндегі алғашқы және жалғыз 360 ° 

радиолокациялық радар. Жүйе ең ұзақ диапазонды (5000 м) және ең жылдам сканерлеу 

уақытын (40 секундта 360 °, 20 секундта 180 °), сонымен қатар автоматты түрде гео-сілтеме 

жасау үшін кіріктірілген GNSS қабылдағышты ұсынады. 10 миллион пиксельді кеңістіктік 

ажыратымдылық қауіпті аймақтарды бақылаудың жаңа стандарттарын белгілейді, барлық 

спектрді ұшып кетуден бастап толық қашықтыққа ауыстыруға дейін, тіпті алыс қашықтықта 

да қамтиды. Нақты уақыттағы жоғары сапалы деректер. IBIS-ArcSAR - бұл көп арналы 

антеннасы бар және жерді автоматты түрде цифрлық бейнелейтін шынымен 3D форматта 

жұмыс істейтін алғашқы радиолокаторы. Жүйе тараптардың нақты уақыт режиміндегі 

кескіндерін және қауіпті аймақтарды дереу визуализациялауды қамтамасыз ететін 

интеграцияланған жоғары ажыратымдылықты панорамалық камераны пайдаланады. 

Деректер сапасына ауа-райын түзетудің жетілдірілген автоматты алгоритмі кепілдік береді 

[1]. 

Бақылауға арналған интеграциялық шешім. Guardian FPM360 ортасына біртұтас 

интеграцияланған IBIS-ArcSAR өзінің бай геотехникалық құралдарымен TrueVector 

бағдарламалық жасақтамасының ерекше мүмкіндіктерін пайдалану үшін бірнеше IBIS 

радарларының қамтуын едәуір кеңейте алады. Интеграцияланған радиолокациялық және 

жалпы станция деректері және баяу орын ауыстыруды талдау құралдары бір икемді 

платформада қосымша бағдарламалық жасақтамаға қаражат салуды қажет етпестен 

IDS “IBIS-ArcSar” георадарының артықшылықтары: 

-Маңызды бағыттардың мониторингі. Уақыт пен кеңістіктің кез-келген масштабында 

тактикалық және стратегиялық нақты уақыт режимінде бақылаудың бірыңғай жүйесі. Бір 

басу арқылы жоба құру.  

-Аумақты толық қамту. Барлық қолдану сценарийлерінде максималды икемділік пен 

өнімділікті қамтамасыз ететін ең кең қамту аймағы және кеңістіктің ажыратымдылығы: 

сканерлеу уақыты секундтармен карьерлерден (үйінділерден) алыс және қысқа қашықтық, 

қашықтық және бақылау.  

-Экологиялық таза энергиямен жабдықтау. Борттық дизельді генератордан, күн 

батареяларынан және қосымша жел турбинасынан гибридті қуат беру отын шығыны мен 
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дизельді генератордың қызмет көрсету шығындарының айтарлықтай төмендеуін қамтамасыз 

етеді.  

-Төмен техникалық қызмет көрсету шығындары. Минималды қозғалмалы бөлшектер мен 

төменгі бос орын барлық қатал жағдайларда және климатта сенімді өнімділікті қамтамасыз 

етеді.  

-Ұзақ мерзімді бақылау және жоспарлау. Баяу ығысуды ерте анықтау, жалпы станциялар мен 

GNSS қабылдағыштарынан алынған мәліметтерді автоматты түрде интеграциялау және 

дамыған геотехникалық құралдар. 

- Ақпараттық және түсінікті интерфейс. HD суреттерімен деректерді жақсарту. Деректерді 

автоматты түрде гео сілтеме жасау үшін кіріктірілген GNSS қабылдағышы. Нақты уақыт 

режимінде цифрлық биіктік моделін құру. 

- Ауа-райы қандай болмасын, сенімді деректер. Нарықтағы ауа-райын түзетудің ең 

жетілдірілген алгоритмі пайдаланушының араласуынсыз уақытылы, нақты уақыттағы 

ескертулер үшін ең таза және дәл деректерді ұсынады. Нақты уақыттағы деректер екінші 

сканерлегеннен кейін қол жетімді. 

IBIS-ArcSAR  георадардың техникалық сипаттамасы: 

- Жұмыс істеу қашықтығы: 5000 м-ге дейін. 

- Сканерлеу бұрышы: гориз. 360°, верт. 120° (верт. 70° бір рет сканерлеу барысында) 

- Сканерлеу уақыты: 360° - 40 сек., 180° - 20 сек. 

- Деректер ажыратымдылығы: 10 млн. пиксель 

- Қуат көзі: Кешенді күн панельдері, дизельді генератор және қосымша жел турбинасы  

- Автоматты цифрлық биіктік моделін 3D SAR1 арқылы құру 

- Орнатылған HD-камера және ГНСС жүйесі. 

- Кез келген температураларда және ауа райы жағдайында жұмыс істеу ( -50°С - +55°С) 

- Толық қашықтықтан басқару ( радиоканал арқылы) және оңтайландырылған файл өлшемі 

(егер төмен деректер жылдамдығы болса) 

- Бірнеше критерийлерге негізделген хабарламаларды икемді түрде теңшеу. 

- Мәліметтерді кешіктірусіз өңдеу. 

- Координаталар деректертін геодезиялық жоспарлау бағдарламалық қамтамасыз етуіне 

экспорттау мүмкіндігі. 

- FPM360 TrueVector бағдарламасына деректерді интеграциялау мүмкіндігі [1] 

 
1 - сурет. IBIS ArcSAR георадарының құрылымы 
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Мониторинг жүргізу кезінде IBIS радарының қолданылуы бүкіл көлбеу бойымен 

үлкен тұрақсыздық аймақтарын, бірнеше көлбеу өтпелер сегменттерін анықтауға және 

бақылауға мүмкіндік береді, сонымен қатар бір уақытта жергілікті мониторинг жүргізуге 

мүмкіндік береді.IBIS-ті қолданудың негізгі себебі қауіпсіздікті бақылау болып табылады, 

атап айтқанда жылдамдықты өлшеу / жылжыту негізінде прогрессивті орын ауыстырулар 

туралы ескерту сигналдары. Радар басқа ақпарат көздерімен бірге қауіпті жағдайларды 

анықтап, шешім қабылдауға көмектесу арқылы тәуекелдерді азайтуға мүмкіндік беретін 

құралға айналады. 

IBIS технологиясы қауіпсіздікті бақылау кезінде штамм жылдамдығына тәулігіне мм-

ден бірнеше ондаған см-ге дейін жылдам ауытқуды өлшеу қабілетіне ие. Жүйе сонымен 

қатар өте баяу ысыраптарды анықтай алады    (мм/ ай). 

Баяу ығысуды анықтау - бұл нақты уақыт режимінде төрт жылжу диапазонына дейін 

(ондаған мм / сағаттан бірнеше мм / айға дейін) жабуға қабілетті IBIS өңдеу модулінің 

ерекше ерекшелігі. Осы өңдеу модулінің көмегімен радиолокациялық мәліметтерді талдау 

нақты уақыт режимінде пайдаланушының жылдам және баяу ысырап аймағын бір уақытта 

анықтауға, сондай-ақ аймақтардың өзара жылдамдығын салыстыруға мүмкіндік беретін 

кеңейтілген кеңістікті анықтауға мүмкіндік береді. 

 

 
2 – сурет. Дамбаның деформациялары Excel-де дайын таблица түрінде беріледі 

 
3 – сурет. Қозғалыстар деректерінің картасы 
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Георадардан алынған мәліметтерге талдау жасау 

 

Георадардан алынған мәліметтерге талдау жасау үшін IBIS Guardian бағдарламасы 

қолданылады. Ашық бастапқы радар әдетте нақты уақыт режимінде пайдаланушы 

анықтайтын ығысу жылдамдығының шектеулері негізінде қауіпті жылжуларды бақылау 

үшін қолданылады. Стационарлық қондырғы мүмкіндігіне байланысты (бұл ұзақ 

қашықтыққа және кең кеңістікке байланысты), SAR технологиясы геотехникалық талдаудың 

жалпы жағдайын бақылай отырып, қауіпті сәттерді бақылау мүмкіндігін қамтиды. Сонымен 

қатар, ұзақ уақыттық деректерді сақтауды ұзақ уақыттық есепке алу үшін пайдалануға 

болады, бұл қауіпті көлбеу аймақтарды реттеу және ретроспективті талдау үшін, сонымен 

қатар неғұрлым толық және жан-жақты геотехникалық / геологиялық талдау жасау үшін 

пайдалы болуы мүмкін [2]. 

IBIS-Guardian - бөгеттерді бақылауға арналған бағдарламалық қамтамасыздандыру 

пакеті. Guardian қолданушыға IBIS радарындағы деректерді жылдам түсіндіруге және 

оқиғаларға жылдам жауап беруге мүмкіндік береді. 

Нақты уақыттағы дәл деректер. IBIS Guardian геотехникалық деректерді жан-жақты 

талдауға арналған ескертудің әртүрлі нұсқалары мен құралдарын ұсынады. Жауапты адамдар 

беткейлердегі орын ауыстыру оқиғалары туралы жедел хабарламаларды әртүрлі 

хабарландыру каналдары (электрондық пошта, SMS, қалқымалы хабарламалар) арқылы 

алады. Оның бірегей көп параметрлерді өңдеу мүмкіндігі пайдаланушыға 4 ондық бөлшекке 

дейінгі жылжуларды анықтауға мүмкіндік береді және зауыт дизайны, шахталарды 

жоспарлау және тәуекелдерді басқару стратегиялары үшін таптырмас құрал болып 

табылады. IBIS Guardian-дің көп көлемді деректерді ұзақ уақыт бойына бір жобада сақтау 

мүмкіндігі ұзақ мерзімді тенденцияларды талдауға мүмкіндік береді. Нақты уақыттағы 

офсеттік деректердің сенімділігі мен дәлдігі ауа-райын автоматты түрде түзетудің озық 

технологиясымен қамтамасыз етілген. Радиолокациялық деректерді интерпретациялау 

георефералық деректерді 3D визуализациясының арқасында жеңілдейді. 

TrueVector технологиясының арқасында IBIS Guartian екі немесе одан да көп радардан 

бір уақытта алынған жүздеген мың қабаттасқан сканерлеу пиксельдері үшін орын ауыстыру 

векторларының кеңістіктік бағытын анықтай алады. Дәлдік өлшемі - миллиметр. Маркерлер, 

призмалар немесе рефлекторлар қажет емес. IBIS жүйесі кеңістіктегі тығыз, үзілісті ығысу 

векторлары бар деректерді тез алу үшін тас массасының шағылыстарын өңдейді [3]. 
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互联网+时代背景下企业管理创新研究 

 

Ismailova Tatyna Abdurasulovna 

Research on Enterprise Management Innovation under the Background of Internet + Times 

 

摘要：随着经济社会的快速发展，在当前，我国互联网技术得到了飞速提升，在企业中发挥

的作用也越来越大。市场经济的发展导致我国企业面临着越来越大的压力，为了保证企业自

身的良好发展，就需要不断创新管理模式。通过管理模式的创新来更好地保证企业的可持续

发展。基于此，本文首先介绍了互联网+时代背景下企业管理创新的意义，其次分析了互联

网+时代背景下我国企业管理中存在的问题。最后从五个方面阐述了互联网+时代背景下企业

管理创新的具体措施。以此来供相关人士参考与借鉴。 

关键词：互联网+；企业管理；创新 

引言：随着社会的不断进步，我国在互联网与信息技术上取得了重大突破，不仅为企业

带来了转型升级的机遇，还带来了较大的冲击。在互联网+时代背景下，企业管理机制落

后、企业管理意识浅薄及管理理念转变滞后等问题仍然是企业可持续发展道路上的绊脚石，

不利于企业提升自己的管理水平，也制约了企业管理制度的创新。同时，由于企业之间存在

差异性，不同企业的管理体制也不同，因此，想要更好地创新企业管理体制，就需要企业管

理人员根据企业自身的发展状况与特点，从实际出发，结合互联网+发展的趋势来选择最为

适当的方式。 

一、互联网+时代背景下企业管理创新的意义 

当今经济的不断发展带来了愈发激烈的市场竞争，因此，在这一状况下，如果仍然固守

传统的管理模式，就会导致企业落后于时代的潮流，不利于企业的长久发展。因此，就需要

新形势下我国企业积极进行管理创新，通过企业管理模式的转变，从而更好地顺应互联网+ 

时代的要求，在市场上占有一席之地。其次，通过借鉴互联网+ 模式的优势，还能够实现资

源的合理配置，帮助企业实现最大化的经济效益与社会效益，更好地迎接时代的挑战。 

二、互联网+时代背景下我国企业管理中存在的问题 

（一）企业管理机制落后 

虽然随着互联网+时代的到来，部分企业也积极进行了管理机制的改革与创新，但是大

部分企业仍然未能意识到企业管理机制的重要性，在进行企业管理规划时不能从长远角度出

发，只在乎眼前的利益，最终就会导致管理机制的滞后性与刻板性，不利于提升企业的竞争
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力与活力，也难以在激烈的竞争中稳固自身地位。 

（二）企业管理意识浅薄 

企业管理一直以来都是企业需要关注的最为重要的问题，但是由于当前我国企业的管理

经验都是通过吸取国外优秀企业的管理模式而来，缺乏自己的创新能力，且不一定与其它企

业的状况相同，而由于企业管理意识浅薄，在管理时权力高度集中，这都不利于创新企业的

管理模式。同时，企业文化的不完善也是导致企业管理难以得到进一步创新的原因，由于部

分企业不能打造油料的企业文化，管理人员缺乏管理创新的积极性，在进行企业管理时更加

注重维护自身利益，集体意识较弱，不利于企业管理模式的创新。 

（三）管理理念转变滞后 

大部分企业规模较小，企业管理层人员也未意识到市场转变带来的影响，仍然固守传统

管理模式，缺乏理念创新。且一般来说，管理层人员对于新事物都抱有怀疑性，为了减少管

理转型带来的风险，就会选择传统方式，在这一状况下，就很难真正实现管理机制与模式的

转变[1]。 

（四）管理人员创新意识缺乏 

我国企业在招聘工作人员时更加注重其业务能力，未能将创新能力作为评价的一大标

准，部分管理人员在工作时往往较为死板，按部就班的进行公司管理，不能根据互联网+的

发展来变更企业管理方式，最后就会导致企业缺乏生机与活力，不能较好的适应时代发展的

要求。 

三、互联网+时代背景下企业管理创新的具体措施 

（一）企业管理评价机制创新 

想要更好的进行企业管理创新就不能仅仅局限于某一方面的提升，而是要从全方位提升

管理体制。企业管理评价机制能够对企业的管理体制进行合理、科学的评价与分析，发现其

中存在的问题与不足，从而进行及时的弥补。因此，企业就要积极创新管理评价机制，将企

业的各方面经济状况纳入评价中，了解企业在经济、文化、人员管理上存在的优缺点，从而

进一步发扬优点，改善缺点，并且丰富评价标准，更好地实现资源的合理配置，帮助企业实

现经济管理模式的转型与升级。 

（二）创新企业人才发展与组织结构 

组织结构与人才发展对于企业管理创新也有着重要意义，想要更好地创新组织机构，首

先就要进行明确分工，防止岗位空缺、交叉等状况，让部门的职能进一步明确，防止职能交

叉导致的管理工作质量低下。其次，确定组织计划实施方案，最大化利用人力资源，减少因

不合理规划带来的资源浪费。同时，随着信息技术的快速发展，企业可以利用信息化管理来



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

_______________________________________________________________________________________ 

172 
 

帮助进行工作，优化组织管理结构。最后，企业在进行人才招聘与培养时要更加注重人才的

专业技能储备，及时进行专业人才的培养与引进，实现校企联合，更好地为企业灌注新鲜人

才血液，从而保证企业的活力与生机，依托人才与技术来更好地优化企业管理模式[2]。当

然，在互联网+背景下企业要积极派遣员工进行外出学习，了解其他企业在该时代背景下所

采取的一些优秀管理措施，并结合企业的发展方向与实际情况进行修改，进一步利用人才为

企业管理增添生机。除此之外，企业要注重组织结构的信息化与扁平化，利用“网状扁平化

的管理”来将企业分为多个部分，分别解决每一部分的问题，从而最大程度的与顾客联系，

最后实现信息的汇总，大大提高与客户的匹配度。 

（三）创新企业管理理念与方向 

企业的管理理念与方向是改革创新企业管理体制的最主要方式，主要可以从以下三大方

面进行：第一，重视对市场环境的探索与研究，对于市场发展状况进行详细了解与分析，再

从自身立场出发，选择最为适合的发展环境。第二，为了进一步优化企业的生存环境，企业

要积极转变经营理念，不能盲目的追求数量，还要追求高质量、多种类，以新型经营理念为

主。第三，领导层要敢于打破传统管理体制的束缚，对新形势有一个全面的认识，积极联手

互联网+ 模式推出互联网+企业才能够从根本上改变企业的经济管理理念与方向[3]。 

（四）搭建新型企业管理平台 

在互联网迅速发展的时代，信息呈现爆炸式增长，企业管理中涉及到的信息数据也越来

越多，传统的信息管理模式已经难以适应这一状况，这就需要企业积极搭建新型管理平台，

从资产、人才、文化、顾客等方面进行管理，更好地减少风险，且通过大数据技术还能够帮

助企业及时获取所需要的信息，并且进行数据信息的整合与共享，从而推动企业管理模式的

变革与创新[4]。 

（五）打造优秀企业文化 

企业文化对人力资源管理工作有着重要作用，能够进一步挽留人才、凝聚激励职工、约

束及引导员工工作、实现以人为本，安全生产、培养人才与把关人才招聘，对人力资源管理

起着战略性的引导作用。因此，只有不断打造优秀企业文化，才能更好地发挥企业文化的作

用，在互联网+时代，企业要丰富自己的管理内涵，打造优秀的企业品牌，利用品牌吸引顾

客，从而更进一步地实现管理创新。 

四、结束语 

综上所述，新形势下我国企业进行经济管理创新有着重要意义，且当前大部分企业中仍

然存在较多问题，而通过企业经济管理评价机制创新、创新企业人才发展与组织结构、创新

企业经济管理理念与方向、搭建新型企业经济管理平台与创新企业经济管理机制等具体措
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施，能够更好地促进新形势下我国企业经济管理水平的提升，适应时代发展带来的挑战，抓

住时代机遇，帮助企业在激烈的竞争中脱颖而出，保证企业的健康、可持续发展。 

企业管理创新的国内外研究现状 

当前企业管理创新既具有全面性特点，呈现百花齐放局面，又具有时代性特点，符合当

前各个国家政策和社会经济发展潮流。大前研一先生曾经在接受《经理人》杂志的专访时曾

表示40年前，日本企业就是简单模仿西方的解决方案，以及西方的产品，为美国和欧洲的公

司做OEM或ODM，这样是不能使产品产生高溢价的。渐渐地日本企业认识到，要改变，必

须建立自己的全球品牌。在中国，也会面临这样的情况。唯一的解决办法就是通过创新，提

高劳动生产率，也就是说在同样的劳力投入下，生产出更多新东西，让顾客愿意付更高的价

格，否则企业的利润就会受到挤压。这个过程，日本企业花了20年时间，非常漫长、痛苦，

代价昂贵。很多公司花了20%以上的利润来建立自己的品牌，而且要把收入的10%用于研

发，这也是一笔非常大的投资—如果你简单照搬别人的产品，研发或者创新成本只占销售收

入的1%〜2%。而且，不少日本企业还对商业流程进行改进。最终，有一些公司获得成功，

找到了自己的蓝海，进入了新的领域。 

大前研一先生表示房地产泡沫已经成为中国经济最大的问题，成为阻碍中国经济转型的

顽疾。中国必须通过国家创新体系提升产品附加值和劳动生产率，通过不断地创新走向产业

链的高端，以应对人民币升值压力和资产泡沫风险。 

通过创新获得领先的产品或者技术，是不少企业的梦想。但他们应该从哪里着手呢?大

前研一先生也给出了他宝贵的建议。那就是托马斯•爱迪生说过的一句话：需要、必要性是

创新之母。要对一种产品进行创新，首先要想想客户到底要什么;其次，要问问自己：有几

种方法可以提供他们想要的东西? 

现阶段，学术界与理论界还没有对“互联网+”思维进行明确的定义，目前存在两种观点:

第一种是工具论，即认为互联网是人们生活、工作与生产中一种所需的工具;第二种是现象

论。例如，腾讯的马化腾以及小米的雷军等人认为互联网思维是时代发展下的一种全新的思

维方式，它是未来的发展趋势。虽然学术界与理论界并没有对“互联网+”思维进行明确的定

义，但是它对企业所产生的影响是不容忽视的，因此企业应对此提起高度的重视。 

管理学者马琳提出，企业管理创新重要意义在互联网时代中，对中国企业管理模式提出

挑战的就是电商的发展，电商发展与互联网发展紧密结合，实现了我国企业的转型。其中在

电子商务领域中造诣比较高的分别是腾讯、阿里巴巴、百度等互联网大企业。这些企业发展
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有效实现了互联网技术在社会各类型企业中的渗透。这些企业在互联网企业管理中的创新开

辟中国企业科技化道路，实现了互联网背景下的企业管理创新。在市场竞争比较激烈的时代

中，传统的企业管理模式不能实现科技信息高速交流，而现代化的企业管理模式创新实现了

勇敢尝试，具有鲜明的发展思路； “互联网+”时代企业管理模式互联网时代以其信息高度传

播，技术不断开发以及在社会中应用越来越广泛等特点，在逐渐的颠覆着传统企业管理模

式。近年来，经济不断发展，“互联网+”的模式应运而生。该战略的提出创新了企业管理的

流程，是互联网时代衍生出来的新型经济形式。“互联网+”模式推动了传统京津向着网络形

式转变，极大释放了企业经济实力增长潜力，据估计，到2025年，互联网在我国GDP增长中

贡献的份额占高达7%~22%。“互联网+”形式下企业经济类型主要为以下几种。虚拟经济:虚

拟经济并不是看不见摸不到的经济形势，其实质上是一种在线经济，例如，互联网在市场中

建立的新闻、阅读、游戏、音乐以及支付等产品，它们在成本上比较低，但是收益效率较

高，能实现实体产业的替代。体验经济:互联网在用户对于产品体验方面优势明显。该种方

式通过用户的反馈信息进行收集，积极鼓励用户参与产品的设计，实现用户在产品上的切身

体验。平台经济:在互联网中涌现出了很多平台化的经济模式，例如应用商店、游戏以及电

子商务等模式，这些平台在建立上比较简单，并且其发展规模不受到任何环境以及经济市场

发展制度的约束。一方面能实现降低用户成本，另一方面还能满足用户的实际需求。 

当前我国企业管理创新涉及到众多方面，从管理的层次上可以分为三类:一是战略层面

的管理创新,主要包括战略决策与实施、资源节约型与环境友好型企业建设、系统优化、重

组整合、企业改革、资本运作、项目管理、国际化经营、社会责任管理与和谐管理等。二是

职能层面的管理,主要包括营销管理、人力资源管理、科技创新、财务管理、信息化建设、

风险控制与内控管理、企业文化、组织变革与流程再造、物流管理等。三是基础层面的管

理,主要包括生产运作与基础管理、精细化管理、安全管理、对标管理与持续改进(由于生产

运作方面的成果绝大部分都是作业方面,故放入基础管理层面。这不仅折射出我国企业管理

创新大部分都是在职能层面和战略层面开展，尤其是职能层面，也说明了我国企业对基础管

理工作不够重视,围绕企业基础管理方面开展的创新活动很少,管理基础相对薄弱。 

 互联网 + 时代背景下对企业管理创新的探讨国内研究现状 

随着我国经济的发展和社会建设步伐的不断加快，企业管理形式得到了经济研究人员的

广泛重视，同时对企业管理创新发展提出了明确定义，企业发展的本质是管理上的创新，创
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新内容需要结合当前我国社会经济发展实际来明确生产关系，计算出生产函数，结合已经规

划好的管理方向，来明确企业的主要生产要素，与市场经济发展条件相结合，将全新的企业

管理模式融入到生产体系中，企业管理的创新与企业业务和管理人员的创新有着一定差异，

企业的管理层需要对当前市场的生产形势和社会的经济发展环境进行充分的了解，建立新型

的管理思维，借助高速发展的“互联网+”技术，来实现企业发展管理机制的“互联网+”建设，

做到与时俱进，有效促进企业可持续发展。 

从企业运行的角度定义，互联网 + 是建立在国民经济信息化基础之上，各类企业利用信

息和网络技术整合各式各样的信息资源，并依托企业内部和外部的信息网络进行动态的商务

活动和管理活动所产生的经济。由于信息技术和网络技术的介入，现代企业的管理已经不单

单是传统企业的内部管理而更讲究依靠信息和技术使企业内外部资源得以整合，从而实现对

企业的高效管理，以保证企业有条不紊地运行。综述相关文献，发现有以下几大影响。 

（1） 互联网+对企业组织结构的影响 

   在企业组织结构方面，工业经济时代严密的企业层级制组织理所当然地受到冲击，而

在信息和网络技术的强大.支撑下，非层级制正呈如鱼得水之势，具体表现为网络化、

扁平化、柔性化和分立化等基本趋势。运用信息化、网络化手段能够提高企业的组织效

率，使减少管理层次和管理职能部门成为企业改革与调整组织结构的新时尚。通过互联

网+的发展可以使企业经营管理的手段得以创新，在管理上具有更高的效率。 

（2）互联网+对企业生产的影响 

  生产管理的职能不再只是计划、组织、控制和领导,还可以在网络化的基础上，让很多

企业在生产中通过企业管理信息系统来加强企业内部及外部资源的有效整合，如;虚拟

设计、虚拟生产、生产业务外包等。在互联网+技术的支持下，传统企业的生产组织方

式发生了很大变化,所谓“虚拟垂直一体化”就是对这种新的生产组织方式的描述。这种生

产组织方式以国际品牌为龙头，通过厂委制造(OEM) 的方式把生产过程分包给下游厂

商，其极端的形式是全部产品均为外包生产，品牌公司只负责设计和营销。因此，降低

了交易成本，减少企业库存，缩短企业的生产周期，增加企业交易机会，有利于拓宽经

营领域,扩大市场范围。避免了传统营销中的商品流通环节，使厂商与顾客更加直接化

和自由化的交流，对传统营销运作模式产生冲击。互联网+可以使企业通过供应链管理

(ScM) 急剧降低成本，将客户关系管理(CRM)提高到超乎想象的新水平，进入企业原来
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因为地理条件而被排斥的市场，创造新的收入渠道，并最终重新界定它们所经营的业务

的本质。并且使企业摆脱了常规的交易模式和市场局限，使得网上银行发展成熟，并使

得保险金融机构、供应商和客户在电子网络交易系统中高度整合和兼容。 

(3)互联网+对企业内部机制和管理的影响 

 信息技术与信息系统将会使企业内部机制和管理进一步电子化、信息化，促进企业经

营管理技术的变革。基于信息和网络技术的一系列企业内部管理方法和手段不断开发出

来，使企业的内部机制和管理更为高效、协调和及时。(4)互联网+对企业财务管理的影

响 

 可以提高财务管理的快捷服务，在互联网+时代，利用计算机网络，企业采集和处理的

信息可以细到各个部门各岗位各事件中。企业利用网络及财务分析软件可以全面分析企

业内部和外部的经营发展情况和趋势，向使用者充分披露企业有关未来发展前景、盈利

预测、现今流量的信息以回答公司外部利害关系人最关心的问题。[5] 网络财务管理系

统具有远程处理与业务协同的功能，使得财务信息和其他业务信息相互连接，彼此分

享;并且它可将每一个分支机构变成一个报账单位，把所有的凭证、账表生成工作都集

中在集团总部进行，从而实现了数据处理集中化，降低了会计数据处理成本;而且网络

财务系统依托电子货币和电子单据的强大功能，实行动态核算，能够便捷地产生各种反

映企业经营和资金状况的动态财务报表、财务报告。 

（5）互联网+对企业管理理念的影响 

互联网+对管理理论的影响，主要体现在自互联网+时代开启以来，一方面，计算机技术

发展到互联网+阶段以后,新技术革命对变换多端的经济环境起到了推波助澜的作用，这

无形中就加速了新理论的诞生;另一方面，网络技术的发展为提升管理水平提供了有力

的“武器”。  
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Abstract 

In recent years, the automotive industry has become a pillar industry of the world, the role played 

by the automobile in the daily life and work has become increasingly prominent. In the car 

navigation retrieval system, whether from the perspective of retrieval speed, screen display, or 

memory management, it cannot meet the needs of users. In the design, the retrieval algorithm along 

the road of facilities retrieval can not only improve the retrieval system's modular structure, but 

also introduce the idea of thread pool. The whole system is divided into three modules: phenotype 

data structures; merging algorithm; B-Tree+. B-Tree+ and phenotype data structures being used 

can improve the search speed; a new road merging algorithm being proposed can improve the 

retrieval performance. 

 

Keywords 

Retrieval algorithm along the road; thread pool; GPS; B-Tree+; Car Navigation Screen. 

 

I. Introduction 

With the increase in the number of cars, people are coming to the concept of an ITC 

(Independent Transport Commission). In the transport department, the services of the information 

system, the control system, as well as electronics, are highly used. Thanks to modern technology, 

the relationship between the driver, the car and the track is getting better and better (p. 1; p. 2). The 

unified navigation can be navigated by the car's motion screen system at that moment on the road 

and this is the basis for a general navigation system.  The 24-hour 3D GPS positioning of the 

vehicle offers vehicles the best way to get to the location. It has precise scheduling of road, path 

calculation speed, it can also be displayed on an electronic card and ensure a way launch. That gives 

customers a transport or nearby locations or hospitals and further data, about a given location, as 

well as show its position on the display.  (p. 3). 

The difficulty GPS on the marketplace is prominent representation is the information search 

system. The E-map and the facility search jointly called the information and search engine in the 

area of scientific studies and designs of GPS.  It is executed via information folder retrieving, which 

is the purpose of retrieving the information folder. You need to use the services of public services, 

petrol services, inns and further services, as well as make a list, which is presented on the screen, so 

that you can get data regarding of the customers' locations. On the electronic chart, a file search and 

data analysis are requested, information about which is displayed on the screen at the end. 

Navigation data retrieval malfunction mostly has several aspects, such as: object information search 

velocity is too low; the information folder design inflexible, that’s makes it takes searching quite a 

lot; retrieval objects in real time may be achieved solely in the vehicle or at the direction of request 

features, features more subtle; electronic card display is very big, because of this, text distortion 

more deforms. (p. 4).  
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II. Materials and Methods 

Object search we can search by classifications, such as, keyword search, Pinyin search, residence 

search, and others. The contrast between all types of search process exists in the implementation 

process and they are all almost the same. First, you need to receive the necessary data from the 

extraction device and then create a list of data indexing results based on the Index list; Secondly, 

you need to continue searching for the information list with the Index of the list that was filled in by 

the production and is important for getting search results; And the last one is when the user wants to 

know more detailed information, the program will update the search and show the information on 

the screen (p. 5). 

Data retrieval system is the heart of car navigation system. Most noteworthy feature related 

on the data is retrieval system. The structure of the data retrieval presents on Fig1. These two 

modules of the facility retrieval and the E-map carried to the data retrieval system. To get a data file 

extraction, the search engines first finish parsing the data information, then make a list that will be 

displayed on the screen. Parsing data according to the classification of patterns of a multi-layer 

color screen, extracting data file is an electronic map. 

 

 

Figure1. Structure of data retrieval system 

A. Advanced Architecture Note 

  Layer01 are provided externally by all the functions of the NOTE. Layer02 interface works 

with the Layer01 functions and directs or opens the subordinate layer interface Layer02 includes 

functions like managing and scheduling notes and it's the only external interface. The process and 

operation of the note is the responsibility of Layer03. Layer03 shows the search-related functions 

and is responsible for all the processes that relate to the search.  In NOTE Layer01 is located in the 

" top " Layer99 is a generic NOTE functional library that provides NOTE to another Layers and 

provides a operating process, a access of data process, an analytical function, a jump process and a 

ranking process. 

The search engine is mainly called Note. NOTE applies a hierarchical module to make the 

code simple (p. 6). The NOTE consists of two parts, which includes different types of search and 

works with search, this is the first part. The next part deals with monitoring activities with the 

media. The first part is the user interface and it includes responsibilities for returning search 

responses and the API function. It is necessary to divide the NOTE into several parts so that each 

function is clear (Fig.2).  
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Figure2. NOTE structure before improvement                 

B. Improving the format of Data Search on the Road 

Chinese plate consists of a fraction with the size of the square is 10 km. The grid ID is the 

center coordinates of the grid file and the unique identification of the grid files and grid base for 

extraction. The main drawbacks of the data warehouse are when traversing to position the grid and 

when searching for the corresponding grid, the filtering speed is very slow and the extraction speed 

is too slow. We use the B-tree and the phenotypic data structure to eliminate the warehouse 

disadvantage. B-Tree+ is the information warehouse tree of the index structure management. The 

phenotype works with information storage. In this case, the information can be obtained 

immediately and displayed on the screen with the search terms, as well as the search speed there is 

much faster.  

Primarily, by applying blocks and sending, the information is stored as blocks. The grid file 

consists of 16*16 sets, then the set is divided into 8*8 blocks, each block consists of 32*32 

sections. 

Next, some information is stored with an index, the rest of all the parts are stored with each 

other. Services, such as, catering, shopping store, car, housing, sports, vehicles, education, culture, 

etc. are included in the category of road objects. The systematization includes a little group. The 

control piece of the data stores the size of the record from a file named PSHAREE.  

Lastly, the received information file consists of 3 sections. The name of the text should 

separate all existing names in the file, because the name of the text is not exact and not fixed. Phone 

number, zip code, and details are also highlighted after the Area Code. For example, Taiyuan, the 

required information saved in PSHAREE 101, the name in NAMEE101. In a set of blocks, the 

name of the information blocks comes with numbers, such as, 16th block, blockset36 with the name 

block16. The information block of displacement is record in PSHAREE to storing extra data. 

In general, to find the necessary information in the share folder, we must use the block 

folder; the share folder examines the name folder. The data store in Kiwi code is a designation for 

an object that can be used to filter the classification of the object; the coordinates of the place 

through which the car route is calculated are the distance. The data can be read in the information 

stored in the shared location folder. To find the phrase folders or the name folder, we use the Area 

Code. 

C. Search Algorithm  

Combining roads with a set of points is a set of points or a data module that extracts a note 

and a path that is responsible for the basis along the road. A road link joining along a road with 

criteria such as separately with another road with information about road intersections, an angle 

between 90 and 180 has requested permission from AutoNavi. The merger of the road through the 

angle is not perfect, because different attributes of the road can also be combined. In this scientific 

paper, we want to propose a new algorithm that is responsible for road attributes, this allows road 

attributes to combine and merge roads due to two intersecting road triangles. Express roads do not 
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include roads such as, general, urban, or small streets, but include large highways such as, Highway 

26, or expressways (p. 7; p. 8). 

III. Results and Discussion  

The judge for evaluating road attributes is used to determine the Pre-Express road and the 

Srh express road. If the path of the first segment is a highway or track, the first attribute of the judge 

of Pre-Espresso and Srh Express is equal to 1. If the path of the first segment is not a highway or 

track, the second attribute of the judge of Pre-Espress and Srh Express is equal to 0. If the forward 

is a vehicle segment, the Next Express is equal to 1. It is important to know the node of the current 

link - the first point, the next node - the last point. To connect roads, as in Figure 3, we get segment 

connections according to the new algorithm.  

 

Figure3. Road merger diagram 

 

Let's take point A as the lower-left corner, point B as the upper-right corner, and the center 

is the Radius. X ,Y direction is the file coordinate, which is the vertex of the lower corner of the 

blockleftX, blockleftY (Figure 4). SearchLeftALon, SearchLeftALat, SearchRightBLon, 

SearchRightBLat are vertex and the code for the XY coordinates of the direction of the block file. 

MeshLongitude =2588049000, MeshLatitude =122889000. MeshWidth=9217000, 

MeshHeight=6145000 (p. 9). 

 

 

Figure4.  Determine the search range 

BlockLeftax = (SearchLeftaLon − MeshLongitude) / MeshWidth ; 

BlockLeftay = (SearchLeftaLat − MeshLatitude ) / MeshHeight;                (1) 

BlockRightbx = (SearchRightbLon − MeshLongitude) / MeshWidth ; 

BlockRightby = (SearchRightbLat − MeshLatitude ) / MeshHeight ; 

Then: 

BlockSetNo = Block _ x / BlkDivLon 

Block _ y / BlkDivLat * BlkSetDivLon;  (2) 

BlockNo = (Block _ x%BlkDivLon) 

(Block _ y%usBlkDivLat ) * BlkDivLon; 
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Defining the search range (Figure 4) 

The algorithm for determining the distance of Parcel is shown below. 

ParcelRangeax = (Locationa x − BlockRangeax) / ParcelW ; 

ParcelRangeay = (Locationa y − BlockRangeay) / ParcelH ;       (3) 

ParcelRangeB ax = (Locationbx − BlockRangea x) / ParcelW ; 

ParcelRangeBa y = (Locationby − BlockRangeay) / ParcelH ; 

ParcelRangeax, ParcelRangeay is the number of upper-left blocks in the XY and the block 

was in the Mesh system of coordinates. ParcelRangebx, ParcelRangeby is the number of the upper-

right block in the XY, respectively, when the block is in the grid system of coordinates. Locationax, 

Locationay, Locationbx, Locationby - this is the longitude and latitude of the allowed range of the 

plot separately. BlockRangeax, BlockRangeay is the longitude and latitude of the current block. 

ParcelWidth=289000, ParcelHeight=193000. 

The search and result range is limited to certain quantities, such as five hundred meters, one 

thousand meters, five thousand meters, ten thousand meters, twenty thousand meters, and thirty 

thousand meters. For example, if we search for "hospitals", the search range first searches in the 

nearest five hundred meters, if it does not find it, the radius range is increased to a thousand meters, 

and so on. And if we need only 10 hospitals, and the search returns more, for example, 50, in this 

case, the algorithm is ranked by distance from the entire result and selects the nearest 10. In this 

way, the radius search reduces the range of the radius. 

The radius = (20 (last radius)2)/(number of retrieval last time) 

In this algorithm, there are two storage blocks; the first one stores the results temporarily in 

a storage called working memory. The second block is called the result memory and it can store two 

hundred records. This is good for GPS operation; meanwhile Layer01 can send grant requests on 

the screen. The main task of the search algorithm is to extract the results from the memory and 

deliver it to the user interface. How the algorithm works to search for results is shown in Figure 5. 

In this process, compiling an index is an important part. The result memory stores the contents of 

the index and outputs the list, and the working memory will be free.  

 

Figure5. Retrieval time diagram 

The search algorithm along the road searches for the entry and calculates the rectangle (we use the 

link path for the paragraph). For example, if the city is Taiyuan, let's take for example the size of 

3.0 * 0.8 (km). Table1. 
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Table1. THE STATISTICS OF PARCEL RANGE IS DISPLAYED AS FOLLOWING 

 

The algorithm for searching along the road in time takes 130 - 420 milliseconds. On average, ten 

links, takes a maximum search time of five seconds. Table2. 

 

Table2. LINK NUMBER OF THE STATISTICS 

Note: Car near the airport in Taiyuan. Optimizing the data format and radius leads to improved 

system performance. 

IV. Conclusion 

In this scientific research paper, we investigated the search algorithm in the navigation 

system. To begin with, we had the whole system divided into several modules, such as, Layer 01, 

Layer 02, Layer 03, and Layer 99. The first layer works with the note and UI and is called as the 

front interface. The second layer is responsible for management and planning and is called the main 

interface. The next, third layer works with the search and label functions. Our last interface, the 

most important one, is responsible for noting the other interfaces, working with files, accessing 

data, navigation and ranking functions. And also with the help of the algorithm for searching along 

the road, we have significantly improved the speed of searching for results, which was the most 

important problem in our time.  

In our new algorithm, we used a data structure using a B- tree and a tabular data structure. 

The B-tree is responsible for storing and managing the information index, and the tab is responsible 

for storing information and data, as well as increasing the search speed. Our merge algorithm puts 

forward a new idea, increases the search radius as well as the search speed. Generally speaking, the 

article presents the results of the performance analysis and the results of testing the algorithm, as a 

result, the new algorithm for searching along the road can achieve high efficiency and functions. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ДЕТСКИХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Жолдасова Әсел Ерболатқызы 

Научный руководитель: Дуйсебекова Кулянда Сейтбековна 

 

21 век – это век мобильных приложений, новых тенденций, технологий и оцифровки, 

которые кардинально меняют сферу образования. Безграничный доступ к Интернету 

положил начало новой эре цифровизации во всех областях человеческой 

деятельности. Быстрота и доступность Интернета позволяет передать информацию из 

наиболее развитых в самые отдаленные регионы мира. 

В послании от 01.09.2020 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 

отметил необходимость развития IT-отрасли, а также разработки мобильных приложений: 

«Крупные государственные и частные компании тратят десятки миллиардов тенге на 

разработки и приложения иностранных игроков. Правительству следует наладить 

взаимовыгодное сотрудничество между промышленностью и IT-отраслью. Это позволит 

сформировать цифровые технологические платформы, которые могут стать движущей силой 

цифровой экосистемы каждой отрасли».  

 Индустрия электронного обучения за последние два десятилетия добилась очень 

больших высот и ее успех увеличивается в геометрической прогрессии благодаря большей 

доступности и усовершенствованным образовательным приложениям, которые 

удовлетворяют потребности учащихся всех возрастных групп.  

Наглядным примером может послужить популярное мобильно приложение Apple App 

Store, которое насчитывает 65200 образовательных приложений для пользователей iPhone и 

iPad, что составляет 8,47% всех приложений. Это однозначно говорит о том, что приложения 

уже являются неотъемлемой частью образования. Такие образовательные ресурсы были 

разработаны для того чтобы повысить интерес учащихся всех возрастов к обучению и 

самостоятельному исследованию материала, а также, сделать процесс веселым и 

увлекательным. Благодаря мобильным телефонам и различным функционально-

ориентированным приложениям дети получают знания в удобном для них темпе и формате, 

поскольку все находится на расстоянии одного клика. 

Мобильные обучающие приложения создают положительную учебную атмосферу. Это 

позволяет детям получать более высокие оценки, укреплять навыки, необходимые для 

точного выполнения заданий и других подобных действий. В случае возникновения 

затруднений с какими-либо учебными предметами, есть возможность просто запустить 

специальное приложение, которое будет содержать всю необходимую информацию с 

подробным объяснением и примерами. Вся информация находится под рукой, и может 

помочь в любой ситуации, будь то предварительная подготовка к уроку или время для сдачи 

тестирования. Все эти инструменты в значительной степени повышают уверенность 

учащихся. 

В современном мире мобильные ресурсы дают возможность проводить время 

продуктивно не только взрослым, но и детям. То есть, приложения для электронного 

обучения позволяют школьникам и студентам использовать часы досуга для изучения 

полезной информации, пробуждают любопытство и мотивируют к познанию окружающего 

мира. К примеру, такие игры как головоломки судоку, игры в которых нужно производить 

операции над числами и т.д., развивают у детей логическое и пространственное мышление. С 

помощью полезных образовательных приложений можно оградить детей от пустой траты 

времени на телевидение и передачи, которые не приносят никакой пользы, более того, 
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приложения M-Learning (мобильное обучение) являются хорошей альтернативой 

бессмысленному просмотру веб-страниц. 

Весь процесс цифровизации становится все более масштабным вместе с растущими 

тенденциями мобильности. И образовательные приложения поддерживают эти тенденции, 

предлагая самые инновационные и смелые идеи с возможностью бесконечного 

совершенствования, поскольку они предоставляют изобретательные способы посещать 

занятия и заниматься обучением детей. По данным Statista, размер мирового рынка 

мобильного образования выросла до 37,8 млрд долларов в 2020 году по сравнению с 3,4 млрд 

долларов в 2011 году.  

 
Использование мобильных приложений в образовании упрощает процесс обучения, 

делая его интересным, интерактивным и увлекательным.  Игровые элементы привлекают 

внимание учеников к занятиям. Например, введение геймификации в мобильные 

приложения упростило вовлечение обучающихся в учебный процесс. Оценки, значки и цели, 

которые можно получить во время занятия, мотивируют учащихся. В ходе эксперимента два 

известных профессора ComTim и Gregg-Harrisn из Государственного университета 

Вайнон и Николь Андерсон, с факультета компьютерных наук, использовали 

геймификацию при обучении математике для привлечения внимания учеников. Это привело 

к тому, что учащиеся сочли данный вид деятельности наиболее интересным и были 

заинтересованы в обучении. 

Также, еще одним преимуществом обучения детей с использованием мобильных 

приложений является – индивидуально-ориентированный подход. Часто обстоятельства 

складываются так, что учителям сложно обеспечить вовлеченность каждого ученика во 

время урока. Это может спровоцировать снижение интереса ребенка к обучению. Однако, 

когда учащийся использует приложение, он в полной мере становится участником 

действий. Они могут заниматься в собственном темпе, и соответственно рационально 

использовать время.  

При разработке мобильного приложения особое внимание уделяют обучающим 

видео материалам. Поскольку образовательная платформа относится к интерактивным 

технологиям, учителя могут позволить учащимся использовать приложения для 

мобильного обучения и создавать новые интересные проекты. Теперь интернет-серфинг 

побуждает учеников и студентов добиваться лучших результатов. Сегодня с помощью 

приложений ученик может продемонстрировать любую тему или проект, создав уникальный 

видеоролик. Кроме того, преподаватели экономят время обучающегося, демонстрируя 

короткие видеоролики, в свою очередь это помогает проявить более творческий подход. 

https://krify.co/wp-content/uploads/2020/01/E-learning-market.png
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Доступны приложения для разных типов навыков и поощрения достижений с помощью 

применения различных методов обучения, таких как вопросы и ответы, видеоуроки и даже 

обучающие игры. Интерактивные обучающие приложения отлично подходят для 

стимулирования умственных способностей ребенка. Нет ничего плохого в том, чтобы 

рассматривать приложения как современный и новаторский способ обучения. Создание 

уникальной и интересной методики преподавания - важнейший аспект для сохранения 

интереса учащихся, а также для достижения поставленных учебных целей и задач. 

Так как данная тема является актуальной в современном обществе – разработка 

полноценного мобильного приложений для детей является приоритетным направлением для 

разработчиков. Создавать приложения для детей сложнее, чем разрабатывать их для 

взрослых, поскольку это требует всестороннего изучения, исследования и серьезных 

соображений в области педагогики и психологии. При создании мобильного приложения для 

детей разных возрастных групп вам необходимо принимать во внимание определенных 

критериев. Следовательно, мы не можем просто приступить к проектированию и разработке 

приложения для учеников, не собрав достаточно данных.  

При разработке нужно обязательно учитывать целевой возрастной диапазон. Прежде 

чем погрузиться в разработку макета, важно определить целевую возрастную категорию для 

создаваемого мобильного приложения. Дети растут и адаптируются быстрее, чем взрослые, 

поэтому в целом двухлетний период - идеальный диапазон. Вам обязательно нужно 

учитывать огромную разницу между трехлетним и пятилетним ребенком или четырехлетним 

и семилетним. Например, некоторые из них на столько активны, что могут одновременно 

заниматься активными видами деятельности и изучать приложения, а некоторым нужны 

подробные инструкции учителя, чтобы чувствовать себя более уверенно. 

 Возрастная группа - 3-5 лет: это возрастная группа, в которой малыши любят 

изучать цвета, музыку, рифмы, различные виды взаимодействия с окружающей 

средой и т.д. Эта возрастная группа состоит из детей дошкольного возраста и для них 

разрабатывают приложения в которых имеются яркие привлекательные цвета. 

Удачным примером является приложение – iColourIt. Это приложение для iOS, 

которое позволяет малышам раскрашивать свои любимые фрукты, животных, цветы, 

формы и т.д.  

 
 Возрастная группа - 5-10 лет: эта возрастная группа отличается 

любознательностью и требует большего количества таких учебных занятий, как 

посадка растений, покупка продуктов, математические таблицы и т. д. 

 Возрастная группа - 10-15 лет: эта возрастная группа сначала обращает 

внимание на визуальную привлекательность приложения, а затем на качество 

образовательных материалов, которые помогут им облегчить восприятие и понимание 
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материала по сравнению с работой в классе. Фактически, учащихся привлекает 

игровой формат обучения, который позволит им устанавливать свои собственные 

правила, играть с оппонентами и даже с друзьями в сети. 

На основе изученных возрастных потребностей, можно спроектировать и разработать 

качественное мобильное приложение. Но тем не менее нужно подробнее разобраться каким же 

образом разрабатывать мобильные приложения именно для детей? В первую очередь нужно исследовать 

рынок популярных приложений, которые не только привлекают детей, но также помогают им 

развить концентрацию, умственное равновесие и увеличить быстроту обучения. 

Во-первых, необходимо обратить внимание, сосредоточьтесь на привлекательном 

UX / UI дизайне. Первый шаг в привлечении внимания ребенка начинается с 

привлекательности. Малыши тянутся к ярким цветам и очень любят их. Точно так же 

подростков привлекает необычный, уникальный творческий подход. Следовательно, 

привлекательный пользовательский интерфейс должен быть первым и главным 

предпочтением при разработке приложений для детей. 

 
Пользователи должны полюбить приложение, иметь желание заниматься в нем и 

делиться им со своими друзьями. Таким образом, пользовательский опыт и популярность не 

менее важен для детских мобильных приложений.  

 

Внедрение привлекающего пользовательского интерфейса на основе опыта других 

приложений -  является одним из основных принципов при разработке. 

Моменты на которые стоит обратить внимание:   
 Приложение не должно допускать сбои в работе, в противном случае это 

разочарует ребенка. 

 Приложение должно быть адаптировано к возрастным особенностям детей. 

 В приложении должна быть интуитивно понятная навигация 

 Приложение должно быть достаточно адаптивным, чтобы им можно было 

делиться в профилях социальных сетей. 

 Независимо от того, является ли приложение игровым или же направлено 

образовательную деятельность, оно должно быть простым в использовании. 

 Приложение должно быть направлено на то чтобы вызывать у ребенка 

положительные эмоции. Можно использовать более интерактивные жесты, смайлы и 

т.д. 

Таким образом основным принципом является сосредоточение внимания на UI / UX 

дизайне, то есть при разработке детских мобильных приложений дружественный интерфейс, 

играет большую роль и является одной из причин увеличения количества загрузок и отзывов 

со стороны родителей и даже детей.  
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Следующим аспектом, на который стоит обратить внимание при разработке 

приложения для дошкольников является использование изображений животных, цветов и 

больше интерактивных возможностей для обучения, которые побуждали бы малышей делать 

это чаще. То есть, при разработке приложения обязательным фактором является наличие 

учебных материалов, заданий с игровыми элементами, которые облегчают восприятие и 

делают этот процесс интересным. Необходимо сосредоточить внимание на создание 

конкурентной среды, ведь именно здоровая конкуренция позволяет добиваться больших 

успехов. Чаще всего детям интересно посоревноваться с друзьями и одноклассниками и 

узнать пределы своих возможностей. Итак, создание соревнований, указание результатов на 

табло, ежедневные, еженедельные или ежемесячные турниры среди друзей, объявление 

победителей, получение наград или очков и т.д. все это больше увеличивает интерес детей к 

приложению. 

Еще одним из критериев который привлекает детей является возможность 

создавать свои собственные профили. Персонализация мобильного приложения позволяет 

проявить свои творческие способности. Как и любая личность дети любят, когда им уделяют 

достаточное внимание. Персональная страница дает возможность почувствовать себя 

взрослыми на ровне с родителями. Если дети дошкольного возраста, то профиль может быть 

создан законными представителями ребенка, а если подростки, то есть возможность 

создавать свой профиль самостоятельно. 

Ниже приведены не менее важные критерии, которые делают приложение желанным и 

полезным для пользования детьми: 

 Добавления элемента голосового приветствия  

 Всплывающие подсказки по каждому элементу и информация об 

использовании 

 Интерактивность (3D-эффекты, привлекательные картинки, звук, поздравления 

и т. д.)  

На данный момент, технологии развиваются в очень быстром темпе, поэтому дети 

должны проявлять интерес к технологиям. Исследование Edison, проведенное в период с 

2015 по 2019 год, четко показало, что количество пользователей смартфонов в возрасте до 18 

лет увеличилось на 600%. Это число постоянно увеличивается с годами. И данную 

тенденцию мы должны использовать в нужное русло, так как дети воспринимают любую 

информацию визуально, через эмоции. И на основе этих данных, в текущее время одной из 

основных задач является разработать безопасные приложения для детей не только для 

развлечения, но и которое охватит такие аспекты как повышения IT-грамотности детей и 

развития мыслительных процессов. 
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ABSTRACT 

 

This article predicts the economic crisis using mathematical models. It is based on a 

multivariate linear regression algorithm with polynomial properties. Machine learning methods are 

used to implement the model. The model under consideration gives an idea of the evolution of the 

crisis and makes it possible to assess the likely results of possible interventions that may affect the 

development of the crisis. The Herfindahl index, Cash Conversion Cycle and tradeshare readings 

were taken as inputs. And as an output parameter, the value of the export growth rate was chosen. 

The presented model also helps to identify factors and actions that can improve global economic 

security. The Python programming language was used as a runtime for machine learning. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье выполняется прогнозирование экономического кризиса с 

использованием математических моделей. За основу берется алгоритм многомерной 

линейной регрессии с полиномиальными свойствами. Для реализации модели применяются 

методы машинного обучения. Рассматриваемая модель дает представление об эволюции 

кризиса и позволяет оценить вероятные результаты возможных вмешательств, которые 

могут повлиять на развитие кризиса. В качестве входных параметров были взяты индекс 

Херфиндаля, цикл преобразования денежных средств и показания торговли. А в качестве 

выходного параметра было выбрано значение коэффициента роста экспорта. Представленная 

модель также помогает определить факторы и действия, которые могут повысить 

глобальную экономическую безопасность. В качестве среды исполнения для машинного 

обучения был применен язык программирования Python. 
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Введение 

 

На сегодняшний день математическое моделирование занимает ведущее место среди 

других методов исследования. Моделирование экономических процессов проводится на 

основе как простых, так и сложных моделей. В первом случае экономическая модель 

представляется в виде графиков, которые могут отображать цифровые данные, а также 

теории и модели. Для второго случая экономическая модель представляется в виде системы 

уравнений, для которых можно получить различные математические решения, изменяя 

условия задачи [1,2]. Разрабатываются специальные компьютерные программы для 

обработки полученных статистических данных. Они позволяют описать связь между 

различными экономическими процессами и явлениями, прогнозировать отдельные 

экономические показатели и подготовить стратегии управления экономическими объектами. 

Математическое моделирование позволяет рассматривать такой сложнейший процесс, как 

экономический кризис. Весьма популярны эконометрические модели, представляющие 

собой системы регрессионных уравнений, в которых отражается зависимость искомых 

величин от внешних воздействий в условиях, описываемых оцениваемыми параметрами 

модели. Во время построения эконометрической модели необходимо отобрать факторы, 

существенно влияющие на зависимую переменную, выбрать математическую функцию, 

описывающую связь между переменными. В качестве такой модели можно выбрать модель 

линейной регрессии. 

Модель регрессии в математической статистике строится на основе известных 

данных, в роли которых выступает определенное количество пары чисел. Представим, что 

первое число в паре – это значение координаты x, а второе - y, тогда множество таких пар 

чисел можно представить на плоскости в декартовой системе координат в виде множества 

точек. Построить регрессию - это значит подобрать такую линию (функцию), которая как 

можно точнее приближает к себе (аппроксимирует) множество вышесказанных точек. На 

практике в построении моделей регрессии используют линейные, полиномиальные  и другие 

типы функций. Классическая двухфакторная модель множественной линейной регрессии 

описывается в [3,4]. Полином любого порядка сводится к линейной регрессии с ее методами 

оценивания параметров и проверки гипотез. Как показывает опыт большинства 

исследователей, среди нелинейной полиномиальной регрессии чаще всего используется 

полином второй степени. Ограничения в использовании полиномов более высоких степеней 

связаны с требованием однородности исследуемой совокупности: чем выше порядок 

полинома, тем больше изгибов имеет кривая и соответственно менее однородна 

совокупность по результативному признаку [5]. 

Любая математическая модель основана на упрощении, отличается от реальной 

ситуации и является лишь приближенным описанием. Следовательно, возможны некоторые 

погрешности результатов. Несмотря на это, за счет замены реального процесса моделью 

появляется возможность воспользоваться математическими методами при изучении 

различных процессов. 
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Метод и теория 

 

Цель настоящего исследования заключается в применении алгоритма полиномиальной 

регрессии с методами машинного обучения (ML) для прогнозирования экономического 

кризиса. На рисунке 1 схематически описан процесс построения модели машинного 

обучения для данной задачи. Полученные данные из математической модели были 

разделены на обучающую и тестовую выборку. В качестве входных параметров были 

выбраны следующие 4 параметра: 

 Herfindahl Index - индекс Херфиндаля, общепринятый показатель концентрации 

рынка. Индекс Херфиндаля рассчитывается путем возведения в квадрат рыночной доли 

каждой фирмы, конкурирующей на рынке, и последующего суммирования полученных 

чисел. Например, для рынка, состоящего из четырех фирм с долей 30, 30, 20 и 20 

процентов, HI составляет 2600 (30
2
 + 30

2
 + 20

2
 + 20

2
 = 2600). 

 Cash Conversion Cycle - цикл преобразования денежных средств - это показатель, 

который показывает, сколько времени требуется компании, чтобы преобразовать капитал, 

вложенный в запасы, обратно в наличные. 

 Intout - входной и выходной коэффициент. 

 Tradeshare - торговля. 

В качестве выходного параметра был выбран следующий параметр: 

 Export Growth - рост экспорта. 

 

 
Рисунок 1. Схема построения модели 

 

В данной работе рассматривается один из классов задач в машинном обучении - обучение 

с учителем. Главная цель обучения с учителем заключается в предсказании данных на основе 

обученных процессов, где  y - целевая функция, а x - её признаки. Эта задача относится к 

классу регрессионных задач в теории методов машинного обучения. Входные данные 

задаются с помощью следующих переменных: Herfindahl Index - h, Cash Conversion Cycle – c, 
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Intout – k, Tradeshare - s. Таким образом, мы определили  рост экспорта как целевую 

функцию y, а остальные данные представляются как признаки x. 

 

𝑥(𝑖) =

[
 
 
 
 
ℎ(𝑖)

𝑐(𝑖)

𝑘(𝑖)

𝑠(𝑖)

𝑡(𝑖) ]
 
 
 
 

, 𝑖 =  1, … ,𝑚       (1) 

где 𝑥(𝑖) является признаком на 𝑖𝑡ℎ тренировочном примере. 

𝑦(𝑖) = 𝜂(𝑖), 𝑖 =  1, … ,𝑚        (2) 

где h
(𝑖),  c

(𝑖), k
(𝑖), s

(𝑖) и t
(𝑖) - Herfindahl Index, Cash Conversion Cycle, Intout, Tradeshare и 

временная итерация на 𝑖𝑡ℎ данных соответственно, а также m это число тренировочных 

примеров. Исходя из этого, x задается как (𝑛𝑥 + 1) × 𝑚 матрицой, а целевая функция y 

задается 𝑚 × 1 вектором. Регрессионную модель можно переписать следующим образом: 

𝑦(𝑖) =  ℎ(𝑥(𝑖)) + 휀(𝑖), 𝑖 =  1, … ,𝑚      (3) 

где модель ℎ описывает шаблон между x и y, и 휀𝑖 является случайной ошибкой модели, 

которая измеряет некоторые расхождения. Для данного исследования была выбрана модель 

линейной регрессии (LR) и модель линейной регрессии с полиномиальными свойствами. 

Применяя метод, базирующийся на ансамбле сценариев, были получены данные, где в 

качестве входных параметров были взяты различные комбинации исходных параметров. 

Количество пар выборки для исходных параметров было взято равным 409. Для каждого 

запуска рассчитывается значение коэффициента роста экспорта. Чтобы исследовать 

динамику этого коэффициента берется 17 значений при промежуточной временной итерации 

для каждой пары выборки. Общее количество пар выборки составляет 409*17=6953 моделей. 

В данной статье представлены результаты только для одной пары тестового набора данных. 

На рисунке 2 и рисунке 3 представлены результаты для линейной регрессии и для 

полиномиальной регрессии соответственно. В данной задаче была взята квадратичная 

степень полинома. Сравнивая эти рисунки, можно увидеть, что полиномиальная модель 

обучает лучше и увеличивает точность результатов, чем линейная модель. В качестве оценки 

функции потерь было выбрано значение MSE (Mean Squared Error). MSE является средней 

квадратичной ошибкой и равна 0.061 для настоящего исследования. Из этого следует, что 

квадратичная полиномиальная регрессия обучается при тренировочном наборе довольно 

хорошо. 
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Рисунок 2. Прогнозирование линейной регрессии для одной пары тестового набора 

данных 

 

 
Рисунок 3. Прогнозирование полиномиальной регрессии для одной пары тестового 

набора данных 
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Заключение 

 

Применяемая модель линейной регрессии была обучена четырьмя входными 

параметрами и коэффициентом роста экспорта. Таким образом, обученная модель 

прогнозирует значения коэффициента роста экспорта на основе тестовых данных. Модель 

множественной линейной регрессии имеет несколько хороших преимуществ, хотя и является 

очень простой. Данная модель хорошо обучается и высоко интерпретируется, поскольку все 

независимые переменные множественной регрессии оказывают прямое влияние на целевую 

функцию. Следственно, влияние входных параметров легко обнаруживается и 

визуализируется. В данной работе полиномиальная регрессия используется как частный 

случай множественной линейной регрессии. Так как, увеличение n степени полинома 

добавляет к линейной регрессии нелинейность данных. 
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Аннотация 

Мақалада электр энергиясын коммерциялық есепке алудың қазіргі заманғы 

автоматтандырылған жүйелерінің құрамы, оның негізгі компоненттері қарастырылады, 

қазіргі заманғы ЭКЕАЖ үш деңгейлі архитектурасы қарастырылады, электр энергиясын 

есепке алуды бақылаудың заманауи автоматтандырылған жүйелері және ЭКЕАЖ жүйелері 

нарығында орын алған өзгерістер қарастырылады, 0,4 кВ электр желілері (PLC 

технологиясы) бойынша ақпаратты берудің жартылай дуплексті арналарының мысалы 

келтірілген, сондай-ақ ЭКЕАЖ жүйелерінде ақпаратты беру проблемасы туралы мәселе 

қаралды. 

Түйінді сөздер: автоматтандырылған есепке алу жүйесі, энергия ресурстарын 

бақылау, PLC-технологиясы. 

Кез-келген мемлекеттің экономикасын дамытудағы негізгі элементі және қазіргі 

әлемде адамзаттың өмір сүруінің маңызды факторы электр энергиясы болып табылады. 

Барлық инфрақұрылымдар электр энергиясын тұтынушылар болып саналады, сондықтан 

оны барлық салаларға уақтылы және сапалы жеткізу қажет. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда 

электр энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу энергия 

тұтыну және энергия үнемдеу режимдерін реттеуді қамтамасыз етеді [1-2]. 

Электр энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйесі 

(ЭКЕАЖ) – бұл электр энергиясын автоматты есепке алу және электр қоректендіру процесін 

автоматты басқару үшін мамандандырылған бағдарламалық және техникалық құралдардың 

жиынтығы. Осы жүйені енгізу тұтынылатын электр энергиясы мен қуатының шығыстары 

туралы дұрыс ақпарат алуға мүмкіндік береді. 

Электр энергиясын есепке алуды бақылау жүйесінің негізгі жұмыс принципі мен 

мақсаты алынған ақпаратты өңдеу және есеп жасау үшін электр энергиясын 

тұтынушылардың кернеу мен қуат бойынша ақпаратын жинау болып табылады. 

Қазіргі кезде ЭКЕАЖ -де үш сатылы архитектурасы қолданылады [1-2]. 

Жоғарғы саты: осы дәрежедегі аспаптар тұтынушыда болатын санауыштар (электронды 

немесе индукциялық) болып табылады [2]. 

Аралық кезең: бұл қадам-бұл байланыс жүйесі, оның сызығында ақпарат беруді 

қамтамасыз ететін әртүрлі контроллерлер орналастырылған [2]. 

Төменгі саты: осы сатыда есепке алуды бақылау жүйесінің барлық ақпараты 

жиналады, өңделеді, талданады және сақталады [2]. 

Қазіргі заманғы есепке алу жүйелерінің құрамына [3]: 

 ақпарат жинау құрылғылары; 

 ақпарат беру құрылғылары; 

 жүктемелерді басқару блоктары; 

 тұтыну қуатын шектегіштер. 
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Электр есептегіші-тұтынылған электр энергиясының мөлшері туралы деректерді 

сақтау және есептеу үшін тұтынылатын ток пен желінің кернеуін өлшейтін электр 

энергиясын есепке алудың маңызды элементі. 

1. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының ЭКЕАЖ жүйелерінің нарығы ресурстарды 

коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйелерінің, техникалық құралдар мен 

деректерді жинау құрылғыларының көптеген түрлерін ұсына алады. Ең көп таралған 

кешендер болып табылады [5]: 

2. "ТСУ Пчела" ЭКЕАЖ – осы жүйенің негізгі артықшылықтары – жоғары сенімділік 

және төмен құн; жұмыс температурасының үлкен спектрі (-40°С-тан +70°С-қа дейін); кернеуі 

(130 ... 260) в немесе (80... 120) В және жиілігі (50±1) Гц желілерден электрмен 

қоректендірудің кеңейтілген диапазоны; ыңғайлы тексеру. 

3. "МСР-Энерго" ЭКЕАЖ – басты басты қасиеттер мыналар болып табылады: 

коммерциялық есепке алу үшін деректерді ұсыну жүйенің бірінші деңгейінен дәл 

орындалады; ақпаратты қорғау есебінен жоғары сенімділік; функцияларды өрістету әлеуеті 

бар жүйенің ашық архитектурасы; байланыс арналарының барлық түрлерінде жұмыс істеу; 

басқарудың бөлінген құрылымына көмектесу; икемділік және бейімділік. 

4. "ИСТОК" өнеркәсіптік ЭКЕАЖ-кәсіпорынның ұйымдық - техникалық және 

ұйымдық-өндірістік құрылымымен үйлестіруде энергетикалық қуаттың таралуының нақты 

көрінісін көруге мүмкіндік береді; жұмыстың барлық түрлері мен өлшемдері кезінде 

кәсіпорынның энергия тұтынуының объективті және сапалы талдауын көруге; әрбір нақты 

тұтынушыға дейін тиісті бақылау мен есепке алуды ұсынады; өнім бірлігіне энергия 

ресурстарын тұтынудың үлестік нормаларын объективті есептеуге кепілдік береді. 

Сондай-ақ энергия ресурстарын өнеркәсіптік есепке алудың көптеген басқа жүйелері 

бар, мысалы: "Спрут" КТК, "Энергомера" КТС, "ҚАЖ" КТК, "Мир" КТК және басқалар. 

Осының бәрімен нарықта жоғары сапалы өзгерістер болды. Қазір қырықтан кем емес 

АО-энерго РФ-да ЭКЕАЖ жүйелері өнеркәсіптік пайдалануда және коммерциялық жүйелер 

мәртебесіне ие. Өткен жылдар жағдайында ЭКЕАЖ жинайтын барлық ақпарат анықтамалық 

және техникалық есепке алу үшін деректер ретінде пайдаланылды, содан кейін 

пайдаланылатын коммерциялық жүйелерде ол ФОРЭМ үшін қаржылық есептеулер мен 

тұтынушылармен есептеулер үшін пайдаланылады. ААЭЖ, ақ-энерго, Энергосбыт, электр 

станциялары мен ЭКЕАЖ бағдарламалық-техникалық құралдар кешендерімен қызмет 

көрсетілетін электр желілері қызметкерлерінің техникалық қамтамасыз етілуі мен біліктілігі 

едәуір артты. Қазіргі уақытта барлық жерде тиісті мамандар тобы құрылған [5]. 

Диспетчерлеу пункттерімен ақпарат алмасу үшін ЭКЕАЖ үшін қолданылатын электр 

энергиясын есептеуіштерде интерфейсті байланыс желілері болады. Интерфейстер мен 

байланыс протоколдарының әртүрлі түрлерін қолдана отырып, мәліметтер жинау жүйелері 

жасалды [1]: 

1. Сымды RS485 / RS422, RS232 CAN, ETHERNET, BLUETOOTH; 

2. Сымсыз GSM, GPRS, CDMA радиосы 433 МГц және 2,4 Ггц-тен жоғары жиіліктерде 

жұмыс істейді. 

ЭКЕАЖ жүйелерінің қазіргі буынының жұмысындағы проблеманың негізгі құрамдас 

бөлігінің бірі 0,4 кВ электр желілерінің тозуы болып табылады, олар көп мөлшерде 

"бұралулармен", ескі трансформаторлармен және т.б. көп. Қазіргі уақытта ресейлік өндіруші 

компаниялар бұл мәселені шеше алды. Қарапайым 0,4 кВ желісін қолдана отырып, радио 

және GSM арналары мен талшықты - оптикалық қолдауды қолдана отырып, осы 

тапсырмаларды орындайтын бірқатар маңызды бағдарламалық кешендер жасалды. 

Мұндай жүйенің артықшылығы-ультра технологиялық байланыс арналары. Мұндай 

ЭКЕАЖ 0,4 кВ электр желілері (PLC технологиясы) бойынша деректерді берудің жартылай 

дуплексті арналарын енгізе отырып, тікелей электр желісі бойынша сигнал жүргізеді. Бұл 

технология "бұралудан" немесе желілерде барлық материалдарды енгізуден Қорықпайды, 

соның ішінде бұл жағдайларда сигнал бұрмаланбай өтеді. Қазіргі уақытта ұсынылған жүйеде 

аналогтар жоқ, бұл елдің көптеген аймақтарындағы зерттеулермен дәлелденді. 
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Жүйеде деректерді берудің екі жақты PLC-модемдік арнасы ескерілген. Бұл арна 

есептеу құрылғыларына және контроллерлерге тікелей қашықтан қол жеткізу мүмкіндігін 

анықтайды, сонымен қатар тарифтеуді тез өзгертуге және тұтынушыны төлемегені үшін 

қашықтан өшіруге мүмкіндік береді. Деректерді есепке алу аспаптарында сақтау 

ықтималдығы, бұл бас сервердің істен шығуы кезінде ақпараттың жоғалуын болдырмайды, 

ЭКЕАЖ-ның осы нұсқасына елеулі артықшылық береді. Мұндай жүйені енгізу әр 

тұтынушының есептегішін көруге ғана емес, сонымен бірге энергия тұтынуды толық 

тексеруге мүмкіндік береді. 

Электр энергиясын тұтынуды бақылау 0,4 кВ электр тарату желісінің өзі арқылы 

жүзеге асырылады, өйткені PLC технологиясын пайдалану жеке электр есептегішімен 

арнайы байланыс арналары қажет болған кезде автоматтандырылған есепке алу нүктесінің 

өзіндік құнын төмендетуге жауап береді. 

PLC технологиясының ЭКЕАЖ проблемаларды шешуге мүмкіндік береді [1]: 

- әрбір есепке алу торабынан босатылған немесе тұтынылған электр энергиясы туралы 

автоматты немесе қол режимдерінде қашықтықтан алу; 

- желілік кернеудің ауытқуларын және электр желісінің сипаттамаларын берілген 

нормалардан анықтай және тіркей отырып, электр желісінің сипаттамаларын бақылау; 

- жүйе құрылғыларының техникалық жай-күйін немесе істен шығуын тексеру; 

- электр энергиясын тұтыну туралы ақпарат дайындау; 

– есептерді биллингтік жүйегі шығару.  

Мұндай ақпараттық желілердің тікелей пайдаланушылары “ЕЭС России” РАҚ, 

"Энергобаланс" ААҚ, "МРСК Сибири" ААҚ, "МОЭСК" ААҚ және басқа да көптеген 

жеткізуші компаниялар бола алады. Бұл жүйе әкімдік, басқарма және префектураның 

жауапты мамандарына ақпарат алуға мүмкіндік береді. 

ЭКЕАЖ ұсынған, технологиялық ерекшеліктерді, коммуникацияларды тікелей 

өзгертпей, энергия тұтыну мөлшерін төмендетпей, энергия тұтыну туралы ақпаратты дереу 

жинайды, қуатты энергия тұтынуды бақылау және энергиямен жабдықтауды басқару 

құралын басқаруды қамтамасыз етеді. 

Қазіргі уақытта арзан, функционалды, техникалық қызмет көрсетуге оңай және 

сенімді ЭКЕАЖ жүйесіне шұғыл қажеттілік бар. Осы ЭКЕАЖ жүйелерін дамытудағы міндет 

2 себеппен күрделене түседі-барлық қосылған тұтынушыларды есепке алу түйіндерінің 

көптігі және оларды едәуір аумаққа тарату, бұл оларға бұралған жұп және RS485 интерфейсі 

сияқты ақпараттарды берудің классикалық арналары арқылы қол жеткізуді қиындатады [4]. 

Осылайша, ЭКЕАЖ жүйелерінің барлық түрлері болжау және шешім қабылдауды 

қолдаудың ішкі жүйелерін қамтиды, электр энергиясын өндіру мен тұтынудың әртүрлі 

режимдері мен кестелеріне автоматты түрде бейімделудің арқасында электр энергиясын 

тұтынуды талдау және болжау арқылы өндірісті тиімді басқаруды, электр энергиясын 

тасымалдауды және тұтынуды арттыруға міндетті. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Электрохимические накопители энергии используют энергию химических реакций 

для накопления и возврата энергии. Они называются гальваническими элементами или 

батареями. 

В статье в целом излагаются основные положения, относящиеся ко всем системам 

батарей. В качестве примеров рассматриваются, в основном, свинцовые или никель-

кадмиевые накопители энергии. Они замещают вращающийся резерв в энергосистемах и 

применяются для регулирования частоты. Как и в случае с эффективностью, 

рентабельность накопителя энергии напрямую зависит от его срока службы. Срок службы 

зависит от многих факторов, в том числе от циклического заряда и разряда, глубины 

разряда и условий окружающей среды. Также описываются основные принципы 

электрохимического накопления энергии. Электрохимические системы хранения энергии 

могут играть важную роль в внедрение устойчивой энергетики.  

Ключевые слова: Накопители энергии, Литий-ионные, Натрий-серные, Никель-

кадмиевые, аккумуляторы. 

Электрохимическое накопление энергии — это метод, используемый для хранения 

электричества в химической форме. Этот метод хранения имеет преимущества от того факта, 

что и электрическая, и химическая энергия используют один и тот же носитель - электрон. 

Эта общая схожесть позволяет ограничить потери из-за перехода из одной формы в другую. 

Существует два основных типа электрохимических накопителей энергии: батареи 

первичных элементов, которые разряжаются только один раз и не могут заряжаться 

повторно; батареи вторичных элементов, которые могут вновь заряжаться посредством 

подачи электрической энергии. 
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Известно огромное  количество типов аккумуляторов, которое постоянно 

увеличивается. Наиболее популярны свинцово-кислотные, никель-кадмиевые (NiCad), 

литий- ионные (Li-ion), натрий-серные (Na/S), бром-цинковые (Zn/Br), ванадиевые, никель-

металлгидридные. Накопители на базе литий-ионных аккумуляторов получают наиболее 

широкое применение в энергетике. Примером может служить накопитель, установленная 

мощность которого 100 МВт и емкость 129 МВт·ч, который вступил в строй 1 декабря 2017 

года в Австралии. Он аккумулирует энергию с ближайшей ветряной электростанции. С такой 

ёмкостью литий-ионных аккумуляторов HornsdalePowerReserve в настоящее время является 

крупнейшим в мире накопителем [4]. 

 

Рисунок 1 – Установленная мощность электрохимических накопителей (2020г.) 

Установленная мощность накопителей энергии продолжает расти во всем мире в 

геометрической прогрессии. В период с 2017 по 2018 год глобальная мощность увеличилась 

вдвое до 8 ГВтч (IEA, 2018) [5]. 

Ниже приведена таблица с приближенными требованиями к накопителям 

электроэнергии в зависимости от цели применения. 

Таблица 1 - Цели применения накопителей электроэнергии [1]. 

Применение Необходимая 

мощность (МВт) 

Длительность 

разряда 

Циклы 

Регулирование частоты От 1 до 2000 от 1 до 15 минут от 20 до 40 (в день) 

Покрытие максимумов 

нагрузок 

От 1 до 2000 от 15 минут до 1 

дня 

от 1 до 29 (в день) 

Поддержание 

напряжения 

От 1 до 40 от 1 секунды до 1 

минуты 

от 10 до 100 (в день) 

После аварийный 

режим 

От 0,1 до 400 от 1 до 4 часов 1 раз в год 

Интеграция ВИЭ От 1 до 400 от 1 минуты до 1 от 0.5 до 2 (в день) 
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часа 

Вращающийся резерв От 10 до 2000 от 15 минут до 2 

часов 

от 0.5 до 2 (в день) 

 

Свинцово-кислотные аккумуляторы. Этот тип вторичного элемента широко 

используется в транспортных средствах и других приложениях, требующих высоких 

значений тока нагрузки. Его основные преимущества - низкие капитальные затраты, зрелость 

технологий и эффективная переработка. Ввиду своей дешевизны, отработанной технологии 

производства и большому опыту экплуатации данная электрохимическая система является 

одной из самых распространенных. В свинцово-кислотных аккумуляторных батареях 

электролитом является раствор серной кислоты, активным веществом положительных 

пластин — двуокись свинца РЬО2, отрицательных пластин — свинец РЬ. В процессе заряда 

и разряда на электродах происходят электрохимические окислительно-воостановительные 

реакции, а электролит является средой транспорта ионов между электродами. 

Таблица-2. Преимущества и недостатки свинцово-кислотных аккумуляторов [2] 

Преимущества Недостатки 

Недорогое и простое изготовление 

 

Относительно низкая удельная энергия по 

сравнению с более новыми системами 

Низкая стоимость ватт-часа 

 

Эффект памяти; требует периодической 

полной разрядки 

Высокая удельная мощность, способная 

выдерживать большие токи разряда 

Кадмий - токсичный металл; нельзя 

утилизировать 

 

 

Высокий саморазряд; нуждается в подзарядке 

после хранения 

 

Никель-кадмиевые и никель-металлогидридные аккумуляторы. В никель-кадмиевом 

аккумуляторе анодным электродом является гидрат дигидроксида никеля Ni(OH)2, 

смешанный для повышения проводимости с графитом (5- 8 % масс.%) , катодным 

электродом — гидрат закиси кадмия Cd(OH)2 или металлический кадмий Cd (в виде 

порошка).Электролит — водный раствор калиевой щелочи KOH плотностью 1,2 г/см3 . 

Напряжение холостого хода никель-кадмиевого аккумулятора около 1,37 В, удельная 

энергия около 50 Вт·ч/кг 

В зависимости от конструкции, режима работы (длительные или короткие разряды) и 

чистоты применяемых материалов, срок службы составляет от 100 до 9000 циклов заряда-
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разряда. Современные (ламельные) промышленные никель-кадмиевые батареи могут 

служить до 20-25 лет. Никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd) - единственный вид 

аккумуляторов, которые могут храниться разряженными. Для данного типа аккумуляторов 

также характерна устойчивая работа при пониженных (-20°С) температурах и малый нагрев 

при заряде и разряде высокими токами за счет применения щелочного электролита. 

Основным недостатком данного типа аккумуляторов является так называемый «эффект 

памяти» - когда зарядке подвергается не полностью разряженный аккумулятор, его рабочее 

напряжение снижается из-за формирования дополнительного двойного электрического слоя 

на электродах, как бы «запирающего» остаточную емкость. Многократное повторение этого 

явление приводит к выходу аккумулятора из строя, поэтому аккумуляторы данного типа 

целесообразно применять в системах, для которых характерен глубокий разряд. Другим 

существенным недостатком является применение в элементах токсичного кадмия, который 

требует специальных технологий утилизации аккумуляторов и отходов их производства.  

Ni – MH батареи превосходят другие аккумуляторные батареи и имеют большую 

емкость и меньшее падение напряжения (Таблица 2). 

Таблица-3. Преимущества и недостатки никель-кадмиевых аккумуляторов 

Преимущества Недостатки 

Устранение ограничений, 

накладываемых на производство, 

использование и утилизацию 

аккумуляторов из-за опасений по поводу 

токсичности кадмия. 

Ограниченный срок службы: при 

многократных циклах глубокого цикла, 

особенно при больших токах нагрузки 

производительность начинает ухудшаться 

после 200–300 циклов. 

 

Упрощенное включение в 

продукты, которые в настоящее время 

используются 

Необходимость в более сложном 

алгоритме заряда: Ni-MH выделяет больше 

тепла во время зарядки и требует более 

длительного время заряда, чем у Ni – Cd.  

Большее преимущество в 

обслуживании по сравнению с другими 

первичными батареями 

Высокий саморазряд: у Ni – MH 

примерно на 50% больше саморазряд по 

сравнению с Ni – Cd.  

 

Литий-ионные аккумуляторы. Литий-ионные аккумуляторы развиваются наиболее 

интенсивно в последнее время, находя все большее применение в электротранспорте, 

портативных источниках питания, космической и авиационной технике. 
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В настоящее время целый ряд компаний, ориентированных на производство ЛИА для 

электромобилей, начинает выпуск систем ЛИА для бесперебойных, резервных и аварийных 

нужд, а также буферного аккумулирования электроэнергии. Высокие удельные 

характеристики ЛИА позволяют разместить такие системы в стандартных морских или 

автомобильных контейнерах. 

В Калифорнии в 2017 году был открыт крупнейший сетевой накопитель энергии на 

основе ЛИА. Установленная мощность 30 мегаватт, а емкость 120МВт*ч 

Литий-ионные аккумуляторы обладают самой высокой плотностью энергии и 

считаются безопасными. Их преимущества и недостатки приведены в Таблице 3. 

Таблица-4. Преимущества и недостатки литий-ионных аккумуляторов [3] 

Преимущества Недостатки 

Высокая удельная энергия и 

высокая нагрузочная способность  

Невозможность быстрой зарядки при 

отрицательных температурах (<0 ° C, <32 ° F) 

 

Длительный цикл и увеличенный 

срок хранения 

 

Необходимость соблюдения правил 

перевозки при отгрузке в большие количества  

Простой алгоритм зарядки и 

достаточно короткая зарядка 
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Abstract 

 

The aim of the work is to determine the effects of WTO on FDI as a result of membership for 

Kazakhstan. The research will be based on FDI flows, GDP and distance factors between host and 

source countries. More specifically to determine the real change the considered countries will 

comprise both new members and long run partners as Post-Soviet and OECD, respectively.  

In research, we will be applying gravity model, the one being able to capture the varying factors 

affecting the trade. The contribution of WTO accession on FDI will be investigated using five 

variations, at three-dimensional level, of Gravity model, under 15-year time lapse.  

The results found would suggest the significant positive relationship existence after entry in WTO 

on both old and new ascending countries’ absolute FDI values.  

Introduction 

World Trade Organization, hereafter WTO, the largest trade agreement organization, that 

maintains smooth relationship for bargaining between states and nations at fairly distinct levels. As 

of purpose, it aims to ensure the increasing welfare, output, income, provide new potential sources 

for growth given the beneficial opportunities for trade conditions. The initial establishment took 

place in Geneva, Switzerland as of 1
st
 January 1995. The initiatives were due to Uruguay Round 

and GATT negotiation between 1986 and 1994. Currently WTO composes form 162 member 

countries.   

The actions Kazakhstan made toward WTO accession took place for two decades. Great 

efforts were made due to WTO’s substantial contribution for higher net trade trough establishing 

better negotiating agreements between countries. In other words, it allows for negotiation between 

trade partners through elimination of the barriers to international bargaining, widening the market 

opportunities and further increasing the interactions providing possibilities for outstanding areas to 

counteract. 

  Another distinguishing specification WTO is responsible for is the set of rules. It builds the 

ground for main basis of trade since globalization nowadays is the huge determinant of future 

growth of the country. In order to be up-to-date and maintain competitiveness in outside world 
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countries should seek new opportunities through growing relationships with the rest of the world. 

WTO in turn one of the keys to achieve such high standards, playing role of intermediary. 

The working tools employed were the implementation of quotas, lowering tariffs, increasing 

subsidies, support for developing countries, maintain the shipping orders and overall standards. The 

possible trade includes goods durable and non-durable. Before final acceptation, the negotiation 

takes place between trading partners at a ministry level. The agreed four main responsibilities WTO 

carries and control at an international level agreed to be are, first is the trade negotiations, that 

smooth out the requirements between parties, connect the matching ones etc.; seconds is monitoring 

on agreed conditions and rules for trade; third related to dispute settlement, usually arising due to 

misunderstandings or uncertainty of the right of each trade party; forth is the widening the trade 

barriers, allowing for poorer countries to be part of the organization, trough educational and support 

schemes.  

Thereby, the purpose of our work will be to determine whether the accession into WTO 

alters any of the economic outcomes over some certain time period, as it is fairly impossible to 

account for longer run outcomes. In the following work, the implementation of macroeconomic 

indicators will be used to identify the relationship two parties may hold, although one should note 

that relationship would not imply causation. For this purpose, we would look at the gross capital 

flows before and after accession. In our case the gross capital flows can be viewed as the bilateral 

foreign direct investments outflow and inflow. We chose such measure since in era of globalization 

capital flows are main incentives for stronger internationalization of production, higher temps of 

economic growth and further aspects as employment level. If it really the case, then it should be 

anticipated that the level of integration would bring significant benefits by this membership.  

Empirical part of our paper will be based on the experience of post-Soviet Union countries 

alongside with the OECD country members of WTO. Reason choosing this set of countries 

underlines former holding similar features reflecting our country of interest and latter possessing 

long run experience membership in WTO. As for OECD members we want to seek for any 

differences or discrepancies and to investigate on whether some proliferation could be associated 

with one of those features. So the use of OECD countries in our sample will allow us to compare its 

outcomes with ones of Post-Soviet union countries and show the bilateral trade flows and capital 

flows between them. 

Literature Review  

 

The executive power WTO possesses is believed to have a huge impact on the overall state’s 

welfare. However, the studies done were primary based on countries with specific and common 

characteristics. The base feature of major investigations was focused on the distinct area/working 
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sector and often state-owned industry countries.  Therefore, the great interest and further researches 

were devoted to find the real effect of WTO accession under proliferated circumstances.  

As of result, some new findings toward the current issue was presented by Rose’s 2002 

work “Do we really know that WTO increases the Trade?” being based on gravity model, which we 

will employ as well, suggested results to be in favor of the WTO’s positive effect, given he holds 

constant the country-varying characteristic. Not much change in his later works of 2006 and 2007.  

Going further the partially similar view was hold by Goldstein (2007) who distinguished the 

benefits and discouragement of WTO accession based on country features, such that no distinct 

conclusion could have been drawn. However, further works supported the idea of country specific 

characteristics being main factors, which should be taken into account when agreeing on inclusion. 

One of those were presented by A. Subramanianand, S.J.Wei (2007), implying that unless country 

is developed enough in industrial manner or both trading partners are similar in their bargaining 

volumes, power, they will suffer rather than benefit. Such none fully reliable data gave the rise for 

further investigation. 

Another interesting finding were presented by Goldstein, River and Tomz (2007) stating that 

under gravity model with more dispersed time frame and larger country samples, the results support 

the accession on WTO, but with distinguishable fact that informal trading partners of those formal 

ones are indirectly benefit from such trade, furthermore in higher magnitude than former 

counterpart. 

Apart from all the misunderstandings and due to the failure of some works toward 

understanding the real values and matters, the alternative approach was suggested by Lukancic 

(2016) who presented more in-depth alternative view to look at WTO/GATT, from the perspectives 

of capital flows and foreign indirect investments indexes. 

Similar “upgrade” was offered by Buch, Kokta, Piazolo (2003). Using gravity model, taking 

OECD countries specific characteristics adjusted for match with emerging countries, as GDP per 

capita and for degree of integration thought as bilateral trade, suggested no clear approach on 

whether to think of FDI and trade as worth substitute measures.  

Since then new approaches were considered with major emphasize now in FDI and capital 

flow changes. The idea behind was that if after WTO accession country experiences positive growth 

tendencies, then it circumstantially lets the GDP grow respectively and marginally provide bigger 

trade circulation due to greater cross-openness (Lucancic 2016).  

Huge contribution toward FDI identification was drawn from the work of Frenkel, Funke, 

Stadtmann (2004), who adjusted the developed country’s characteristics for their developing 

counterparts. One thing they proposed to take into consideration as well, apart from distance and 

economic size, were the medium rum growth opportunities alongside with the risk market holds.  
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The same thinking was seen in the work of John Bluedorn, Rupa Duttagupta, Jaime 

Guajardo, and Petia Topalova, who identified the importance of inclusion of specific indicators for 

emerging countries as a requirement to distinguish between developed and developing countries. 

However, stating that all major flows of loans, banks and debts should be a matter of a time lapses 

and business cycles of no less extent. Such that the only possible solution was a personal policy 

application towards gaps rising afterwards.   

For more precise knowledge, we would like to mention the work of David Tarr and Jesper 

Jensen (2007) who studied the Kazakhstani’s economy sectors, presenting some evidence toward 

WTO's positive effect on tax valorem (FDI reciprocal) for Kazakhstan. According to their work, 

such results would be due outstanding gains of foreign actions over the losses made within country. 

Despite net varieties, overall country will benefit in its main sectors of exports (metal and fuel). For 

more econometric and statistical investigation, we would rely on the same approach as Arastou 

Khatibi (2008) who already provided some proves on capital flows to Kazakhstan based on standard 

gravity model of bilateral trade, being subject to real exports from one country to another as 

dependent variable of interest and indexes of trade policy, foreign investments, financial services, 

corruption alongside with GDP levels all being represented by Index of economic freedom. 

The impact of WTO on the Republic of Kazakhstan  

For almost 2 decades the negotiations between two parties, Kazakhstan and WTO, taking 

place led to a mutual agreement only by the end of 2015. The biggest contribution the membership 

brought to the home country was associated with the expansion of trade barriers and having wider 

access to new trade partners. As otherwise the landlocked position in the center of Eurasia had 

rather detriment consequence.  

The biggest impact/ change the membership altered was the FDI of service sector, which 

rose by 2.7% of its initial figures, whereas rest policies as tax and tariffs reduction and market 

openness overall accounted for 1% change on GDP. Thereby, the suggested medium run impact 

was up to 4%, and two times higher in the long run. (Jensen and Tarr (2007)) 

Alongside with that, the accession had visually decreased the discrepancy between home and 

OECD countries in the FDI sector, trough reduction of restrictiveness in service sectors and 

improvement in stock market, most experienced in media, agriculture and forest, oil and gas.  

Further actions allowed for labor market improvements, in a sense of greater openness and 

opportunities for hiring the international employees, within the transfer of benchmark of the firm.  

Similarly, the reduction in tariff, as provided by specific tariff ceiling of 6%, not only make the 

goods and service more attractive, rather more importantly allowed for higher future confidence and 

predictions. Additional arising advantage for home consumers were stimulated trough higher 
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competitiveness with both domestic and foreign parties, indirectly reducing price levels and instead 

rising the average quality of production.  

Kazakhstani FDI overview 

The following paragraph will contrast the FDI figures for Kazakhstan before and after its 

accession in WTO, distribute those according to the most demanded sectors of interest and even the 

areas of allocation, with the last table representing the WTO members with most investment 

financing amounts.  

FDI by Sector 

As it was stated above the mining, oil and gas dominated in both periods of observations due to 

their high value. Respective pie charts (Figure 1,2: Gross inflow of direct investment in Kazakhstan: 

breakdown by regions 2014, 2017(%)) simply demonstrate the allocation of those sectors according 

to the regions of the country.  

Thereby, both times the share of capital flows are at their highest in East Kazakhstan region, both 

times at 40%, respectively accounting for $10000M. Similarly, the former capital Almaty received 

two times less of the former’s investment amount, though presumably also remained the same 

importance at 20% of overall flows or $5000M. The latter regions comprised 40% with similar 

ranking as well, from Aktobe at 12% ($2300M) to West Kazakhstan region at 5%   ($900M). 

Figure 1. Gross inflow of direct investment in Kazakhstan: breakdown by economic activities for 

2014 in percentage terms. 

 

Source: National Bank of Kazakhstan 

Figure 2. Gross inflow of direct investment in Kazakhstan: breakdown by economic activities for 

2017 in percentage terms. 



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

_______________________________________________________________________________________ 

209 
 

 

Source: National Bank of Kazakhstan 

 

FDI by region 

Kazakhstan is very rich in its natural resources, especially in the oil and gas industry. 

Despite the time period specification, it was the most dominated and covered area for extraction 

from foreigners. The detailed description on investments distribution could be viewed below, as of 

before (2014) and after membership (2017).  

(Figures 3, 4: Gross inflow of direct investment in Kazakhstan: breakdown by economic 

activities 2014, 2017 (%)). The data for 2014, year before accession, states that the biggest share of 

capital flows were infused in mining and quarrying activities at one third of the overall investments 

amount, with absolute value of $8417M. Further substantial sector represented modern and 

developing area of professional and technical activities at 25% or $5835M. Rest two responsible for 

production of everyday human needs, as wholesale, retail and manufacturing were about 14% on 

average, accounting for $3200M; the other 12% ($2800M) comprises the combination of all other 

small industries of personally interested specified companies and investors. Final amount of 

investments infused accounted for $23809M.  
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Figure 3. Gross inflow of direct investment in Kazakhstan: breakdown by regions for 2014 in  

percentage terms. 

 

Source: National Bank of Kazakhstan 

 

Figure 4. Gross inflow of direct investment in Kazakhstan: breakdown by regions for 2017 in  

percentage terms. 

 

Source: National Bank of Kazakhstan 

 

For no surprise, nowadays, mining and quarrying activities compose and dominate nearly 

more than a half of overall investment figures in 2018, with current share corresponding for 56% of 
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overall $24706M ($13562M) of all inward FDI flows to Kazakhstan, the majority of which is 

directed at extraction of crude petroleum and natural gas. The biggest oil and gas global parties 

have their entities in Kazakhstan, like Exxon, Royal Dutch Shell, Chevron and etc. Overall, 

concentration of FDI in the gas and oil sector influenced the trade composition, so Kazakhstan’s 

export above all is fuel, which goes to EU in the amount of 40 billion dollars each year. Therefore, 

historically foreign direct investments are attracted to those sectors in large amounts. Manufacturing 

accounts for 14% ($3300M), which is the second largest proportion of FDI, where about 86% goes 

to manufacture of basic metals and fabricated metal products, except machinery and equipment. 

FDI flows by country  

Following two tables summarizes the shares of total FDI injections to Kazakhstani’s 

economy by individual countries as before and after accession to WTO, as 2014 and 2017 

respectively. Based on that information one can be clearly seen that despite Kazakhstan being or not 

the member of WTO the biggest share of injections were made by Netherlands, accounting for 

almost a third of the whole FDI injections accounting for 28.4% and 28.3%, though their absolute 

values differ with the former dominating the latter, as $6763M and $5935M, in 2014 and 2017 year 

respectively. Moreover, it is worth to mention that those investments are majorly driven by special 

purpose entities. That result in some uncertainty of invested origins, one however cannot distinguish 

yet. 

Another distinct proportion of FDI held by USA at 17% was almost twice higher than those 

of Switzerland, at 14% of the overall proportion before accession constituting to $4153M and 

$2366M, accordingly. More preferred that after membership right received Kazakhstan smoothed 

its FDI inflow from two previously mentioned countries, maintaining distinctively smaller 

discrepancy of only 3% or otherwise $700M.  

Rest of the group of countries, as Russia, China, Belgium and France, UK and latter 10 

represents have decreasing representative shares from 6% to 1%, overall covering 35% of inward 

investments for both before and after accession periods observed.  

Table 1. Inward FDI flows in Kazakhstan by countries, 2014 

Country Share in mln USD Share of 

total % 

Rank 

Netherlands 6 763,3 28.4% 1 

United States Of 

America 

4 153,4 17.4% 2 

Switzerland 2 366,4 9% 3 

China 1 807,5 7.5% 4 

Russia 1 583,8 6% 5 
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Belgium 859,8 3.6% 6 

France 836,4 3.5% 7 

United Kingdom 776,3 3.2% 8 

South Korea 578,0 2.4% 9 

Germany 487,2 2% 10 

Italy 471,7 1.9% 11 

Japan 299,6 1.25% 12 

Turkey 240,9 1% 13 

Cyprus 221,6 0.9% 14 

Belarus 202,0 0.8% 15 

 

Source: National bank of Kazakhstan. 

Table 2. Inward FDI flows in Kazakhstan by countries, 2017 

Country Share in mln USD Share of 

total % 

Rank 

Netherlands 5 935,2 28,30% 1 

United States Of 

America 

3 693,2 17,60% 2 

Switzerland 2 964,5 14,10% 3 

Russia 1 226,6 5,90% 4 

China 1 082,5 5,20% 5 

Belgium 1 068,9 5,10% 6 

France 802,8 3,80% 7 

United Kingdom 533,8 2,50% 8 

South Korea 495,5 2,40% 9 

Bermuda 448,3 2,10% 10 

Germany 391,3 1,90% 11 

Japan 357,3 1,70% 12 

Romania 343,7 1,60% 13 

Turkey 294,0 1,40% 14 

Luxembourg 272,4 1,30% 15 

Source: National bank of Kazakhstan. 

 

Following tables (Table 3 and 4) contain the information of the FDI outflow percentage rate 

given the ranking for the subsequent countries of invested amounts.  

As given by the data of 2014 the dominating share for outward FDI was due to UK covering 

almost half of all figures, as 45% accounting for $1514M. The further two positions were 

distributed between Singapore and Netherlands, former being of higher interest to us rather than 
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later, at 18.8% and 12.9% or $632M and $433M. Rest countries have similar proportions of home 

FDI injected at 4% and less for UAE, British Virgin Islands, China, US, Germany and others.  

Surprisingly that after WTO accession that the first place was occupied by Bahamas, 

accounting for one-third (34%), next followed by Russia being twice less (18%) as of 2017.  Third 

position of outward FDI index was given by partner with highest inward investment locally, 

Netherlands, at approximately 8%. Moderate rate of outflows were seen to be projected into 

Luxembourg and Caiman islands at almost 7%. Latter 10 countries divided their shares between 4% 

to 2%, overall accounting for about 20%. Among them, we can see China, US, UK, Italy, Ukraine 

and others.  

The major distinct one should draw from this entry is the total rearrangement of priorities of 

capital investment from UK and Singapore to Bahamas and Russia. No exact causation can be 

depicted as rather more preferable conditions for investments.  

 

Table 3. Outward FDI flows in Kazakhstan by countries, 2014 

Country Share in mln USD Share of 

total % 

Rank 

United Kingdom 1 514,6 45,15% 1 

Singapore 632,4 18,85% 2 

Netherlands 433,4 12,92% 3 

United Arab Emirates 162,0 4,83% 4 

Russia 118,2 3,52% 5 

British Virgin Islands 115,7 3,45% 6 

China 76,4 2,28% 7 

United States Of 

America 

57,5 1,71% 8 

Isle Of Man 46,8 1,40% 9 

Germany 37,6 1,12% 10 

Ireland 21,8 0,65% 11 

Caiman Islands 20,1 0,60% 12 

Georgia 17,5 0,52% 13 

Kyrgyzstan 15,7 0,47% 14 

Tadjikistan 13,2 0,39% 15 

Source: National bank of Kazakhstan. 

Table 4. Outward FDI flows in Kazakhstan by countries, 2017 

Country Share in mln USD Share of 

total % 

Rank 

Bahamas 690,46 34,70% 1 
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Russia 373,91371 18,80% 2 

Netherlands 149,73956 7,50% 3 

Caiman Islands 133,39139 6,70% 4 

Luxembourg 127,761 6,40% 5 

Ukraine 80,80738 4,10% 6 

Georgia 61,78192 3,10% 7 

Kyrgyzstan 49,764445 2,50% 8 

China 38,59913 1,90% 9 

United Kingdom 38,48888 1,90% 10 

Singapore 27,61119 1,40% 11 

United States Of 

America 

24,7723 1,30% 12 

Cyprus 23,973 1,20% 13 

Turkey 23,56256 1,20% 14 

Italy 21,454 1,10% 15 

Source: National bank of Kazakhstan. 

 

Russia’s experience in WTO  

The accession to WTO Russia began in 1993, though final acceptation took place in 2012. 

Russia’s initial intention could be explained as of opportunity of huge contribution trough 

expanding the trading partners and areas of exporting. In turn the interest in Russia was due to its 

emerging yet one of the largest markets with increasing opportunities for growth maintenance.  

More specifically, entry allowed Russia to have trade agreements on particular goods previously 

unattainable with areas as European Union, countries of Netherland and China. Thereby it not 

allowed the host country to broaden its trade activities on wider areas but also the variety of goods 

traded.  

Not less important the fact that the rules and restrictions alongside with the opportunities the 

entry provides  the country with beneficially affected the sanctions; in a way than otherwise, the 

country would be subject to them at higher extent.  
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Figure 4. Gross capital flows in Russia for 25 years.  

 

Source: Central Bank of the Russian Federation. 

Moving onto the FDI investigation, (Figure 5) one should note up to 21
st
 century the flows 

trend remained plateau at 5000. The expansion was experienced from 2002 to 2007, with the 

highest rate of injection made in 2007, almost on the verge of 80000, followed by severe collapse of 

financial market in housing sector down to 29000, which is two and a half times less. Further seven 

years were described trough fluctuations with the lowest figure for inflows accounting for 10000 in 

2014, where one way to think of that is the ruble depreciation, and respective substantial rise in 

outflows at 70000. Afterwards at year of 2017 the gap accounted for 10000, with preponderance of 

outflows over inflows.  

Data 

Our analysis is based upon data drawn and available for 4 years: 2000, 2005, 2010 and 2015. 

We have used bilateral data on FDI flows between countries. Data on the movement of capital in all 

countries were found on the website of each country’s National Bank and UNCTAD. 

The data set includes 15 Post-Soviet Union countries, among which are Russia, Kazakhstan, 

Moldova, Belarus, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Ukraine, Georgia, Kyrgyzstan, Latvia, 

Lithuania, Armenia, Tajikistan, and Estonia.  In addition, our data set includes all 36 OECD 

countries, to which we will compare our results. Estonia, Latvia, and Lithuania are included in both 

groups, so overall there are 48 countries. Comprehensive approach done in order to depict any 

inconsistencies given fixed effects.  

For dependent variable we chose bilateral FDI inflows into Former Soviet Union and OECD 

countries. All data for FDI we got from the UNCTAD database in the section “Bilateral FDI 

Statistics”. In contrary the independent variables are: GDP as a proxy for market size, membership 
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in WTO organization, similar language, culture and border, access to sea,  being in colony(now or 

before), involvement in the same free trade area or currency union, distance between countries, 

OECD membership and Post-Soviet Union country dummies. Those dummies were used as we 

want to distinguish countries and their attachment to various groups like Post-Soviet Union 

countries and OECD members in order to find out the certain effect of WTO membership.  

We took information about GDP from IMF (section: “economic outlook”). Whereas 

information for dummy variables as similar language, common border, same culture, access to sea, 

membership in the same free trade area, common currency, involvement of countries to colonies, 

taken from CEPII.COM, section –gravity. WTO members list was downloaded from official cite of 

WTO, OECD counties list we took from official cite of OECD.  

In the following step, we will introduce dummy variable for WTO membership, so value of 

1will be attributed to the year of membership establishment and consequently 0 for none 

membership. Second dummy will be presented by factor as common language in the same free trade 

area, as value of 1will be attributed to the areas speaking in one language and 0 for differing areas, 

final dummy will be applied for determination of the membership, 1 for the being in the FTA and 0 

to not being in FTA.    

 Firstly, we prepared our data by transforming it to the logarithmic model. As original form 

of the gravity equation in multiplicative, we toke logarithm from both sides and transform it to the 

linear one. 

    Concerning the panel data analysis, one is chosen due to its favorable features and abilities 

such as the control of unobserved heterogeneity, decipher dynamics and asymptotic properties  

However, despite its pros, we should also mention its weaknesses of which the analysis can still 

suffer and be subject to disturbances. Those are heterogeneity issue (failure to gather some vitally 

important factor which is outside the model), then because of usage of a large set of information, we 

cannot determine with accuracy which of the varieties is more influential, some uncertainty 

presence issue. Another bias we can face is selective bias, since we analyzed only several post-

soviet union countries, meaning that we cannot conclude that WTO membership is actually affect or 

not affect the flows to the countries.    

Regression analysis 

The following section will address the more empirical part of our research. For that we 

employed the regression analysis to test the underlying hypothesis, as of that WTO has a positive 

contribution on capital and trade flows. 

For this purpose, we start with basic methodology introduction which is used to test the 

hypothesis. Once after, we name our variables and present our foreheads toward their upcoming 
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possible impact. Finally, the econometrical part using the regression analysis will be employed for 

capital and trade flows with their results’ interpretation and their significance. 

 

Yijt=α+β*Fit+β*Fjt+ β*Xijt+εijt , 

where Fit is a country i specific  fixed variables.  

 

As reference variables we have source and host dummies for being in WTO and being a 

post-soviet and OECD.  

The first model is a benchmark model with no fixed effects. We employed ordinary least 

squares estimation techniques allowing standard errors to be robust. OLS estimators are unbiased 

and consistent if all assumptions are satisfied, such as no autocorrelation, error term is distributed 

independently of each observations.  

As we have bilateral data on capital flows between countries we are suffer from multilateral 

resistance.  According to work of Anderson and van Wincoop (2003)  traditional gravity equations 

take into account only bilateral trade costs on trade flows (barriers to trade between a pair of 

countries) and ignore the fact that we operate in a multilateral world, so there are barriers to trade 

that each country faces with all its trading partners. Thus, without right modeling of multilateral 

resistance our estimates will be inconsistent.  The solution to this can be the direct inclusion of 

(importer-time and exporter-time) fixed effects, because it will control for some potentially 

observable and unobservable characteristics that vary over time for each exporter and each 

importer. The second model use host-country and source-country time fixed effects directly. 

However, this model offer just a part of solution of correctly modelling multilateral 

resistance. The third model takes into account not only country specific time-variant characterestics 

but also country-pair time-invariant specific characteristics, such as distance, border, colony, 

language as firstly mentioned by Baier and Bergstrang (2007) . They found that country-pair fixed 

effects can be used to account for endogeneity of regional trade agreements, providing a flexible 

and comprehensive account of the effects of all time-invariant bilateral trade costs.  

After that, we employed poison pseudo-maximum likelihood estimation technique, as the 

original gravity equation is in multiplicative form, the PPML allow us to fir gravity model in the 

original state without transforming it into logarithmic model. There are several advantages over 

OLS estimator. Firstly, OLS drops observations with zero FDI, while PML is not. Moreover, OLS 

estimator is inconsistent in the presence of heteroscedasticity problem; in contrast, poison PML 

estimator will be still consistent in such situation. Lastly, PPML coefficients are easy to interpret as 

they are straightforward.  Another nonlinear estimation method, which is similar to PPML, is a 

gamma pseudo maximum likelihood, but where the conditional variance of the dependent variable  
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is proportional to its conditional mean. According to Martínez Zarzoso et al. (2007) GPML 

estimator coefficients are adequate even in the presence of heteroscedasticity too.  

 Methodology 

The following empirical part of the work will provide evidence toward the presence of 

positive relationship between the foreign direct investment (as a proxy for capital flows) and trade 

flows in accordance with the growth of GDP. The practical approach will be based upon Gravity 

model which depicts the bilateral trade flows between the two economically desirable points of 

observation or simply saying the trade partners.  

The basic concept of Gravity model underlies two factors upon which are based; these are 

the size of the proposed units and the proportionately negatively related distance between 

destinations.  In the current paper the size of the countries will be viewed through GDP values and 

the distance as costs associated with the going trade activities. The standard form of this model can 

be represented by transforming (1) equation into (2):  

ln(FDI_i)ijt=β0 +β1*ln(gdp1)it+β2ln(gdp2)jt-+β3*ln(dist)ij+β4langij+ β5fta+ β6cu+β7h_wtoijt+ 

β8s_wtoijt + β9colonyjt+ β10jtcomcol+ β11ijtcurcol+β12one_in+β13both_in+  β14ijt border+ β15ijt 

s_wto_ps_noecd + β16ijth_wto_nps_oecd+ β17ijts_nwto_ps_noecd + β18ijth_wto_ps_noecd  + 

β19ijts_nwto_nps_oecd  + β20ijts_wto_nps_oecd+ β21ijth_nwto_nps_oecd+ β22ijth_nwto_ps_noecd+ 

β23both_in + β24landl+ β25lngdppc1+ β26lngdppc2 uijt 

  

Where: β0 – intercept of the model, βi-coefficients of independent variables  

Variable Meaning 

lnFDI_i log of FDI inflows 

lngdp1 log of real GDP of host country at time t; 

lngdp2 log of real GDP of source country at time t; 

lngdppc1 log of real GDP per capita of  host country at time t; 

lngdppc2 log of real GDP per capita of source country at time t; 

lndist log of distance between host and source; 

border a dummy variable, which takes 1 if countries are neighbors and 

share a common border, 0 otherwise; 

landl a dummy variable, which is equal to 2 if both countries are 
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landlocked 1 if only one country is landlocked and 0 if no one is 

landlocked; 

curcol a dummy variable, which is equal to 1 if one country in a pair is 

currently colonized by the other, 0 otherwise; 

lang a dummy variable, which is equal to 1 if a trading pair share a 

similar language, 0 otherwise; 

comcol a dummy variable, which takes 1 if countries were colonized by 

one colonizer after1945; 

colony a dummy variable, which takes 1 if a country ever colonized by 

the other country; 

onein a dummy variable, which is equal to 1 if only one of the trading 

parties in a pair is a member of WTO, 0 otherwise; 

bothin a dummy variable, which is equal to 1 if both countries are in 

WTO, 0 otherwise; 

cu a dummy variable, which is equal to 1 if both parties are 

members of common currency union; 

fta a dummy variable, which is equal to 1 if both parties are 

members of free trade area; 

s_wto a dummy variable, which is equal to 1 if a source country is a 

WTO member at time t; 

h_wto a dummy variable, which is equal to 1 if a host country is a 

WTO member at time t; 

s_wto_ps_noecd a dummy for source, who is a WTO member and a Post-Soviet 

country; 

h_wto_nps_oecd a dummy for host, who is a WTO member and an OECD 

member; 

s_nwto_ps_noecd a dummy for source, who is a Post-Soviet country, but not a 

WTO and OECD member; 

s_nwto_nps_oecd a dummy for source who is an OECD member, but not a WTO 

member; 

h_wto_ps_noecd a dummy for host, who is a WTO member and a Post-Soviet 

country; 

s_wto_nps_oecd a dummy for source who is an OECD member, and a WTO 

member; 
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h_nwto_nps_oecd a dummy for host, who is an OECD member, but not a WTO 

member; 

s_wto_nps_noecd a dummy for source who is a WTO member, but not an OECD 

member.  

h_wto_nps_noecd a dummy for host who is a WTO member, but not an OECD 

member. 

h_nwto_ps_noecd a dummy for host who is a Post-Soviet country, but not an 

OECD or WTO member. 

 

However, before any further investigation, it should be stated the following: the firstly 

presented by Newton the law could have been interpreted in our case as “the bigger sizes points 

attract the similar subsequent points in proportional manner, though proliferate with the rate of 

further distance between them”. In other words, we can conclude that countries valued more in 

terms of GDP tend to choose and trade with the ones which possess the similar features, and with 

lower probability as they are separated further away. Interestingly that despite the “mass” of the 

observed units are some sort of can weight more if the presented implicitly the cultural  

Furthermore, despite the efficiency of the above model it still allows for some weaknesses, 

among which can be seen: first, nowadays the cross-borders start being matter of less importance 

because of easier access due to transportation, internet and communication etc.; second, the 

dispersion of intangible assets/services market become more dominant; third, current trade partners 

becomes too much fulfilled and the new interventions and fast growing economies of China and 

India are of higher preferences for almost all grown suppliers rather than previous ones. 

  Hypothesis 

H0: Capital flows did not increase due to WTO 

Ha: Capital flow increase due to WTO 

 

Expectations of gravity model main variables and reason why we used these indicators: 

 GDP (lnGDP)–very important indicator for trade and capital flows, because for high values 

it does encourage rise in FDI and capital inflow.  

 Language (CLANGUAGE) – dummy variable, which takes 1 for the common language, 0 

otherwise. Partners with common language are Russia, Kyrgyz Republic, Tajikistan, and 

Moldova. Majority of citizens from countries such as Estonia, Ukraine, Lithuania, and 

Latvia speak Russian. This can affect the transaction and communication costs.  As Head 

(2003) noted, countries which  
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have common language trade two or three times more than other countries. However, for doing 

business nowadays it should be not so significant for creating trade or for capital flows.  

 Distance (lnD) – measured by the bilateral distance between the main economic centers in 

the two countries. Also can be viewed in different ways, for example: transaction costs, 

transportation cost, communication cost etc.  Data are obtained from the Centre d´Etudes 

Prospectives et d’Informations Internationals (CEPII). CEPII supply different measures of 

bilateral distances for most countries across the world. We expect high significance of this 

coefficient. Meaning that, neighbor countries more often have similar habits in investment 

decisions. 

Results 

Model 1 (Benchmark) 

 

The following result comprises the findings of the benchmark model against the main 

gravity model. Therefore, the regression result suggested by our first model depicts the coefficient 

of the main explanatory variables to predict or fairly prove those predicted based on theoretical 

approach. 

Those variables of interest are GDPs of each observed country, which have the positive sign 

consistent with gravity expectations, complying the existence of strong positive relationship 

between FDI inflows injections in host country if one maintains high GDP level. Moreover, GDP 

remains significant at 1% critical level. 

Second is the distance or otherwise seen as transaction costs. The following factor have 

consistent negative coefficient as suggested by gravity model, associating the bigger distance with 

higher transportation costs creating disincentives and lower probabilities for trading and thereby any 

capital investments. Furthermore, the distance showed to be significant at 1% critical level. 

Other variables of importance are common neighborhoods and common language factors. 

Both are consistent with the predictions of gravity model, stating if two have common border and if 

two share the same common language they are highly likely to invest and cooperate with each 

other. Two suggest the existence of strong positive relationship toward FDI flows.   

Going further, we should account to FTA factor, which is consistent with gravity 

assumptions and yields positive yet weakly significant results.  

Last but not least, we found out that there exists controversial effect of WTO toward FDI of 

the source country. One being negative for Post-Soviet, yet reversely positive for OECD members.  
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Model 2 (OLS with Fixed Effects) 

 

The following model takes into account country time specific characteristics (host and 

source time fixed effects) using ordinary least squares estimation method of linear restrictions.  

The coefficients for post-soviet countries’ dummy and for OECD ones for the source 

country being in WTO are both positive though former being significant and latter insignificant, 

respectively. However one thing worth to mention is that the coefficient of all WTO source 

members, that also includes countries apart from OECD and Post-Soviet, is negative and 

significant. One logical conclusion to draw from here is that we cannot deny or be in favor of WTO 

effect on FDI for source counties.  

The overall effect of WTO for host countries’ FDI inflows is positive and highly significant. 

These comprise both country types, being OECD member and Post-Soviet’s.  

Lastly, as in the previous benchmark model the basic factors’ coefficients as distance, common 

language and border all go in line and even further significant in the current model due to 

controlling country-specific time variant variables as GDP of both types of countries.  

 

Model 3 (OLS with country-pair Fixed Effects) 

 

For pure distinction of WTO influence on FDI flows, not being subject to other external 

factors the third equation requires to be  adjusted to county-specific factors at time varying level and 

more specific ones arising as of the relationship between varying match -partners not being subject 

to time changes. This suggests for third model to take advantage of the previous due to the 

consideration of country-pair specific time-invariant fixed effect. Those are distance, language, 

border etc.   

Moreover, the current model supports the coefficients of FTA and currency union as of 

being positive and highly significant.  

 

Model 4 (PPML) 

 

The permanent presence of multiplicative error term in the original model of gravity makes 

the mean logarithm of error term subject to its positive varying values, meanings it will take into 

consideration the variance of it. That is as in the usual performance our results will be biased and 

inconsistent. 

To overcome this problem, we applied PPML technique using fixed effects as coefficients to 

run the same regression in second model. The interpretation of the coefficients follows the same 
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pattern as one in the OLS regression approach. The results thereby driven are consistent with the 

predictions of the gravity model, as distance’s coefficient being negative and highly significant and 

the landlocked dummy variable reflecting significant and nehative results. 

As in the model 2, results source countries being either Post-Soviet or OECD members and 

also being in WTO show up to have positive and  significant relationship with FDI. 

As for host countries being Post-Soviet and being in WTO yields negative result on FDI.  

 

Model 5(GPML) 

 

Last model has common features with the former but with the one crucial distinction in 

gamma and poisson PML estimations, such that PPML does not discriminate, that is views all 

observations as equally important thereby with  same weight in each case; whereas gamma assigns 

larger conditional mean with respective lower weights.  

The advantage both possess is the opportunity to deal with zero trade/capital flows, 

moreover being able to be consistent in the presence of Variance of Distance term being 

differentiated across observations. 

Finally as of findings on coefficients on WTO for all groups of countries being insignificant 

makes us uncertain about real effect WTO possesses and provides on FDI flows.  

 

Conclusion 

The initial interest in investigation of WTO real effect was driven by discrepancy and 

varying opinions on either of contribution or detriment on certain economic outcomes. As stated in 

literature review the trade effect was not of certain confidence on deciding on intervention, 

therefore our work being adjusted to capital flow level determine the accession to WTO on FDI 

flows in Post-Soviet union countries, using OECD as initial base for relative comparison.   

The empirical research was based upon gravity model which best employed for trade 

determination. Further three-dimensional data was employed to adjust to time varying and country 

relationship, as host and source. Afterwards the five different estimation techniques being applied 

allowed us to improve and control for any time variant and invariant factors, relative and specific 

characteristics. 

That is starting with the simplest prove of gravity approach usage in practice we accounted 

for multilateral resistance alongside with relative trade frictions arising as a consequence of the 

relationship establishment with further consideration of time invariant effects on relative 

relationship and heteroscedasticity presence, allowed us to draw significant results of effect of 

WTO on FDI flows to Post-Soviet union countries. 
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Appendices 

Table 5. Main Source countries for Post-Soviet countries. 

Host country Year 
Source countries 

1 2 3 

Armenia 2017 Russia Georgia China 

Estonia 2017 Sweden Norway 

United 

Kingdom 

Georgia 2017  Azerbaijan Cyrpus Luxembourg 

Kazakhstan 2017 Netherlands US Switzerland 

Kyrgyz republic 2017 Canada China 

United 

Kingdom 

Latvia 2017 Sweden Russia Estonia 

Lithunia 2017 Sweden Netherlands Cyrpus 

Moldova 2017 EU partners 

Russia 2017 Cyrpus Luxembourg Netherlands 

Tajikistan 2017 China Russia Kazakhstan 

Ukarine 2017 Cyrpus Netherlands 

United 

Kingdom 

Source: Unctad 

Table 6. Descriptive Statistics 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

      

https://www.wto.org/
https://www.heritage.org/
https://www.oecd.org/
https://nationalbank.kz/
https://unctad.org/
https://unctadstat.unctad.org/
http://www.cepii.fr/
http://www.cbr.ru/
https://sk.kz/
https://databank.worldbank.org/
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FDI_i 5,36 781.4028 4988.965 -34055 101126 

FDI_o 5,579 642.0149 4081.873 -31236.15 93103.77 

landl 26,139 .4487547 .5842484 0 2 

lndist 26,121 8.065776 1.109068 3.087945 9.884789 

onein 26,466 .257878 .4374748 0 1 

bothin 26,466 .7206605 .4486831 0 1 

nonein 26,466 .0214615 .1449196 0 1 

lang 26,139 .0675619 .2509974 0 1 

border 26,139 .0165653 .1276382 0 1 

comcol 26,139 .0105972 .1023977 0 1 

colony 26,139 .0208883 .1430132 0 1 

cu 26,139 .0348139 .1833116 0 1 

fta 26,466 .0713368 .2573915 0 1 

s_wto 26,466 .8545681 .3525424 0 1 

h_wto 26,466 .8441019 .3627656 0 1 

lngdp1 26,384 26.02358 3.833959 15.75709 31.96777 

lngdppc1 26,268 10.98229 1.281278 7.185798 13.09594 

lnrgdp2 25,465 17.24882 8.616069 0 32.16129 

lrgdppc2 25,434 14.92026 8.605951 0 31.9677 

s_wto_ps_n~d 26,466 .0426585 .2020898 0 1 

s_wto_~_oecd 26,466 .2046021 .4034182 0 1 

h_wto_ps_n~d 26,458 .0968327 .2957354 0 1 

h_wto_~_oecd 26,466 .7347162 .4414925 0 1 

s_ps_noecd 26,466 .0862994 .280811 0 1 

s_nps_oecd 26,466 .2046021 .4034182 0 1 

h_ps_noecd 26,459 .2363279 .4248339 0 1 

h_nps_oecd 26,466 .7347162 .4414925 0 1 

s_~nps_noecd 26,466 .0092572 .0957696 0 1 

h_~nps_noecd 26,466 .0272803 .162902 0 1 
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Figure 6.  Kazakhstani's flows for 25 years period. 

 
Source: National bank of Kazakhstan. 

 

 

Figure 7. Real GDP growth (annual %) 

 
Source: World Bank. 

Table 7.  Regression output 
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Table 8. General Information for Post-Soviets countries. 

 

Country name Date of 

application 

Date of 

accession 

Economic 

Freedom Index 

one year before 

accession to 

WTO 

Economic 

Freedom Index 

in 2019 

Armenia  29/11/1993 05/01/2003 68.0 67.7 

Estonia 10/03/1994 13/11/1999 72.5 76.6 

Georgia 03/07/1996 14/06/2000 52.5 75.9 

Kazakhstan 29/01/1996 30/11/2015 63.7 65.4 

Kyrgyz 

Republic  

13/02/1996 20/12/1998 N/A 62.3 

Latvia  08/11/1993 10/01/1999 63.4 70.4 

Lithuania 18/01/1994 31/05/2001 61.9 74.2 

Republic of 

Moldova 

25/11/1993 26/07/2001 59.6 59.1 

Russian 

Federation 

04/06/1993 22/08/ 2012  58.9 

Tajikistan  29/05/2001 02/03/2013 53.4 55.6 

Ukraine  30/11/1993 16/05/2008 51.5 52.3 

 

Source: Unctad, Heritage 

 

Figure 8. Foreign direct investment, net inflows (mln US$) 
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Source: World bank 
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ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Куликов Руслан Сергеевич 

Кошкина Ольга Валентиновна 

. 

Абстракт: Введение. В разделе рассматривается общий обзор зависимости БВУ от 

процентной политики, которая в свою очередь остро влияет на экономику всей страны.  

Цель и задачи исследования. Целью работы является определение процессов 

формирования процентной политики банков и какие подходы используют банки в 

конкурентной борьбе. Обзор литературы. Обзор литературы включает в себя 

первоисточники, по которым была написана данная статья. Методики исследования. 

Определение и анализ процессов, а также инструментов работы всей банковской системы. 

Полученные результаты и их обсуждение. Результаты исследования показывают острую 

зависимость коммерческих банков от государственной политики страны. Вклад 

результатов исследования в науку. Результаты исследования говорят о том, что 

бесперебойная система функционирования банков обеспечивает воспроизводственный 

процесс экономики. Бизнес и общество. Оба звена тесно взаимодействуют друг с другом, а 

также находятся в непосредственной зависимости обоих.  Выводы. Выводы приведены на 

основе банковского подхода АО «Народный Банк Казахстана».  

Бесперебойная система функционирования банков обеспечивает воспроизводственный 

процесс экономики. Банки трансформируют сбережения населения, промышленности в 

инвестиции.   

Ключевые слова: Процентная политика, национальный банк, ставка, инфляция, 

конкуренция, коммерческий банк. 

 

Для любого коммерческого банка, правильно выстроенная политика кредитно-денежных 

отношений – залог успешной деятельности на рынке. Главным критерием данной политики 

является определение стратегии ведения процентной политики банка. Всё-таки 

коммерческий банк – это прежде всего бизнес-структура, целью которой является 

максимальное извлечение прибыли путём осуществления банковских операций 

юридическим и физическим лицам. И процентная политика именно направлена на получение 

процентного дохода, максимально чистого от всех банковских операций, на страхование 

кредитных рисков, а также для управления ликвидностью банка.  
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Процентная политика является наиболее важнейшим фактором влияния на денежно-

кредитную политику в банках второго уровня (БВУ), Национального банка, а в 

макроэкономическом масштабе всего государства. По сути, она представляет собой ряд 

вводимых мероприятий, которые напрямую влияют на изменение уровня процентных ставок, 

тем самым оказывая влияние на развитие и регулирование денежно-кредитной системы. 

Безусловно, процентная ставка – ключевая переменная в экономике. Она влияет на решение 

и поведение как отдельных компаний, так и целых кластеров секторов промышленности, при 

принятии инвестиционных или потребительских решений, что в итоге остро отражается на 

будущие темпы изменений экономического роста, инфляции и дефляции. В целом, сами по 

себе процентные доходы – это основная часть общего дохода финансовой структуры. Но, в 

системе денежно-кредитной политики любые изменения процентных ставок влекут за собой 

прямое изменение уровня благосостояния, дисконтируя будущие потоки средств как по 

акциям, так и по ценным бумагам с фиксированной доходностью. Изменение процентной 

ставки по кредиту, резко меняют сумму обслуживания кредита для заёмщика, что в 

следствии влияет на долговую нагрузку и непосредственно на платёжеспособность 

заёмщика. 

На систему процентной политики БВУ влияет ряд факторов, которые визуально можно 

подразделить на два основных: внутренние и внешние. Внутренний фактор – это 

непосредственно политика самого банка, которая формируется исходя из особенностей 

ведения всех процессов деятельности. Здесь влияние может зависеть, например, от 

номенклатуры предоставляемых банком услуг или от состава клиентской базы банка.  

Внешний фактор – это уже непосредственно вся денежно-кредитная политика государства, 

за формированием и контролем исполнения которой отвечает Национальный Банк 

Казахстана. К данному фактору относится финансовое состояние рынка (например, уровень 

инфляции), изменение спроса на услуги, уровень конкуренции.  

С учётом вышеизложенного, непосредственными исполнителями формирования 

процентной политики определённо являются Национальный Банк Казахстана и банки 

второго уровня, где у каждого отведена своя определенная роль и ответственность. 

Национальный Банк Казахстана отвечает за макро уровневые задачи, это рост экономики 

страны, обеспечение стабильности и укрепление национальной валюты, сдерживание 

инфляции, развитие финансового сектора, а также частичное регулирование процентных 

ставок в пользу приоритетных секторов промышленности. Ценовая стабильность, вот то 

общее определение, к которому стремится НБК. Она означает стабильность общего уровня 

цен на товары, работы и услуги, а также недопущение длительного периода инфляции. 

Главная выгода ценовой стабильности в том, что она даёт предсказуемость и возможность 
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максимально точно определить и спрогнозировать будущую динамику цен, в том числе 

номинальную процентную ставку. Всё это позволяет провести анализ реальной стоимости 

денег, что в действительности стимулирует на привлечение инвестирования предприятиями 

в конкретные сектора и тем самым стимулирует устойчивый рост экономики страны.  

Главными задачами БВУ являются обеспечение рентабельности банка. Банк формирует 

процентные ставки по кредитам/депозитам, применяя трансфертное ценообразование на 

фонды (метод расчета стоимости денежных средств для ведения своей деятельности с учетом 

возникновения возможных рисков, например, процентного или валютного риска, риска 

ликвидности и другое). Контролирует трансфертное ценообразование на фонды – 

казначейство банка. Обычно оно устанавливает трансфертную цену на конкретный 

финансовый продукт, в основном на основании стоимости фондирования для банка, риска 

ликвидности на рынке, а также стратегических приоритетов банка по каждому виду 

кредита/депозита. Именно отдел казначейства принимает решение, по какой процентной 

ставке будет выдан тот или иной кредит/депозит, учитывая при этом трансфертную цену.  

Денежный рынок – главный механизм передачи денежно-кредитной политики, именно 

он непосредственно влияет на процентную политику банковской системы. При условии, 

когда денежный рынок функционирует в стабильном режиме, НБК может влиять на 

долгосрочные ставки при помощи контроля краткосрочных ставок денежного рынка, тем 

самым удерживая их в стабильном уровне. 

 Так, в марте 2021 года НБК оставил базовую ставку на уровне 9%, с процентным 

коридором +/-1,0%. До июля 2020 года базовая ставка составляла 9,5%. Решение оставить 

базовую ставку на прежнем уровне, как поясняют представители НБК, обусловлено 

«преобладающим проинфляционным давлением в экономике, связанным с сохраняющимися 

дисбалансами на продовольственных рынках, высокой неопределённостью во внешнем 

секторе, а также наличием рисков ускорения инфляции» 

[https://kapital.kz/finance/94000/natsbank-v-ocherednoy-raz-ostavil-bazovuyu-stavku-na-urovne-

9.html]. Кроме этого фактора, в целом, до сих пор сохраняется неопределённость 

дальнейшего развития сценария экономики, связанная с короновирусной инфекцией, как в 

стране, так и в мире. 

Базовая ставка, в первую очередь, влияет на уровень инфляции в стране. Как только НБК 

повышает базовую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Банки сразу 

пересматривают все процентные ставки по кредитам и депозитам. В такой ситуации, 

количество выданных кредитов значительно снижается, как, впрочем, снижается и 

инвестирование в проекты. Но при этом, в системе депозитов ставки становятся выше, что 

даёт мотивацию открывать большее количество сбережений. Как результат, спрос на товары, 
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работы и услуги снижается, цены не растут, соответственно инфляция замедляется. Но есть и 

обратный, полный противоположности процесс, когда деньги становятся дешевле, т.е. 

базовая ставка снижена. Ставки по кредитам и депозитам снижаются, потребители берут 

больше кредитов, больше тратят, инвестируют, но всё меньше обращаются за депозитами. В 

такой ситуации, спрос на деньги растёт, цены повышаются, соответственно инфляция 

увеличивается. 

Именно поэтому, задача НБК, определить оптимальный сбалансированный вариант 

установления базовой ставки. Она, как показывает практика, непосредственно влияет на 

проценты по кредитам и вкладам, а также на потребительские цены в магазинах. НБК 

постоянно оценивает ситуацию в экономике страны, следит за изменением структуры цен. 

Структура проводит аналитику поступающих данных, применяет математические модели 

для формирования прогнозов того, какая будет экономическая ситуация и инфляция в 

периоде. Когда прогнозы показывают процесс изменения/отклонения инфляции от цели, 

НБК может принять решение по изменению базовой ставки. 

Немаловажный фактор, может быть, даже фактор, который стоит практически наравне 

со сдерживающей системой Национального Банка – это непосредственная конкуренция 

между банками второго уровня. Стремление обеспечить прочное положение на денежном 

рынке, банки создают динамический процесс соперничества друг с другом. В большей 

степени, здоровая конкуренция становится для рыночных отношений, неплохим 

стимулирующим фактором, где конкурирующие банки, желая превзойти конкурента и занять 

место лидера, расширяют сферу банковских услуг, улучшают условия сотрудничества, 

совершенствуют качество своих услуг и качество банковской продукции, оперативно 

регулируют ценовую политику.  

Конкуренция, в основном – это положительный процесс для рынка банковских услуг. 

Она приводит к росту эффективности, к уменьшению дополнительных или излишних 

издержек клиентов, благодаря предоставленной более низкой ставке по получаемому 

продукту. Однако другая сторона соперничества банков может значительно подавлять 

торговую активность. Например, если два или более банков, при желании вытеснить 

конкурентов с рынка, вступают в неформальные отношения. Такие действия могут лишить 

конкурентов к доступу ликвидности. На территории нашей страны, банки обычно не 

применяют тактику объединения против конкурентов. Напротив, банки предпочитают 

«играть в здоровье игры».  

На конкуренцию также может влиять структура собственности. Например, если в 

банковском секторе, доминируют государственные банки. Государственные банки могут 

значительно ослабить коммерческую ориентированность банков. Например, банки с 
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государственным участием, в любом случае будут иметь привилегированный доступ к 

механизмам оказываемых услуг НБК. В Казахстане такая система не работает, банки второго 

уровня не имеют государственного участия в уставных капиталах. Затрагивая тему 

механизмов оказываемых услуг НБК, нельзя не отметить тот факт, что банки Казахстана, 

которые принимают участие в государственных программах по субсидированиям 

процентных ставок, имеют значительное преимущество среди покупательского спроса на 

виды банковских услуг. Но опять же, тут возникает встречная проблема. БВУ практически 

лишились инструмента ипотечного кредитования. Государство внедряет программы по 

жилищному кредитованию жилья, по системе льготного финансирования, где определило 

одного оператора, курирующего данные программы. Теперь БВУ не могут предоставить 

конкурентные условия ипотечных займов, в значительной степени проигрывая по 

процентным ставкам. Они могут принимать участие только в государственных программах, 

ориентированные на застройщиков жилья. 

Иностранное участие в капитале коммерческих банков, тоже мотивирующий фактор для 

повышения эффективности работы на денежных рынках. Зарубежные банки приносят на 

рынок инновационные технологию, новый подход к корпоративному управлению, новые 

компетенции, что заставляет конкурентов рынка активнее развивать и совершенствовать 

свои системы работы и управления.  

Следует отметить, банковская конкуренция имеет ряд специфических черт, которые 

особенно отличают её от конкуренции в других отраслях национальной экономики, 

например, промышленности. Внешних аналогов банковские услуги не имеют, поэтому 

межотраслевая конкуренция происходит только при помощи перелива капитала. Кроме 

этого, особенность банковских услуг ещё проявляется в том, что, интенсивность 

конкуренции здесь выше, так как в банковском секторе отсутствует ряд входных барьеров, 

как в других отраслях.  

Факторы конкурентоспособности фигурально можно группировать по направлениям: 

финансовое направление – отражает благополучие банка, квалификация и опыт персонала, 

услуги банка – их удобство, гибкость в удовлетворении потребностей клиентов. Любой из 

данных факторов, может стать главным конкурентным преимуществом перед конкурентами. 

Все данные факторы взаимосвязаны и одно не существует без другого, во всяком случае, 

любое несоответствие рынку по данным факторам, может лишить банк лидерских позиций. 

К примеру, без квалифицированного и замотивированного персонала нельзя занять крепкую 

позицию на рынке, обеспечить финансовую устойчивость и получить максимальную, 

запланированную банковскую прибыль. В свою очередь довольно сложно привлечь 

квалифицированный персонал, не имея финансовых возможностей.  



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

_______________________________________________________________________________________ 

236 
 

В условиях нарастающей конкуренции, банки неустанно работают над своими услугами, 

обрастая их значительными конкурентными преимуществами. Каждый день появляются 

различные технологические инновации, совершенствующие и ускоряющие процесс 

предоставления банковских услуг и/или продуктов, что часто способствует привлечению 

новых клиентов и может увеличить занимаемую долю рынка. 

Современные условия отечественного рынка, требуют внедрения финансовых 

инноваций, банковская система страны меняется, на рынок заходит все больше иностранных 

филиалов, которые приносят с собой новые эксклюзивные услуги, тем самым усиливают 

межбанковскую конкуренцию.  

Очень часто, в дискуссиях и прениях сторон, употребляется своеобразное сравнение 

банковской системы с «кровеносной системой», которая обеспечивает жизнеспособность 

экономики. До тех пока, пока происходит движение крови, организм жив, если остановить 

движение – организм умирает. Так и с банковским сектором на поле экономике страны. 

Бесперебойная система функционирования банков обеспечивает воспроизводственный 

процесс экономики. Банки трансформируют сбережения населения, промышленности в 

инвестиции.   

Самое главное орудие в конкурентной борьбе банков – кредиты с процентными ставками 

ниже конкурентов. Например, крупная, динамично развивающаяся компания, постоянно 

использует в своей деятельности финансовый инструмент – кредит, допустим на пополнение 

оборотных средств. Однозначно, крупная компания – значительные денежные обороты. 

Такая компания в качестве главного фактора при принятии решения о переводе счетов 

(рефинансирование - например) или части финансовых потоков в тот или иной банк, выберет 

возможность получения снижения банком ставки кредитования хотя бы на 2-3%. Просто 

взять и «подвинуться» в снижении процентной ставки банк не всегда может. Бывают случаи, 

когда банк имея определённую заинтересованность удержать значимого клиента, снижает 

процентную ставку до предельного минимума. В этом случае, нельзя сказать, что банк 

однозначно уйдёт в минус или будет работать в ноль. Но, таким решением, банк получает 

потенциальный риск ликвидности проекта. Поэтому банки особенно заинтересованы в 

получении от НБК дешёвых денег, путём участия в осваивании денежных средств в рамках 

реализуемых государственных программ.  

Особенности конкурентной стратегии казахстанского банка (на примере АО 

«Народный Банк Казахстана»). 

В современных реалиях, политика банковской системы и её работа на рынке во многом 

зависит от конкурентной среды. Чтобы плотно стоять на ногах и быть востребованным, 

банки практически в режиме «онлайн» разрабатывают и предлагают рынку всё больше 
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кредитных продуктов и услуг. Коммерческие банки сами определяют свои наиболее сильные 

конкурентные преимущества: качество предоставляемых банковских услуг, устойчивая 

клиентская база, высококвалифицированный персонал, конкурентные процентные ставки 

для определённых секторов промышленности и другое. Каждый банк борется за своего 

клиента на рынке денежно-кредитных отношений. 

Сегодня банковский сектор страны составляет 26 банков второго уровня, из которых 14 

– банки с иностранным участием. На период начала 2021 года активы банковского сектора 

составили 43,6% от общего показателя ВВП. 

Определённо самым ярким и лидирующим банком в Казахстане является АО «Народный 

Банк Казахстана». Коммерческий банк, который несёт свои историю и развитие более 97 лет. 

За своё существование, банк образовал универсальный коммерческий банк. Банк входит в 

группу компаний «Халык», которая осуществляет банковскую, страховую, брокерскую и 

лизинговую деятельности на территории не только Казахстана, но также России, Киргизии, 

Грузии и Таджикистана.  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год АО «Народдный Банк 

Казахстана» во многом говорят сами за себя: 

- По итогам года, банк вошёл в пятёрку крупнейших банков страны, где разместились 

АО «Народный банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», АО «Kaspi Bank», АО «ForteBank», 

АО «Банк Центр Кредит». 

- Занимает первую строчку рейтинга по притоку средств на счета корпоративных 

клиентов – на 469,9 млрд. тенге и вторую строчку по наращиванию депозитной базы 

физических лиц на 447,4 млрд. тенге, после Kaspi Bank – 491,8 млрд.тенге. 

Кредиты экономики, млрд. тенге (согласно регуляторной отчётности БВУ) 

 

- Первая строчка по получению прибыли за прошлый год – 318,4 млрд тенге. 

Масштаб развёрнутой деятельности банка, сегодня даёт огромное преимущество в 

кредитовании, в частности кредитовании крупных компаний. У банка накопленный большой 

капитал, размер которого превышает 1,150 триллиона тенге, а лимит на одного заёмщика, но 

нормативам Национального Банка Казахстана, составляет 25% от капитала, что также 
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является самым большим показателем среди БВУ. Такой потенциал позволяет банку 

кредитовать не только местный бизнес, но также национальные и международные компании. 

Банк имеет все возможности осуществлять привлечение денег под более низкие ставки 

вознаграждения.   

АО «Народный Банк Казахстана» приоритетными задачами конкурентных преимуществ 

ставит следующее: развитие крупнейшей филиальной сети, положительную узнаваемость 

имени и имиджа, по-прежнему повышение работы с физическими лицами. Банк активно 

развивает позиции в корпоративном и инвестиционном банкинге, продвигает частным 

инвесторам услуги в области финансового планирования и консультирования, 

инвестирования в финансовые и нефинансовые механизмы, оказывает услуги по управлению 

активами.  

Банк принимает активное участие в нескольких государственных программах, в том 

числе ипотечных. Кроме этого, у банка есть собственная программа ипотечного 

кредитования. Банк, имея в активе более чем достаточный капитал и принимая активное 

участие в государственных программах, имеет привлекательные и конкурентоспособные 

процентные ставки по кредитам и депозитам. 

 На постоянном принципе, банк разрабатывает и внедряет проекты по онлайн-

обслуживанию и кредитованию населения, которые предусматривают практически 

аналогичный комплекс процедур что и при обычном кредитовании.  

В группе компаний «Халык» насчитывается более 17 тысяч квалифицированных 

сотрудников в шести странах присутствия, что обеспечивает основное конкурентное 

преимущество.   

13 апреля текущего года Международное агентство Fitch Ratings повысило 

долгосрочный рейтинг дефолта Народного банка до инвестиционного уровня: с «ВВ+» до 

«ВВВ-». В Казахстане, Народный Банк стал первым частным банком без иностранного 

участия, который получил инвестиционный рейтинг. По оценкам специалистов, данный 

рейтинг даёт в перспективе возможность расширить доступ к более дешёвому 

финансированию. Часто институциональные инвесторы, согласно своей политики 

сотрудничества, не инвестируют в высоко рисковые бумаги. При получении 

инвестиционного рейтинга, банк как бы доказывает свою устойчивую репутацию. Будет ли 

Народный банк использовать полученную возможность неизвестно, но очередное 

конкурентное преимущество получено. Кроме повышения в рейтинге Народный Банк 

Казахстана, агентство также пересмотрело прогноз банковской системы Казахстана и с 

«негативного» повысило до «стабильного». 
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Пример результатов деятельности и стремление к развитию АО «Народный Банк 

Казахстана» доказывает, что банковская система Республики Казахстан стремиться не 

просто «выжить» на переменчивом рынке с денежно-кредитной политикой, но и получить 

рост и развитие. Однако, в текущее время банки всё же нуждаются в поддержке государства. 

В условиях острой конкуренции многие коммерческие банки стремятся к построению 

процессов долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами. Банки на постоянной 

основе изучают, разрабатывают и применяют программы лояльности, которые в свою 

очередь, позволяют минимизировать производственные издержки и обеспечивают высокий 

доход на протяжении длительного периода времени. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Бұл мақалада «Бурабай» Мемлекеттік ұлттық табиғи паркі мемлекеттік мекемесі 

аумағындағы дәрілік өсімдіктердің түрлік құрамы зерттелді. Нәтижесінде зерттелген 

аумақтың флорасында дәрілік өсімдіктердің 41 тұқымдасы, 154 туысқа жататын 232 түрі 

анықталды. «Бурабай»  МҰТП аумағында кездесетін дәрілік өсімдіктерге экологиялық 

сараптама жасалып, ксерофиттердің 31 түрі, мезофиттердің  175 түрі, гигрофиттердің 17 түрі 

және гидрофиттердің 9 түрі кездесті.  Дәрілік өсімдіктердің тіршілік формалары жергілікті 

жағдайларға ұзақ бейімделу нәтижесін көрсететіндігі айқындалды. «Бурабай» Мемлекеттік 

ұлттық табиғи паркі мемлекеттік мекемесі аумағындағы дәрілік өсімдіктердің түрлерінің 

тіршілік формаларына байланысты көпжылдық өсімдіктердің 144 түрі, біржылдық 

өсімдіктердің 29 түрі, екіжылдық өсімдіктердің  20 түрі , Жартылай бұталардың 8 түрі, 

ағаштың 11 түрі,  бұташықтың 2 түрі және  жартылай бұташықтың 1 түрі анықталды. 

Мындаған жылдар бoйы адамзат адамның әртүрлі аруларымен күресуге дәрілік 

өсімдіктерді пайдаланды. Әрине ол әртүрлі eлдерде әрқалай және әртүрлі дәрежеде 

пайдаланылады. Дамыған елдерде дәрілік өсімдіктерді пайдаланудың өте бай тәжірибесі 

жинақталды. ХХ ғасырда ғылым мен техниканың дамуы нәтижесінде фaрмакологияда 

синтeтикалық химияның дамуы көптеген демеулерді емдеуге пайдалануға болатын жасанды 

препараттарды өмірге әкeлді. Осының нәтижесінде көптеген елдерде сол синтетикалық 

препараттарды пайдаланудың нәтижесінде дәрілік өсімдіктерге деген көзқарас өзгере 

бaстады, яғни қызығушылық төмендеді.  

Халық медицинада қолданылатын дәрілік өсімдіктерді зерттеу және емдік қасиеттерін 

анықтауда ғылыми медицинада әлі күнге дейін белгісіз болуда. Өнеркәсіпте дәрілік 

шикізаттың күннен- күнге керек болуына байланысты, олардың республика көлемінде өсетін 

жерлерін зерттеу және қорларын анықтау маңызды міндет болып отыр.  

 Дәрілік өсімдітeрдің aдам организміне келіп түскеннeн соң, оған әсер ететін химиялық 

қосылыстар болады. Негізгі әрекет етуші химиялық қосылыстарға: алкалоидтар, 

гликoзидтер, кумариндер, эфир майлары, витаминдер жатады.  Қазіргі кезде 

өсімдіктерденалынған дәрілік препараттар 40% құрайды [1].  

Алкалоидтар биологиялық активті заттар болып табылатын күрделі органикалық 

қосылыстар [2]. Медицинада морфин, эфедрин, атропин сияқты препараттар, алкалоидты 

шикізаттың ұнтақтары жүйке жүйесі және ішкі мүшелердің аурулары кезінде кеңінен 

қолданылады. К.В.Доброхотова, А.А.Писарев [3] болжамдары бойынша алкалоидтар гүлді 

өсімдіктердің құрамында көп мөлшерде кездеседі. Оның ішінде Ranunculaceae Juss. 

тұқымдасына жататын өсімдіктер алкалоидты қосылыстарға бай.  

Витаминдер- адам организміне ең қажетті химиялық заттар. Витаминді препараттарда 

гиповитаминоз және авитаминоз кезінде қолданлады. Табиғи витаминді ресурстар ішінде 

және поливитаминді препараттар даярлау кезінде өте жоғары биологиялық активті болып 

итмұрын жемісі саналады [4].  

Эфир майлы өсімдіктерді А.Ф. Демидовская 5 жыл бойы зеттеген. Күрделі гүлділер 

(Asteraceae), ерінгүлділер (Lamiaceae) және тағы басқа тұқымдастар эфир майының 
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өсімдіктерінің ішінде ең бағалысы болып саналады. Эфир майының құрамынды бөлігі- 

терпен, одан таза түрде медицинада камфора, ментол, эвгенол, тимол алынады [5].  

Дәрілік өсімдіктердің биологиялық белсенділігінің спектрі оларда әртүрлі химиялық 

кластарға, топтарға жататын эфир майларының, флавоноидтардың, полифенолдардың, 

полисахаридтердің және т.б. заттардың болуына байланысты. Дәрілік өсімдіктердегі әртүрлі 

заттардың саны оннан бірнеше жүзге дейін болуы мүмкін. Өсімдіктің фармакологиялық 

әрекеттілігі сол нақты өсімдіктің нақты химиялық құрамында тікелей байланысты [6]. 

Сонымен заттар дәрілік өсімдіктің шипалық қасиеті жоғарыда келтірілген заттардан, басқа 

кейбір әлі толық анықталмаған фармакологиялық әсері бар заттардың болуына 

(антрогликозидтер, алкалоидтар, стероиды қосылыстар және т.б.) байланысты. Мұндай 

заттардың белсенділік дәрежесі мен сипатына байланысты кейбір дәрілік өсімдіктерді улы 

өсімдіктер қатарына жатқызады [7]. 

Зерттеу жұмысымыздың мақсаты- «Бурабай» Мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 

(МҰТП) аумағының флорасында кездесетін дәрілік өсімдіктердің түрлерін зерттеу. 

«Бурабай» МҰТП флорасын көптеген зерттеушілердің назарын аударды. Бұл мәселеге 

Г.Ж. Сұлтанғазинаның, А.Н. Куприянов, И.А. Хрусталева (2012-2014) [8], Хусаинов А.Т., 

Мемешов С.К., Дурмекбаева Ш. Н. және т.б. [9], ғалымдардың еңбектері арналған.  

Жиналған гербарийдегі түрлерді анықтау және олардың конспектісін түзу үшін 

белгілі «Флора Казахстана» (1956-1966) [10], Н.В. Павловтың «Растительное сырье 

Казахстана» (1947) [11] еңбектері пайдаланылды.  

Зерттелген аймақтан жиналған өсімдіктердің түрлері мен туыстарының латынша 

атауларын жазуда С.К. Черепановтың (1995ж.) еңбегіне сәйкес жүзеге асырылды [12].Ал 

өсімдіктердің орысша және қазақша атауларын жазуда С.А. Арыстанғалиевтің (2002) еңбегі 

пайдаланылды [13]. 

Зерттеу жұмыстың нәтижесінде Ақмола облысындағы «Бурабай» МҰТП аумағындағы 

дәрілік өсімдіктердің түрлік құрамы анықталды. Зерттелген аймақтың флорасында дәрілік 

өсімдіктердің 41 тұқымдасы, 154 туысқа жататын  232 түрі анықталды (1-кесте). 

 

 

Кесте 1 

«Бурабай» Мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағында кездесетін дәрілік 

өсімдіктердің түрлік  құрамы 

 

№ Тұқымдас атауы Туыс 

саны 

Түр саны 

1 2 3 4 

1.  Қоңырбастар (Астық)  – Poaceae Barnhart.–Мятликовые 

(Злаки) 

9 14 

2.  Алисмалылар - Alismataceae Vent. –Частуховое 1 2 

3.  Айлаулықтар – Boraginaceae Juss. –Бурачниковые 3 3 

4.  Алқалылар – Solanaceae Juss. –Пасленовые  2 2 

5.  Алабұталар  - Chenoposidaceae Vent. –Маревые 3 4 

6.  Бақажапырақтар – Plantaginaceae  Juss. –Подорожниковые 3 7 
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7.  Бұршақтар  – FabaceaeLindl.–Бобовые  10 20 

8.  Валерианалар –ValerianaceaeBatsch. –Валериановые 1 1 

9.  Елекшөптер – Junacaceae Juss. –Ситниковые 1 1 

10.  Жуалар (Пияз) – Alliaceae J. Agardh –Луковые 1 2 

11.  Жидектер – Elaeagnaceae Juss. –Лоховые  1 1 

12.  Кермектер – Limoniaceae –Кермековые  1 1 

13.  Крестгүлділер – Brassicаceae –Крестоцветные 17 19 

14.  Көкгүлділер  – Gentinaceae Juss. –Горечавковые  1 1 

15.  Көкбұталар – Ericaceae Juss. –Вересковые 4 4 

16.  Күрделігүлділер – AsteraceaeDumort.–Астровые  25 45 

17.  Қалампырлар – Caryophyllaceae –Гвоздичные  4 6 

18.  Қарлығандар– Grossulariaceae DC. –Крыжовниковые 1 3 

19.  Қайыңдар – Betulaceae S. F. Grey –Березовые 2 3 

20.  Қалақайлар– Urticaceae Juss. –Крапивные 1 2 

21.  Қазтамақтар – Geraniáceae Juss. –Гераниевые 2 4 

22.  Құлқайырлар – Malvaceae –Мальвовые 3 3 

23.  Құртқашаштар – Iridaceae Juss. –Касатиковые 1 1 

24.  Қияқөлеңдер– Cyperaceae Juss. –Осоковые  2 2 

25.  Қасқыршөптер – Asparagaceae –Спаржевые 1 1 

26.  Құртқашаштар – Iridaceae Juss. –Касатиковых   

27.  Қоңыраугүлдідер – Campanulaceae Juss –Колокольчатые  1 2 

28.  Лалагүлдер – LiliaceaeJuss.–Лилейные  1 1 

29.  Орхидеялар – Orchidaceae –Орхидные  2 2 

30.  Примулалар – Primulaceae Vent. –Первоцветковые 3 4 

31.  Раушангүлділер – Rosaceae Juss. –Розоцветные  20 29 

32.  Рияндар – Rubiaceae Juss. –Мареновые 1 2 

33.  Сабынкөктер – Scrophulariaceae–Норичниковые  4 4 
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34.  Сарғалдақтар– Ranunculaceae Juss.– Лютиковые 9 14 

35.  Тауқалақайлылар – Lamiaceae Lindl. –Яснотковые 4 5 

36.  Тергүлділер  – Lytrhaceae Jaumt. –Дербенниковые  1 1 

37.  Тарандар – Polygonaceae Juss. –Гречишниковые  2 5 

38.  Талдар – Salicaceae Mirb. Ивовые  3 5 

39.  Теңгебастар – Butomaceae Pich. –Сусаковые  1 1 

40.  Шатыршагүлділер– Apiaceae Lindl. –Сельдерейные  2 2 

41.  Шықшылдықтар – Droseraceae –Росянковые 1 1 

 Барлығы:  154 232 

 

Жалпы түр саны бойынша ең көп кездесетінAsteraceae тұқымдасы (25 туыс пен 45 

түр),  екінші орынды  Rosaceae Juss. тұқымдасы (20 туыс және 29  түр), үшінші орынды 

Fabaceae Lindl. тұқымдасы (10 туыс және 20 түр) тұқымдасы алды. Cruciferae Juss. 

тұқымдасынан 17 туыстың 19 түрі,  Poaceae Barnhart. және Ranunculaceae Juss.  

тұқымдастарынан 9 туыстың 14 түрі, CaryophyllaceaeJuss. тұқымдасынан  4 туыстың 6 түрі 

кездесті, ал қалған тұқымдастардан 1-5 түрлерден кезікті.  

AsteraceaeDumort.тұқымдасына жататын 19 түрі дәрілік өсімдіктерге жататыны 

анықталды. Кейбір түрлері фармакопеяға енгізілген. Оларға: Taraxacum officinale Wigg., 

Tephroseris integrifolia, Artemisia absinthium L., A. vulgarisL. Sp.pl.,  Achillea millefolium L., 

Tussilago farfara L., Chamomilla reculta жатады.  

Artemisia vulgaris L. Sp.pl.– шалғындар мен орман алқаптарында өсетін кең таралған 

шөпті өсімдік. Жемісі, жапырақтары және гүлдерінің құрамы эфир майына өте бай. Эфир 

майларында кейбір терпеноидтар (соның ішінде камфора) және көптеген сесквитерпендер, 

соның ішінде туйон, азулендер және биологиялық белсенділігі дәлелденген басқа 

қосылыстар табылды. Ресми медицина Achillea millefolium L.дәрілік өсімдік ретінде таниды. 

Ол гемостатикалық, тұтқыр қабынуға қарсы және бактерияға қарсы агент ретінде 

қолданылады. Сондай-ақ зәр шығару жолдарының қабыну асқазан мен ішек аурулары үшін 

тағайындалады [14]. 

Rosaceae Juss. тұқымдасына жататынRosa spinosissima L., – Rosa a.s Lindl.құрамында 

С дәрумені және одан  басқа A, B, B2, K, P дәрумендері, минералдар, органикалық 

қышқылдар, флавоноидтар, таниндер мен глюкоза бар; тұқымдарында ванилин кездеседі. 

Бұл заттардың болуы Rosaceae Juss. тұқымдасына жататынөсімдіктердің құндылығын 

арттырады.Бұлтұқымдасқа жататын Rosa spinosissima L., Rubus idaeus L.,R. saxatilis L., 

Fragaria versa L. , Padus avium Mill. (P. racemosa Lam.) Gilib.), өсімдіктерінен  шай, тұнбалар 

дайындалады, ол дәмі жағымды ғана емес, сонымен қатар суыққа қарсы профилактика 

ретінде танымал, сергітетін әсер береді және сонымен бірге дененің қорғанысын aрттырады. 

С дәрумені антиденелердің пайда болуын ынталандырады және инфекцияларға қарсы 

қорғанысты белсендіреді. Жоғары температурада С дәрумені ағзаға тез тұтынылатындықтан, 

бұл адамның С дәруменінен қорғану үшін қажет екендігінің және оны ағзаға енгізу 

қаншалықты маңызды екендігінің тағы бір көрсеткіші. 

Fabaceae Lindl. тұқымдасына жататын өсімдіктер де дәрілік қасиетке ие, олар: 

Glycyrrhiza uralensis., Trifolium pratense L., Medicago falcata L., Astragalus lasiophyllus., 

Lathyrus pratensis L., L.tuberosus L., Melilotus albus Medik., Caragana arborescens және т.б.  
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жараларды емдеу, қабынуға қарсы, ауырсынуды басатын және ісікке қарсы әрекеттермен 

сипатталады, одан басқа антисептикалық, улануға қарсы, гемостатикалық қасиеттерге ие. 

Trifolium pratense L.препараттары ауыр етеккір, aнемия, қуықтың қабынуы, жатырдың қан 

кетуі, бронх демікпесі, бронхит, созылмалы жөтел, ентігу үшін қолданылады. 

Атеросклероздың алдын алу үшін, рахит ауруы кезінде балаларға арналған ванна жасағанда; 

көз бен құлақтың қабыну ауруларына, туберкулезге қарсы тиімді қолданылады [15]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается национально-нравстенные ценности детской 

поэзии на основе казахской и английской литературы.  

Ключевые слова: детская поэзия, традиции, поколение, нравстенность, стихи, ценности. 

Annotation. This article examines the national and moral values of children's poetry based on 

Kazakh and English literature. 

Keywords: children's poetry, traditions, generation, morality, poems, values. 

 

     Әрбір халықтың тарихи өмірінде қол жеткізген ең құнды дүниелері – рухани және адами 

қасиеттері, моральдық нормалары, ұлттық құндылықтары бар. Ұлттық құндылықтар – 

қандай да бір этникалық қауым өкілдерінің өзіндік тарихи көрінісі бар рухани мұраттарының 

жиынтығы. Ұлттық құндылықтардың әрбір халықтың өмірінде алатын орны өзгеше екені 

белгілі. Сондықтан да әрбір жаңа ұрпақ үшін мәнді тәрбие – ұлттық тұрғыдағы тәрбие үлгісі 

болып табылады. Өйткені, мұнда тәрбиенің негізі ғасырлар бойы қалыптасып келген асыл 

рухани құндылықтар және биік ізеттілік пен моралдық тұрғысындағы ұрпақтан-ұрпаққа 

жалғасып жататын, адамның адамдық қасиетін нығайтып әрі асылдандыра түсетін, халықтың 

даналық өмір–салтынан туындап отыратын бұлжымас ережелер мен қағидалар құрайды. 

[1,120] 

       Бұл мақалада біз қазақ және ағылшын тілдеріндегі балалар поэзиясының ұлттық – 

адамгершілік құндылықтары мәселесін қарастырып, екі мәдениеттің ерекшелігін 

айқындайтын боламыз. 

       Бала бойында эстетикалық талғамды қалыптастыру дегеніміздің өзі - түрлі жағдайларда 

шығармашылық әрекет жасауға қабілетті, жан - жақты жетілген жеке тұлғаның 

қалыптасуына қызмет ету деген сөз. Бұл орайда балалар поэзиясының көркемдік мүмкіндігі 

аса мол. Солардың бірі - баланы асқақ армандарға жетелейтін, қаһармандық істер жасауға 

құлшындыратын, сұлулық пен жарасымдылыққа ұмтылдыратын, сондай - ақ, келеңсіз 

құбылыстар мен ұнамсыз мінездерден бой тартуға баулитын көркем бейнелер жасау. Балалар 

поэзиясындағы әрбір көркем бейне жас оқырманды бей-жай қалдырмауға тиіс. Жан-жақты 

тұлғаланған әдеби қаһарманнан бастап, тілдік қолданыстың ең кіші бөлшегіне дейін баланың 

эстетикалық сезімдеріне әсер етуі қажет.Яғни, балалар поэзиясындағы әрбір әдеби қаһарман 

жан дүниесі таза, сезімі шынайы жас оқырманды өзінің шыншылдығымен иландыруы шарт 

болса, тілдік қолданыстағы әрбір бөлшек мейлінше бейнелілігімен, суреттілігімен даралануы 

шарт. Бұл, әрине, аса қиын да күрделі шығармашылық міндет, көркемдік проблемасы. 

Белгілі ақын С. Жиенбаевтың: «Бесік жырынан» басталатын балғындар өлеңінің, әйтеуір, бір 

құдіреті бар. Соған қарағанда, ән - өлең бала бойына ана сүтімен бірге таралатын болу керек. 
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Әйтпесе, бөбекті өлеңмен қалай ұйықтатып, өлеңмен қалай оята алады? Дүниеден хабары 

жоқ, бесікте жатқан сәбиді өз ырқына көндіріп, өз дегенін істететін - өлеңнен артық керемет 

бола ма?! Ал ондай өлең оп-оңай шыға қоя ма?» [2,31] - деп таңырқауының сыры да осында 

болса керек. Баланың эстетикалық талғамын қалыптастыруға бағдар ұстанатын балалар 

поэзиясындағы көркемдік мәселесі әр кезде бірдей үлкендер әдебиетіндегі көркемдік 

проблемасымен теңес тіре қарауға келе бермейді, сол себепті бұл мәселені қайсыбір тұстарда 

балалар поэзиясының өзіндік ерекшеліктерінен өріс тете танып - білген орынды болмақ. 

Алайда, балалар поэзиясын да өзіне ғана тән ерекшеліктер болады дегенде, ол ерекшелік тер 

балаларға арналған туындылардағы көркемдік мәселесін әдебиеттің өзге салаларына 

қойылатын көркемдік талаптары нан мүлдем бөлек, сезімен - өзі шектелген мәселе ретінде 

қарас тыруға жол ашпайды. Керісінше, мәселені сөз өнеріндегі барша тектер мен түрлерге, 

жанрларға ортақ көркемдік талаптарынан өрбіте отырып, балалар поэзиясына тән 

көркемдіктің өзіндік белгілері мен себептерін тарқата танып - білу қажеттігін аңғартады. 

Яғни, өнер түрлерінің баршасына ортақ көркемдік талаптарына балалар поэзиясында да 

жауап берілуге тиісті. Себебі балалар поэзиясы - көркем өнердің, оның ішінде көркем 

әдебиеттің құрамдас бір бөлігі. Көркемдіктің өмір сүру ортасы болып табылатын өнер 

жайында айтқан В.Г.Белинский пікіріне көңіл қойсақ, ол өнер мен оның түрлері, міндеті 

туралы ойын: «...искусство есть выражение великой идеи вселенной в ее бесконечно 

разнообразных явлениях! Прекрасно было где - то сказано, что повесть есть краткий эпизод 

из бесконечной поэмы судеб человеческих! Под это определение повести подходят все роды 

художественных созданий. Все искусство поэта должно состоять в том, чтобы направить 

читателя на такую точку зрения, с которой ему видна была вся природа в сокращении, в 

миниатюре, как земной шар на ландкарте, чтобы дать ему почувствовать веяние, дыхание 

этой жизни, которая одушевляет вселенную, сообщить его душе этот огонь, который 

согревает ее» [3,32] - деп жеткізеді. Орыс сыншысының «адам тағдырынан алынған 

сарқылмас дастанның шағын эпизоды - повесть» хақында айтқан пікірін өзіміз қарастырып 

отырған мәселеге қатысты алар болсақ, балаларға арналған әрбір туындыда  

«жаратылысқа жан біту» қажеттігін, «оқырман өмірдің лебін, тыныс - демін сезінуі» 

қажеттігін көреміз, қысқасы, әрбір туындыда өзінше бір жаңа әлем - көркемдік әлемі 

жасалуы қажеттігін танимыз. Балалар поэзиясындағы көркемдік әлем – көркемдік - 

эстетикалық талаптар тұрғысынан игерілген және баланың таным аясы мен білім деңгейіне 

сәйкестендіріле шығармашылықпен өңделіп, жаңаша бейне иеленген баланың өзі, оның жан-

дүниесіндегі сан қилы құбылыстар, санасы мен сезіміндегі түрлі өзгерістер, оның идеалы, 

арман - мұраты, бала жанарына іліккен әлеуметтік өмір мен қоршаған табиғаттың алуан 

қырлары. Ол әлемнің тіршілік ортасы - өзара біріге келіп, біртұтас балалар поэзиясын 

кұрайтын жеке - жеке шығармалар.  

         Балалар поэзиясының көркемдік - эстетикалық ерекшеліктері Өткен ғасыр басында 

жазған мақалаларының бірінде Ә.Бөкейханов ұлттық поэзияның ерекшелігіне байланысты 

ойын: «Жақсы, көркем жырда сол уақыттағы қазақтың болмыс - салты көрініп тұруға лайық» 

[4,302] - деп білдірген болатын. Пікір мәні қандай да бір халықтың көркем әдебиеті үшін 

бірінші кезектегі мәселе ұлттық сипат болып табылатындығын аңғартады. Бұл талап бүгінгі 

балалар әдебиетінде өз арнасын тауып, өрістей дамып келе жатқан балалар поэзиясына да 

қатысты. Өйткені қазақ балалар поэзиясы да – халықтың рухани мәдениетінен тамыр тартып 

жатқан көркемдік құбылыс. Бұл орайда М. Қаратаев пікіріндегі ой мазмұнына жүгінсек, ол: 

«Әдебиет деп аталатын сөз өнерін шартты түрде бейне бір дарияға баласақ, оған сылдырап 

ағын бұлақ суы да құяды, сел боп ағып қар суы мен жаңбыр суы да құяды. Ақыры, дарияның 

ұлы арнасы теңізге құйып, жер байлығын, жер салтанатын құрады. Жерден шыққан су да, бу 

да, әлем дүниесінде қаншама түрін, түсін өзгерткенмен, қайта айналып жер - анасын табады. 

Халықтың, тілі мен әдебиеті де сол іспетті. Құнарлы нәрін халықтан алады да, қаншама 

түрін, түсін өзгерткенмен, қайта өзінің тегін табады, халық қазынасын жасайды»  

[5,139] - дейді. Демек, ұлттық балалар поэзиясы да көркемдік нәрін халық мәдениетінен ала 

отырып дамиды, жетіледі, толысады, кемел дікке бет түзейді.Сыртқы дүниесінде уақыт 
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дамуына байланысты өзгерістер болғанымен, түптеп келгенде, туған ортасынан, бастау 

көзінен қол үзіп кетпейді.Өйткені балалар поэзиясы да, ең алдымен, ұлттық мәдениет 

перзенті. 

Балаларға арналған әрбір туындыда жасалған үлкенді - кішілі көркемдік әлем баланың 

жанына жақын, ұғым - түсінігіне лайық, әсерлендіру қуаты мол болған жағдайда ғана, бала 

көңілінде жатталып қалады, балалық қиялын қанаттандыра алады. Басқаша айтқанда, 

балаларға арналған поэзиялық туынды өз оқырманының көңіліндегісін қапысыз тауып, дәл 

жеткізуі шарт.  

Ол үшін балалар поэзиясында жасалатын көркемдік әлем баланың өз болмысынан бастау 

алуы, бала түсінігіне лайық болуы қажет. Ойымыз түсінікті болсын, Ә.Дүйсенбиевтің 

танымал өлеңдерінің біріне назар аударып байқалық :  

Ел жатқанда жатпаған, 

Мен деп тыным таппаған, 

Бақыты уилін баланың, 

Аман - сау бол , ақ мамам. 

Кулімдеген көзіңнен 

Күн мейірімі сезілген. 

Бұл жалғанда балаға 

Жақын жан жоқ өзіңнен.[6,24] 

      Бұл өлең - жарық көрген сәтінен бастап, бірнеше буын өкілдерінің жаттап өскен өлеңі, 

шындығында, бала жадында өзінен өзі жатталып қалатын өлең. Себеп неде? Себеп - өлеңде 

бейнеленген көркемдік шындықтың баланың өз болмысынан бастау алып жатқандығында. 

Байқалып тұрғандай, өлең тақырыбында да, поэзиялық маз мұнды құрап тұрған көркемдік 

шындықтан да, ақынның тілдік қолданысында да тосын жаңалық жоқ. Тақырып - анаға деген 

бала махаббаты. Көркемдік шындық – баланың өз анасына деген алғаусыз сезімінің суреті. 

       Балаларға арналған кез келген туындыда ескерілуге тиісті ең маңызды да ардақты міндет 

жас оқырманды өз ана тілінің қадір - қасиетіне жете білуге тәрбиелеу болып табылары 

даусыз шындық. Бұл талап, әсіресе, қазақ тіліне қатысты проблемалар аса ауқымды болып 

тұрған қазіргі таңда айрықша маңызды. Аталмыш өлеңге бірінші кезекте осы тұрғыдан назар 

салар бол сақ, бұл орайда «Сылдырмақтың» өтеп тұрған парызы зор. Бала бойында өзінің ана 

тіліне сүйіспеншілік, құрмет сезімдерін қалыптастыру ана тілі туралы, ана тілін сүю 

қажеттігі туралы өлеңдерді көптеп жазып, соларды талмай жаттату арқылы іске асады деп 

қана түсіну жаңсақтыққа ұрындырмақ. Әрине, бұл мәселеде ана тіліне арналған әсерлі 

туындылардың маңызды рөл атқаратыны даусыз. Алайда балаларға арналған поэзияның бұл 

орайдағы мүмкіндігі де, міндеті де аса мол екендігін есте тұтқан абзал. Сондай 

мүмкіндіктердің бірі тілдік қолданыста әуезділік (А.Байтұрсынов) пен баланың жас 

ерекшелігіне лайықты сөз мағыналылығын құнттау болып табылады.  

        Балалар поэзиясында сөз қолдану барысында көзделетін басты мақсат шығармадағы 

әсерлі көркемдікке қол жеткізу, шынайы бейне жасау болып табылатыны даусыз. Аталған 

мақсатқа жету үшін балаларға арналған поэзиялық шығармаларда тура мағыналы сөздермен 

қатар, орайлы сәттерде түрлі үлгідегі ауыспалы мағыналы сөздер де, бейнелі мағыналы 

сөздер де пайдаланылады. Түрлі мағынада орынды қолданылған сөздер балаға ана тілінің 

қуатты мүмкіндігін сезінуге әсер етіп, ана тіліне деген құрметін, сүйіспеншілігін арттырады. 

Өз ойын, сезімі мен әсерін, танығаны мен білгенін еркін де, мағыналы әрі әсерлі жеткізуге 

бейімделеді. Бұл – бала бойында адамға ғана тән қасиеттерді дамытуға септесу деген сөз. 

Осы орайда Ө.Тұрманжановтың «Пеш ішінде күн жатыр» деген өлеңіне зер салып байқар 

болсақ, тілді бейнелі қолданудың сәтті үлгілерін көрер едік:  

Далада - қыс, уйде - жаз,  

Пеш ішінде күн жатыр. 
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Отпен ойнап бала мәз.  

Тыста тентек қыс батыр.  

 

Тісін қайрап, тістеніп,  

Долданады ысқырып,  

Кетпесін деп ішке еніп  

Ақ найзалы үскірік.  

 

Ана есігін қымтайды,  

Тиегін тартып бекітіп.  

Шоғын шағып ұнтайды  

Сексеуілдің екі тұп... [6.28] 

        Шындыққа жүгінер болсақ, қазіргі таңда дәл осы өлеңді ауылда өсіп келе жатқан бала 

болмаса, бүгінгі қала баласының бірден түсініп, қабылдай қоюы қиын болар. Оның себебі 

өлеңнің әлсіздігінде емес, бүгінгі қала баласына өлеңде бейнеленген суреттің көзтаныс 

болмауында жатыр. 

Шындығында да, ұлттық балалар поэзиясы - әдеби - көркемдік дәстүрі ежелгі жәдігерлер мен 

халықтық әдеби мұралардан енші алып, балалар дүниесіне арнайы бет түзеген кезеңінен 

бергі аралықта тақырыптық - идеялық жағынан да, жаратылыс сырын көркемдік-

шығармашылық тұрғыдан игеру және танып-білгенін бала болмысына лайықтай ұсыну 

жағынан да, тәрбиелік тағылымдық қуаты жағынан да кемелденіп келе жатқан, толассыз 

ізденіс үстіндегі әдебиет саласы.  

          Ал, ағылшындықтар үшін поэзия - тілді грамматикалық және танымдық жағынан 

дамытудың жақсы тәсілі. Поэзия сезім білдіру, моральдық және әлеуметтік мәселелер туралы 

ой қозғауға көмектесетін сөздер жиынтығы. Поэзия прозадан және басқа әдеби жанрлардан 

ерекшеленеді себебі, ол сезім мен жағдайды нақты түсіндірместен білдіре алады. Поэзия 

өмір, қоғам және құндылықтар туралы айтудың жақсы құралы болып табылады. Тарих 

профессоры Бу Андерссон поэзияның өзі құндылықтары туралы: “Поэзия әрдайым ақын мен 

оқырман арасындағы диалог ретінде оқылуы керек, өлеңде құндылықтар мен алғышарттар 

талқыланады. Сонымен қатар поэзия құндылықтарды үйретудің тамаша тәсілі”- деп ой 

түйіндейді. Осыған орай, Андерсон бірнеше себептер келтіреді. Біріншіден, поэзия 

оқырманына басқа контекстерді және басқа адамдардың өмірін түсінуге 

көмектеседі.Екіншіден, поэзия эмоционалды өмірге есік ашады, сондықтан оқырманына 

қорқынышын жеңуге көмектеседі. Үшіншіден, поэзия оқырманына қиын жағдайларды 

жеңуге және өз өмірлері мен өмір тарихын сөзбен жеткізуге көмектеседі. 

         Кейбір балалар әдебиетті  терапиялық құндылығы үшін сүйсіне оқиды. “The Loner” 

Эстер Уайердің оқиғасын оқыған бала мигранттардың лагерлерін жалғыз аралап жүрген аты-

жөні жоқ балаға жанашырлық танытады, сол сияқты “Drop-Dead” даулы кітабында 

жалғызбасты бала және оның қауіпсіздік пен конформизмнің мағынасы туралы ішкі шатасуы 

бейнеленген. 

        Адамның сұлулыққа деген жақындығының түрі жапон хайку сияқты шығыс өлеңдерінде 

көрінеді. Ричард Льюис Бұл сұлулық философиясына керемет үлес қосты,оның “The Moment 

of Wonder” Қытай және Жапон шеберлерінің суреттерімен бейнеленіп, сол елдердің поэзия 

жинағымен құрастырылған. Льюис сонымен қатар Хелен Батфилдтің керемет фотосуреттері 

бар үш кітап шығарды. Солардың бірі - “Of This World” жапон ақыны Иссаның өмірі мен 

поэзиясын бейнелейтін ақынның өмірі жайында. Қалған екі кітап – “TheWind and the Rain” 

and ‘The Park . Осы жинақтардың әрқайсысындағы өлеңдер табиғаттың тыныш сұлулығына 

бағытталған. 
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The Wind and The Rain : 

Like the wind, I run. 

Like the rain, I sing. 

Like the leaves, I dance. 

Like the earth, I am still.[7,28] 

        Ағылшын балалар әдебиетінің келесі құндылығы-бұл сөздердің ғажайып күші. “Alice in 

Wonderland” “Through the Looking Glass” шығармалары және "Jabberwocky" өлеңі өзінің 

ерекше  "brillig", "slithytoves" and "frumius Bandersnatch"  секілді автордың жаңа сөздеріне 

түсінік береді. Джеймс Тербер “The Wonderful”- де әлемнің сатиралық қиялын ұсынады. Бұл 

кітапта Виктория таңқаларлық жерлерде жоғалған жиырма алты әріпті іздеуде көптеген 

оқиғаларды бастан кешіреді.  

Jabberwocky: 

…Beware the Jabberwock, my son! 

The jaws that bite, the claws that catch! 

Beware the Jubjub bird, and shun 

The frumious Bandersnatch!”…[7,36] 

       Әдебиеттің өнерді бағалауға қосқан үлесі де ағылышндықтар үшін құндылыққа 

айналған. Соңғы жылдары өнер, опера, әйгілі суретшілер, балет әртістерін бағалап түрлі-

түрлі кітаптар жазылған. Оқушылар бұл кітаптарды оқып, олардың мәдени дамуына ықпал 

ететін әдемі иллюстрацияларды көре алады. Ламонт Мурдың “The First Book of Paintings” 

туындысы сызық, пішін, кеңістік, жарық, өрнек, тепе-теңдік, ырғақ, контраст және бірлік 

сияқты аспектілер арқылы өнерді бағалауды ұсынады. Бұл беттерде отыз бір суретшінің 

көркемдік стилі бейнеленген. Кеннет Кларктың “Looking at pictures” шығармасы да Титиан, 

Рембрандт, Боттичелли және Гойя сияқты суретшілерді біріктірген.[8,14] 

     Тағы бір ағылшын әдебиетінің ерекше құндылығы-бұл балалық шаққа беретін батырлық 

образ. Балалар ортағасырлық аңыздарды оқи отырып, ішкі ерлік қиялдарын арттырады. 

Дженнифер Вествуд “Medieval Tales” атты ортағасырлық ертегілерді аударып, бейімдеген 

авторлардың бірі. Бұл кітапта студенттер “Chanticleer” және “Sir Gawain and the Green 

Knight” сияқты сүйікті кейіпкерлерін кезлестіре алады. Сондай-ақ “Aucessin and Nicolette" 

және "The Story of Roland" сияқты ертегілерді оқи алады. [9,85] 

Sir Gawain and the Green Knight: 

…Therefore with fearless face 

he stands straight and tall; 

full lively at that New Year 

much mirth he makes with all… 

      Бүгінгі балалар поэзиясы генеалогиялық жағынан құнарлы топырақтан тамыр тартқан, 

типологиялық өрісі әлемдік кеңістікке құлаш ұрған, көркемдік-шығармашылық тәжірибесі 

толысқан, педагогикалық тәрбиелеушілік мүмкіндігі жан-жақты ашылып үлгерген, 

кемелдікке бет түзеген әдебиет саласы болып табылары хақ. Себебі тақырыптық жағынан 

еркін кеңістікке шығып үлгерген қазіргі қазақ балалар поэзиясы - өз оқырманын ұлттық және 

жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде гуманистік арнада жан-жақты жетілген тұлға етіп 

тәрбиелеуге бағдар ұстанған, бұл мақсаттағы шығармашылық әлеуеті де, ізденіс арнасы да 

молайған поэзия. 

      Салт-дәстүрге берік қазақ тәрбиесінде адамды жақсылыққа итермелейтін рухани 

күштердің арасында намыс маңызды рөл жасайды. Намыс адамдық менді қайрай түседі. 

Атап айтсақ, жігіттік намыс болады, туған жерге, дінге, руға, отбасына, істеген қызметіне, 
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ұлт пен ұлысына байланысты намысшыл бола аламыз. Бұл әдеп үлгілерінің абыз, ақын, 

жыраулардың шығармаларына арқау болуының бірден-бір себебі. Қыртпа өлеңінде 

жамандықты тыйылу басты тақырып ретінде қаралады. Ал,ағылшын балалар әдебиетінің 

қазақ әдебиетінен ерекшелігі еркіндігінде, балаларға беретін таңдауында.Яғни, олардың 

ойынша бала өзіне керектінің бәрін жыйып өз мінезі мен ойын қалыптастыруы қажет. 

Қазақ әдебиетінің  ағылшын балалар әдебиетімен жүйелі, ретті байланыстары бар. Ол 

байланыстардың ең өнімді формасы – типологиялық байланыстар. Себебі біз қарастырған 

балалар әдебиетінде тақырыптық, идеялық, проблематикалық, жанрлық ұқсастықтар көп. 

[10, 135] 

      Осыған орай, ұлттық құндылықтарымыз қазақ мәдениетінің негізгі қайнар көздері екені 

мәлім болды. Ғасырлар бойы жалғасын тауып келе жатырған тарихымыздан көшпенді қазақ 

тәрбиесіндегі өркениет, мәдениеттің болғанын бабалар қалдырған мұралардан, халық 

аузында жүрген мақал-мәтелдерден-ақ көруге болады. Қазақтың әрбір айтқан сөзі даналыққа 

сүйеніп, дәстүр мен дін біте қайнасқан үлгісінде көркем бір бейнеде үйлесімділік таба білгені 

анық. Сондықтан да ұлттық құндылығымызды жаңғыртқан кезде ғана біз мәдениетімізді 

жаңғырта тірілте аламыз. 
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Аннотация 

 

Бұл мақалада қашықтықтан оқыту технологиясы, инновациялық әдістердің негіздері 

қарастырылған. 

Тірек сөздер: қашықтықтан оқыту, инновациялық технологиялар, модельдеу, 

инноватика. 

Әлеуметтік салада қолданылатын ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 

компьютерлік технологиялардың, спутниктік теледидардың, поштаның дамуына байланысты 

туады және өз кезегінде кәсіби жоғары білім жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып 

табылады. 

Мұндай технологияларды қолдану білім беру қызметін тұтынушы мен жоғары оқу 

орны арасындағы қашықтықты едәуір қысқартады. Білім беру ресурстары тұтынушының 

географиялық орналасуына қарамастан барлығына бірдей қол жетімді болады. Қазірде 

қашықтан және виртуалды оқыту жүйелерінің үлкен саны әзірленуде. Ең прогрессивті 

жетістіктердің бірі-пәндік аймаққа виртуалды орнату. Сонымен қатар, қазіргі заманғы 

студент өзінің оқу орнымен қашықтықтан байланыс орнатуға мүмкіндігі бар. Мұның бәрі 

оқушыға үлкен таңдау жасауға мүмкіндік береді. 

Нәтижесінде, қазіргі қоғамдағы өмір сүру нормасы бірнеше жоғары құрылымдар 

болып табылады, олар көбінесе көрші аймақта да алынбайды. Іргелі дайындық, зияткерлік 

әлеуетті дамыту - қазіргі қоғамдағы адамға қойылатын негізгі талаптар. Тар пәндік 

мамандандыру қазір жеткіліксіз. Бұған оқытудың жаңа тұжырымдамалық қағидаттарын 

енгізу арқылы ғана қол жеткізуге болады. 

Мұндай ортадағы адамда ақпараттық мәдениеттің белгілі бір деңгейі қалыптасады. 

Жоғары оқу орындарында оқу процесінің негізгі міндеті-ақпарат бермеу, оны алу және 

пайдалану тәсілдерін үйрету. ЖОО өз қызметтерін білім алу және қолдану технологияларын 

беру түрінде ұсынады. 
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Оқытудың ақпараттық технологияларын жобалау мен қолданудың әдіснамалық, 

дидактикалық, әдістемелік аспектілері қарастырылған көптеген зерттеулер білім беруді 

ақпараттандыру мәселелеріне арналған. Сондай-ақ, бүгінгі таңда жаңа ақпараттық 

технологиялар тұжырымдамасының мазмұны мен көлемі нақты емес, сонымен қатар көп 

жағдайда пікірталас тудыратыны атап өтілді. (Е. И. Аленичева, 1998; Ю. В. Башкатова, 2000; 

А. А. Беспалько, 1998; А. И. Галаган, 1992; Ю. С. Давыдов, 1997; Е. В. Клименко, 1999; C. B. 

Ляшко, 1998; О. Г. Околелов, 1994; Е. С. Полат, 1999;П. А. Радченко, 2000; И. Роберт, 1994; 

А .Я. Савельев, 1994; Л. Сластенинде, 2000 және т. б.) 

Қазіргі білім беру процесін сипаттай отырып, зерттеушілер соңғы онжылдықтарда 

байқалған дағдарыс құбылыстары оның ғылымның, өндірістің және қоғамның даму 

динамикасынан артта қалуының салдары екенін айтады. Білім беру екідеңгейлік жағдайында 

болды: бір жағынан, ол ғылыми-техникалық прогресті анықтайды, екінші жағынан, білім 

беру процесінің өзінде тұрақтылық тенденциясы, қолданыстағы "status quo" өзгермейтіндігі, 

өз саласындағы инновациялық құбылыстарға ішкі қарсылық айқын көрінеді [1, 408 б.]. 

Жоғары мектептің классикалық дидактикасы, оның қалыптасқан заңдылықтары, 

принциптері, формалары мен әдістері әрдайым университеттегі білім беру процестерінің 

негіздемесіне жедел жауап бермейді, кейде оқытудың жаңа тәсілдерінің мен әдістерінің 

енгізілуіне кедергі келтіреді. Жалпы дидактика Теориялық, оқыту әдістемесі практикалық 

болып қала береді. Теория мен практиканы іс жүзінде байланыстыруға мүмкіндік беретін 

аралық байланыс қажет.Соған сәйкес  қолданбалы дидактиканың функцияларын оқыту 

технологиясы алып отыр 

Процессуалдық категория бола отырып, педагогикалық технологиялар белгілі бір 

қызмет жүйесін білдіреді. Инновациялық технологиялардың пайда болуы мен таралуы іс-

әрекеттің өзін және оны жүзеге асырудың өзіне тән құралдары мен тетіктерін өзгертуді ғана 

емес, сонымен қатар мақсаттарды, құндылық бағдарларын, нақты білім мен дағдыларды 

түбегейлі қайта құруды білдіреді. 

Сондықтан өркениеттің дамуының қазіргі кезеңі, ғылыми-техникалық прогресс кең 

гуманитарлық ойлау қабілеті бар, жақсы психологиялық дайындығы бар, экономикалық 

өнімділік пен шығармашылық бастама арасындағы байланысты ескеретін заңдарға сәйкес 

кәсіби қызметті құра алатын мамандардың пайда болуын талап етеді , сондай-ақ адамның 

үнемі жаңаруға, өзін-өзі жүзеге асыруға деген ұмтылысын қажет етеді. Тек осындай 

қасиеттер оларға инновациялық технологиялардың ерекшеліктерін жақсы игеруге 

көмектеседі. 

"Инновация" терминінің мағынасы бұл тұжырымды ақтайды. Латын тілінен 

аударғанда инновация дегеніміз - жаңа нәрсені жаңарту, өзгерту, енгізу. Бастапқыда 

инноватика проблемаларына - инновация ғылымына үндеу қоғамдағы инновациялық 

процестердің дамуына байланысты болды. Инновация ұғымы алғаш рет 19 ғасырдың 

мәдениеттанушыларының зерттеулерінде пайда болды. Содан кейін ол бір мәдениеттің 

кейбір элементтерін екіншісіне енгізу ретінде түсіндірілді. 20 ғасырдың басында олар алғаш 

рет материалдық өндіріс шеңберіндегі техникалық инновациялардың заңдылықтарын 

зерттей бастады. 

Инновация туралы ғылым немесе инновация , фирмалардың жаңа қызметтер мен 

идеяларды дамыту қызметіне деген қажеттілігіне байланысты пайда болды. 30-шы жылдары 

АҚШ-та экономикалық саласы дамыған елде "компанияның инновациялық 

саясаты"және"инновациялық процесс" терминдері бекітілді. Сонымен, инновацияны 
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зерттеудің бастапқы пәні ғылыми-техникалық жаңалықтардың әлеуметтік заңдылықтары 

болғанын ұмытпаған жөн. 

Жетілген кеңестік кезеңде мектептерді дамыту және тез білім алу қажеттілігі 

туындады. Бірақ педагогикалық салада кадрлардың жетіспеуіне байланысты бұл процестер 

өте баяу жүрді. Алайда, сол кезде жаңа нәрсені қолданудың жаппай сипаты өсті. Сол кезде 

инновациялық технологиялардың алғашқы алғышарттары пайда бола бастады. Осыған 

байланысты "инновация", "жаңа инновация" ұғымдары экономикалық салаға ғана емес, 

сонымен бірге әлеуметтік, атап айтқанда педагогикалық салаға да қатысты қолданыла 

бастады. 

Осылайша, инновациялық технологиялар алғаш рет экономикалық салада пайда 

болды, содан кейін педагогикада қолданыла бастады. Сонымен қатар, негізінен нарықтық 

және өндірістік қатынастар, білім берудегі инновациялық технологияларды дамытудың 

катализаторы болды. 

Атап айтқанда, нарықтағы және өндірістегі жаңа қатынастарға көшу кезеңі адамға 

әртүрлі қызмет түрлерінің күтпеген құбылыстарына сәтті жауап беруге мүмкіндік беретін 

жаңа нұсқаулықтардың қажеттілігі туралы бірқатар сұрақтар қойды. Мұндай жағдайларда 

адам, әдетте, қауіп-қатерден қорқады, ол бір нәрсені болжай алмайды, бірақ сонымен бірге 

стереотиптерден бас тартуға, шығармашылық жолына түсуге дайын болады. Сонда адам 

өмірге қойылатын талаптарды қайта бағалау, заттарға және өзіне деген көзқарасын өзгерту 

қажеттілігіне тап болады. Белсенді тұлғаны және оның қоғамдық қызметін жүзеге асыру 

үшін инновациялық технологиялар үлкен мүмкіндіктер береді. Олар сыртқы құбылыстардың 

кең ауқымын қабылдауға мүмкіндік береді.    Л. с. Подымова атап өткендей,"педагогикалық 

инновациялар басқа салалардағы ұқсас процестерден ерекшеленеді, ең алдымен әсер ету 

объектісі оқушының жеке басы болып табылады, сондықтан кез-келген педагогикалық 

инновациялар осы тұлғаның даму процесін жетілдіруге бағытталуы керек". 

Бұл тұрғыда инновациялық қызмет әдеттегі әлеуметтік ортаны өзгертеді. Жаңа 

әлеуметтік қатынастардың орнатылуы қоршаған ортаның агрессивтілігін жеңумен, жаңасын 

енгізудің қиындықтарымен, педагогикалық қоғамдастықта мәртебеге ие болуымен 

байланысты. Бұл адамға "тәжірибе" көмектеседі. Бұл терминді алғаш рет ф. е. Василюк 

педагогикаға енгізді. Түсіндіріп көрейік , бұл жерде нені ескеру керек. Егер оған ұсынылған 

ақпарат оның дүниетанымының тұтастығын шайқай алатын болса, адам өзінің қабілеттерін 

толық түсінеді. Басқаша айтқанда, инновациялық білім беру процесінде адамның оқу 

процесіндегі рөлі артады, сондықтан студент мұғалім шеше алатын  проблемалық-жанжалды 

кейбір жағдайларды өз бетінше шешуге мәжбүр болады. Бұл мұндай білімнің эмоционалды 

толықтығын арттырады. Оқу барысында студент қобалжиды , себебі белгілі бір кедергілерді 

жеңуге мәжбүр болады [3] . 

Сарапшылардың мәліметінше, алдағы жылдары жаңа инновациялық технологияларды 

дамыту әрбір жұмысшының жоғары білімге сәйкес келетін білімге мұқтаж болуына алып 

келеді. Сондықтан қазіргі заманғы ақпараттық қоғам жоғары мектептің алдына мамандарды 

даярлау міндетін қояды: 

-    өзгермелі өмірлік жағдайларға икемді бейімделу, қажетті білімді өз бетінше алу, 

туындаған мәселелерді шешу үшін оларды тәжірибеде шебер қолдану; 

-     өз бетінше, сыни тұрғыдан ойлау, шындықта туындайтын проблемаларды көре білу және 

заманауи технологияларды пайдалана отырып, оларды ұтымды шешу жолдарын іздеу; 
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-      ақпаратпен сауатты жұмыс істеу (белгілі бір мәселені шешу үшін қажетті фактілерді 

жинай білу, оларды талдау, проблемаларды шешу гипотезаларын ұсыну, қажетті жалпылау 

жасау, статистикалық заңдылықтарды құру, дәлелді тұжырымдар жасау, алынған 

қорытындыларды жаңа проблемаларды анықтау және шешу үшін қолдана білу); 

-       әр түрлі әлеуметтік топтарда қарым-қатынаста болу; 

-   өз адамгершілігін, интеллектісін, мәдени деңгейін дамыту үшін өз бетінше жұмыс істеу [4, 

9-Б.]. 

Осылайша, қазіргі қоғамдағы білім беру жүйелерін дамытудың стратегиялық бағыты - 

ол оны білімнің әртүрлі салаларында әр түрлі тәуелсіз мақсатты іс-әрекетке тарту негізінде 

адамның зияткерлік және моральдық дамуы. Қазіргі заманғы адамның оқу процесі мектепте, 

кәсіптік мектепте, университетте аяқталмайды. Ол үздіксіз болады. Бұл уақыт талабы. 

Сондықтан, қазіргі уақытта заманауи ақпараттық технологиялар негізінде күндізгі бөлімде 

ғана емес, сонымен қатар қашықтықтан оқыту қажеттілігі туындады. Бұл технологиялар 

жеке қарым-қатынастың жаңа формаларын жасайды: бүгінде интернетке қосылған кез-

келген адам әлемнің кез-келген нүктесінде әріптестерімен және достарымен оңай байланыса 

алады және бұл байланыс дәстүрлі халықаралық телефон байланысынан әлдеқайда арзан. 

Жаңа ақпараттық технологиялар әр адамға әлемдік ғылым мен мәдениеттің қазыналарына - 

әлемдегі ең ірі мұражайлар мен кітапханаларға, ақпараттық агенттіктер мен баспаларға, кез-

келген кітаптарға, газеттерге, анықтамалықтарға және т. б. қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Электрондық коммуникацияларды қолдана отырып оқыту студенттердің көкжиегі мен 

байланысын едәуір кеңейтеді, олардың жеке ерекшеліктерін жақсырақ ескереді және 

олардың заманауи білім мен дағдыларды игеруге мүмкіндік береді. 

Осыған орай , көптеген мұғалімдер мен психологтардың еңбектері жоғары мектеп 

мәселелерін зерттеуге арналған (В.А. Басова, 1997; т. и. Веберг, 1999; А. и. Галаган, 1992; Ю. 

с. Давыдов, 1997; г. Е. Кедров со - авт., 1994; в. т. Петрова, 1998; Е.С. Полат, 2000; и. в. 

Роберт, 1994; А. Я. Савельев, 1994; О. Б. Томилин, 1999; B. C. Шевелуха, 1998; Л. в. 

Шеншев, 1992; и. А. Цикин бірге., 2000 және т.б.). Оларда дидактикалық құралдар мен 

проблемалық, қарқынды, компьютерлік оқыту тұрғысынан оқу процесін жандандырудың 

шарттары, студенттердің өзіндік жұмысының үлесін арттыру теориялық және ғылыми - 

әдістемелік негізделген. 

Қазіргі уақытта оқытудың инновациялық әдістерінің принциптерін жүзеге асырудың 

көптеген техникалық мүмкіндіктері бар. Олардың кейбіреулері, мысалы, телекөпір, 

электрондық поштаны пайдалану одан әрі мамандандыруды қажет етеді. Басқалары, мысалы, 

диалог және ойын модельдеу, оқу процесінде жеткілікті бейімделген. 

Диалог және ойын модельдеу бүгінде инновациялық технологиялардың алуан түріне 

негізделген. Диалог оқу процесінде сюжеттік желілерді дамытудың әртүрлі нұсқаларын, яғни 

қатысушылардың мінез-құлқын алдын-ала болжау қиын жағдайларды ойластыруды 

қамтиды. 

Ойын модельдеу, өз кезегінде, белгілі бір кәсіби міндет пен өзгерістің тәуелсіз 

шешімін табуға, оны шешуді түзетуге бағытталған. Ойын модельдеудің заманауи негізгі 

әдістері-бұл микро жаттығулар, мәселелерді жеке шешу, іскерлік ойындар, әлеуметтік-

психологиялық жаттығулар. Ойын модельдеу барысында проблемалық-жанжалды жағдай 

студент өзінің мүмкін еместігіне қарамастан шешім іздеуге мәжбүр болатындай етіп 

түсініледі. 
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Бұл екі тәсілді синергетикалық деп аталатын тәсілге біріктіруге болады, ол 

педагогикалық әсердің анық еместігін және білім беру процесінде жеке дамудың 

бағдарламаланбайтындығын көрсетеді. Бұл тәсіл қашықтықтан білім берудің негізі болып 

табылады. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы, инновациялық әдістердің негіздері біздің еліміз 

үшін ерекше өзекті. Қазақстанда халқы әр түрлі тығыздықтағы, көптеген шағын елді 

мекендер, шағын жинақталған оқу орындары бар үлкен аумақта бөлінген, қашықтықтан 

оқыту азаматтардың тұрғылықты жеріне қарамастан сапалы білім алуға конституциялық 

құқықтарын іске асырудың жалғыз тәсілі болып табылады. Оның көмегімен үздіксіз білім 

беру, мүгедектерге білім беру, мамандардың біліктілігін арттыру және тағы басқалар сияқты 

өзекті мәселелерді шешу жеңілдетіледі. 

Сонымен қатар, қашықтықтан оқыту көптеген мұғалімдерді тартуды қажет етпейді 

және білім беру процесіне оқытудың төмен бағасымен ең жақсы кәсіби құрамды пайдалануға 

мүмкіндік береді. Біздің білім беру жүйесінде қашықтықтан оқыту кезінде білім беру 

қызметтерінің экспорты сияқты нәрсе пайда болады. Бұл, әрине, экономикалық жағынан өте 

тиімді. Сонымен қатар, ЖОО-ға қабылданатын студенттер саны шектеулі болмақ. Қашықтан 

оқыту бұл мәселені шешуге мүмкіндік береді. 

Қорыта айтсақ, қашықтықтан оқыту инновациялық технология ретінде педагогикалық 

процестің барлық компоненттеріне, жалпы құрылымға және жалпы педагогикалық 

қауымдастықтың қызметіне үлкен жүйелік әсер етеді 
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РЕЗЕҢКЕ 

 

Базар Азамат Шофёрұлы 

Ғылыми жетекшісі: Апендина Айнагүл Кенесовна 

 

         Кіріспе 

 

Заманауи технологиялар резеңкесіз жасай алмайды. Резеңкеден автомобильдерге, 

ұшақтарға және велосипедтерге шиналар, сым оқшаулау, сүңгуір костюмдер, шарлар, 

галошалар, шлангтар, үрлемелі қайықтар, противогаздар және тағы басқалар жасалады. 

Резеңке - резеңкеден жасалған өнім. Табиғи полимер - резеңке өз атын үнділіктің «каочу» 

сөзінен алды, мағынасы - резеңке бар ағашта кесілген кезде пайда болатын «ағаштың 

жастары». Көптеген жүздеген жылдар бұрын үнділер ақ шайыр - резеңке қолдануды үйренді. 

Табиғи каучук (NR) өсімдіктерден алынады - резеңке өсімдіктер деп аталады. Табиғи резеңке 

суда оңай ериді. 90 ° C температураға дейін қыздырғанда резеңке жұмсарады, жабысқақ 

болады, нөлден төмен температурада ол қатты және сынғыш болады. 

Технологияның қарқынды дамуы тек табиғи каучукты қолданумен шектеліп қалмады 

және синтетикалық (жасанды) каучуктарды (СК) жасауға әкелді. Әр түрлі елдердегі 

өнеркәсіп синтетикалық каучук тәрізді материалдардың алуан түрін шығарады. Резеңке 

өндірісіне арналған бастапқы шикізат: этил спирті, ацетилен, бутан, этилен, бензол, 

изобутилен, кейбір галогенденген көміртекті туындылары және т.с.с. Мономерлердің 

полимерленуі кезінде (дивинил, стирол, хлоропрен, винилхлорид және т.б.), синтетикалық 

каучуктер. алынған. 

Табиғи каучук салыстырмалы түрде жоғары беріктігі бар, синтетикалық каучуктан 

аязға төзімділігі және еріткіштерге төзімділігі жағынан айтарлықтай төмен. Резеңкенің 

қасиеттері негізінен оны құрайтын резеңкелерге байланысты. Синтетикалық каучуктың 

сапасы каучуктың еріткіштерге төзімділігін, ауа райының бұзылуына, оттегіне, агрессивті 

ортаға, ыстыққа төзімділікке, аязға төзімділікке, серпімділік пен серпімділікке, резеңке 

қоспалар ерітінділерінің жабысқақтығына және металдың басқа қасиеттеріне байланысты. 

I тарау: Резеңке өндірісінің жалпы ақпараты және технологиясы 

 

1.1 Резеңке қоспасының компоненттері 

 

Резеңке алу үшін негізгі компонент каучук болып табылады, ол вулканизация 

процесінде вулканизациялау агентімен қосылып резеңке түзеді. Күкірт әдетте вулканизатор 

ретінде қолданылады; тиокольды каучуктер металл пероксидтерімен (марганец пероксиді, 

қорғасын пероксиді) вулканизацияланады; полицилоксайды органикалық асқын тотығымен 

(бензол пероксиді) вулканизациялайды; фтор каучуктары органикалық пероксидтермен 

немесе диаминдермен вулканизацияланады. 

Механикалық беріктігін және тозуға төзімділігін арттыру үшін, әдетте, резеңке құрамына 

күшейтетін толтырғыш қосылады. Бұл толтырғыштарға бөлшектердің мөлшері өте аз және 
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беті өте жақсы дамыған заттар жатады. Ең көп таралған арматуралық толтырғыштар - 

көміртекті қара. 

Жоғары температурада жұмыс істеуге арналған ашық түсті каучуктер мен резеңкелер 

өндірісінде арматуралық толтырғыш ретінде бірдей жұқа дисперсті күйде болатын кремний 

оксиді, титан оксиді қолданылады. 

Вулканизация үдеткіштері резеңке қоспаға дифенилгуанидиум және басқаларын 

қолдана отырып енгізіледі.Кейде резеңке қоспаның пластикасын және дайын өнімнің аязға 

төзімділігін арттыру үшін пластификаторлар (стеарин және олеин қышқылдары, парафиндер 

және т.б.) қосылады. резеңке қоспасы. 

Резеңке қоспасына антиоксиданттармен (қартаюға қарсы агенттермен) қартаюға 

қарсы агенттер (каучукті ауамен оттегімен біріктіру процесі) қосылады, ал түс беру үшін 

бояғыштар (охра, ультрамарин) қосылады. 

 

1.2 Резеңке өндіру технологиясы. Емдеу 

 

Резеңке мен резеңке бөлшектерді жасау процесі шикі резеңке қоспасын дайындаудан, 

одан жартылай фабрикаттар немесе бөлшектер алудан және оларды вулканизациялаудан 

тұрады. 

Технологиялық процеске келесі операциялар кіреді: илемдеу, каландрлеу, дайындамаларды 

алу, қалыптау және вулканизация, дайын бөлшектерді өңдеу. 

Шикі каучукты дайындау үшін резеңке бөліктерге бөлініп, білікке айналдырылады 

(сур. 180). Содан кейін, арнайы араластырғыштарда каучукті re3ina құрайтын ұнтақ 

компоненттерімен араластырады (вулканизаторлар, толтырғыштар, вулканизация 

үдеткіштері және т.б.), оларды салмақ мөлшерлемесіне сәйкес резеңке қоспаға енгізеді. 

Араластыруды біліктерде де жасауға болады. Осылайша, біртекті, пластикалық және төмен 

серпімді масса - шикі резеңке алынады. Ол оңай қалыптайды, органикалық еріткіштерде 

ериді және қыздырғанда жабысқақ болады. 

Оралған резеңке қоспасы каландрға берілген қалыңдықтағы парақтарды алу үшін 

беріледі - резеңке парақты жасау процесі. Календрленген парақтардан бөлшектердің 

дайындамалары шаблондарға сәйкес кесу, кесетін пышақтармен кесу, шприц машинасында 

қалыптау арқылы алынады. 

Электрмен қыздырылған гидравликалық вулканизациялау престері формалау арқылы 

резеңке бөлшектер жасау үшін қолданылады. Престеу формаларда тікелей және 

инжекциялық қалыптау әдісімен орындалады. Инъекциялық қалыптау күрделі конфигурация 

бөліктерін дайындау үшін қолданылады. Құю әдісімен жасалған бөлшектер дірілге 

төзімділікті жоғарылатады және ауыспалы жүктемелерге жақсы сәйкес келеді. 

Резеңкелерді қалыптауға арналған пластмассадан жасалған қалыптарға көп ұқсастықтар бар, 

бірақ олардың айырмашылықтары бар. Қалыптарды құюға арналған резеңке қосылыстардың 

жоғары пластикалығына байланысты, тіпті күрделі конфигурацияларда да 5 МПа (50 кгс / 

см2) жоғары қысым қажет емес. Көп жағдайда өнімдер 1-2 МПа (10-20 кгс / см2) қысыммен 

қалыпталады. 

Жоғары серпімді берік өнімдерді (шиналар, трансмиссиялық белбеулер, белбеулер, 

жеңдер) алу үшін резеңке қоспасы мақта талшығынан, полиамидтен немесе полиэфир 

талшықтарынан жасалған беріктігі жоғары маталарға (шнур, белбеулер) жағылады. Резеңкені 

матаға жабыстыру үшін басу немесе сіңдіру әдістері қолданылады. Бірінші жағдайда, матаға 
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матаның үстіне арнайы қосымша қайталанатын каландрлардағы каландрленген шикі резеңке 

жұқа парақтары басылады. Екінші жағдайда матаны резеңке қоспалы ерітіндімен (резеңке 

желім) сіңдіріп, еріткішті алу үшін кептіреді. Резеңкеленген матаны кесіп алып, пакеттерге 

жинап, бұйымдарға сығымдайды. 

Көптеген резеңке бұйымдар металл бөлшектермен нығайтылған. Металдар немесе 

қорытпалар (жезден басқа) резеңкеге жабыспайды (жабыспайды), сондықтан олар бұйымнан 

оңай шығарылады. Металл арматураны резеңкеге жабыстыру үшін металға немесе жезбен 

қапталған жабысқақ пленка қолданылады. Металлдың каучукке адгезиясының ең жоғары 

беріктігі изоцианатты желімнің «лейконат» пленкасын немесе оның метал бетіне жезден 

жалатылуы арқылы жүзеге асырылады. 

Кез-келген қалыптау процесі вулканизация процесімен аяқталады. Резеңке сызықтық 

молекулалардан тұрады. Күкіртпен қыздырғанда (вулканизация) молекулалар үлкейіп, 

молекулалар торы пайда болады, ал резеңке резинаға айналады. Сызықтық резеңкеден басқа 

үш өлшемді молекулалар да бар. 

Молекулалардың асқынуы мен ұлғаюы заттың икемділікке ие болуына, сонымен қатар 

температура мен химиялық әсерге төзімділікті төмендетпейді. Резеңке шамамен үштен бір 

бөлігін күйеден тұрады, ол зат құрылымында кристаллдықты тудырады және оның беріктігін 

арттырады. 

Вулканизация қыздырумен және қыздырусыз жүзеге асырылады. Вулканизацияның 

ұзақтығы мен температурасы резеңке қосылыстың құрамымен анықталады (каучук түрі және 

енгізілген үдеткіштің тиімділігі); бірақ әдетте вулканизация 120-150 температурада жүзеге 

асырылады 

Бөлшектерді қалыптастыру кезінде оларды гидравликалық вулканизациялау 

престеріндегі қалыптарда вулканизациялайды, оларды бумен немесе электрмен қыздырады. 

Құйылған вулканизация әдісі тығыз, біркелкі құрылымды, дәлірек өлшемдерді және резеңке 

бұйымға арналған бетті тазартады. Егер қалыпта вулканизациялау мүмкін болмаса, әсіресе 

шприц машинасында илектеу және көбейту арқылы алынған өнімдерді вулканизациялау 

қазандығында жүзеге асырылады. 

Барлық дерлік синтетикалық каучуктер сулы ортада эмульсиялық полимерлену 

арқылы өндіріледі. Осы жағдайларда түзілген полимерді коллоидты бөлшектердің 

мөлшеріне жақын бөлшектермен алады. Арнайы енгізілген заттар (эмульгаторлар) болған 

кезде полимер бөлшектері полимердің суда эмульсиясын түзеді, оны латекс деп атайды. 

Қазіргі уақытта көптеген латекстер шығарылады, олардан резеңке бұйымдар тікелей 

жасалуы мүмкін. Олар үйкеліс өнімдерін алу үшін, шнурды сіңдіру үшін, абразивті тегістеу 

тастарын, резеңке жіптерді, шашқа серпімді жастықшаларды, батырылған өнімдерді 

(қолғаптар, ұшқыш шарлар), қалың қабырғалы бұйымдарды, желімдерді латекс 

пасталарымен алмастыру үшін, өндіріс үшін қолданылады резеңке көбіктер. 

Қалыңдығы 0,2 мм-ден аспайтын резеңке бұйымдарды алу үшін латекске қалып бірнеше рет 

батырылады (әдетте әйнек). Әр батырғаннан кейін формада латекстің қабаты қалады, одан 

суды кептіру арқылы шығарады. 

Латекстен бұйымдар жасау процесі келесі операциялардан тұрады: латексті 

вулканизирлеуші заттармен және резеңке қоспаның басқа компоненттерімен араластыру: 

резеңкені су буланған кезде пленка түрінде қалыпқа отырғызу; вулканизация. 

Вулканизацияланған резеңке бөлшектер, оларға қойылатын талаптарға байланысты, 

қосымша өңдеуге ұшырайды. Көптеген жағдайларда қылшықтарды (қылшықтарды) алып 
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тастау жеткілікті, оны ұшы қайырылған ұсақ қайшымен де жасауға болады. Егер бөліктерде 

тесіктер болса, соққы пышақтары қолданылады. Жарқылдың іздерін түпкілікті жою үшін 

қосымша тегістеу жүргізіледі. Кейбір жағдайларда дәл өлшемдерді алу үшін бөлшектің бүкіл 

бетін бұрап, тегістеу қажет. Бұл операциялар токарлық патронда абразивті немесе киіз 

дөңгелектерді қолдана отырып жүзеге асырылады. 

 

1.3 Резеңкенің қасиеттері және негізгі түрлері 

 

Машина жасауда резеңкені қолдану оның құнды қасиеттеріне байланысты. Резеңке 

жоғары серпімділікке ие және тербелістерді сіңіреді, тозуға және бірнеше рет иілуге жақсы 

қарсылық көрсетеді. Резеңке газ және су өткізбейді, майларға, сұйық отындарға және басқа 

да бірқатар ортаға төзімді. Резеңке - диэлектрик. Дайын өнімдегі резеңке термостабильді 

күйде, ол еріткіштерде ерімейді (бірақ ісіну қабілетіне ие) және пластикалық емес. 

Вулканизацияланбаған түпнұсқа резеңке қоспасы жақсы икемділікке ие, бұл әр түрлі өнім 

жасауға мүмкіндік береді; 

SCR (синтетикалық бутадиенді резеңке) резеңкелері қанағаттанарлық механикалық 

беріктігі мен аязға төзімділігі, ыстыққа төзімділігі шектеулі, икемділігі салыстырмалы түрде 

төмен, тотығуы жеңіл, химиялық төзімділігі және газ өткізбейтіндігі шектеулі. Резеңке 

резеңке бөлшектердің барлық түрлерін, әсіресе автомобиль шиналарын жасау үшін 

қолданылады. 

Нейрит резеңкелерінің беріктігі жоғары, жылуға төзімділігі 110-120 ° С дейін, бензин 

мен майлардағы ісіну қабілеті төмен, ауа райына төзімділік пен химиялық төзімділік 

жеткілікті. Олар негізінен майға төзімді және газға төзімді, сондай-ақ ыстыққа төзімді 

өнімдер: жұмыс киімдері, химиялық жабдық пен шахталарға арналған қақпақтар, көлік 

белдіктері, шар қабықшалары, противогаз шлемдері, электр кабель қабықшалары, әртүрлі 

желімдер және былғары алмастырғыштар. 

Полисульфидті каучуктер беріктігі, аязға төзімділігі және ыстыққа төзімділігі, бензин 

мен майға төзімділігі жоғарылаған, жоғары газ өткізбейтіндігі бар және шлангтарды, 

құбырларды, жеңдерді, бензинге, майға және бензинге арналған төсемдер жасау үшін 

қолданылады. 

Изопренді каучуктер созылуға және тозуға төзімділігі жоғары, серпімділігі мен аязға 

төзімділігі, ыстыққа төзімділігі шектеулі (80-100 ° C), тотығу қабілеттілігі жоғарылайды, 

бензин мен майлардың ісінуі, химиялық төзімділігі және газ өткізбейтіндігі шектеулі және 

жалпы өндіруге жарамды. мақсатты өнімдер. 

Резеңкеде барлық сызықтық молекулалар үш өлшемде біріктірілмейді, сондықтан ол 

резеңке серпімділігін жоғалтпайды. Егер каучук құрамындағы күкірттің мөлшері 30-35% 

дейін жеткізілсе, онда күкірт атомдары барлық жіп тәрізді резеңке молекулаларын үш 

өлшемді етіп ұстайды. Бұл жағдайда резеңке молекулалар үлкейіп, икемділігі төмендейді, 

қаттылығы жоғарылайды, ал материал түзіледі - эбонит. 

Эбонит токарлық, бұрғылау және басқа машиналарда жақсы өңделеді. Ол инертті, 

суға төзімді және диэлектрик ретінде автомобиль, химия, электротехника және радиотехника 

өндірісінде кеңінен қолданылады. 

Егер каучук молекулаларының қосылыстары күкірт атомдары арқылы емес, тікелей - 

көміртегі бар көміртек арқылы жасалса (резеңке молекулалардың қосындысының мұндай 

реакциясы 300 ° C-тан жоғары температурада жүрсе), қатты зат алынады - экскапон, ол 
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ерекше электр оқшаулау қасиеттері. Эскапон - мөлдір, әйнек тәрізді масса, жақсы өңделген 

және жылтыратылған. Ол жоғары химиялық төзімділікке ие, 400-500 ° C дейін қыздыруға 

төзімді және радиолокация мен радиотехникада және лактар өндірісінде жоғары жиілікті 

диэлектрик ретінде қолдануды тапты. 

Кеуекті резеңкелер өндірісі резеңкенің газдарды сіңіру қабілетіне және оның газ 

өткізгіштігіне негізделген. Үрлеу агенті ретінде резеңке қоспаларға 10-15% мөлшерінде 

енгізілетін натрий гидрокарбонаты қолданылады. Соққыларды жақсы сіңіретін серпімді 

материал ретінде кеуекті резеңке амортизация үшін жылу оқшаулау, дыбыс оқшаулау және 

сүзгілерге арналған материал ретінде қолданылады. Ол автомобиль және химия 

өнеркәсібінде, тоңазытқыш қондырғыларында, санитарлық-гигиеналық құралдарда, 

медициналық мақсаттағы бұйымдарда, спорттық тауарларда қолданылады. 

 

1.4 Силиконнан жасалған резеңке 

 

Силиконды резеңке - бұл жоғары молекулалық кремнийорганикалық қосылыстар 

негізінде алынған және сыртқы түрі бойынша синтетикалық немесе кәдімгі табиғи резеңкеге 

ұқсас серпімді материал. Алайда, оның химиялық құрамы ерекше болғандықтан, резеңке 

серпімді материалдар арасында ерекше орын алуға мүмкіндік беретін бірқатар қасиеттерімен 

ерекшеленеді. 

Силиконды каучуктың негізгі құрылымы, кәдімгі каучуктардан айырмашылығы, 

сирек байланысқан кремний мен оттегі атомдарының тізбегі. Бұл жағдай оның 

бейорганикалық сипатын анықтайды. 

Қалған кремний байланыстарын органикалық радикалдар (R) алады, ең алдымен 

метил, бұл каучуктың қарапайым маркаларымен ұқсастығын түсіндіреді. 

Метил топтарымен қатар полимер тізбегінде желілік құрылымдардың асқын тотығы түзілу 

кезінде реактивтілікті жоғарылататын алкилен топтарының, ең алдымен, винил топтарының 

аз пайызы бар. 

Шектен тыс температураға төзімді 

Силикон каучук -50 ° C-тан + 180 ° C дейінгі температурада өзінің қасиеттерін шексіз 

сақтайды. 

 

Оны + 250 ° C-қа жақын температурада бірнеше жүз сағат бойы сынғыштықсыз қолдануға 

болады. 

 

Силиконнан жасалған резеңке ыстыққа төзімді түрлері + 200 ° C жоғары температурада 

жеткілікті ұзақ қызмет етеді. 

 

Сол сияқты -100 ° C-қа дейінгі температурада арнайы бағалар қолданылады. 

 

Қасиеттердің температураға тәуелділігі 

Барлық силикондар сияқты, резеңке силиконның көп қасиеттері органикалық 

материалдармен салыстырғанда температураға тәуелді емес. Нәтижесінде силикон резеңкесі 

жоғары және төмен температурада сәтті қолданыла алады. Бұл қасиеттерге, мысалы, пішінді 

ұстап қалу, серпімділік, серпімділік, беріктік, қаттылық және ақырғы созылу жатады. 
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Температураға аз тәуелді болатын электрлік сипаттамалардың ішінде бұзылу күшін, 

диэлектрлік индикаторларды және көлемдік кедергісін атаған жөн. 

Электрлік қасиеттері 

Силиконды резеңке бөлме температурасында тамаша оқшаулау қасиеттеріне ие. 

Жоғарыда айтылғандай, бұл қасиеттер температураға аз мөлшерде ғана тәуелді. Сондықтан, 

+ 100 ° C жоғары температурада силикон каучук өзінің оқшаулау қабілеті бойынша барлық 

әдеттегі эластомерлерден асып түседі. 

Сондай-ақ, суда сақталған кезде электрлік қасиеттердің елеусіз өзгерістері ғана 

байқалатынын ескеру қажет. 

Силиконнан жасалған резеңке оқшаулағышы күйіп кеткен кезде электр өткізбейтін 

SiO2 қабаты қалады, бұл электр қондырғылары мен қондырғыларын қажетсіз шамадан тыс 

қорғауды қамтамасыз етеді. 

         Химиялық төзімділік 

Силиконды резеңке тұзды ерітінділерге, қайнаған суға, спирттерге, фенолдарға, әртүрлі 

минералды майларға, әлсіз қышқылдар мен сілтілерге, сондай-ақ сутегі асқын тотығына 

төзімді. Белгілі бір жағдайларда алифаттық көмірсутектермен байланыста силикон 

каучуктың қатты ісінуі байқалады, бірақ буланғаннан кейін бастапқы механикалық қасиеттер 

оған қайта оралады, өйткені оның құрамында алынатын компоненттер жоқ. 

         Физиологиялық әсерлер 

Силиконды резеңке дұрыс өңделген жағдайда улы емес. Сондықтан бұл медициналық 

технология мен тамақ өнеркәсібі үшін өте қолайлы материал. Алайда, кейбір 

вулканизаторлар оған кері әсер етуі мүмкін. Бұл вулканизация құралдары және олардың 

ыдырау өнімдері жоғары температураның әсерінен жеткілікті ұзақ уақытқа жойылады. 

Силикон каучуктың қасиеттері, табиғи каучуктан айырмашылығы, қалыпты температура 

аралығында жарық пен ауаның әсерінен өзгермейді. Жаңбыр, қар, теңіз суы да силиконды 

резеңке қасиеттеріне іс жүзінде әсер етпейді. Сондықтан оны атмосфералық әсерге төзімді 

деп санауға болады. 

Ол тіпті озонға төзімді, бұл оны электр өнеркәсібі үшін ерекше маңызды етеді. Сонымен 

қатар, силиконды резеңке электр тәжі және доға тәрізді құбылыстарға төзімді. 
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ЗАМАНАУИ АСПАПТАРДЫ КЕШЕНДІ ҚОЛДАНУМЕН БӨЛУ 

ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ КООРДИНАТТЫҚ ӘДІСІ 

 

Ахатов Азизбек Гафурович (Қарағанды, ҚарТУ) 

Ғылыми жетекшісі: Бисембаева Ольга Газизовна к.т.н., доцент 

 

 

Көпфункционалды биік ғимараттар мен құрылыстар құрылысының бірегейлігі мен 

күрделілігін ескере отырып, сыртқы және ішкі бөлу желісін құру, егжей-тегжейлі бөлу 

жұмыстарын жүргізу үшін қазіргі заманғы өлшеу құралдарын: шағылыспайтын электрондық 

тахеометрлерді, спутниктік қабылдағыштарды және тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді 

кешенді пайдалана отырып, бөлу жұмыстарының координаталық әдісін қолданған жөн [1]. 

Жақында, электронды станциялардан басқа, құрылыс кезінде спутниктік 

қабылдағыштар қолданыла бастады, бірақ әзірге тек құрылыстың бастапқы кезеңінде негізгі 

осьтерді алып, сыртқы бөлу желісін құру кезінде. Құрылыстың негізгі кезеңінде бөлу 

жұмыстары үшін, ғимараттардың жер асты және жер үсті бөліктерін салу кезінде спутниктік 

қабылдағыштар кеңінен қолданылмайды. 

Құрылыстағы бөлу жұмыстары жобаның жұмыс сызбаларына сәйкес салынып жатқан 

ғимараттың, құрылыстың тән нүктелерінің жоспарлы және биіктік жағдайын анықтау үшін 

орындалады. Сонымен қатар, барлық сипаттамалық нүктелер құрылымның негізгі және 

егжей-тегжейлі осьтеріне байланысты. Негізгі осьтер құрылымның пішіні мен жалпы 

өлшемдерін, егжей – тегжейлі-ғимараттың жеке құрылымдық элементтерінің осьтерін 

анықтайды. Өз кезегінде осьтер сыртқы (ғимараттың жер асты бөлігін салу кезеңінде) және 

ішкі желі пункттерінен (ғимараттың, құрылыстың жер үсті бөлігін салу кезеңінде) бөлінеді. 

Ғимараттың жер асты бөлігін салу кезінде және ғимараттың жер үсті бөлігін салудың 

бастапқы кезеңінде сыртқы бөлу желісінің пункттерін бекіту қажет. Бұл пункттер құрылыс 

объектісінің жанында, бірақ құрылыс жұмыстарының аумағынан тыс жерде бекітілуі тиіс. 

Сыртқы бөлу желісінің нүктелері бекітілгеннен кейін сыртқы бөлу желісінің барлық 

көрінетін нүктелері арасындағы бұрыштар мен сызықтар дәстүрлі түрде өлшенеді және 

теңестіріледі. Теңестіру нәтижесінде алынған координаттар тахеометрдің жадына енгізіледі 

және бөлу жұмыстары кезінде пайдаланылады. 

Әрі қарай, сыртқы бөлу желісінің координаттарын қолдана отырып, құрылыстың 

барлық горизонттарынан көрінетіндей етіп алдын-ала таңдап, құрылыс координаттар 

жүйесіндегі көрші ғимараттардағы сипаттамалық нүктелердің координаттары анықталады. 

Бұл нүктелер кейіннен кері бұрыштық (мүмкін болса, сызықтық-бұрыштық) сериф әдісімен 

монтаждық горизонттағы нүктелерді бөлу үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Ғимараттың жер үсті бөлігін бастапқы горизонтқа салу кезінде монтаждық 

горизонттарға тік жобалау және одан әрі бөлу жұмыстары үшін ыңғайлы жерлерде 

орналасқан пункттері бар ішкі бөлу желісі құрылады. Ішкі бөлу желісі пункттерінің 

координаттары осы құрылыс үшін қабылданған сыртқы бөлу желісі пункттерінен 

координаттар жүйесінде айқындалады. 

Құрылыс кезінде спутниктік қабылдағыштарды пайдалану кезінде сыртқы бөлу желісін 

құру мәселесіне мұқият қарау керек.  

Сыртқы бөлу желісі келесілерді ескере отырып құрылуы керек:  

- алаңдағы ғимараттарды, құрылыстарды, инженерлік желілерді және құрылыс 

жабдықтарын жобалық және қолданыстағы орналастыру;  

- кейінгі жұмыстарды жүргізу үшін қажетті ыңғайлылық пен дәлдікті қамтамасыз ету;  

- бөлу желісінің пункттерін бекітетін белгілердің сақталуын және тұрақтылығын 

қамтамасыз ету. 
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Жоспарлы бөлу желісі кез-келген белгілі құрылыс әдістерімен, соның ішінде 

спутниктік өлшеулермен құрылуы мүмкін [1]. Биіктікті бөлу желісін қалалық геодезиялық 

желінің кемінде екі реперіне сүйенетін нивелирлік қозғалыстар түрінде жасаған жөн. 

Жоспарлы және биік геодезиялық желінің пункттері біріктірілуі мүмкін. 

Спутниктік технологияларды пайдаланған жағдайда екі жүйеде: құрылыс координаттар 

жүйесінде және ГЛОНАСС GPS спутниктік жүйесінің координаттар жүйесінде бірқатар 

пункттердің координаттары болуы қажет [2]. Бұл тармақтар кез келген әдіспен (дәстүрлі 

немесе спутниктік) пункттердің координаталарын анықтау кезінде осы координаттар 

жүйелері мен кейінгі бөлу жұмыстары арасында байланыс болуы үшін қажет. Координаталар 

жүйелері арасында байланыс параметрлері табылған кезде координаталардың екі жүйесінде 

де тірек пункттерінің тең координаттары болуы қажет, сондықтан тірек (байланыстырушы) 

пункттерін жоспарда да, биіктігі бойынша да координаттары бар сыртқы бөлу желісінің 

пункттерімен біріктірген жөн. 

Құрылыс координаттары жүйесіндегі тірек нүктелерінің координаталарын құрылыс 

объектісінің осьтерінің жоспары бар және координаттар жүйесін орнату арқылы алуға 

болады. Бөлу жұмыстары мен бақылау өлшемдерінің ыңғайлылығы үшін жүйенің X және Y 

осьтері екі перпендикуляр құрылыс осіне сәйкес келетін және объектінің барлық 

сипаттамалық нүктелері оң координаттарға ие болатындай етіп координаттардың құрылыс 

жүйесін бағыттау ұсынылады. 

Жерсеріктік координаттар жүйесіндегі сыртқы бөлу желісі пункттерінің 

координаталарын анықтау үшін тірек пункттерінде қабылдағыштарды орнату және 

дифференциалдық режимде біраз уақыт бойы статика әдісімен координаттарды анықтау 

қажет. Бақылау ұзақтығы көптеген факторларға байланысты. Ең алдымен, сайттың 

жүктелуін ескеру қажет. Құрылыс алаңының көп жүктемесі мен тығыздығы болған 

жағдайда, егер мүмкін болса, спутниктік қабылдағыштарды көрші ғимараттардың төбелеріне 

орнату ұсынылады, бұрын спутниктік қабылдағыштардың құрылыс координаттар жүйесінде 

орналасу нүктелерінің координаттарын кері бұрыштық серифтинг әдісімен немесе 

құрылыстың осы жағдайларында ыңғайлы басқа әдіспен анықтаған жөн. 

Әрі қарай, осы нүктелерден құрылыс алаңындағы кез-келген сипаттамалық нүктелердің 

координаттарын анықтауға болады. Жұмыстың жауапкершілігіне және бір немесе екі 

жиілікті қабылдағыштардың болуына байланысты координаталарды анықтаудың бір немесе 

басқа әдісін қолдануға болады: статика, кинематика немесе олардың түрлері. Мысалы, ашық 

алаң жағдайында қазаншұңқырдың контурын бөлу үшін спутниктік өлшеудің 

кинематикалық әдісін немесе нақты уақыттағы кинематика режимін (RTK) пайдалануға 

болады: бұл ретте бір қабылдағыш сыртқы бөлу желісінің пунктіне орнатылады, екіншісі 

қазаншұңқырдың болжамды контуры бойынша қозғалыста өлшеулер жүргізеді. 

Статика немесе жылдам статика режимінде (қолайлы жағдайларда) жоғарғы 

монтаждық горизонттағы нүктелерді орнына немесе тік жобалаумен параллель шығаруға 

болады [2]. Құрылыс алаңының жағдайына және құралмен қамтамасыз етуге байланысты 

ішкі бөлу желісінің пункттерін орнату көкжиегіне ауыстырудың әртүрлі схемасы мүмкін. 

Ауыстыру сыртқы бөлу желісінің пункттерінен жүзеге асырылады. Бұл ретте екі 

қабылдағыш сыртқы бөлу желісінің пункттерінде орнатылады, үшіншісі монтаждау 

көкжиегіндегі пунктте орнатылады, одан әрі электрондық тахеометрдің көмегімен бөлу 

жұмыстарын жүргізу ыңғайлы. Статика режимінде деректер жиналады (1-сурет). 
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1-сурет-монтаждау көкжиегіндегі пунктті спутниктік қабылдағыштардың көмегімен 

шығару 

Негізінде, координаттарды бастапқы горизонттан спутниктік орнату әдісіне ауыстыру 

кезінде екі спутниктік қабылдағыш болуы жеткілікті, бірақ үшіншісінің болуы деректерді 

координаталық өсу арқылы өңдеу кезінде қосымша бақылау береді. Бұл жағдайда GPS 

бақылаулары үшін нүктелерді тең жақты үшбұрыштың шыңдарында орналастырған жөн, 

өйткені жабық тізбектегі координаталардың өсуі бойынша сенімді бақылау алынады (1-

сурет) 

Орнату горизонтындағы нүктенің координаттары анықталғаннан және теңестірілгеннен 

кейін, бұл тармақты негізгі құрылым ретінде құрылыс құрылымдарын бөлу үшін 

пайдалануға болады. Осы пунктке базалық қабылдағыш орнатылады және роверлік 

қабылдағыштың көмегімен одан әрі бөлу жұмыстары үшін ыңғайлы басқа нүктелердің 

координаттары анықталады [2]. 

Барлық жұмыс түрлерін орындау кезінде екі жиілікті қабылдағыштарды пайдалану 

ұсынылады, өйткені тығыз қала құрылысы жағдайында оларды өлшеу нәтижелері 

өлшеулердің бұзылуына аз бейім. Өлшеудің спутниктік әдістерін қолдану үшін сыртқы бөлу 

желісінің пункттерін мүмкіндігінше ашық учаскелерде орналастыру керек. Координаталарды 

белгілі бір жүйеде тікелей өлшеу немесе координаталарды қайта есептеу арқылы есептеу 

арқылы алуға болады. 

Спутниктік өлшеу әдістерімен деректерді жинау кезінде екі сәт маңызды: деректерді 

жазу аралығы және деректерді жинау уақыты. Жазу аралығы неғұрлым аз болса, өлшем 

деректері соғұрлым үлкен болады және файл үлкенірек болады, сонымен қатар артық 

деректер де көп болады. Қазіргі заманғы құрылғылар іс жүзінде жад көлемімен шектелмейді, 

сондықтан ең аз жазу аралығын орнатқан дұрыс, ал артық деректер көп болады. Бірақ жазу 

аралығы барлық қабылдағыштарда бірдей болуы өте маңызды. 

Деректерді жинау уақытының аралығы бірқатар факторларға байланысты: 

қабылдағыштардың антенналарын қою орындарына байланысты (спутниктің көкжиектен 

жоғары көтерілу бұрышын ескеріп, Антенналарды ашық оңтүстік жағымен қоюға тырысу 

керек); спутниктер шоқжұлдызының орналасуы (спутниктердің қабылдау нүктесіне қатысты 
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геометриялық орналасуы); барлық нүктелерде бір уақытта байқалатын жалпы спутниктердің 

саны; шағылысқан сигнал (сигналдың көптігі). 

Алаңның жағдайына және статика режимінде бір немесе екі жиілікті Жабдықты 

пайдалануға байланысты жазу аралығын 1 немесе 2 секунд қою және деректерді жинауды 

30-60 минут ішінде жүргізу ұсынылады. GPS өлшеулерін өңдеу үш негізгі кезеңде жүзеге 

асырылады: 

- спутниктік қабылдағыштан компьютерге деректерді беру; 

- антеннаның атауы, биіктігі және түрі, бақылау пунктін таңдау сияқты пункттердің 

сипаттамаларын тексеру; 

- өңдеуден кейін алынған векторларды өңдеу және талдау, есеп дайындау.  

Өңдеу процесінде әр векторды да, бірнеше бақылау сессиялары болған кезде барлық 

деректерді де өңдеуге болады. Өңдеу келесідей жүзеге асырылады: алдымен өңдеу Бір 

бақылау пунктімен жүзеге асырылады (бос желі ретінде). Өңдеуден кейін басқа нүктелердің 

координаттарын берілген дәлдікпен анықтауға қол жеткізіледі, ал ең сәтті шешімі бар нүкте 

екінші бастапқы ретінде таңдалады және қайта өңделеді.  

Сондай-ақ, өңдеуден кейінгі дәлдік көбінесе спутниктік қабылдағыштарды орнату 

орындарына байланысты екенін атап өткен жөн. Тығыз қалалық құрылыс кезінде салынып 

жатқан ғимараттың жанында орнатылған қабылдағыштар бойынша бақылауларда 

сигналдардың үзілуі үнемі орын алады. Көрші ғимараттардың төбелеріне спутниктік 

қабылдағыштарды орнатқан кезде сіз шамамен 5 мм дәлдікке қол жеткізе аласыз, бұл 

қолданыстағы құрылыс талаптарына сәйкес келеді. 

GPS-ті қолдана отырып, биік ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде GPA жасалуы 

керек, онда осы нақты объект үшін GPS бақылау әдісі ұсынылуы керек, спутниктік 

Антенналарды орнату орындары және бақылау нәтижелерін өңдеу бағдарламалары мұқият 

таңдалуы керек. 

Ғимараттарды салу кезінде объектінің сипаттамалық нүктелерінің орналасқан жерін 

анықтау үшін RTK нақты уақыттағы кинематика әдісінің кейбір артықшылықтарын 

қолдануға болады, бірақ қалалық спутниктік желіні іске асыру қажет. 

Қалалық спутниктік желіні пайдалану кезінде геодезиялық желілер пункттерінің, бөлу 

нүктелерінің, осьтердің қиылысу нүктелерінің координаттарын жоғары дәлдікпен 

айқындауға мүмкіндік береді. 

Осылайша, нақты уақытта құрылыс немесе өнеркәсіптік алаңда анықтамалық 

станциялардың желісін пайдаланған кезде, жобалық координаттар арқылы монтаждық 

горизонттағы одан әрі бөлу жұмыстарына тән нүктені шығарып, оның нақты 

координаттарын дереу анықтауға, қосымша ақпаратты жазуға, бұрыштар мен жақын 

нүктелерге дейінгі қашықтықты есептеуге болады. RTK режимінің бұл мүмкіндіктері 

электронды тахеометрдің көмегімен одан әрі бөлу жұмыстары үшін пункттердің 

координаталарын анықтау кезінде немесе қабырғалардың, бағандардың сипаттамалық 

нүктелерін бөлу кезінде монтаждық горизонттағы бөлу жұмыстары кезінде ғана қолданыла 

алады. 

Айта кету керек, көп қабатты ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде жел 

жүктемелері мен біркелкі емес күн жылыту және басқа факторлардың әсерінен құрылымның 

бұралуы, жылжуы және айналуы орын алады. Деформациялардың бұл түрлері спутниктік 

аппаратураны қолдана отырып, ұзақ бақылау сеанстары арқылы анықталуы мүмкін. 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:  

 

1 Генике А.А., Побединский г. г. орналасқан жерді анықтаудың Ғаламдық жерсеріктік 

жүйелері және оларды геодезияда қолдану - М.: "Картгеоцентр", 2004. 

2 GKINP (onta)-01-271-03 Глонасс/GPS спутниктік жүйелерін қолдана отырып, қалалық 

желілерді құру және қайта құру бойынша нұсқаулық. 
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ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ПРОЦЕСІНДЕ ОСЬТЕРДІ БӨЛУ 

 

Ахатов Азизбек Гафурович (Қарағанды, ҚарТУ) 

Ғылыми жетекшісі: Бисембаева Ольга Газизовна к.т.н., доцент 

 

Кез-келген объектінің құрылысы басталмас бұрын бірқатар құжаттар жасалады және 

әртүрлі геодезиялық жұмыстар орындалады. Осьтерді бөлу жер жұмыстарын жүргізудің 

алғашқы кезеңдерінің бірі болып табылады. Бөлу құрылымның әртүрлі бөліктерін одан әрі 

орналастыру үшін координаталарды жоспардан сайтқа ауыстыруды қамтиды. Ғимараттың 

сенімділігі, қауіпсіздігі және беріктігі осы кезеңнің сапасына байланысты. 

Осьтерді бөлу үшін не қажет 

Бөлу жұмыстары жүргізілмес бұрын тиісті құжаттар мен актілерді алу қажет. 

Құжаттаманың құрамына келесі қағаздар кіреді: 

 Топографиялық жоспар. Топопланда учаскеде бар барлық объектілер көрсетіледі, соның 

арқасында геодезиялық фирмалардың қызметкерлері жергілікті жер туралы түсінікке ие 

болады. 

 Құрылыс актілері, нөлдік қабат схемалары және іргетастар. Бұл мәліметтер құрылым туралы 

ақпарат алу үшін қажет. 

 Сайтқа тасымалданатын қызыл сызықтары бар сызбалар. 

 Қолданыстағы объектілерге байланысы бар бас жоспар. 

 Құрылысты бөлу жобасы. 

 Геодезиялық жұмыстар өндірісінің жобасы. Оған дайындық Геодезиялық жұмыстары, 

осьтерді бөлу және құрылыс алаңында құрылымдар торын бекіту, барлық циклдар бойынша 

құрылысқа арналған материалдар кіреді. 

 

Геодезиялық бөлу жұмыстары 

Біріншіден, геодезистерге құрылыс пен жұмысты орындау үшін тор құру міндеті 

қойылады. Бөлудің негізгі мақсаты-жобалық шешімдерді сызбалардан жерге шығару және 

кеңістіктегі координаталық нүктелерді белгілерді қолдана отырып бекіту. Бөлу жұмыстары 

жоба мақұлданғаннан кейін және қажетті сараптамадан өткеннен кейін жүзеге асырылады. 

Негізгі осьтерді шығару процесі 

Бөлу ғимараттар жобасындағы осьтердің қиылысуына сәйкес келетін нүктелерді 

анықтаудан тұрады. Инженерлік-геодезиялық жұмыстарды жүргізу үшін құрылыс алаңының 

желілері бар негіз жасалады. Жоспарланған немесе биік желілердің негізінде ауданды 

квадраттарға бөлетін рельефтің бөлу торы 

жасалады. Квадраттарда координаталық 

нүктелер туралы ақпарат болады, олар 

кейіннен ғимараттың осьтерімен байланысады. 

Геодезиялық бөлу жұмыстарын жүргізу 

барысында учаскеге бірнеше элементтер 

ауыстырылады: 

 Тірек торына бекітілген жобалық нүктелер. 

 Дұрыс салынған сызықтар. 

 Көлденең және тік бағыттағы қисықтар. 
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 Сызбаларда әртүрлі беткейлері бар жазықтықтар мен осьтер. 

Барлық белгілер құрылыстың соңына дейін сақталуы керек. Егер жер жұмыстарын 

жүргізу кезінде кездейсоқ реперлер бүлінген немесе жылжытылған болса, оларды қысқа 

мерзімде дұрыс жерге қалпына келтіру қажет. Осьтерді бөлу кезінде негізгі осьтер үшін 

көрсеткіштері 3-5 см - ден аспайтын, ал егжей-тегжейлі осьтер үшін-2-3 мм қателікке жол 

беріледі. 

Геодезиялық жұмыстарды жүргізу әдістері 

Қойылған міндеттерге байланысты мамандар бөлуді әртүрлі тәсілдермен орындай алады. 

Зерттеушілер аумақта реперлерді орналастыру әдісін таңдауға әсер ететін бірнеше 

факторларды анықтайды: 

 Жер бедері. 

 Нысан түрі. 

 Құрылымның координаттары. 

 Геобайланыстың орналасқан жерінен нүктелердің қашықтығы. 

 

Осьтерді бөлу әдістері полярлық немесе тікбұрышты координаттар, тірек, бұрыштық және 

сызықтық серифтер әдістерін қамтуы мүмкін. Бірнеше типтегі құрылыстар, жұмыстарды 

бөлу олардың қатты ерекшеленуі өзара: 

1. Көп пәтерлі үйлер, кеңсе орталықтары немесе қоғамдық ғимараттар. 

2. Өндірістік ғимараттар. 

3. Сауда-ойын-сауық және бизнес орталықтары. 

4. Порт маңындағы аумақтағы үй-жайлар және қойма құрылыстары. 

5. Спорт кешендері мен стадиондар. 

Ғимараттар мен құрылыстардың осьтерін бөлу әдісін оңтайлы таңдауды геодезист жеке 

таңдайды. Ол құжаттамамен және сайттың орналасу ерекшеліктерімен танысады, содан кейін 

нақты әдісті таңдайды.  

Георазбка-бұл көп сатылы процесс, ол жоғары білікті жұмысшыны қажет етеді. 

Геодезистке үлкен жауапкершілік жүктеледі,өйткені құрылысты салудың одан әрі 

нәтижелері бастапқы бөлінуге байланысты. Геодезиялық жұмыстарды жүргізу кезінде 

пайдаланылатын барлық аппаратура отандық және еуропалық стандарттарға сәйкес келуі 

тиіс. Қатенің мөлшері мен реперлердің орналасуы жабдықтың дәлдігі мен сапасына 

байланысты. 
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АҢДАТПА 

 

Мақалада қазіргі әлемдегі індеттің таралуы коронавирус (COVID-19) ауруының 

пандемиясына байланысты жарияланған карантинге орай қашықтықтан оқыту қалай жүзеге 

асырылатыны көрсетілген. Әлемде болып жатқан індеттің таралуына байланысты бұл оқыту 

түрінің маңыздылығы жайлы айтылған. Қашықтықтан оқыту технологиясының білім беру 

жүйесіндегі маңыздылығы, қолдану жолдары , білім саласы үшін қашықтықтан оқыту 

жүйесінің рөлі қарастырылады. Осы технологияның артықшылықтары мен кемшіліктері 

көрсетілген. Қашықтықтан оқыту технологиясының мақсаты, міндеттері және білім саласы 

үшін тиімділігі анықталады. Қашықтықтан оқыту жүйесін құру қағидалары, қашықтықтан 

оқыту жүйесінің типтері мен құрылымы баяндалады. Қашықтықтан оқытудың теориясы мен 

практикасын дамытуға үлестерін қосқан зерттеуші ғалымдар көрсетілген. Сонымен қатар,   

қашықтықтан оқыту технологиясының үлгілері белгіленген. 

 

Әлемдік білім - ғылым кеңістігінде қашықтықтан оқыту жүйесі қарқынды түрде 

дамып келеді. Қашықтықтан оқыту жүйесі – қазіргі таңда оқу-ағарту саласында білім 

алушының өзін-өзі өсіру мен тұлға ретінде дамытуға мүмкіндік беретін сала. Дамыған 

елдерде қашықтықтан оқыту жүйесі жақсы жолға қойылған. Мысалы, АҚШ-та жоғары оқу 

орындарында қашықтықтан оқыту жүйесін белсенді түрде пайдаланады. Біздің елімізде 

қашықтықтан оқыту жүйесі жаңадан қанат жайып келе жатқан білім беру саласындағы 

инновациялық бағыт болып табылады. Қашықтықтан оқыту саласы бүгін ғана пайда болған 

оқу үдерісі емес. Қашықтықтан оқыту үдерісі – қазіргі уақытта күннен-күнге дамып келе 

жатқан жаңа оқу бағдарламасы [1]. 

Білім мен техниканың қарқынды дамуы дәуірінде ғылым мен инновациялық 

технологиялардың дамуы арқасында заманауи жетістіктерге негізделген қашықтықтан білім 

беру жүйесі маңызды рөл атқарады. Қашықтықтан білім беру жүйесін дамытудың негізгі 

мақсаттарының бірі студенттерді университеттерде, мүмкіндігі шектеулі адамдарға, өз 

еркімен жұмыстан шығуға мүмкіндігі жоқ адамдарға оқу бағдарламалары бойынша оқыту 

үшін жағдай жасау және білім берудің ақпараттық жүйесін құру арқылы студенттердің білім 

деңгейін арттыру болып табылады [2]. 

Қашықтықтан оқыту жүйесінің рөлі білім беру саласы үшін өте зор, өйткені осы 

жүйенің арқасында біздің оқытушылар мен студенттер әлемдік ақпаратпен қарым-қатынас 

жасауға, өздерінің ғылыми және шығармашылық жұмыстарын жетілдіруге, әлемдік 

ақпараттық кеңістікте өз білімдерін жетілдіруге мүмкіндік алады. Осындай жан-жақты және 

күрделі мәселелерді жүзеге асыруда оқытушылардың атқарар рөлі үлкен. Оларға ауыр және 

жауапты міндеттер жүктеледі. Оқытушылар оқу бағдарламасының құрылымын әзірлейді, 

оны қашықтықтан білім беру жүйесіне бейімдейді, оқу процесінің барысын бақылайды, 

тапсырмаларды орындау кезінде студенттердің өзіндік бақылау жұмыстарын орындау 
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бойынша ұсыныстар береді. Бұл ретте қашықтықтан оқыту жүйесінің әдістерінде 

көрсетілгендей көңіл-күй, психологиялық қарым-қатынас назардан тыс қалмайды. 

Коронавирустық пандемияға (COVID-19) байланысты жарияланған карантинге 

байланысты қазіргі әлемде індеттің таралуы ел қашықтықтан оқыту жүйесіне көшті. 

Қашықтықтан оқыту көптеген жыләдар бойы дәстүрлі түрде оқу орындарында өз орнын 

тауып келе жатқан оқыту нысандарының бірі болып табылатыны баршаға мәлім. Алайда, 

қазір әлемде болып жатқан індеттің таралуына байланысты оқытудың бұл түрінің 

маңыздылығы артты. Қашықтықтан білім беру технологиясы "online", "offline" режимінде 

сабақтарды жүзеге асыруға негізделген. Онлайн оқыту кезінде білім алушы мен оқытушы 

арнайы келісілген бағдарламалар бойынша жүзеге асырылады. Онлайн сабақтар үшін 

елімізде" Skype"," Zoom"," Microsoft teams " және " what's up" сұранысқа ие. Онлайн сабақтар 

жоғарыда көрсетілген бағдарламалардың көмегімен келісілген уақыт бойынша жүргізіледі. 

Офлайн оқыту сабақтары - бұл студенттердің өзіндік жұмысы деп айта аламыз. Оқыту 

электрондық пошта арқылы немесе "Platonus", "Univer" электрондық порталдары арқылы 

тапсырмаларды жіберу арқылы жүзеге асырылады [3]. 

Білім берудің барлық түрлері сияқты, қашықтықтан білім берудің де 

артықшылықтары мен кемшіліктері бар. 

Қашықтықтан оқытудың артықшылықтары: 

- жеке пәндер бойынша пәндерді оқу-студенттің жеке шарттары мен қалауына қарай 

оқу материалының жылдамдығын белгілейді; 

- кез-келген адам үшін білім алу - сіз кез-келген жоғары оқу орнында қашықтықтан 

білім ала аласыз, ол сіздің географиялық және уақытша жағдайыңызға қарамастан кез-келген 

адамның білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді; 

- оқу үрдісінің технологиялық тиімділігі - оқу үрдісіндегі ақпараттық және 

телекоммуникациялық технологиялардың соңғы жетістіктері мен ашылуы; 

- оқытушыға да, студентке де оқу уақыты мен орнын тиімді таңдай білу: 

- білімнің негізділігі; 

- уақыт пен қаржы үнемділігі; 

- оқу үрдісінде заманауи технологияларды қолдану; 

- студент пен оқытушы арасындағы тез және тиімді өзара әрекеттесу. Көбінесе 

олардың арасындағы байланыс Интернет арқылы жүреді, сондықтан студент әрқашан өз 

сұрақтарын қойып, оған жеке жауап талап етпестен тез жауап ала алады. 

Қашықтықтан оқытудың кемшіліктері: 

- студент пен оқытушының тікелей қарым-қатынасының болмауы. Студент пен 

оқытушы бір-бірімен шынайы эмоцияларын білдіре алмайтындықтан, бұл оқу процесінің 

басты кемшілігі; 

- оқытушы мен студент арасында дұрыс қарым-қатынас жоқ; 

- жеке психологиялық жағдайлардың қажеттілігі; 

- ақпаратқа әрдайым қол жеткізу қажеттілігі; 

- студенттер әрдайым өздерін техникалық жабдықтармен қамтамасыз ете алмайды - 

компьютері  немесе интернетке тұрақты шығу мүмкіндігі жоқ; 

- студенттердің практикалық сабақтармен жұмысы барынша аз болады; 

- маман біліктілігіне қатысты оқытылатын бағдарламалар мен курстардың жеткіліксіз 

дайындығы; 

- оқытушымен және басқа студенттермен жеке байланыстың болмауы. Бұл интернетті 

қолданудың орнына тікелей байланысуды ұнататын адамдар үшін тиімсіз болуы мүмкін. 

Сонымен қатар, кейбір студенттер оқулықтармен бөлісудің орнына оқытушы дәріс оқыған 

кезде оқу материалдарын жақсы қабылдайды; 

- қашықтықтан білім алуға ниет білдіргендердің барлығы интернетке тұрақты 

қолжетімділікке ие, ал кейбіреулерінде тіпті компьютер жоқ [4]. 

Көптеген зерттеушілер қашықтықтан оқыту теориясы мен практикасының дамуына өз 

үлестерін қосуда. Олардың әрқайсысы қашықтықтан оқыту бойынша ғылыми зерттеулерді 
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педагогикалық практикаға енгізуге, ұйымдастыруға айтарлықтай қатысты. Олардың ішінде: 

А.А.Андреев, Ю. Н. Афанасьев, А. А. Ахаян, А. М. Бурлаков, Е. С. Полат, А. В. Хуторский, 

И. В. Роберт, Д. А. Богданова және т. б. [5]. 

А.А. Елизаров қашықтықтан оқыту технологиясының  белгілерін атап көрсетеді: 

1. «Ыңғайлылықтың» үш қағидасына сәйкес келетін педагогикалық процестің 

икемділігі: студент өзіне ыңғайлы уақытта, ыңғайлы жерде және ыңғайлы жылдамдықпен 

жұмыс істей алады. 

2. Модульдік ерекшелігі - әрбір жеке курс жеке және топтық қажеттіліктерге сәйкес 

келетін оқу бағдарламасын құруға мүмкіндік беретін белгілі бір білім саласы туралы тұтас 

көзқарасты қалыптастырады. 

3. Экономикалық тиімділік: әлемдік білім беру жүйесінің орташа бағасы 

көрсеткендей, қашықтықтан білім беру дәстүрлі білім беру формасынан 50 пайызға арзан. 

Оқытудың төмен өзіндік құны мазмұнды неғұрлым шоғырландырылған ұсыну және 

біріздендіру, қашықтықтан оқыту технологиясын білім алушылардың көп санына бағдарлау 

есебінен, сондай-ақ қолданыстағы оқу алаңдары мен техникалық құралдарды неғұрлым 

тиімді пайдалану есебінен қамтамасыз етіледі. 

4. Оқытушының жаңа рөлі таным процесін бақылауды, жеке оқу жоспарын құру 

кезінде кеңес беруді және оқу жобаларын басқаруды қамтиды. Ол өзара қолдау оқу топтарын 

басқарады, студенттердің кәсіби дамуына ықпал етеді. 

5. Бақылаудың мамандандырылған нысандары ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың көмегімен жүзеге асырылады, олардың құрамына қашықтықтан 

ұйымдастыру емтихандары, сұхбаттар, практикалық, курстық және жобалық жұмыстар, 

компьютерлік зияткерлік тестілеу жүйесі кіреді. 

6. Мамандандырылған технологияларды қолдану аясында оқыту процесінде 

әдістердің, формалардың және құралдардың өзара байланысының жиынтығы түсіндіріледі 

[6]. 

   А.А. Андреев сөзіне сәйкес, қашықтықтан оқытудың өзге оқыту формаларынан 

айырмашылығы мына ұстанымдарға ие болуында:  

1. Студенттердің оқытушылармен де, бір-бірімен де байланысын қамтамасыз ететін 

интерактивті ұстаным. 

2. Ақпараттық технологиялар саласында бастапқы білім деңгейінің болуын 

болжайтын бастапқы білім принципі. 

3. Студенттердің жеке қалауын ескере отырып, білімді оқыту мен бақылаудан 

тұратын даралау принципі. 

4. Өзін танығысы келетін білім алушының сәйкестендіру позициясы. 

5. Қашықтықтан оқыту курстарынан өту кезінде жас және білім беру шектеулерінің 

болмауын көздейтін оқытудың ашықтығы мен икемділігін қамтамасыз ету қағидаты [7]. 

Қашықтықтан оқитын студенттерге және осы іске мүдделі басқа тұлғаларға бірнеше 

талаптар қойылады: 

- студент пен оқытушы компъютермен жоғары деңгейде сауатты жұмыс істей алуы 

тиіс; 

- қашықтықтан оқытудың мақсаттары мен міндеттері, оны ақпараттық 

технологиялар мен коммуникация құралдары негізінде одан әрі дамыту туралы; 

- қашықтықтан оқыту технологияларын жетік меңгерген, студенттерді, білім беру 

саласының қызметкерлерін таныстыра білуі керек; 

- оқытушы ақпараттық құралдармен жұмыс істеудің практикалық дағдыларына ие 

болуы керек; 

- оқытудың телекоммуникациялық құралдарын пайдалану дағдыларын 

қалыптастыру, атап айтқанда: білім алушылар арасында ақпарат алмасу және ақпараттық 

жүйелерде ресурстарды пайдалану; 

- оқу бағдарламасын құрайтын белгілі бір тәртіптегі модульдік курстардың 

әдістемесін жалпылама түрде баяндай білу және курстарды өткізуді ұйымдастыру; 
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- қашықтықтан оқыту шеңберінде оқу процесін жүргізуге жан-жақты дайындық, 

қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша сабақтарды өткізу процесінде үйлестірушінің болуы; 

- мониторингті ұйымдастыру, тексеру, білім сапасын рецензиялау, курстық және 

бақылау жұмыстарының, оның ішінде жобалау және зерттеу жұмыстарының жазылуын 

басқару саласындағы арнайы білім мен дағдыларға ие болу [8]. 

Қашықтықтан оқыту жүйесін құру ережелері: 

1. Оқытудың адамгершілік принципі. 

Оның ішкі мазмұны білім алушылардың әлеуметтік жинақталған тәжірибені игеруі 

және оқуға шақыруы үшін жоғары қолайлы жағдайлар жасай отырып, білім беру процесінде 

тұтас тұлғаға бағытталған. 

2. ҚО жүйесінде білім беру процесін жобалаудағы педагогикалық тәсілдің 

басымдығы принципі. 

Бұл принциптің мәні ҚО жүйесі жүзеге асыра алатын көріністердің дидактикалық 

модельдерін құрайтын теориялық тұжырымдамаларды талдаудан бастау керек. 

3. Педагогикалық мақсатқа сай келетін жаңа ақпараттық технологияларды қолдану 

принциптері. 

Ол қашықтықтан оқыту жүйесін  жобалау мен құрудың әрбір қадамының тиімділігін 

педагогикалық бағалауды талап етеді. Сондықтан, ең алдымен, техниканы жоспарға енгізбеу 

керек, бірақ білім беру және оқу курстарына тиісті мазмұнды толықтырулар енгізу қажет. 

4. Білім беру мазмұнын таңдау принциптері. 

ҚО жүйесінің білім беру мазмұны ҚР Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес 

болуы тиіс. 

5. ҚО жүйесінде таратылатын ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидалары. 

Ұйымдастырушылық және техникалық тәсілдер қажет болған жағдайда қажетті 

мәліметтерді қауіпсіз және құпия сақтауды, пайдалану мен беруді көздеу, сақтау, беру және 

қолдану кезінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет. 

6. Білім деңгейінің бастапқы принципі. 

ҚО жүйесінде тиімді оқыту белгілі бір білім, дағды жиынтығын талап етеді. 

Мысалы, табысты оқу үшін кандидат өзінің оқу еңбегінің ғылыми негіздерімен таныс болуы, 

компьютермен жұмыс істеудің нақты дағдыларына ие болуы және т. б. 

7. Оқыту технологиясын сәйкестендіру принциптері. 

Оқыту технологиясы қашықтықтан оқыту үлгілерімен сәйкес келуі керек. Сонымен, 

дәстүрлі пәндік оқытуда оқытудың ұйымдастырушылық формасы ретінде дәрістер, 

семинарлар мен практикалық сабақтар, түрлі-түсті немесе іскери ойындар, зертханалық 

сабақтар, өзіндік жұмыстар, өндірістік тәжірибелер, курстық және дипломдық жұмыстар, 

білімді игеруді бақылау қолданылады. ҚО жүйесін қалыптастыру процесінде қажет болған 

жағдайда оған қосылуы мүмкін жаңа модельдер пайда болуы мүмкін. Оқытудың 

ұйымдастырушылық формаларының ішінен осы модельдерде компьютерлік 

конференциялар, телеконференциялар, ақпараттық сессиялар, жобалау жұмыстары және т. б. 

қолданылатын болады. 

8. Оқытудың ұтымды принциптері. 

ҚО жүйесінің жобасы, егер бұл білім алушының оқу орнында тиісті қызметтердің 

болмауы жағдайында қажетті бағыттағы өзінің білім беру бағдарламасын түзетуге немесе 

толықтыруға ықпал ететін ақпараттық жүйелерді және қажетті әлеуметтік және 

экономикалық тиімділік жағдайында қашықтықтан оқыту үшін берілген білім базалары мен 

банктерін құруды білдіреді. 

9. Білім берудің ҚО қолданылатын түрлеріне қайшы емес принциптері. Егер 

құрылған және енгізілген ақпараттық технологиялар дәстүрлі жоғары білім беру жүйесінде 

бөтен элемент болмаса, яғни оған біріктірілетін табиғи бейнеде болса, ҚО жобасы қажетті 

әлеуметтік және экономикалық тиімділік бере алады. 

10. Білім берудің алдына шығу принципі.  
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Бұл оқытудың принципі өткен ұрпақтан жинақталған ғылыми және мәдени мұраны 

кейінгі ұрпаққа жеткізу ғана емес, сонымен бірге қазіргі ұрпаққа өзгеретін уақытқа тез 

бейімделуге және оның санасы мен дүниетанымын қалыптастыруға көмектесу болып 

табылады [9]. 

ҚО  жүйесінің құрылымына келесі элементтер кіреді: 

- Оқыту мақсаты. Білім алушылардың маманның мемлекеттік тапсырысына және 

үлгісіне сәйкес қалыптастырылатын білім мен дағды жүйесін меңгеруі. 

- Оқыту мазмұны. Әлеуметтік сұраныстың педагогикалық моделі. Оқытуды 

ұйымдастыру процесін, әдістері мен нысандарын іске асыру оның мазмұнымен 

айқындалады. 

- Оқыту нысаны. ҚО білім беру қызметін пайдаланушылар (студенттер, 

тыңдаушылар, оқушылар және т.б.) оқитын білім берудің осы түрінің объектісі болып 

табылады. ҚО тыңдаушылары дәстүрлі оқыту формасындағы студенттерден ерекшеленуі 

керек, ерекше берілгендікке, білімге деген құштарлыққа, ұйымдастырушылық қабілеттерге, 

өз бетінше жұмыс істей білуге, компьютермен және телекоммуникациялық байланыс 

құралдарымен жұмыс істеу дағдыларына ие болуы керек. 

- Оқыту субъектісі. ҚО субъектісі оқытушылар болып  табылады. Оқытушы- ҚО 

білім беру үрдісінің жоғары тиімділігін қамтамасыз ететін басты буын. ҚО оқытушысының 

қызметіне тән бірқатар ерекшеліктер тьютор терминін енгізуді қажет етті. Ол кеңесші-

оқытушы, информатика және телекоммуникация негіздерін білуі керек, оның білімі озық 

болуы керек. 

- Оқыту әдістері. ҚО түрі: Ақпараттық-регламенттік жиынтық, репродуктивтік 

(дауыс күшейткішін реттеу), проблемалық баяндау, теориялық зерттеудің логикалық 

тәсілдері және ережелер жиынтығы және оқытудың 5 жалпы дидактикалық әдістері. Олар 

оқытушы мен білім алушылардың өзара әрекеттесуінің педагогикалық актілерінің барлық 

кешенін қамтиды. 

- Оқыту құралдары. Білім беру процесінде ҚО пайдаланылады дәстүрлі оқыту 

құралдары, сондай-ақ инновациялық оқыту құралдары негізделген пайдалану компьютерлік 

техника және телекоммуникация, сондай-ақ жаңа жетістіктерін білім беру технологиялары 

саласында. 

- Ғылыми-білім беру материалдық базасы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу үшін 

қажетті материалдық және техникалық құралдар жиынтығы. Олар оқу және оқу-көмекші үй - 

жайлардан; зертханалық қондырғылардан, оқытудың техникалық құралдарынан, 

оқулықтардан, оқу құралдарынан және басқа да оқу-әдістемелік материалдардан тұрады. 

- Сәйкестендіруді бақылау жүйесі. ҚО кіретін бақылаудың ерекшелігі-талапкердің 

кәсіби қасиеттері мен қабілеттерінің даму деңгейін бағалау, оқытудың тиімді құралдары мен 

әдістерін таңдай отырып, оған сәйкес әлеуметтік-психологиялық бейнені құру [10]. 

Қазіргі уақытта қолданыстағы оқытудың ашық және қашықтық жүйесі әлемдік 

тәжірибеде белгілі алты үлгіден тұрады.  

Бірінші модель - мектеп немесе ЖОО талаптарына бағдарланған және қандай да бір 

себептермен күндізгі оқу орындарына бара алмайтын  студенттерге арналған экстернаттық 

оқыту нысаны. 

Екінші модель - студенттерді университетте сырттай немесе қашықтықтан оқыту, 

яғни жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде. 

Үшінші модель - бірнеше оқу орындарының ынтымақтастығына негізделген оқыту. 

Осы тәртіппен бірнеше оқу орындары үшін қашықтықтан оқытудың бірыңғай 

бағдарламасын бірлесіп әзірлеу көзделеді, бұл оларды неғұрлым кәсіби сапалы әрі арзан 

етуге мүмкіндік береді. Осыған ұқсас тәжірибе Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили және 

Парагвай университеттері қатысқан университеттер арасындағы теледидар бағдарламасында 

(Sargisogp Interuniversity Teleducation Program, 1990) жүзеге асырылды. Бұл мемлекеттердің 

студенттері корпорацияға кіретін университеттердің бірінде қашықтықтан оқи алады. 
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Төртінші модель - ашық немесе қашықтықтан оқытудың дербес білім беру 

мекемелері. Бұл студенттер түрлі бағыттар бойынша білім ала алатын білім беру 

мекемелерінде қашықтықтан оқыту мақсатында арнайы құрылған. Олар сонымен қатар 

мультимедиялық курстар құруға арналған. Осы типтегі ең ірі оқу орны ретінде Лондондағы 

(Ұлыбритания) ашық университет деп атауға болады, оның негізінде соңғы жылдары 

көптеген студенттер тек Ұлыбританиядан ғана емес, Достастық елдерінен де қашықтықтан 

білім алуда. Бұл бірлестікте қашықтықтан оқыту мемлекеттік үкіметпен және бизнес 

саласымен тығыз ынтымақтастықта жүзеге асырылады. Оқу ақысы студенттер жұмыс 

істейтін ұйымдар мен фирмалар арқылы жүзеге асырылады. 

Бесінші үлгі -автономды оқыту жүйелері арқылы жүргізіледі. Бұндай өзін өзі 

білімдендіру ТВ-ның, видеожазбалар мен радиобағдарламалардың, сондай-ақ қосымша баспа 

құралдарының қатысуымен жүргізіледі. 

Алтыншы үлгі – мультимедиалық бағдарламалар негізіндегі биресми, ықпалдасқан 

қашықтықтан оқыту. Бұндай оқыту ересектер аудиториясына бағытталған, яғни қандай да 

бір себептермен мектептік білім ала алмағандар үшін. Бұндай жобалар ресми білім беру 

бағдарламасының бір бөлігі болуы мүмкін. Олар сонымен қатар нақты білім беру мақсатына 

арнайы бағытталған болуы мүмкін [11].  

Қорытындылай келе, қашықтықтан оқыту жүйесінің рөлі білім беру саласы үшін өте 

жоғары, өйткені осы жүйенің арқасында педагогикалық қоғамдастық пен студенттер әлемдік 

ақпаратпен байланысуға, өздерінің ғылыми және шығармашылық жұмыстарын жетілдіруге, 

әлемдік ақпараттық кеңістіктегі білімдерін жетілдіруге мүмкіндік алды. Қазіргі уақытта 

әлемдік қауымдыстық маңызды тарихи кезеңнен өтуде. Оқу процесіне ғылыми процесс 

болып табылатын ақпараттық-коммуникациялық технологиялар енгізілуде. Осыған сәйкес, 

білім беру жүйесінде қашықтықтан оқыту тиімді құралдардың бірі болып табылады. Әлем 

күн сайын жаңарып отырады. Сондықтан әрбір күніне тура дайын болу көру жаңа. Бұл заман 

талабы. Ақпараттандыру ғасырында озық технологиялардың үздік жемісін пайдалану-

дамыған елдердің шешімі!  
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АННОТАЦИЯ 

 

Ғылыми мақалада копирайтингтің медиадағы маңызы түрлі типтер арқылы нақтыланып, 

көрсетіледі. Қазіргі таңда қоғамдағы сұранысқа ие бұл мамандықтың медиада да алатын 

орны зор. Сонымен қатар түрлі типтеріне байланысты өз қызметтеріне қарай бөлініп, 

талданды. Мақалада осы ерекшеліктер белгілі зерттеушілердің еңбектері мен пікірлері 

арқылы сарапталып, жазылды.  

 

Кілт сөздер: медиа, копирайтинг, копирайтер, мәтін, маркетинг, автор, БАҚ, ақпарат, 

жарнама, әлеуметтік желі, баспасөз, сату, сатып алу, оқырман, тұтынушы. 

 

Заман талабы адам баласы үшін күн санап күшейе түсуде. Ақпараттардың медиа 

арқылы кеңінен таралу мүмкіндігі жоғары. Әсіресе ақпараттың медиада дұрыс таралуы, 

өтімді болуы копирайтингпен тікелей байланысты. Копирайтинг – автордың мәтінді өз 

идеясымен, өтімді жаза білуі. Ал копирайтер – сол мәтінді жазатын автор. Орыс тілінде 

копирайтинг – сатылатын мәтіндерді жазу. Батыс ұғымында копирайтинг – оқырман 

өміріндегі бір нәрсені өзгерте алатын мәтін. Демек, ең алдымен іс-әрекетке шақыру, бірақ 

оның ішінде сендіру, ойлауға жетелеу. Сонымен қатар мәтіннің көлеміне қатысты ережелер 

жоқ: бұл толық мақала, әлеуметтік желідегі хабарлама немесе бір жалт еткізер сөйлем болуы 

мүмкін.  

Копирайтингтің медиадағы маңызын осы тақырып төңірегінде зерттелген еңбектер 

арқылы сараптауға болады: 

– Веб копирайтингтің маңызы; 

– Сатылатын немесе маркетингтік копирайтингтің маңызы; 

– Креативті копирайтингтің маңызы; 

– Техникалық копирайтингтің маңызы; 

– БАҚ-тағы копирайтинг маңызы; 

– Баспаға арналған копирайтинг маңызы; 

Веб копирайтингке желіде жарық көрген мәтіндердің барлығын жатқызуға болады. 

Желідегі адамдардың жеке парақшасындағы өз ойлары мен посттарының бұл типке қатысы 

жоқ. Батыс елдерде «веб копирайтингті» «веб райтингпен» қатар қолданады. Түрлі 

компаниялардың парақшаларындағы жарнамалар мен ақпараттар, мәтіндер осы веб 

копирайтинг арқылы жүзеге асады. Түрлі компанияларға ақпарат жазу барысында 

копирайтер үшін мәтіннің жеңіл әрі нақты жазылуы маңызды. Бұл өтімді табыс, сонымен 

қатар қоғамда сапалы дүниенің пайда болуына тікелей әсер етеді. Демек, копирайтердің 

сауатты жаза білуі – медианың дұрыс дамып, қоғамның қалыптасуына тікелей әсер етеді. 

Копирайтер жайлы үздік кітап жазған Д.Кот өзінің еңбегінде: «Бір ғана сөздің қабілеті 

қаншалықты екенін білесіз бе? Мәтіндегі бір ғана сөз оқырманды сізден алыстатуы мүмкін, 

керісінше, бір ғана сөз сіздің мәтініңізді қызықтыруы мүмкін. Американдық копирайтер Джо 
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Шугерман «Ілгектер» кітабында осыған анық мысал келтіреді. Оның әріптесі мәтіндегі бір 

сөзді өзгертіп, «mix»-тің орнына «collect» сөзін жазды. Нәтижесінде мәтіннің тиімділігі 20% 

- ға өскен. Мұндағы маңыздысы – әр сөз оқырманның бейнесін, реакциясын тудырады. 

Есіңізде болсын, сіз тек әріптерді қосып қана қоймай, адамға эмоция тудырасыз. Мәтіндегі 

«мәселені» өзгерте алсаңыз, оң нәтиже болады», - дейді [1, 42 б.]. Мәтіндегі бір ғана сөздің 

қоғамға да соншалықты әсері болуы мүмкін. Мұндай ақпарат жазу кезінде әрине, копирайтер 

қызметінің маңызы зор. Автор ақпаратты «100 адам қайтыс болды» деп беруі мүмкін немесе 

бейтарап сөйлемді қолданып, «адам шығыны 100-ден аспады» деуі мүмкін. Осы арқылы ол 

ақпараттың дұрыс таралуына тікелей ықпал етеді.  

Сатылатын немесе маркетингтік копирайтингтің медиадағы маңызын тікелей 

интернет желісімен байланыстыруға болады.  Копирайтингтің бұл түрі мақаланың 

ақпараттық типінен кейінгі танымал контенттің бірі. Мәтіннің негізгі мақсаты – сату немесе 

тауар, қызмет түрін таныстыру. Копирайтингтің бұл түріне осылар жатады: 

– Сатылатын мәтін; 

– Промо-мәтін; 

– Жарнамалық мақала; 

– Әлеуметтік желідегі сатылатын пост; 

– Жекелей немесе тауарлар категориясының сипаттамасы. 

Ең табысты заманауи копирайтердің бірі Денис Каплунов «Бизнес-копирайтинг» 

еңбегінде: «Өзге жандарға пайдалы ақпарат қана жазыңыз. Жеке отбасыңыз, жеке тұлғалық 

қалпыңызға қызығатын адамдар аз болуы мүмкін. Адамдар бірінші кезекте бір-бірінің 

пайдасын көргенде қызығушылық танытады. Клиенттер сізге керемет болғандықтан емес, 

оларға көмектесе алатындықтан келеді. Сондықтан, өзіңіз туралы жазылатын мәтін өмірбаян 

емес, басқаларға қалай көмектесетініңіз жайлы болуы керек. Сіз немен айналысасыз, қалай 

өзгелерге пайда тигізе аласыз – бұның барлығы өзгелерге тигізер пайдаңызбен тікелей 

байланысты. Әсіресе компанияларға қатысты: кез-келген бизнес басқаларға пайда әкелуімен 

ғана дамып отыр. Сіз қандай бизнес түрімен айналысасыз, ол өз еркіңізде. Егер сіз 

мысықтарды сату үшін өсіретін болсаңыз, онда мысықтар туралы қалағаныңызша жазыңыз. 

Бұл тақырыптың басқаларға пайдасы болса, онда адамдарда қызығушылық пайда болады. Ал 

егер қажет болмаса, оны білудің де керегі жоқ», деп сатудың ең алдымен өзге адам үшін 

маңызы барын атап өтеді [2, 110 б.]. Сауатты жазылған мәтін интернет желісі арқылы тауар 

иесіне көптеген пайда әкелуі мүмкін. Бұл сонымен қатар тұтынушы үшін де аса маңызды. 

Тауар иесі мен тұтынушы арасындағы алтын көпір – мәтін мен медиа. Осы арқылы тауар 

иесі өз затын тиімді өткізіп, ал тұтынушы сапалы дүние алуы мүмкін.  

Сонымен қатар автор сапалы дүниенің де өз «жағымсыз жақтары» барын да қоса 

жазуды ұмытпайды. Бұл бірінші кезекте тұтынушының  тұрақтылығы үшін пайдалы. «Бұл 

тактиканы Damian керамикалық пышақтарының жиынтығын сипаттайтын Röndell ас үй 

ыдысының бренді былай қолданған:  

Пышақтар мұздатылған немесе сүйектері бар ет, ірімшіктің қатты түрлеріне, сондай-

ақ күш түсетін  (мысалы, әйнек) секілді қатты өнімдерді кесуге арналмаған. Пышақтарды 

жерге түсіріп алудан сақ болыңыз және металл заттармен жанасуға жол бермеңіз» [2, 114 б.]. 

Бұлай жазу мәтіннің де, тауар иесінің де сапасын төмендетпейді, керісінше, тауардың өнімді 

өтуіне үлкен септігін тигізеді дейді Денис Каплунов. Мұны оқыған клиенттің сұрақтары азая 

бастайды. Сонымен қатар, сіз тауардың кемшіліктері туралы айтпайсыз, тек тұтынушыға 

қамқорлық жасайсыз, өйткені ешкім мінсіз өнімді ойлап таппады және жасамады. 

Креативті копирайтингтің маңызы көбіне телевизия немесе компьютерлік желілер 

арқылы білінеді. Креативті мәтін жазушы копирайтердің міндеттерін былай бөлуге болады: 

– Жарнамалық ұран және слогандар; 

– Жарнамалық әндер; 

– Жарнамалық бейнероликтер; 

– Көзге бірден түсетін атаулар мен тақырыпшалар. 



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

_______________________________________________________________________________________ 

277 
 

Копирайтердің жұмысы өтімді болуы үшін қысқа, шағын сөздер және өз идеясын 

нақты жеткізе білуі маңызды. Копирайтингтің бұл түрі жарнамалық агенттік жұмысымен 

тікелей байланысты. Яғни, мәтін қаншалықты нақты, қысқа, өтімді болғанымен, оның 

жарнамасы дұрыс таратылмаса, іс оң нәтижесін бермеуі мүмкін. Жарнамасы өтімді болып, 

мәтін оқырман назарын аудара алмайтындай болса да осындай нәтиже болады. Демек, 

копирайтинг пен медиа арасындағы байланыс өте тығыз. Атақты копирайтер Д.Кот: «Сіз 

жарнамалық мәтін жазған сайын уақыт өте келе робот бола бастайсыз. Тәжірибеңіз шыңдала 

түскен сайын мәтін жазуға кеткен уақытыңыз да азая түседі. Егер тек бір сарынды жарнама 

жазғыңыз келмесе – көркем әдебиетті оқыңыз. Бұл кезде тілдің түсініктілігі мен 

метафоралардың анық берілуі маңызды. Сонда мәтін көпшілікке түсінікті болады. Ал 

түсінікті болу деген сөз – сатудың алғашқы қадамы», - дейді [1, 9 б.]. Автор жарнаманың 

кеңінен таралуы, сатылымға тікелей әсер етуі копирайтердің ой ұшқырлығымен де тікелей 

байланысты екендігін айтқан. Өзгеден ойын ұрлап алудың оң нәтиже бермейтіндігін де 

ескертеді. Жарнамадағы нақтылық пен ойдың дәлдігі, сауаттылық медианың да оқырман 

алдындағы беделін арттыра түседі. 

Ильяхов М., Сарычева Л. жарнаманың тағы бір маңызды тұсы деп оқырман өздігінен 

сенім білдіріп келуді айтады. Оған сіздің өніміңіздің «өте» немесе «ең» екенін шешуге 

көмектесіңіз. Бірақ бұл сөздерді жай ғана жазып қою жеткіліксіз, фактімен дәлелдеу 

маңызды. Жарнаманы дәлелсіз асыра мақтау еш өнім бермейді. Мәселен, «Керемет 

жеңілдіктер!» деп қана қойғанға қарағанда, соңғы топтамаларға 25 % жеңілдік!» деп 

жазудың адамдарға әсер етуі екі есе. Жарнама жасар кезде сонымен қатар копирайтердің 

мынадай қателігі зиян екендігін көрсетеді: «Асыра сілтеп жазу дәлелдеуден гөрі оңай. 

Дәлелдеу үшін өз ойың, қажет ақпаратты ізденуің, оқырман үшін қаншалықты пайдалы 

екендігін сараптап, сұрыптай білуің керек. Өкінішке қарай, көптеген авторлардың бұған 

уақыты жоқ, сондықтан олар сөзбен ғана аяқтайды. Шындықсыз, дәлелсіз тіпті мықты деген 

мәтіннің өзі әлсіз көрінеді», - дейді [3, 351 б.].  

 Техникалық копирайтингтің маңызы баспасөзде, электронды арнайы каталогтар 

жасағанда анық көрінеді. Бұл копирайтингтің түріне мыналар жатады:  

– Ғылыми мақалалар; 

– FAQ және талдамалар; 

– Түрлі құрылғыларға шолу жасау; 

– Техникалық мінездеме жасау және т.б. 

Ақпараттарды жазатын контент иелеріне қарағанда техникалық контент иелерінің 

алатын ақысы көбірек болады. Неге десеңіз, копирайтингтің бұл түрі арнайы білімді қажет 

етеді. Сонымен қатар мұнда нақты дәлел, фактілер міндетті түрде қатар алынып отыруы тиіс. 

Евгения Никитина копирайтингке қоятын талаптарды былай сипаттайды: «Сауаттылық. 

Мәтінде грамматикалық, орфографиялық, синтаксистік және басқа қателіктердің болмауы 

маңызды шарттардың бірі. Өзін-өзі құрметтейтін компанияда бұл жауапкершілік 

копирайтердің иығына ғана жүктелмейді. Баспаға немесе жариялауға жіберер алдында 

барлық мәтіндерді редактор немесе корректор тексереді. Бірақ көзге түсер қателер неғұрлым 

аз болса, тексерулер мен түзетулер де соғұрлым аз болады. Сондықтан кез-келген 

копирайтерге сауатты болу аса маңызды.  

Өз ойларыңызды дұрыс тұжырымдау және бастысын көре білу. Копирайтерлікті енді 

қолға ала бастағандарда бұл өте маңызды. Өз ойын білдірмеу – оқырманға ешқандай ақпарат 

бермеу деген сөз. Сондай-ақ, кез келген копирайтер мәтін жазуда нені және не үшін 

жазатынын түсінуі керек. Мақсатты аудиторияны және оның қажеттіліктерін бағалау үшін 

маркетинг негіздерін жетік білуі керек. 

Сараптау. Өздерінің біліміне немесе жұмыс тәжірибесіне байланысты белгілі бір 

тақырыптарда сарапшы бола алатын копирайтерлер ерекше бағаланады. Мысалы, заңгерлер, 

қаржылық білімі бар мамандар, техникалық маман қызметкерлері. Олар тек мәтін құрып 

қана қоймай, оған сараптамалық бағалауды қосып, нақты тәжірибемен бөлісе алады» [4]. 

Техникалық копирайтерге бұл талаптар тікелей байланысты. Баспасөз және түрлі медиаларда 
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мақалалар жариялау кезінде осы талаптарды орындай білген копирайтердің де жұмыс өнімі 

оң болатындығы анық. Сонымен қатар белгілі копирайтер Каплунов Д. өз еңбегінде кез 

келген мәтін жазар кезде шынайы болу міндетті екендігін анық көрсетеді. «Өзіңіз туралы 

мәтінге шамадан тыс мақтау жазбаңыз, өтірік айтпаңыз және өзіңіз білмейтін немесе 

жасамаған нәрсені иемденбеңіз. Егер сіздің жалған сөзіңіз салмақты бір дүниемен 

байланысты болса, онда оның соңы міндетті түрде ашылады. Ал егер сіз кішкене нәрсенің 

өзін жалған жазар болсаңыз, онда білімді адам сіздің мәтініңізді ешқашан салмақты 

қабылдамайды. Сіздің мәтініңізді сәл әшекейлеудің еш әбестігі жоқ сияқты көрінуі мүмкін. 

Мұндайды барлығы да жасайды деп ойлауыңыз да мүмкін. Шынында да, айтарлықтай 

ештеңе болмайды. Бірақ бұл әбестіктің барлығы екінші тұсынан өте айқын көрінеді және сіз 

туралы кері әсер қалдырады. Сізден бас тартқан жұмыс беруші немесе клиент сіз туралы не 

ойлағанын ешқашан білмейтін болуыңыз мүмкін. Ал ол үшін сізге кішкентай көрінген 

әбестік үлкен рөл ойнауы мүмкін. Шынайы сөйлей алмайтын адамдар ешқашан сенімге 

лайық емес» [2, 128 б.].  

БАҚ-тағы копирайтингтың медиадағы маңызы. Бұл типтегі копирайтингке 

жарнамалық бейнероликтердің сценариі, анонсты мәтіндер, сұқбаттар жазу мен құттықтау 

сөздер жатады. Мұндай форматта контент жасау еңбек ақысы қымбат және тәжірибесі мол 

копирайтерлерді қажет етеді. БАҚ-тың өзі мерзімді баспасөз және электронды БАҚ деп екіге 

бөлінеді. Мерзімді баспасөзге газет-журналдар, басқа да мерзімді баспасөз өнімдері жатады. 

Электронды БАҚ-қа радио мен телевизияны жатқызамыз. Медиасауаттылыққа арналған 

еңбекте мынадай қызықты дерек келтірілген: «Оңтүстік Кореяда Samsung компаниясы ірі 

жарнама берушілер қатарында. Кореялық журналист Субин Кис Capital арнасына 

(Қырғызстан) берген сұхбатында Оңтүстік Кореяда бірде-бір медиа Samsung компаниясының 

жарнамасы болмаса өмір сүре алмайтынын айтты. Компания жыл сайын жарнамаға 2 

млрд.доллар жұмсайды. Samsung компаниясының беделіне нұқсан келтіретін ақпарат 

жарияланбайды, себебі компанияның келісім-шарттан бас тартуы ғажап емес. Елдегі сөз 

бостандығы қоғамның демократиялану деңгейіне байланысты екенін көрсететін мысал бар. 

Германиядағы танымал TheShpiegel басылымының редакторы Матиас Штрайцтың 

айтуынша, журнал кірісінің көп бөлігі Apple компаниясымен жасалған келісім-шарттан 

түседі. Соған қарамастан, бұл басылымда компанияның Қытайдағы зауытындағы еңбек 

жағдайы туралы мақала жарияланды. Бұл медиа мен бизнестің қарым-қатынасы қоғамдағы 

демократия деңгейіне байланысты екенін көрсетеді. FreedomHouse ұйымының сөз 

бостандығының 2015 жылғы рейтингінде Оңтүстік Корея 33-орында болған, ал Германия 18-

орында» [5, 26 б.]. Мұндағы жарнаманың да негізгі қаңқасын жасап отырған копирайтер 

маманы. Яғни, басылым бетіндегі маңызды ақпараттар тікелей копирайтер арқылы жүзеге 

асып отырады. Сонымен қатар бұл еңбекте дәстүрлі медиа үшін контенттің маңыздылығын 

атап көрсетеді: «Дәстүрлі медиа жүргізетін әлеуметтік парақшалар да адамдар үшін 

маңызды. Себебі, қазір адамдар медиа-басылымның сайтына кіріп емес, ақпаратты 

әлеуметтік желілер арқылы алуға үйренген. Егер ақпарат ұнаса, достарымен онлайн бөлісуі 

мүмкін. Осылайша, дәстүрлі медиа үшін әлеуметтік желілер ақпарат таратудың маңызды 

жолдарының біріне айналды. Әлеуметтік желілерде пайдаланған оңай, тез әрі тегін. Профайл 

ашу үшін немесе контент жүктеу үшін, достармен сөйлесу үшін арнайы қабілеттің, білімнің 

қажеті жоқ. Әлеуметтік медиада ортақ қызығушылықтары бар адамдарды іздеген оңай. 

Кәсіби журналист емес адамдар кез келген уақытта өздерінің бастап өткендерін баяндап, 

өздерін қызықтырған мәселерді көпшіліктің талқысына сала алады. Сонымен қатар, 

қарапайым адамдарға қоғам өміріне белсене араласуға мүмкіндік береді. Адамдар онлайн 

пікір қалдыра алады, сілтемесімен бөлісе алады, сұрақтар қоя алады» [5, 56 б.]. Демек, қысқа 

әрі нақты ақпарат берудің, сонымен қатар сауатты жеткізе білу үшін копирайтер маманының 

маңызды екендігін аңғарамыз.  

Баспаға арналған копирайтингтің маңызы. Бұл типке газет, журнал, брошюра 

беттерінде жарияланатын мәтіндік хабарламалар кіреді. Сонымен қатар визит картасындағы 

ақпараттар да копирайтингтің осы түріне жатады. Бизнес-тренер А.Парабеллум 
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«Копирайтингтың 77 құпиясы» атты еңбегінде копирайтингтің осы типіне сәйкес келетін 

мынадай мысалдар келтіреді: «Аз ақпарат! Көп ақпарат сіздің мәтініңізді қиындатып 

жібереді. Мәтіндегі негізгі ерекшелікті іліп алған аса маңызды. Егер сіз бәрін бірден айту 

арқылы клиенттерді сатып алғыңыз келсе, нәтижеңіз нөлге жақын болады.  

Қажет болған ақпараттан да көбірек жазыңыз. Көлемді мәтіннен қажетсіз 

ақпараттарды алып тастағаныңыз дұрыс. Қалған мәтін оқырманды әлдеқайда қатты баурап 

алады және алдыңғы ұзақ нұсқаға қарағанда жақсы нәтиже көрсетеді. Қалғаны қалдық. 

Оқырман тілінде жазыңыз. Кең аудиторияға арналған жарнама болсын, белгілі бір 

адресатқа хат болсын, сатылатын мәтінмен жұмыс жасай отырып, қарапайым және түсінікті 

тілді қолданыңыз. Сізге және жақын маңдағы жиырма адамға түсінікті терминдер мен 

суреттерден аулақ болыңыз. Сіздің міндетіңіз – өз өніміңіз туралы адамдарға түсінікті 

жеткізе білу және бұрыннан сол ақпаратпен таныс секілді сенім қалдыру» [6, 46 б.]. Кез 

келген баспа жарнамасына қысқа әрі нұсқа мәтіннің қажеті анық. Ал ондай мәтінді сауатты 

жаза білу және өз тұтынушысын табу – копирайтер үшін таптырмас мүмкіндік. Өз ісіне 

жауапты копирайтер медианың бұл түріне елеулі үлес қоса алады. 

«Копирайтинг қай кезде керек?» деген сұраққа Е.Никитина былай жауап береді: 

«Жарнама. Тауарды өнімді өткізе білу үшін барлық жерде сөздің маңызы зор: фирмалық 

атауынан бастап тауардың сипаттамасына дейін. Тиісінше, оның қолдану аясы да кең: атау 

(бренд атауын таңдау), маркетингтік мәтіндер, баннерлік жарнама, буклеттер, тауарларды 

сипаттайтын каталогтар (қағаз және электрондық опциялар), сондай-ақ сайттарға арналған 

мақалалар.  

Жеке брендті дамыту. Копирайтингке сұраныс көп болатын тағы бір маңызды бағыт – 

бұл жеке брендті құру және дамыту. Логикалық тұрғыдан алғанда жарнамаға ұқсас, тек 

өнімнің орнына қандай да бір жеке тұлға пайда болады. Сонымен қатар, мәтіндер әңгімелеу 

(өмірден алынған оқиғалар) және репортеринг – көпшілік алдында сөйлеу форматтарында 

жазылады. 

Ақпараттық сайттар. Ақпараттық копирайтингтың қызметі өзгеше. Мұнда авторлық 

құқық, яғни, копирайтердің төл мәтіні жазылады. Копирайтинг дегеніміз, бар дерек 

көздерінен материал жасау, біріктіру, артығын алып тастау және т.б. Авторлық мәтіндер – 

интернет желісінде  ешқандай мазмұны сай келмейтін ақпараттың болуы. Копирайтингтің 

осы бағытының басты міндеті – бірегей ақпаратпен бөлісу» [4]. Копирайтер маман 

белгілеген бұл ерекшеліктер медианың да дамуына тікелей әсері бар. Мәселен, копирайтер 

өзінің мәртебесін көтеруге және биржада фрилансер ретінде дамуға мүмкіндігі бар. Ең 

алдымен, әлеуметтік желіде өз профилін құрып, сауаттылық тестінен өтуі тиіс. Мұны әдетте 

барлық кәсіби биржалар талап етеді. Сонымен қатар, копирайтерге рейтинг жинау қажет – 

тапсырыс берушінің көңілінен шығатын және оның алғысына бөленетін сапалы мәтіндер 

жазу керек. Осы әрекеттер арқылы копирайтер өзін дамыту арқылы медианың түрлі 

типтеріне өз үлесін қоса алады.  

Сонымен қатар түрлі жобалар арқылы копирайтингтің маңызы артып, медиада да 

елеулі орын алып жатыр. Мәселен, ETXT жобасы. Бұл жоба интернеттегі копирайтерлер 

арасында ең танымал жобалардың бірі. Биржа 2008 жылы басталған және сегіз жылға жуық 

жұмыс істеген уақыт ішінде миллионнан астам шот жиналған, олардың үштен бірі 

клиенттерге тиесілі. Сайтқа күн сайын 20 мыңнан астам тұрақты келушілер кіреді. Бұл 

қазірдің өзінде ресурста жұмыс табуда ешқандай проблемалар туындамайтындығын 

көрсетеді. Сонымен қатар интернет желісінде де копирайтингтің маңыздылығын білдіреді.  

Textsale. Бұл биржаның негізгі мақсаты – мақалаларды сатып алу және сатумен 

айналысу. Әрқайсысы мыңдаған мәтіннен тұратын санаттарға ыңғайлы түрде сұрыпталған. 

Тапсырыстарды орындау мүмкіндігі осында да бар, бірақ оған ай сайын қол жеткізу үшін сіз 

$ 10 бағасын төлеуіңіз керек. Textsale 2007 жылдан бастап копирайтинг медиациясының 

бастаушыларының бірі болып саналады. 

ContentMonster. Салыстырмалы түрде қарағанда копирайтингтің жаңа биржасы. 

Ресурс 2011 жылдың наурыз айында ашылды. Әкімшілік авторларды қатаң іріктеуден 
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өткізеді. 30 сұрақтан тұратын орыс тілін білу сынағынан өткен, олардың кемінде төрттен 

үшінде дұрыс жауап бергендер ғана ақша таба алады. Тексерудің екінші кезеңі модераторлар 

қолмен тексеретін мәтіннің 1000 таңбасын қайта жазу болады. Нәтижесінде авторлардың тек 

25% - ы іріктеуден өтеді. 

Қорытындылай келе, копирайтер – бұл қызықты әрі көп қырлы жұмыс. Бұл өзіңізді 

көрсетуге және медианың кез келген бағытында жұмыс жасауға мүмкіндік береді. 

Копирайтингте өте жоғары бәсекелестік бар, бірақ өз мақсатын айқындаған автор тек өз 

орнын тауып қана қоймай, кәсіби және қаржылық жетістіктерге қол жеткізе алады. ETXT, 

Textsale, ContentMonster сынды түрлі жобалар арқылы копирайтингтің де талабы күшейуде. 

Соған сай оның медиадағы орны сапалы болып, оқырмандар мен тұтынушылар үшін тиімді 

бола түседі. 
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Аннотация: В статье были рассмотрены некоторые направления миграции. В современном 

мире процессы миграции призваны содействовать экономическому развитию и 

взаимообмену (как в Казахстане, так и за его пределами) прогрессивными технологиями и 

знаниями, взаимопроникновению культур. В то же время были  анализированы некоторые 

моменты процесса внешней миграции, которые могли сопровождаться такими негативными 

последствиями, как усиление оттока за рубеж высококвалифицированных кадров и 

специалистов, потеря финансовых средств от казахстанских граждан, эмигрирующих или 

работающих за границей, развитие криминальных структур, специализирующихся на 

незаконной поставке рабочей силы в ближнее и дальнее зарубежье, рост масштабов 

нелегальной миграции и др. 

Annotation: The article discusses some areas of migration. In the modern world, migration 

processes are designed to promote economic development and the exchange (both in Kazakhstan 

and abroad) of advanced technologies and knowledge, the interpenetration of cultures. At the same 

time, some aspects of the process of external migration were analyzed, which could be accompanied 

by such negative consequences as increased outflow of highly qualified personnel and specialists 

abroad, loss of financial resources from Kazakhstani citizens emigrating or working abroad, the 

development of criminal structures specializing in the illegal supply of labor to near and far abroad, 

the growth of illegal migration, etc. 

 

Ключевые слова: миграция, иммиграция,депортация, миграционная политика,легально, 

рабочая сила. 

Keywords: migration, immigration, deportation, migration policy, legally, labor force. 

 

Международная миграция возникает при наличии значительных контрастов в уровнях и 

условиях экономического развития и темпах естественного прироста населения стран, 

принимающих или отдающих рабочую силу. Поэтому географическими центрами 

иммиграции являются наиболее экономически развитые страны, такие, как США, Канада, 

Австралия, большинство западноевропейских стран, а также страны, где в связи с бурным 

экономическим ростом в результате высоких доходов от продажи нефти, наблюдается 

массовая иммиграция рабочей силы. К ним можно отнести Кувейт, Катар, Саудовскую 

Аравию, ОАЭ, Бахрейн. 

В то время как большинство стран мира продвигаются по пути либерализации своей 

внешней торговли, одновременно практически все они принимают меры, ограничивающие 

международную миграцию рабочей силы. 

Один из негативных эффектов миграции – это финансовое бремя, которое мигранты 

возлагают на бюджет более развитых стран. Особенно это четко проявляется, когда развитые 
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страны близко расположены или даже граничат с менее развитыми странами. Типичным 

примером являются, с одной стороны, США, Мексика и страны Карибского бассейна, с 

другой стороны - Франция и страны Магриба, Германия и Турция. Такое близкое соседство 

приводит к наплыву не только легальных, но и нелегальных иммигрантов, которые требуют 

финансовых расходов либо для материальной поддержки, либо для депортации. 

Поскольку страны-импортеры испытывают огромный приток рабочей силы, то, 

соответственно, их миграционная политика отражает национальные интересы данного 

государства. И основная ее задача – это селекция и отбор претендентов. 

При выборе концепции миграционной политики большое значение имеют национально-

исторические особенности страны [1, С.51]. 

Так, правительства стран Европейского сообщества, ставя своей целью создание единого 

международного рынка труда, исходят из концепции интеграции. Напротив, для политики 

США, Канады, Австралии более типичной является концепция ассимиляции или 

натурализации, так как массовый приезд иностранной рабочей силы в этих государствах в 

основном совпал с процессом формирования нации. Очевидно, что данная концепция не 

соответствовала условиям Западной Европы с ее исторически сложившимися нациями и 

высокой плотностью населения. 

Несмотря на очевидные «выгоды» для предпринимателей принимающих стран, в 

современных условиях концепция ротации уже не может претендовать на официальное 

признание правительствами стран ЕС, так как ее недемократические и административные 

принципы находятся в противоречии с декларируемыми идеями интеграции Западной 

Европы. 

На смену концепции ротации пришла идея интеграции. Как показал социологический 

опрос, проведенный в Германии среди большинства обследованных групп рабочих-

мигрантов, доля лиц, не планирующих возвращение на родину, достаточно высока и 

колеблется в пределах 6,7%-40,1% [2, С.56]. 

Таким образом, каждый четвертый мигрант в Германии предполагает остаться в стране 

пребывания. При этом доля мигрантов, не планирующих возвращение на родину, 

продолжает возрастать не только в Германии, но и в ряде других стран ЕС. 

В основе практических решений Совета ЕС по вопросам трудовой миграции лежит идея о 

том, что масштабы иммиграции должны определяться не только численностью рабочей силы 

на рынке, которая нуждается в работе, но и реальными потребностями национальной 

экономики в рабочей силе. 

В настоящее время в рамках общего рынка рабочей силы стран ЕС миграционная 

политика формируется под влиянием двух определяющих факторов: 

- рассматриваемая в недавнем прошлом как «временное явление», рабочая сила 

обрела статус одного из важных компонентов, оказывающих влияние на экономику, 

независимо от хозяйственной конъюнктуры в странах-импортерах; 

- происходит постепенное увеличение средней продолжительности пребывания 

мигрантов в стране-реципиенте. Трудящийся-мигрант становится во все большей мере 

долговременным жителем стран-импортеров, что меняет сам характер 

межгосударственной трудовой миграции. 

Учитывая, что одной из важнейших целей иммиграционной политики является защита 

национального рынка труда от неконтролируемого притока рабочей силы, государства-

импортеры рабочей силы применяют меры, направленные на предотвращение иммиграции и 

сокращение числа иностранной рабочей силы. 

К числу этих мер относится пресечение несанкционированного законодательством въезда 

в страну рабочих-мигрантов. Нелегальная миграция получила широкое распространение 

практически во всех странах-импортерах рабочей силы. Например, в США, по различным 

оценкам, проживает от 6 до 12 млн. незарегистрированных мигрантов. 

Для борьбы с нелегальными мигрантами широко применяются методы депортации и 

интернирование незаконно проникших в страну иностранцев. 
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Одновременно с ужесточением политики по отношению к нелегальным иммигрантам 

законодательство США предусматривало право на легализацию части иностранцев, 

находившихся в США. Учитывая интересы крупного агробизнеса, было сделано исключение 

для сезонных сельскохозяйственных рабочих. 

В настоящее время легализации незарегистрированных мигрантов в США препятствует 

длинный ряд бюрократических препон: получение разрешения на конкретную трудовую 

деятельность, задержки с установлением квот, свидетельство о знании английского языка и 

американского законодательства и т.д. 

Иммиграционное законодательство содержит меры воздействия по отношению к 

нанимателям, использующим труд нелегальных иммигрантов в виде штрафных и судебных 

санкций. Подобная практика наблюдается в Нидерландах, Германии, Люксембурге, Бельгии 

и др. 

Особенно строгие меры принимаются к посредникам, занимающимся поставкой 

нелегальной миграции. Так, во Франции за такие преступления законодательством 

предусмотрено наказание лишением свободы на срок от 2 до 5 лет или взыскание штрафа от 

10 до 200 тысяч французских франков. 

Большинство стран-импортеров рабочей силы приняли государственные программы 

стимулирования репатриации официально зарегистрированных рабочих, то есть 

реэмиграции. В отличие от административных методов здесь преобладают экономические 

стимулы. Принятые программы носят селективный характер, так как рассчитаны на 

поощрение репатриации только определенной категории мигрантов: лиц, нежелательных для 

страны-импортера, представителей, не пользующихся спросом на национальных рынках 

труда профессий. 

В США для получения визы на въезд необходимо получить так называемый трудовой 

сертификат – официальное подтверждение от фирмы или компании о согласии предоставить 

рабочее место, заверенное Министерством труда США, причем процесс получения этого 

документа является весьма сложной и длительной процедурой. Максимальный срок, на 

который выдается виза иммигранту, не может превышать 2-х лет, а продление и 

возобновление этой визы является крайне трудоемким процессом, требующим практически 

заново выполнять все иммиграционные требования. 

Иммиграционное законодательство США устанавливает, что прежде  чем выдать 

трудовой сертификат, Министерство труда США должно убедиться в том, что на месте 

предполагаемого трудоустройства иностранца в данное время нет американских рабочих, 

которые имеют достаточную квалификацию для выполнения определенной работы, для 

которой подходит и на которые претендует иностранец. Кроме того, должно быть 

установлено, что трудоустройство иностранца не окажет отрицательного влияния на 

заработную плату или условия труда американских рабочих. Трудящийся-мигрант не вправе 

по собственному усмотрению сменить место работы, район проживания или прочие условия 

контракта, рискуя быть депортированным из США. 

Большинство принимающих стран используют селективный подход при регулировании 

иммиграции. Его смысл заключается в том, что государство не препятствует въезду тех 

категорий работников, которые нужны данной стране, ограничивая въезд всем остальным. 

Перечень желательных иммигрантов варьируется от страны к стране, но обычно они 

относятся к одной из следующих категорий: 

- работники, готовые за минимальную оплату выполнять тяжелую, вредную, 

грязную, неквалифицированную работу – строители, подсобные, сезонные, вахтенные, 

муниципальные рабочие; 

- специалисты для новых и перспективных отраслей экономики -программисты, 

узкоспециализированные инженеры, банковские служащие; 

- представители редких профессий, например, огранщики алмазов, реставраторы 

картин, врачи и т.д.; 
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- специалисты с мировым именем – музыканты, артисты, ученые, спортсмены, 

врачи, писатели и т.д.; 

- крупные бизнесмены, инвестирующие капитал в принимающую страну и 

создающие новые рабочие места. [3, С.29]. 

Качество рабочей силы определяется наличием образования или квалификации, 

признаваемых в стране-импортере. Существует необходимая процедура признания 

имеющихся у мигранта документов об образовании или профессиональной подготовке. 

По этому вопросу в Европейском Союзе было принято решение, согласно которому 

начиная с 1991 года на всей территории ЕС, равно признаются все дипломы о высшем 

образовании, полученные в одной из стран-членов. Дипломы, полученные в третьих странах 

(не входящих в ЕС), могут быть признаны при условии, что их обладатели как минимум 3 

года отработали по данным дипломам в одной из стран ЕС. 

Для решения об окончательной сопоставимости дипломов был выработан ряд критериев, 

одним из которых является требование получить высшее образование любого типа в течение 

3 лет. 

Требование опыта работы по специальности является еще одним из свидетельств 

высоких запросов принимающей страны к качеству иностранной рабочей силы. Наиболее 

высоко оцениваются шансы на получение въездной визы у тех мигрантов, которые имеют 

«значительный и положительный опыт работы по дефицитной специальности», что означает 

стаж работы не менее 3 лет перед подачей заявления на иммиграцию. 

Регулирование численности прибывающих мигрантов осуществляется с помощью 

ежегодно рассчитываемой в странах-импортерах иммиграционной квоты. Расчет 

иммиграционной квоты производится достаточно сложным путем. Здесь во внимание 

принимаются экономические потребности государства, оценка демографической ситуации с 

учетом прогноза численности населения, учитывается также состояние национальных 

рынков труда и жилья. Большое значение на размеры квоты оказывает политическая 

конъюнктура в стране-импортере. Например, в Канаде общая квота, выделяемая 

правительством в 1994 году, составила 270 тыс. чел. [4, С.173]. 

Выделяемая правительством страны-импортера иммиграционная квота может быть 

распределена в определенной пропорции между различными категориями мигрантов с 

учетом их приоритетности для страны. В США в 1995 г. распределение квоты составило: 7% 

– родственники граждан США, 20% – специалисты, в которых нуждается США, 9% – прочие 

группы иммигрантов и т.д. 

К числу прочих требований, предъявляемых к качеству рабочей силы, можно отнести: 

- требование хорошего состояния здоровья у прибывающих мигрантов; 

- дополнительные профессиональные требования, относящиеся к ряду 

специальностей или профессий. В США, например, иностранный программист должен 

владеть принятыми в стране программными средствами, быть знаком с компьютерными 

системами; 

- ограничения личностного и психологического плана. Так, например, претендент на 

получение гражданства ЮАР должен иметь «добрый характер». В США издавна 

ограничен въезд для представителей любой из партий тоталитарного типа. 

Для отбора кандидатов применяются различные методики. Так, в Канаде и Австралии 

используется система оценок каждого кандидата в баллах. В Канаде кандидаты на 

иммиграцию оцениваются по 10 критериям, за каждый из которых они могут получить от 8 

до 15 баллов при проходной сумме баллов равной 70 [4, С.174]. 

Согласно американскому иммиграционному законодательству, иностранец имеет право 

получить визу и поселиться в США, если он намерен вложить как минимум 500 тыс. 

долларов в американские предприятия с целью их расширения. Затем дается испытательный 

срок в 2 года, с тем чтобы претендент мог продемонстрировать свои деловые качества. 

Несмотря на то, что правительство каждой страны суверенно в своем праве определять 

направления и цели миграционной политики при разработке комплекса мер, регулирующих 



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

_______________________________________________________________________________________ 

285 
 

процессы внешней трудовой миграции, существуют определенные правовые стандарты, 

закрепленные в документах международных организаций. 
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Аннотация 

 

В данной статье рассматривается управление персоналом как важнейшего фактора 

мотивации, а именно  люди - как ресурс предприятия,  важность формирования и развития 

персонала. Кроме того, выявляются основные   критерии отбора персонала.  Отражаются 

основные моменты в системе управления «человеческим фактором» в современном 

предприятии, где  искусство управления людьми становится главным условием, которое 

обеспечивает его конкурентоспособность и стабильность, а также рассматривается понятие 

мотивация   

Ключевые слова: управление персоналом, социальная эффективность, экономическая 

эффективность, производительность труда, система управления, мотивация 

 

Бұл мақалада персоналды басқару мотивацияның маңызды факторы, яғни адамдар - 

кәсіпорынның ресурсы ретінде, персоналды қалыптастыру мен дамытудың маңыздылығы 

ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, кадрларды таңдаудың негізгі критерийлері 

анықталды. Заманауи кәсіпорындағы «адам факторы» басқару жүйесіндегі негізгі тармақтар 

көрініс табады, мұнда адамдарды басқару өнері оның бәсекеге қабілеттілігі мен 

тұрақтылығын қамтамасыз ететін басты шартқа айналады және мотивация ұғымы да 

қарастырылады 

Түйінді сөздер: персоналды басқару, әлеуметтік тиімділік, экономикалық тиімділік, 

еңбек өнімділігі, басқару жүйесі, мотивация 

 

FEATURES OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN THE ENTERPRISE 

 

In this article personnel as a component of competitiveness of the companies, namely people - 

as a resource of the enterprise, importance of formation and development of personnel are 

considered. Besides, the main selection criteria of personnel come to light. Highlights in a control 

system of "a human factor" in the modern enterprise where the management skill people becomes 

the main condition which provides his competitiveness and stability are reflected.   

          Keywords: personnel management, social efficiency, economic efficiency, labor productivity, 

management system 

      

         Успех любой коммерческой фирмы – это высококвалифицированный штат работников. 

Следовательно, цель кадровой политики, преимущественно состоит в приобретении более 

хороших конечных результатов деятельности предприятия. Для лучшей производительности 

организации важно, чтобы персонал был надежен, компетентен и работоспособен. 

Улучшение качества товаров и услуг в современных рыночных условиях возможно при 

наличии в организациях опытных и грамотных людей[1, с. 88]. 

          Определяющее влияние на развитие предприятия оказывают его кадры. Эффективно 

работающие сотрудники, осознающие цель и задачи развития своей компании, готовые 

работать ради достижения совместных результатов способствуют развитию предприятия. В 

то же время, если работники не заинтересованы в своей деятельности, не понимают смысл 
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своей работы, они только препятствуют развитию предприятия. При этом необходимо 

учитывать, что в последнем случае основная вина за поведение коллектива будет лежать не 

на самих сотрудниках, а на руководителе, который не смог выстроить эффективно 

действующую систему управления персоналом, разработать методы мотивации и 

стимулирования сотрудников, не донес до них и не сделал личностно значимой цель и задачи 

развития компании. 

          Особенность кадровой политики предприятия заключается в том, что процесс развития 

должен начинаться уже с первых дней приема на работу. Работа с людьми предъявляет 

множество требований. Персонал не может получить без должной практики и обучения 

множество навыков, необходимых для работы с людьми [2, с. 59]. 

    Управление персоналом - социально-экономическая система в организации, 

основными комплексными задачами и функциями которой является планирование, 

прогнозирование, маркетинг персонала, его развитие, анализ средств мотивации, создание 

оптимальных условий труда, разработка организационной структуры управления, 

регулирования трудовых отношений, учет персонала, предоставление юридических услуг и 

развитие социальной инфраструктуры. Изменившиеся экономические отношения, 

обусловленные переходным периодом, в корне изменили требования к кадровой политике 

современного предприятия. Это не только подбор, обучение и расстановка работников, но и 

формирование нового сознания, менталитета, а, следовательно, возникает потребность в 

новом подходе к мотивации персонала. Таким образом, потребности, а также механизмы 

мотивации персонала нуждаются в дальнейшем изучении и систематизации. 

         Исследования о системе управления считается дискуссионным не только в Казахстане, 

а по всему миру. Так же и управление персоналом занимает лидирующие позиции в системе 

корпоративного управления. От управления персоналом зависят все конечные результаты в 

компании. Разработка контрольных мероприятий включает сбор, обработку и передачу 

информации и принятие решений. Эти операции выполняет устройство управления - группа 

менеджеров и экспертов с административными функциями[3, с. 81].  

         Одной из важных проблем современного этапа развития экономики  является 

деятельность по управлению персоналом. Тем не менее, при всем многообразии 

существующих подходов к данной проблеме самого разного характера и содержания странах 

возможно выделение ряда общих тенденции являются следующие: развитие формализации 

методов и процедур мотивации персонала, а также проблемы выдвижения молодых и 

перспективных работников, рост обоснованности принимаемых кадровых решений, а также 

расширение их гласности. Приведенные тенденции также должны учитываться в 

отечественной практике управления кадровыми ресурсами. 

         Таким образом, потребности, а также механизмы управления персоналом нуждаются в 

дальнейшем изучении и систематизации. 

           В области подбора персонала кадровая политика состоит в определении 

профессионального развития и методологии закрепления персонала, количества 

сотрудников, которые необходимы для качественной реализации заданных функций, а также 

в главном – определении принципов приема на работу. Рассматривается процесс подбора 

кадров как подфункция управления, реализуемая в отношении к личности. 

        Начинается процесс подбора персонала с выбора критериев работы претендентов и 

оценки личности. Включают такие критерии характеристику профессиональных навыков и 

нормы поведения [4, с. 84] 

Вопрос эффективности мотивации и стимулирования кадров на данный момент широко 

освещается в научных работах. Это подтверждает множество публицистической литературы 

посвященной данной проблеме. За последние годы огромное количество авторов пыталось 

разобраться в этой ситуации. 

Эффективная система мотивации позволяет наладить творческую и социальную 

активность персонала, а также обеспечивает повышение продуктивности и прибыльности 

деятельности организации. 
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Не взирая на всю злободневность проблемы, стремление присоединить классические 

методы мотивации к современным не систематизированы, что не дает возможности лучше и 

грамотнее пользоваться на практике технологиями и методами стимулирования. Не 

достаточные знания об особенностях мотивации персонала, занятых в конкретных отраслях 

производства, создают сложность применения практической организации системы 

мотивации работников. 

Попробуем определить правила эффективной мотивации: 

1. Мотивирование дает эффект только в том случае, если все сотрудники той или иной 

компании понимают и положительно воспринимают свою роль в общее дело предприятия, 

свой статус подчиненных или мастера, но всех тех, кто играет важную роль для повышения 

прибыльности, хоть и не получает за это должной финансовой доплаты. 

2. Заслуженный статус работника. Когда работник ощущает признание результата своей 

работы, тогда стимулирование приносит результат. Все что подчеркивает его в глазах 

коллег. 

3. Спланированные премии и поощрения, которые стали уже почти частью заплаты 

работают лучше, чем нерегулярные и неожиданные. 

4. Отрицательные отзывы менее результативны, чем положительные. 

5. Подкрепление работника должно быть своевременным. Важно чтобы работник 

осознал свою значимость для предприятия. Срок между выполненной работой и поощрением 

должен быть минимальным, так как чем больше прошло времени, тем меньше эффект. 

Для казахстанской практики управления персоналом, характерно наличие следующих 

проблем: 

1. Работодатели считают, что само по себе наличие рабочего места является для 

сотрудника мотивирующим фактором, и поэтому они не стремятся развивать условия работы 

сотрудников. 

2. Преобладание системы наказаний в мотивационной системе вместо поощрительных 

мер. 

3. Работодатели не учитывают ожидания, особенности сотрудников, не нацелены на 

формирование индивидуализированных программ стимулирования и мотивации. 

4. У работодателей не налажена система мониторинга эффективности стимулирования и 

мотивации персонала, в результате чего они не могут оценить, какие меры приносят 

положительные результаты, а какие меры – не приносят. 

5. Система мотивации, будучи внедрённой в организациях единожды, чаще всего, не 

пользуется в дальнейшем требуемой поддержкой со стороны службы управления 

персоналом, и поэтому постепенно теряет свою эффективность. 

6. До персонала чаще всего не доносятся положения о мотивации и стимулировании, и 

поскольку сотрудники не осведомлены о специфике существующей системы мотивации, их 

труд не стимулируется эффективно разработанными и внедренными мерами. 

7. Для многих организаций характерна нестабильность системы мотивации, 

выражающиеся в том, что меры мотивации и стимулирования изменяются слишком часто, не 

принося, таким образом долгосрочного эффекта. 

Итак, создание хорошей мотивационной системы оплаты труда позволит компании 

достичь удовлетворенности среди персонала и поднять имидж как внутри компании, так и на 

рынке. 

         В качестве основных экономических критериев эффективности системы управления 

персоналом компании используются следующие[5, с. 11]: 

      1) показатель производительности труда используется для оценки уровня интенсивности 

использования персонала предприятия, производительность труда можно определять в 

натуральных и стоимостных измерителях 

       2) рентабельность персонала, т.е. отношение прибыли к среднесписочной численности 

персонала, имеет большое значение для оценки эффективности использования трудовых 

ресурсов, данный показатель более точно, чем производительность труда характеризует 
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эффективность использования персонала, поскольку учитывает себестоимость 

произведенной продукции. 

      3) экономическая эффективность вложения средств в развитие персонала (рентабельность 

инвестиций в развитие персонала). Данный показатель используется для оценки 

эффективности финансовых вложений. Для расчета рентабельности инвестиций в развитие 

персонала прибыль за период делится на величину затрат, вложенных в развитие персонала. 

Данный показатель можно считать критерием влияния при условии, что динамика прибыли 

имеет четкую причинно-следственную связь с системой управления персоналом. 

Таким образом,  персонал - это основной, самый важный элемент процесса 

производства, эффективности предприятия его конкурентоспособности. От 

высококвалифицированного сотрудника зависит качество произведенной продукции, его 

мотивация или услуг и соответственно прибыль предприятия. Поэтому в современных 

условиях это становится актуально. Вложение как материальных, так и социальных ресурсов 

в сотрудников вернется огромной положительной отдачей в виде прибыли предприятия и 

высокой мотивации.  
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Бакаев Ерсултан Ержанулы 

Академия Кайнар, г.Алматы, Казахстан 

 

Аннотация: В статье рассматриваются факторы формирования маркетинговой 

стратегии, система разработки и оценки ее эффективности, сущность и актуальность ее 

разработки. Выявлены основные этапы разработки стратегии, также проанализированы 

основные направления и ее виды.  

Ключевые слова: основные этапы, стратегия, методы формирования, основные 

направления, система разработки. 

Abstract: The article discusses the factors of the formation of a marketing strategy, the 

system of development and evaluation of its effectiveness, the essence and relevance of its 

development. The main stages of the strategy development are identified, the main directions and its 

types are also analyzed. 

Key words: the main stages, strategies, methods of formation, the main directions of the 

system development. 

 

Введение 

Содержание организационной функции организация - это процесс выбора и 

создания структуры предприятия, который позволяет людям эффективно работать вместе 

для достижения поставленных целей. Организационная функция тесно связана с функцией 

планирования. Функция планирования направлена на реализацию целей, а структура работы, 

где главным компонентом функции организации являются люди. Каждая организация 

должна организовываться в определенном порядке, независимо от видов работ и их объемов. 

Процесс организации во многом связан с созданием эффективной структуры, 

способной отвечать целям организации, влиять на ее внутреннюю и внешнюю среду. В 

процессе выполнения организационной функции существует свод принципов, которыми 

руководствуются: определение и конкретизация целей организации единство целей 

достижение целей координация видов работ определение видов деятельности разделение 

труда и специализация норма управляемости 

Как известно,тенденции,системные,бихевиоральные и ситуативные подходы, 

имевшие место в становлении управления как науки, используются в структурах. И так 

называемый бюрократический (офисный) подход характеризуется высокой степенью 

разделения труда, совершенством разделения служебных должностей, приказной цепочкой, 

наличием правил поведения. Эту же систему М. Вебер назвал "эффективной бюрократией". 

Управленческая функция организации строится по шести известным принципам организации 

производства: специализация, пропорциональность, параллельность (параллельность), 

точность, непрерывность и ритмичность. Сама организация отражает совместную 

деятельность людей. Из-за ряда физиологических, биологических, психологических и 

социальных ограничений люди вынуждены объединяться, действовать сообща для 
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достижения своих целей. Такое объединение в большинстве случаев может быть 

приемлемым и потребовать меньших затрат в определенной организационной структуре. 

Организация-это процесс создания структуры предприятия, которая сама по себе позволяет 

людям эффективно работать для достижения своих целей. Различные подходы к построению 

организационной структуры. Задача руководителя-выбрать структуру, полностью 

отвечающую целям и задачам организации и влияющую на ее внутренние и внешние 

факторы. "Наиболее подходящая структура это структура, которая позволяет организации 

взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и эффективно распределять, направлять 

усилия своих сотрудников, тем самым удовлетворяя потребности клиентов и достигая своей 

высокоэффективной цели» . 

Основные элементы, используемые при организации: задача: задача - это заранее 

написанная работа, серия работ или часть работ, которую необходимо выполнить в заранее 

оговоренные сроки и заранее определенным способом. Задача в организации делится на 3 

категории: работа с людьми, материалами, информацией. Ответственность: подотчетность, 

рожденная действиями или действиями других или результатом гарантирования чего-либо, 

называется обязанностью. 

Основными элементами, используемыми при организации, являются: полномочия: 

ограниченная возможность или право в использовании ресурсов организации и направлении 

усилий работников на решение конкретных задач. Делегирование: возложение 

делегирования и реализации решений на лицо, полностью отвечающее за выполнение целей, 

ответственность не делегируется. Централизация: принятие решений сверху. 

Децентрализация: передача процесса принятия решений нижестоящим. Право власти: 

наделение управляющего полномочиями, связанными с осуществлением им своего дела. 

Начальник не избавляется от ответственности даже тогда, когда поручает свою работу кому-

то другому. 

Организационный процесс состоит из четырех этапов: выявление и разделение работ 

на разделы;  определение и назначение работников;  определение связей ответственности и 

ответственности;  определение правил и методов. 

Определение правил и методов. 

В общей организационной функции можно выделить следующие несколько 

самостоятельные, но взаимосвязанные функции: организация системы управления 

организация связей и отношений между объектом и субъектом управления организация 

связей внутри субъекта управления 

Главной задачей руководителя является направление усилий подчиненных ему 

сотрудников на решение поставленных задач и создание организации, способной наилучшим 

образом их выполнять. Здесь мы должны сосредоточиться на более низких определениях. 

Полномочия-ограниченная возможность или право на использование ресурсов организации 

и направление усилий сотрудников на решение конкретных задач. Делегирование-

возложение полномочий и реализации решений на лицо, полностью отвечающее за 

выполнение целей. Ответственность-обязательство по выполнению поставленных целей и 

ответ на их удовлетворительное решение. 

Делегирование осуществляется только при принятии полномочий. Поэтому сама 

ответственность делегировать не может, процесс делегирования полномочий апеллирует к 

двум понятиям. По классической концепции полномочия между организацией передаются 

сверху вниз, и концепция принятия этих полномочий в некоторых случаях основывается на 
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предположении, что исполнитель при полном понимании своих обязанностей в организации 

отвергает полномочия, предоставленные руководителем. Однако в любом случае 

полномочия ограничены. 

При определении структуры управления необходимо индивидуально определить цель 

организационной системы и знать тенденции, необходимые для достижения этой цели. Для 

каждого предприятия цель в целом одинакова, при этом она может быть производственной, 

научно-технической, организационной, экономической и социальной. В связи с этим 

создается орган управления (аппарат). Аппаратные полномочия подразделяются на: 

консультативный; обслуживающий и персональный аппарат. 

Консультативный АППАРАТ линейное руководство при возникновении особой 

проблемы, требующей специальных знаний, создает консультативный аппарат с 

приглашением к себе на работу соответствующих специалистов на временной или 

постоянной основе. В их обязанности входит обучение руководства, обучение персонала по 

своей специальности и консультирование высокого уровня в области совершенствования 

новой техники и технологии, права и др. 

Обслуживающий аппарат выполняет задачи по связям с общественностью, 

финансированию, маркетинговым исследованиям, планированию, обеспечению 

информацией, защите экологии. Личный аппарат состоит из личного секретаря и 

вспомогательного работника, способствующего эффективной организации труда высшего 

руководителя. Личный аппарат не имеет официальных полномочий, но имеет большие 

возможности в решении многих вопросов. 

3. Линейные и аппаратные (штабные) полномочия.  Полномочия и власть. 

Организационная полномочия-ответственность за ресурсы всей организации. Линейные 

полномочия – руководство сверху вниз-иерархия управления. Иерархическая структура 

называется скалярным процессом. 

Задача организационной функции-определить и обозначить место и роль каждого 

работника в системе в отношении производственного процесса, разместить в подразделениях 

и звеньях, обеспечить осуществление действий, указанных в плане. То есть каждый 

сотрудник четко понимает свою задачу, все вместе достигают цели, которую преследует 

организация. 

Власть и полномочия– взаимосвязаны, власть-это возможность влиять. Разница в том, 

что власть может быть осуществлена без обладания полномочиями. Полномочия передаются 

на должность физического лица, а не на должность, и даже без должности некоторые люди 

могут распоряжаться из-за особого свойства личности. Компетенция-совокупность 

компетенций, полномочий и обязанностей работников по закрепленной сфере. Выполнение 

работниками Управления возложенных на них обязанностей, развитие у них чувства 

ответственности зависит в первую очередь от их компетентности и сознательности. 

Через организационную деятельность структура организации строится на основе 

следующих принципов: 1. системность-приведение в определенную систему и повышение 

эффективности всей системы с полным охватом работы организации. 2. ограниченность-

обязанность, установленные права, полномочия, ответственность каждого работника. 3. 

специализация-поручить каждому отделу, каждому человеку работу, которая полностью 

отвечает за результат по своей области и специальности. 4. непрерывность-условие, при 

котором трудовой коллектив динамически непрерывно выполняет свои обязанности по 

принятому им решению. 5. Ритмичность-объем работы, выполняемой за определенный 
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промежуток времени, должен повторяться, а не уменьшаться в том же темпе. 6. 

оперативность-своевременное принятие решений по вопросам, анализируемым в ходе 

совершенствования системы управления. 7. гибкость-система управления должна принимать 

любые изменения и быть склонной к непрерывному продолжению работы. 

4. Понятие организационной структуры управления. Виды организационной 

структуры управления: линейная, функциональная, линейно−функциональная 

(штабная), матричная, проектная. Их преимущества и недостатки эффективная структура 

организационных систем в целом и системы управления в отдельности считаются 

необходимыми условиями для эффективного управления. Структура считается связующим 

звеном в организации, символам и организации планирования способствует распределение 

работы и методы ее координации, позволяет сравнить, как каждое управленческое звено, 

каждое подразделение выполняет свою работу. Структура организации возникает не через 

случайное распределение работы, а через прямое и горизонтальное разделение труда в 

соответствии с ответственностью, профессией, сферами. 

Т-образность структуры: линейная структура-образуется прямым делением труда. В 

такой структуре все функции управления находятся в полномочиях руководителя, 

последующие органы получают соответствующие указания только от одного руководителя, 

т. е. в этой структуре руководитель выполняет все функции управления самостоятельно. 

Поскольку линейная структура возникает непосредственно через разделение труда, то здесь 

уровни, должности, обязанности могут быть разными, а сферы, профессии-одинаковыми. 

Функциональная структура - возникает через горизонтальное разделение труда. Функции 

управления осуществляют несколько руководителей в зависимости от каждой отрасли и 

специальности. Здесь сотрудники с одинаковыми уровнями распределяются по профессиям и 

сферам работы. Преимущества: 1. совершенствует и стимулирует деловую и 

профессиональную специализацию. 2. сокращает дублирование в деятельности и перерасход 

материальных ресурсов. 3. улучшает координацию в реализации функциональных услуг. 

Недостатки: подразделения, каждый из которых прилагает усилия для первоочередной 

реализации своей цели, задач, поэтому есть возможность оставаться в тени центральной 

цели, задач, личной цели, задач. Это вызывает внутреннее несогласие. 

Линейно-штабное управление данный тип структуры управления возникает под 

влиянием сложностей, возникающих в организациях линейного и функционального 

управления. Данная структура широко пропагандировалась А. Файолем. Иногда эту систему 

называют концентрированной Системой Руководства. Исходя из линейной структуры, 

создаются штабы, в которых сосредоточены специалисты по важнейшим проблемам. Штабы 

разрабатывают квалифицированные решения, однако эти решения утверждаются 

руководителем и передаются на нижние этажи для их выполнения. 

Главное преимущество этой структуры заключается в том, что при разработке решений 

единоначалие сочетается с деятельностью квалифицированных (компетентных) 

специалистов. Недостаток:в случае большого количества проблем штаб начинает работать, 

нагрузка на интересного руководителя уходит колоссальная. 

У организации могут быть разнообразные цели. 

В организациях,занимающихся бизнесом,важными целями являются 

рентабелность,производительность, прибыль. Для получения,например,прибыли,в свою 

очередь, должны быть сформулированы цели в таких областях,как расширение доли 

рынка,разработка новой продукции, повышение качества услуг и т.д. 
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 Автор художественного произведения использует различные языковые средства для 

того, чтобы ярче, четче и яснее донести свой замысел читателям. Это могут быть образные 

средства языка, которые помогают писателю создать ту или иную атмосферу, например, 

атмосферу напряженности, печали, страдания, любви, ненависти, восторга и т.д.  

В лингвистике очень часто пользуются такими терминами как выразительные, 

экспрессивные средства языка, стилистические средства, стилистические приемы, тропы, 

фигуры речи и т.д. Эти термины иногда употребляются синонимически, иногда же в них 

вкладывается различное содержание. Изучением таких средств занимается стилистика. А.Н. 

Гвоздев считает, что «стиль носит прикладной характер, обучает языковому мастерству, 

развивает осознанное отношение к языку» [1]. 

В начале повествования автор вводит читателя в то временное пространство, о 

котором будет идти речь в произведении: в эпоху, время года, время суток. Обычно это  

описание природы, интерьера, одежды или места, где происходит действие. Такие средства 

выразительности языка называются стилистическими приемами или фигурами речи. Широко 

употребительны такие стилистические приемы, как метафора, метонимия, эпитет, сравнение 

и другие. Стилистические приемы могут употребляться на уровне фонетики (аллитерация, 

ономатопея), на лексическом уровне (антитеза, сравнение, метафора и др.), на 

синтаксическом уровне (параллельные конструкции, обратный порядок слов). 

Существует  множество классификаций стилистических приемов разных авторов. Так, 

например, В.А. Кухаренко выделяет следующие основные группы стилистических приемов:  

1) лексические стилистические приемы: метафора, персонификация, метонимия, 

ирония, гипербола, эпитет, зевгма, каламбур;  

2) синтаксические стилистические приемы: инверсия, риторический вопрос эллипс, 

неизвестность, повторы, параллельные конструкции, полисиндетон, многократное 

объединение, асиндетон;  

3) лексико-синтаксические стилистические приемы: антитезис, литота, сравнение, 

перифраз, градация;  

4) графические и фонетические стилистические приемы: курсив, подчеркивание, 

орфографические ошибки, заглавные буквы, цитаты, аллитерация, ассонанс, 

звукоподражание, рифма, ритм [2]. 

В данной статье  мы исследуем особенности употребления средств выразительности в 

произведении О. Уайльда «The Devoted Friend». В этом рассказе тема эгоизма,  пронизывает 

все произведение. Эгоизм противопоставляется таким высоким и добродетельным качествам 
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человека, как дружба, преданность и доверие. Уже в самом зачине читатель понимает, о чем 

рассказ: 

- Ah! I know nothing about the feelings of parents» said the Water-rat; «I am not a family 

man. In fact, I have never been married, and I never intend to be. Love is all very well in its way, 

but friendship is much higher. Indeed, I know of nothing in the world that is either nobler or rarer 

than a devoted friendship. 

Эгоистичность водяной крысы подчеркивается повторением   личного местоимения 

«я»:  

- I am not a family man. I have never been married, and I never intend to be. Indeed, I know 

of nothing in the world that is either nobler or rarer than a devoted friendship.  

В своем рассказе Оскар Уайльд прибегает к использованию разных видов повтора. В 

следующем примере используется так называемый «catch repetition», когда последнее слово 

предыдущей фразы повторяется в начале следующей фразы: He worked there all day long, till 

sunset, and at sunset the Miller came to see how he was getting on. 

В нижеследующем  примере  автором использован стилистический прием – сравнение 

(simile). Утята сравниваются здесь с канарейками для того, чтобы подчеркнуть, насколько 

они малы и то, что их было много – looking just like a lot of yellow canaries:  One morning the 

old Water-rat put his head out of his hole. He had bright beady eyes and stiff grey whiskers, and his 

tail was like a long bit of black india-rubber. The little ducks were swimming about in the pond, 

looking just like a lot of yellow canaries, and their mother, who was pure white with real red legs, 

was trying to teach them how to stand on their heads in the water. 

Вместе с тем, описание утят придает спокойную ноту повествованию, ничто не 

предвещает трагического конца. 

Далее следует описание прекрасного маленького сада нашего героя: 

- He lived in a tiny cottage all by himself, and every day he worked in his garden. In all the 

country-side there was no garden so lovely as his. Sweet-William grew there, and Gilly-flowers, 

and Shepherds'-purses, and Fair-maids of France. There were damask Roses, and yellow Roses, 

lilac Crocuses, and gold, purple Violets and white Columbine and Ladysmock, Marjoram and Wild 

Basil, the Cowslip and the Flower-de-luce, the Daffodil and the Clove-Pink bloomed or blossomed 

in their proper order as the months went by, one flower taking another flower's place, so that there 

were always beautiful things to look at, and pleasant odours to smell. 

О. Уайльд противопоставляет a tiny cottage – крошечный домик Ганса его саду, тоже 

крошечному, но lovely, в котором росли самые прекрасные цветы, сменяя друг друга все 

лето: yellow Roses, lilac Crocuses, gold, purple Violets, white Columbine  и т.д. У читателя 

пробуждается воображение, и он не только представляет себе эти прекрасные цветы, но и 

чувствует их волшебный запах. 

В этом отрывке автор использует синтаксический прием полисиндетон (повторное 

употребление союза -and-). Фонетическим средством выразительности здесь является – 

аллитерация (повторение звука – bloomed or blossomed).  Писатель  называет цветы, 

сопровождая перечисление словами  beautiful, pleasant, odours, smell, lovely. О. Уайльд 

создает прекрасную картину цветущего ухоженного сада, где каждый цветок находится на 

своем месте, их названия не случайно  написаны прописными буквами, автор  подсказывает  

таким образом искушенному читателю, как дороги они хозяину  и характеризуют его самого, 

в первую очередь. Читатель понимает, что для него сад является смыслом  жизни. О.Уайльд 

часто использует олицетворение и наделяет цветы душой, чувствами. Так, например,   Гансу 

иногда  кажется, что его дорогие, любимые дети, т.е. цветы, обижаются на него, потому что 

он уделяет им из-за своего лучшего друга мало времени:  

- Little Hans was very much distressed at times, as he was afraid his flowers would think he 

had forgotten them, but he consoled himself by the reflection that the Miller was his best friend. 

В следующем отрывке О. Уайльд  мастерски использует иронию. Во-первых, автор 

вводит эмфатическую конструкцию  -so…that- с обратным порядком слов для усиления -so 

devoted was the rich Miller to little Hans, that … Использование антитезы -big\-little также 
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дополняет описание преданного друга. И, наконец, в последнем предложении отрывка 

использованы синтаксические приемы: параллельные конструкции с герундием -leaning over 

the wall, -plucking a large nosegay, -filling his pockets; повторение союза -оr-. каким жадным 

был богач Миллер: 

- Little Hans had a great many friends, but the most devoted friend of all was big Hugh the 

Miller. Indeed, so devoted was the rich Miller to little Hans, that he would never go by his garden 

without leaning over the wall and plucking a large nosegay, or a handful of sweet herbs, or filling 

his pockets with plums and cherries if it was the fruit season. 

Через весь рассказ красной нитью проходит противопоставление – антитеза. Антитеза 

используется О.Уайльдом не только на уровне предложения, но и при характеристике 

персонажей: 

-So little Hans worked away in his garden. During the spring, the summer, and the autumn 

he was very happy, but when the winter came, and he had no fruit or flowers to bring to the 

market, he suffered a brood deal from cold and hunger and often had to go to bed without any 

supper but a few dried pears or some hard nuts. In the winter, also, he was extremely lonely, as 

the Miller never came to see him then. 

Прекрасный пример антитезы в словах жены мельника:  

- You are certainly very thoughtful about others!» answered the Wife, as she sat in her 

comfortable armchair by the big pinewood tire; very thoughtful indeed. It is quite a treat to hear 

you talk about friendship. I am sure the clergyman himself could not say such beautiful things as 

you do, though he does live in a three-storied house and wear a gold ring on his little finger. 

«How well you talk!», said the Miller's Wife, pouring herself out a large glass of warm ale; 

«really I feel quite drowsy. It is just like being in church». 

Выразительные средства языка включают не только стилистические приемы, но и 

другие языковые средства. Так, например,  О. Уайльд часто обращается в данном рассказе к 

восклицательным предложениям, что придает особый накал страстей: 

-A plank of wood! said the Miller; «why, that is just what I want for the roof of my barn. 

There is a very large hole in it, and the corn will all get damp if I don't stop it up. How lucky you 

mentioned it! It is quite remarkable how one good action always breeds another. 

Еще одним средством выразительности в рассказе является использование 

фразеологических единиц, пословиц, поговорок, как в следующем примере: It is quite 

remarkable how one good action always breeds another. 

Прием персонификации используется автором в самом начале повествования в 

диалоге водяной крысы и уточки: 

-«What disobedient children! cried the old Water-rat; «they really deserve to be drowned. 

 -«Nothing of the kind» answered the Duck, «everyone must make a beginning, and parents 

cannot be too patient». 

  В следующем примере примечательно ироничное комическое употребление игры 

слов (pun): Besides, if Hans came here, he might ask me to let him have some flour on credit, and 

that I could not do. Flour is one thing, and friendship is another, and they should not be confused. 

Why, the words are spelt differently, and mean quite different things. Everybody can see that» 

(имеются в виду flour - мука и flower - цветок). 

Умело и мастерски достигает автор и драматичности событий. В предлагаемом 

отрывке отмечаем использование стилистического приема градации, когда постепенно идет 

нарастание, в данном случае, тяжести и усталости и в конце происходит развязка (climax), то 

есть наивысший пик градации: «It was a very hot day, and the road was terribly dusty, and 

before Hans had reached the sixth milestone, he was so tired that he had to sit down and rest. 

However, he went on bravely, and at last he reached the market. After he had waited there some 

time, he sold the sack of flour for a very good price, and then he returned home at once, for he was 

afraid that if he stopped too late, he might meet some robbers on the way.  «It has certainly been a 

hard day», said little Hans to himself as he was going to bed, «but I am glad I did not refuse the 

Miller, for he is my best friend, and, besides, he is going to give me his wheelbarrow». «Early the 
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next morning the Miller came down to get the money for his sack of flour, but little Hans was so 

tired that he was still in bed. 

В результате лингвистического анализа стилистических приемов, использованных О. 

Уайльдом  в рассказе «The Devoted Friend», мы считаем, что автору удалось донести до 

читателя свой замысел, свою идею о дружбе и верных друзьях. Современный читатель 

переживает каждую встречу богатого мельника с маленьким Гансом, удивляется его 

наивности и ненасытности мельника, сомневается в необходимости продолжения такой 

дружбы уже с первых  прочитанных эпизодов. Читатель уже давно понял цену дружбы и 

удивляется, почему маленький Ганс не может отказать богатому и наглому мельнику. Живое 

участие читателя в событиях, описанных О. Уайльдом, показывает силу слова О. Уайльда, 

великолепный язык, понятный каждому новому поколению читателей. 
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