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ИНСТИТУТ ЖЫЛНАМАСЫ 

ХРОНИКА ИНСТИТУТА 
 

ДОЦЕНТУ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ АБАЯУВАЛИЕВУ ТАЛГАТУ ОШАНОВИЧУ – 60 ЛЕТ! 

 
Г.Е.Бердыгулова – к.г.н., доцент кафедры страноведения и туризма КазНПУ им. Абая. 

Г.Н.Мыркасымова– магистр туризма, ст. преп. кафедры страноведения и туризма КазНПУ им.Абая 
 
В поздравительной статье описаны достижения и успехи заслуженного географа и методиста Увалиева Талгата 

Ошановича. Начав трудовую деятельность в 1971 году рабочим в родном совхозе, Увалиев Т.О. работал и работет 
учителем географии в общеобразовательной школе, заведующим кабинетом политического просвещения и экономи-
ческого образования Алматинского узлового парткома на станции «Алматы-І», преподавателем в вузе, лектором 
августовских совещаний учителей, председателем оргкомитета Алматинского областного конкурса «Учитель геогра-
фии-2000», участником Республиканской, Алматинской областной и городской предметной олимпиадшкольников, 
секретарем партбюро, заместителем декана факультета по учебной и воспитательной работе, членом ученого совета 
университета, заместителем ответсекретаря приемной комиссии, член-корреспондентом Международной академии 
детско-юношеского туризма и краеведения, членом редакционной коллегии республиканских научно-методических 
журналов: «География, биология, экология в средней школе» и «Преподование географии мира и Казахстана в 
школах и вузах». Читает лекции по учебным курсам социально-экономической и политической географии, руково-
дит учебной и педагогической практикой. Под его научным руководством успешно защищены более 80 дипломных 
и 6 магистерских диссертаций.Является автором свыше 150 научных и научно-методических изданий, среди них 
школьные (в т.ч. электронные) учебники нового поколения, пробные учебники и УМК для 12 летней школы. 
Награжден серебрянной медалью имени А.Байтурсынова. Под его редакцией выпущены несколько тематических 
сборников и сборник типовых программ по дисциплинамсоциально-экономической и политической географии. Им 
опубликовано более 100 статей во всех 10-томах национальной энциклопедии «Казақстан» и в региональной 
энциклопедии «Жетісу», а также столько же на страницах периодической печати. Свою научно-педагогическую 
деятельность удачно сочетает с большой общественной работой. За достигнутые результаты в воспитании подраста-
ющего поколенияи многолетний вклад в развитие системы образования Казахстана он награжден юбилейной 
медалью, почетной грамотой акима г. Алматы, дипломами, грамотами и благодарностями ректората и профкома. 

 
Увалиев Талгат Ошанович- уникальная личность, сочетающая в себе профессиональное педагогиче-

ское мастерство, любовь к своему делу и житейскую мудрость. Бесспорно он является одним из лучших в 
республике экономико-географов и учителей-методистов, вкладывающих в свою профессию всю душу. 
По его трудам растет и обучается, воспитавыется не одно поколение казахстанцев.  

Свою трудовую деятельность Т.О.Увалиев начал после окончания СШ имени Ельтая Каратальского 
района Алматинской области в 1971 году рабочим в родном совхозе. Он в 1972 году поступил на 
естественно-географический факультет Казахского государственного педагогического института им. 
Абая и после окончания его с отличием в 1977г. по специальности «география-биология» по направле-
нию Министерства просвещения республики работал учителем географии в общеобразовательной школе. 
В период с июля 1981г. по декабрь 1987г. он был назначен заведующим кабинетом политического 
просвещения и экономического образования Алматинского узлового парткома на станции «Алматы-І» и 
по совместительству работает учителем географии в СШ№46 Алматинской железной дороги. С января 
1988 года он на преподавательской работе в родном вузе: в начале преподавателем,затем в 1990 г. 
избирается на альтернативной основе по конкурсу старшим преподавателем кафедры «Экономической 
географии и методики преподавания географии», а с апреля 2006 г. доцентом КазНПУимени Абая. Читает 
лекции по учебным курсам социально-экономической и политической географии, руководит учебной и 
педагогической практикой. Под его научным руководством успешно защищены более 80 дипломных и 6 
магистерских диссертаций. 

Доцент Увалиев Т.О. является автором свыше 150 научных и научно-методических изданий, среди 
них школьные (в т.ч. электронные) учебники нового поколения, пробные учебники и УМК для 12 летней 
школы. Ассоциацией высших учебных заведений РК, за выпуск учебников на государственном языке для 
вузов Казахстана он награжден серебрянной медалью имени А.Байтурсынова. Под его редакцией 
выпущены несколько тематических сборников и сборник типовых программ по дисциплинамсоциально-
экономической и политической географии. Им опубликовано более 100 статей во всех 10-томах нацио-
нальной энциклопедии «Казақстан» и в региональной энциклопедии «Жетісу», а также столько же на 
страницах периодической печати. 
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Он поддерживает тесную связь с учреждениями образования г.Алматы и республики. Постоянно 
выступает с лекциями на курсах повышения и августовских совещаниях учителей. В середине 90-х годов 
Т.О.Увалиев возглавлял вновь созданный семинар молодых учителей географии казахских школ 
г.Алматы. Как заместитель председателя оргкомитета активно принимал участие в подготовке и проведе-
нииАлматинского областного конкурса «Учитель географии-2000». Более десяти лет преподавал геогра-
фию в лицее при университете и являлся председателем секции естественных дисциплин лицея-коллед-
жа. В составе комиссии он участвовал в конкурсе научных проектов школьников и в работе Малой акаде-
мии наук школьников, был членом жюри, атакже в качестве его председателя принимал участие в работе 
Республиканской, Алматинской областной и городской предметной олимпиады школьников. В середине 
90-х годов под его непосредственным началом был создан на факультете общественный деканат по 
студенческому самоуправлению, который и по сей день активно функционирует. 

Он является соавторомГосударственного стандарта высшего и послевузовского образования (ГОСО) 
РК по специальности: «6N0116-География» (магистратура) и руководителем авторского коллектива по 
специальности: «050116-География» (бакалавриат), изданных в 2004, 2006, 2008 и 2010гг. Такжедоцент 
Увалиев Т.О. является автором-разработчиком новых образовательных программ, разработанные в 2011-
2013 гг. совместно с зарубежными вузами-партнерами по педагогическим специальностям бакалавриата 
(5В011600-География) имагистратуры (6М011600-География).Благодаря его усилиям в начале 2000г. на 
факультете открылась новая специализация «География иосновы экономики» в рамках специальности 
«011040-География». Он активно участвует в профориентационной работе, а в 1990-2000 гг. он был 
заместителем ответсекретаря приемной комиссии. 

Увалиев Т.О. свою научно-педагогическую деятельность удачно сочетает с большой общественной 
работой. В 1988-91 гг. был секретарем партбюро факультета, более 20 лет работал заместителем декана 
факультета по учебной и воспитательной работе, в течении 5 лет был членом ученого совета университе-
та, а более 25 лет факультета. Ныне возглавляет факультетскую парторганизацию «Нур Отан»,является 
председателем избирательного участка №301 г.Алматы и заместителем зав.кафедрой «Страноведения и 
туризма» на общественных началах. Доцент Увалиев Т.О. является член-корреспондентом Международ-
ной академии детско-юношеского туризма и краеведения, членом редакционной коллегии республикан-
ских научно-методических журналов: «География, биология, экология в средней школе» и «Преподова-
ние географии мира и Казахстана в школах и вузах». 

За достигнутые результаты в воспитании подрастающего поколенияи многолетний вклад в развитие 
системы образования Казахстана он награжден юбилейной медалью «20 лет независимости РК», нагруд-
ным знаком «75 лет Медеускому району г. Алматы», почетной грамотой акима г. Алматы, дипломами, 
грамотами и благодарностями ректората и профкома. ТалгатОшанович снискал глубокое уважение среди 
сотрудников и студентов.Он прилагает все усилия, чтобы студентам было интересно жить и учиться на 
нашем университете. На всех участках где бы он не работал, его отличает творческий подход к делу. Ко 
всем поручениям Т.О.Увалиев относится с большой ответственностью, не считаясь с личным временем.  

Талгат Ошанович отличается целеустремленностью, пытливым умом, высоким чувством ответствен-
ности, творческим подходом к своему делу, порядочностью, бескорыстностью и верностью профессии. 
Бесспорны его авторитет и уважение среди коллег. Всегда и во всем его поддерживают близкие – замеча-
тельные супруга и дети, являющиеся его гордостью. 

Коллектив кафедры страноведения и туризма института естествознания и географии поздравляет 
Талгата Ошановича с 60-летним юбилеем и желает ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного 
благополучия, творческих успехов, процветания и удачи во всех начинаниях. 

 
Түйін 

Құттықтау мақалада еңбегі сіңген географ және методист Уәлиев Талғат Ошанұлының жетістіктері мен табыста-
ры сипатталған. 1971 жылы өз еңбек іс-әрекетін тұған совхозында жұмысшы болып бастап, ол қазіргі күнге дейін 
орта мектебінде география мұғалімі, «Алматы-1» станциясындағы Алматы торапты парткомының экономикалық 
білім беру және саяси ағарту бөлімінің меңгерушісі,«География мұғалімі-2000» Алматы облыстық конкурсының 
ұйымдастыру комитетінің төрағасы, мектеп оқушылар арасындағы Республикалық, Алматы облыстық және қалалық 
пән олимпиадаларының мүшесі, партия бюроның хатшысы, оқу және тәрбие жұмысы бойынша факультет деканның 
орынбасары, қабылдау комиссияның жауапты хатшының орынбасары, балалар-жасөспірімдер туризмі және өлкета-
ну Халықаралық Академиясының корреспондент-мүшесі, университеттің ғылыми кеңесінің мүшесі,«Орта мектепте-
ріндегі география, биология, экология» және «Мектептерде және жоғары оқу орындарында әлем және Қазақстан 
географиясын оқыту» атты республикалық ғылыми-әдістемелік журналдарының редакциялық коллегияның мүшесі 
болып жұмыс істеді. Әлеуметтік-экономикалық және саяси географиясының оқу курстары бойынша дәрістерін 
оқиды, оқу және педагогикалық практикаға жетекшілік жүргізеді. Оның ғылыми жетекшілігімен 80 астам диплом-
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дық жұмыстары және 6 магистерлік диссертациялары қорғалды. 150 астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік баспа-
ларының авторы: соның ішінде, жаңа бағыттағы мектеп оқулықтары, сынама оқулықтары, 12-жылдық мектебіне 
арналған оқу-әдістемелік кешендері. Жас ұрпақты тәрбиелеужетістіктері және білім беру жүйесі дамуына қосқан 
көпжылдық үлесі үшін Т.О.Уәлиев А.Байтурсынов атындағы күміс медалімен, мерейтой медалімен, Алматы қ. 
әкімінің құрмет грамотасымен, ректордың және кәсіби комитетінің грамоталарымен марапатталды. Т.О.Уәлиев 
редакциясымен бірнеше тақырыптық жинақтар, әлеуметтік-экономикалық және саяси география пәндері бойынша 
типтік бағдарламалар жинағы баспадан шығарылды. «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясының барлық 10 томында 
және «Жетісу» аймақтық энциклопедиясында 100 асьам мақалалар жарияланды. Сонымен қатар, сондай-ақ мақала 
саны мерзімді баспасөз баспаларында шықты. Өзіннің ғылыми-педагогикалық іс-әрекетін үлкен қоғам жұмысымен 
сәтті үйлестіреді. 

 
Summary 

In congratulatory article achievements and progress of the honored geographer and methodologist Uvaliyev Talgat 
Oshanovich are described. Having begun work in 1971 the worker in native state farm, Uvaliyev T.O. I worked and works as 
the teacher of geography at comprehensive school managing an office of political education and economic education of 
Almaty nodal Communist Party committee at Almaty - station, the teacher in higher education institution, the lecturer of 
August meetings of teachers, the chairman of the organizing committee of the Almaty regional competition "Teacher of 
Geography-2000", the participant Respublikanska, Almaty regional and city object the Olympic Games of school students, the 
secretary of a party bureau, the deputy dean of faculty on educational and educational operation, the member of an academic 
council of university, the deputy executive secretary of a selection committee, the corresponding member of the International 
academy of tourism for children and young people and studies of local lore, the member of an editorial board of republican 
scientific and methodical logs: "Geography, biology, ecology at high school" and "Prepodovaniye of geography of the world 
and Kazakhstan at schools and higher education institutions". Gives lectures on training courses of social and economic and 
political geography, to direct educational and student teaching. Under its scientific manual more than 80 degree and 6 master 
dissertations are successfully defended. Are the author over 150 scientific and scientific and methodical publications, among 
them school (including electronic) textbooks of new generation, trial textbooks and UMK for 12 summer schools. It is 
awarded by a silver medal of A.Baytursynov. Under its edition some subject collections and the collection of standard 
programs for disciplines of social and economic and political geography are published. It published more than 100 articles in 
all 10 volumes of the national encyclopedia "Kazakhstan" and in the regional encyclopedia "Zhetysu", and also as much on 
pages of periodicals. Successfully combines the scientific and pedagogical activities with big public operation. For the reached 
results in education of younger generation and a long-term contribution to development of an education system of Kazakhstan 
it is awarded by an anniversary medal, the certificate of honor of Akim of Almaty, diplomas, diplomas and thanks of 
administration and trade-union committee. 
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ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 
УДК 910: 37 06 (574)  

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ПРОБЛЕМЫ, 
КОНФЛИКТЫ И МЕХАНИЗМ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Г.Е.Бердыгулова – к.г.н., доцент кафедры Страноведения и туризма, наук КазНПУ имени Абая, 

Н.С.Нихатов– магистрант 2 курса ИМИД КазНПУ имени Абая специальности «6М011600-география» 
 
В статье «Водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии: проблемы, конфликты и механизм совмест-

ного использования» рассматриваются вопросы вод рек Аральского бассейна; современные проблемы всех сторон 
жизни населения казахстанского Приаралья и причины их возникновения; связь экономики, экологии, а также 
политики с трансграничным регулированием рек; пути и выходы из сложившегося трансграничного и экологическо-
го, а также социально-экономического коллапса. Международные институты, законодательство, регулирующее 
водные отношения между государствами Центрально-Азиатского региона (ЦАР) работают не на полную силу, что 
усугубляет отношения между государствами, все больше прибегающими к административным методам решения 
текущих проблем. Однако нестабильность в распределении воды, отсутствие долгосрочных планов в ее использова-
нии подрывают в первую очередь экологическую ситуацию, экономическое развитие и нормальное развитие 
общества с правом на здоровье и реализацию своих моральных и материальных потребностей и нужд. Выдвигается 
идея создания Межгосударственного банка по решению проблем совместного использования ресурсов трансгранич-
ных рек (МБТР) ЦАР. 

Совмещенные интересы государств бассейна реки Сырдарьи, определяетте принципы, которые должны лечь в 
основу экономической модели совместного использования и охраны водных ресурсов. Вместе с темнельзя игнори-
ровать административные методы, если их цели, задачи и направленность отвечает соответствующим требованием, 
которые в странах ЦАР пока еще не высоки и до поры до времени административные методы межгосударственного 
механизма вынуждены выступать дополнительными элементами, функции которых с развитием рыночных отноше-
ний будут трансформироваться в сторону отмирания. Исходя из этого, одним из стержневых задач в создании 
межгосударственного механизма экономических взаимоотношений (ММЭВ) является нахождение приемлемого на 
данный момент оптимального соотношения между административными и рыночными методами управления и 
регулирования по совместному использованию и охраны водных ресурсов.  

Ключевые слова: трансграничные реки, Центрально-Азиатский регион (ЦАР), водообеспеченность, экономиче-
ский кризис, дефицит воды, бассейн реки, сельскохозяйственные угодья, пастбища, демография, водопотребление, 
качество воды, сточные воды, экономический ущерб, Межгосударственный банкпо решению проблем совместного 
использования ресурсов трансграничных рек (МБТР), Международный водно-энергетический консорциум (МВЭК), 
Клиринговый Центр  

Глубокий экономический кризис, охвативший новые независимые государства Центральной Азии, 
породил комплекс серьезных проблем, в том числе, связанных с совместным использованием водных 
ресурсов. 

Ухудшилосьсостояние систем водораспределения, как для хозяйственно-питьевых, так и для полив-
ных нужд. В результате возросла уязвимость для загрязнения многих поверхностных источников воды. 
Усилился риск для здоровья населения в связи с употреблением некачественной воды. Использование в 
регионе открытых водоемов, потребление водыиз оросительных каналов привело к увеличению инфек-
ционных заболеваний, особенно у детей. Правительство Центрально-азиатских стран сегодня не имеют 
достаточных средств для реконструкции систем водоснабжения. 

В результате затягивания решения проблем совместного использования водных ресурсов, уже возник-
ли угрозы в частности для Южно-Казахстанской и Кызылординской областей, включающие их нормаль-
ное развитие. Это следующее: 

1. Аральская проблема – признанная мировым сообществом как глобальная экологическая катастро-
фа, главной из причин которой стал бесконтрольный водозабор из русел рек Сырдарьи и Амударьи. Его 
последствиями стали: 

 вынос солей и пыли с осушенного дна Арала; 
 опасное загрязнение пестицидами и засоление Сырдарьи; 
 поднятие уровня грунтовых вод и разрушение строений; 
 снижение плодородия почв и деградация пастбищ; 
 утрата генофонда растительного и животного мира; 
 ухудшение условий жизни и здоровья населения; 
 рост уровня общей идетской смертности. 
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2. Агропромышленный комплекс Казахстана в бассейне Аральского моря потребляет 93-95% всех 
используемых водных ресурсов региона и является таким образом, тем сектором экономики, состояние и 
нужды которого определяют водную политику и направленность водохозяйственного комплекса. 

Сельскохозяйственные угодья бассейна Аральского моря составляютпорядка 23 млн.га или около 65% 
общей территории региона и представлены в основном пустынными естественными пастбищами[1]. 

3. Значительное ухудшение экономических и экологических условий жизни в период с 1990 по 1995 
гг. существенно изменилодемографическую ситуацию в регионе. Среднегодовые темпы роста населения 
снизилась с 2,7% до 0,8%. Возросло смертность, уменьшилась рождаемость, усилилась мигра-ция 
населения оставил до 10-15 тыс.человек в год, в том численность населения в этот период снизилась до 50 
тыс.человек[2]. 

Социально-бытовые условия жизни населения региона даже до экономической перестройки характе-
ризовались как самые низкие в республике. Спад промышленного и сельскохозяйственного 
производства,а также резкое ухудшение экологической обстановки в последнее десятилетие еще более 
усугубили положение людей и социально-экономическую ситуацию. 

Крайне неудовлетворительно обстоит делос обеспечениемпродуктами питания. Здесь производится 
продукции на душу населения в 1,5-2 раза ниже рациональной потребности. 

Доходы населения в связи с преобладаниемдоли занятых в низкорентабельном сельском хозяйстве, 
являются одними из самых низких в республике. 

Отсутствие питьевой воды надлежащего качества и низкий уровень благоустройства привели к тому, 
что водоснабжение многих населенных пунктов региона стало острейшей проблемой. Уровень водопо-
требления на питьевые и коммунально-бытовые нужды составляетв городах от 120 до 200 л/сут. на 
человека, во многих населенных пунктах – от20 до 80 л/сут. на человека. В большинстве населенных мест 
региона отсутствуют канализационные системы, низок уровень очистки сточных вод[3]. 

Интенсивное хозяйственное использование территории и низкий уровень благоустройства привели к 
резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и условий проживания. Появились 
очаги хронических инфекционных, сердечнососудистых и другихзаболеваний. Пестицидемией охвачено 
все население прибрежной зоны Арала и 50-60%, обследованных в остальной зоне Приаралья. Резко 
возросла смертность населения, особенно в детском возрасте[3]. 

В целом, по комплексной экологической и социально-экономической оценке, с учетом низких доходов 
населения,безработицы, заболеваемости и смертности людей,уровень жизни и благосостояния населения 
региона характеризуются как самые низкие в республике. 

Необходимо отметить, что при современной системе водопользования РК несет огромный экономиче-
скийи экологический ущерб, который составляет более 43 млн. дол. США ежегодно[4]. Сложилась 
ситуация, при которой недостаточно учитываются взаимные интересы. 

В сложившейся ситуации в регионе решение широкого спектра межгосударственных экономических 
взаимоотношений, предполагает формирование системы отношений, где определенное местобыло бы 
отведено и совместному использованию водных ресурсов. Однако, разный уровень экономического 
развития, и неодинаковые подходы к одним и тем же проблемам, а также существующие экономические, 
политические противоречия пока исключают возможность создания такой системы.  

Совмещенные интересы государств бассейна реки Сырдарьи, определяетте принципы, которые 
должны лечь в основу экономической модели совместного использования и охраны водных ресурсов. 
Вместе с темнельзя игнорировать административные методы, если их цели, задачи и направленность 
отвечает соответствующим требованием, которые в странах ЦАР пока еще не высоки и до поры до време-
ни административные методы межгосударственного механизма вынуждены выступать дополнительными 
элементами, функции которых с развитием рыночных отношений будут трансформироваться в сторону 
отмирания. 

Исходя из этого, одним из стержневых задач в создании межгосударственного механизма экономиче-
ских взаимоотношений (ММЭВ) является нахождение приемлемого на данный момент оптимального 
соотношения между административными и рыночными методами управления и регулирования по совме-
стному использованию и охраны водных ресурсов. Оно должно основываться на том, что водные ресурсы 
Сырдарьи представляют собой комплекс сложных гидроэнергетических и гидротехнических систем и 
водных объектов, требующих специальных структур по обеспечению их совместного функционирования 
в тесной взаимосвязи со всеми отраслями хозяйствана территории Кыргызстана, Таджикистана и 
Казахстана.При этом учитывается принцип «загрязнитель платит», суть которого заключается в том, что 
сторона, допустившая урон окружающей среде должна понести материальную ответственность, связан-
ную с этим[5]. 
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У стран ЦАР есть международные соглашения и договора, которые непременно должны учитываться 
при построении водных отношений в регионе. Международное правовое регулирование использования 
водных ресурсов трансграничных рек включает, как правило, положения трех уровней значимости: 
общих международных соглашений; бассейновых соглашений, относящихся к конкретному региону; и 
двусторонних соглашений между отдельными странами региона. Государства Центральной Азии 
находятся в процессе формирования такой системы. 

В Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхус, 1998 г.), вступившей в силу 
в 2001 г., участвуют Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. В отношении деятельности, 
связанной с охраной и использованием водных ресурсов, государства Центральной Азии также приняли 
ряд обязательств по многосторонним договорам. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан 
участвуют в Рамсарской Конвенции о водно-болотных угодьях международного значения, главным 
образом в качестве места обитания водоплавающих птиц.трансграничных водно-болотных угодий и 
трансграничных водных систем, могут повлиять на результаты экологической оценки некоторых плани-
руемых водохозяйственных проектов [6]. Такого рода Конвенции должны выполняться и восприниматься 
как обязательства, ведь мы знаем много примеров добросовестного исполнения трансграничных обяза-
тельств. Например, Между тем, опыт Испании и Португалии в использовании общих трансграничных рек 
довольно показателен для Центральной Азии. Ее роль в регулировании национальных подходов к вододе-
лению между странами играет более значимую роль в условиях наличия около 1200 больших плотин в 
одной только Испании (страна верховья) [7]. 

Лимитыи платы за водные ресурсы должны явиться органически взаимосвязанными элементами 
механизма экономических взаимоотношений по совместному использованию и охраны водных ресурсов 
р. Сырдарьи.  

Принципы и механизмы экономического регулирования и стимулирования рациональноговодополь-
зования ресурсов Сырдарьи, а также возмещение ущерба, причиненныхнарушением законодательства РК 
должны опираться на: межгосударственные договоры и соглашения, в основе которых лежать гарантий-
ные попуски воды для Малого Арала и это должно осложняться взаимными платежами; 
эквивалентныезатратыРК на территории Кыргызстана и Узбекистана с целью улучшения качества воды, 
должны компенсироваться поставкой воды из этих государств. Вместе с тем Казахстан должен взятьна 
себя обязательство гарантировать необходимые попуски воды по Сырдарье из Узбекистана и 
Кыргызстана, и таким образом, обеспечить поступление ее в Малый Арал. 

По нашемумнению, необходимо, создать межгосударственный банк по решению проблем совме-
стного использования трансграничных рек (МБТР) ЦАР, с тем, чтобы все финансовые операции про-
водились вМБТР. 

Предположительно банк создается на базе долевого участия стран ЦАР, средств, вносимых юридиче-
скими и физическими лицами стран ЦАР, помощи международных организаций и будет финансировать-
ся совместно с международным водно-энергетическим консорциумом. Деятельность банка будет заклю-
чаться в финансировании проектов комплексной реконструкции гидротехнических сооружений на терри-
тории стран Центрально-азиатского региона, кредитовании агропромышленного комплекса и проектов, 
направленных на повышение эффективности использования водных ресурсов. 

Синтетическим показателем эффективности финансирования Межгосударственного Совета и его 
структур, в том числе межгосударственного банка по совместному использованию водных ресурсов 
международного водно-энергетического консорциума должны выступать позитивные изменения ситуа-
ции в Аральском регионе и в р. Сырдарья в целом. Причем конкретным выражением их деятельности 
должны явиться качественные и количественные параметры воды поступающей в пределы Республики 
Казахстан. 

Принципы механизма экономических взаимоотношений должны базироваться в четком, согласован-
ном правовом поле, которое не противоречит внутреннему законодательству государств, и на экономиче-
ски взаимовыгодном сотрудничестве хозяйствующих субъектов разных стран. 

В Республике Казахстан вследствие развития отношений и проведения реформ и приватизации факти-
чески отсутствует государственная собственность в сфере добывающей промышленности и ТЭК.  

Рассмотрим схему перераспределения ресурсов, действовавшую в бытность СССР. Обе республики 
подчинялисьЦентру. Потоки товаров и услуг определялись нормативами, устанавливаемыми Центром. 
Аналогично определялись денежные потоки, направляемые в Киргизскую ССР на развитие и функциони-
рование гидротехнических сооружений. Средства водопользователей аккумулировались в Центральном 
банке и ими, также, распоряжался Центр.  
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Сформулируем основные функции, стоящие перед новой схемой перераспределения ресурсов: 
1. Возможность выполнения межгосударственных соглашений без директивного вмешательства 

правительства; 
2. Оперативность выполнения заказов и их общая направленность со стратегией МВЭК; 
3. Создание дополнительного источника финансирования больших проектов, направленных на 

улучшение ситуации в бассейне р.Сырдарьи; 
4. Аккумулирование средствпоступающих от водопользователей бассейна р.Сырдарьи и их целевое 

размещение; 
5. Простотамежгосударственных расчетов; 
6. Возможность оперативного выражения различных поставоктоваров и услуг в стоимостной форме; 
7. Минимизация межгосударственных денежных потоков; 
8. Оптимизации выбораили размещения ресурсовна внутреннем рынке РК. 
Советом Премьер-министров Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан и Республики Узбекистан утверждено Положениео международном водно-энергетическом 
консорциуме (МВЭК), в котором определены цели, задачи, структура, функции и обязанности Консорци-
ума и принято решение о подготовке проектаДоговора и учредительных документов. 

Данное соглашение является рамочным, расчитано на перспективу до 5 лет, и будет автоматически 
продлеваться напоследующиепятилетние периоды, к нему могут присоединиться и другие государства 
(статья 12, 13). 

В настоящее время Республика Таджикистан уже прошла процедуры по присоединению в данному 
Соглашению. 

По нашему мнению, создание Клирингового Центра РК по перераспределению ресурсов бассейна 
р.Сырдарьи, которая возьмет на себя эти последние функции будет наилучшим решением поставленной 
проблемы.Клиринговый Центр управляет движениями средств на клиринговом счету РК в МБТР, в соот-
ветствии с запросами из МВЭК и отраслей промышленности РК. Все потоки товаров, услуг и финансо-
вых средств,в рамках МВЭК и согласно межгосударственным соглашениям и договорам учитываются 
Клиринговым Центром в стоимостном выражении и определяют сальдо клирингового счета РК в МБТР. 
Средства, поступающие от водопользователей казахстанской части бассейна р. Сырдарьи поступают в 
межгосударственный бюджет республики. Часть этих средств, поступающих как плата за доставку воды 
на территорию Казахстана, остается у государства. Из остатка Казахстан выплачивал в пользу 
Кыргызстана компенсационные расходы на содержание гидротехнических сооружений. Мы предлагаем 
эти средства также аккумулировать на клиринговом счете в МБРТ. Все средства на клиринговом счете 
направляются, в зависимости от запросов МВЭК, на приобретения угля, выплату компенсационных 
затрат по содержанию гидротехнических сооружений Нарын-Сырдарьинского комплекса, финансирова-
ния закупок электроэнергии на возвратной основе у кыргызской стороны. При этом хозяйствующие 
субъекты других республик работают только с МВЭК и МБТР.  

Советская экономическая география в отличие от зарубежной науки не сталкивалась с подобного рода 
задачами. Мировой и накопленный за годысуверенитета опыт стран Центральной Азии пока не в состоя-
нии дать ответ на возникающие вопросы, так как сложившаяся ситуация является беспрецедентной. Все 
это свидетельствует о настоятельной необходимости и совместнойразработки концептуальной основы 
рационального использования водно-энергетических ресурсов трансграничной реки Сырдарьи, как систе-
мы взаимоотношений региональных межгосударственных образований. Без такого подхода поиски 
решений совместного использования водных ресурсов весьма затруднены.  

1 Отчет «Проблемы регулирования и охраны водных ресурсов трансграничной р.Сырдарьи(к выработке позиции 
Казахстана по проблемам рационального использования и управления водными ресурсами р.Сырдарьи)».КИСИ при 
Президенте РК, 1999. 

2 Каргажанов З.К. Проблемы рационального использования природно-ресурсного потенциала Республики 
Казахстан. С.123-130, Сборник по результатам научно-практической конференции «Стратегия развития 
Казахстана на период до 2030 года и реформирование национальных производительных сил». Отв.ред. 
М.Б.Кежегузин, - Алматы: Институт Экономики МН-АН РК, 1998. - с.272. 

3 Мироненков Александр Петрович, «Инновационное и проектное обеспечение развития водного сектора», - 
А., 2008г. 

4 Сарсембеков Т.Т. «Межународная практика управления трансграничными ресурсами», - А., 2010г. 
5 Taking Action, Chapter 2, p. 3. Published by the United Nations Environmental Programme. 
6 «Послания президента Республики Казахстан, Программа 2050»/capital.kz. 
7 Berga L. Benefits and concerns about dams in 

Spain.СайтКомитетаГерманиипоплотинам.http://www.talsperrenkomitee.de/symposium_benefits_and_concerns_about_
dams/benefits_and_concerns_about_dams_in_spain.htm 
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Түйін 
Мақалада Арал теңізінің бассейніннің өзендерінің суларын тарату мәселесі қарастырылады; Қазақстанның Арал 

теңізіне жататын аймақтарының халқының өмірінің жан жақты мәселелері және олардын себептері; Трансшекара-
лық бақылаудын саясат, экология және экономикамен байланысы; Трансшекаралық, әлеуметтік-экономикалық және 
экологиялық тығырықтан шығу жолдары; Орталық Азия мемлекеттерінің су ынтымақтастығын бақылайтын халық-
аралық заңнамалар мен иснституттардын іс жүінде істемейтіні анық, сондықтан мемлекетаралық күнделікті мәселе-
лерді шешудің бір амалы- әкімшілік әдіс болып табылады. Алайда, судын таратылуындағы тұрақсыздық, суды 
пайдаланудын ұзақмерзімді жоспардын жоқтығы экологиялық жағдайдын тас-талқанын шығарады, экономикалық 
дамуды тоқтатып, елдің тұрақты өміріне және денсаулық құкығына, жеке моральді және материалды кажеттілігін 
қанағаттандыруына шек қояды.Мақалада Халықаралық трансшекаралық өзендерінің мәселелерін шешу жөніндегі 
банктын(ХТӨБ) құрылу идеясы ұсынылады. 

Орталық Азия елдерінің Сырдария өзенінің пайдалану жөніңдегі қызығушылық аралық су қатынастағы принцип-
тердін негізі болып табылу қажет.Сонымен қатар, әкімшілік әдістерден бас тартуға да болмайды, егер де олардын 
мақсаты мен міндеттері, бағыты тиісті талаптарға сай болса. Алайда бұл талаптар Орталық Азия елдерінде жоғары 
деңгейге дейін әлі жетпегендіктен, әкімшілік әдістер әзірше мемлекетаралық қатынастардағы қосымша әдіс ретінде 
қолдануы тиіс, және уақыт өте қала қолданудан тыс шығуы керек. Осыған орай, халықаралық экономикалық қарым-
қатынастын механизмін құру жөніңдегі міндеттердін ең маңыздысы болып табылатын су ресурстарынын пайдала-
нуы және қорғауының әкімшілік және нарықтық әдістердін тандаулысын белгілеп алу қажет. 

Түйін сөздер: трансшекаралық өзендер, Орталық Азия Аймағы(ОАА), су камтамасыздығы, экономикалық 
дағдарыс, су тапшылығы, өзен ластануы, өзен бассейні, егіндер, жайлаулар, демография, су пайдалануы, су сапасы, 
ағымды сулар, экономикалық залал, Халықаралық трансшекаралық өзендерінің мәселелерін шешу жөніндегі 
банк(ХТӨБ), Халықаралық Су-Қуат Консорциумі (ХСҚК), Клиринг Орталығы 

 
Summary 

In the article «Transboundary water resources in Central Asia: problems, conflicts, and sharing mechanisms» examines 
the distribution of the waters of the Aral sea basin; contemporary problems of all aspects of life of the population 
ofKazakhstan`s Aral sea region and their causes; communication of economy, ecology and policy to regulate the 
transboundary rivers; ways and out of this transboundary environmentalsocio-economic collapse. International institutions, 
legislation regulating water relations between Central Asian countries do not operate at full capacity, exacerbating relations 
between states are increasingly resorting to the administrative decisions of the current problems. However the instability in the 
distribution ofwater, the lack of long-term plans to use it primarily undermine environmental situation, economical 
development and normal development of society with the right to health and implement their own needs and meeting the 
needs of both moral and material. Put forward the idea of the creation of the Interstate bank to address the problem of sharing 
of transboundary rivers CAR. 

The combined interests of the states of a river basin of Syr-Darya, defines those principles which have to form the basis of 
economic model of sharing and protection of water resources. At the same time it is impossible to ignore administrative 
methods if their purposes, tasks and an orientation answers with the relevant requirement which in the countries of CAR are 
still not high and for the time being administrative methods of the interstate mechanism are compelled to act as additional 
elements which functions with development of the market relations will be transformed towards dying off. Proceeding from it, 
one of rod tasks in creation of the interstate mechanism of economic relationship (IMER) is finding of the optimum ratio 
accepted at the moment between administrative and market methods of management and regulations on sharing and 
protection of water resources. 

Keywords: transboundary rivers, Central Asia region (CAR), water availability, economic crisis, water shortage, pollution 
of rivers, watershed, farmland, pastures, demography, water consumption, quality of water, effluent, economic damage, 
Interstate bank to address the problem of sharing of transboundary rivers(IBTR), International water-energy 
consortium(IWEK), Clearing Center 

 
ӘОЖ: 619.616.995.121-036-636. (574) 

 
КҮН ЭНЕРГЕТИКАСЫАДАМЗАТ ҮШІН САРҚЫЛМАЙТЫН БАЙЛЫҚ 

 
Г.Е.Жантеева–б.ғ.к., доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ 

 
Аталған мақалада Қазақстан Республикасының күн энергетикасының қазіргі жағдайы жайында сөз қозғалмақ. 

ПрезидентНұрсұлтанНазарбаевЖолдауындаайтылғанэнергетикалықтапшылық–
өзектімәселелердіңбірі.Жерқойнауындақазбабайлықтардыңмолболғанынақарамастан,адамзатоныжылданжылғаигері
пжатыр.Алайда,шикізаткөзіөлшеусіземес,біркүніолдашегінежетеді. 

Ұлттықэкономиканыңөндірістікжәнеәлеуметтікинфрақұрылымындағымаңыздысалаәріөнеркәсіптіңбасқасалалар
ындамытудыңбастыбазасы–бұлЭнергетика.ПрезидентімізНұрсұлтанӘбішұлыНазарбаев«Қазақстанжолы-
2050:бірмақсат,бірмүдде,бірболашақ»аттыбиылғыжолдауында:«Бізэнергетиканыңдәстүрлітүрлеріндамытатынболам
ыз.Жылу-электрстансаларынаншығатынқалдықтардытазартужөніндегіізденістерменжаңалық-
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тарға,өндіріспентұрмыстажаңатехнологияларарқылыжаппайэлектрқуатынбарлықжердеүнемдеугеқолдаукөрсетуқаж
ет.ТаяудаЕуроодақтыңірікомпанияларыныңалғашқыондығыЕуроодақтыңәйгіліжасылэкономикатұжырымдамасынег
ізіндеқабылданғанэнергетикалықстратегиясынақарсылығынжариялады.Еуроодақоныжүзегеасырғантөртжылда51гиг
аваттэнергияқуатынжоғалтты.Жасылэкономикабағдарламасыменжұмысжүргізеотырып,бізосықателіктіескеруімізкер
ек»–дейді. 

Жалпы,елдіңәлеуметтікахуалыныңжақсаруы,экономикасыныңдамуытікелейэнергетикалықәлеуетімізгетәуелдіеке
нінеешкімніңкүмәніболмауытиіс.ҚазақстандақазірэнергетикаөнімніңүштенекісiнежуығыЖЭС-
терде,қалғанбөлігіэнергиясынСЭС-
тердеөндіріледі.Қазақстанныңбатысаймағындаэнергетикалықшикізаткөзімұнайментабиғигазболғандықтан,сұйық,газ
тәріздіжәнеараластиптіотынменжұмысістейтінстанциялардамытылған. 

Түйінсөздер:гелиоэнергетика,фотоэлектрлікгенератор,фотоэлектрліктүрлендіргіштен,тандемдікполимерлі 
 
Әлемдіктәжірибедекүнэнергиясынпайдаланутиімдіәдістіңбірісаналады.Еліміздіңтабиғижағдайыкүнэне

ргетикасындамытуүшінасақолайлыекендігібаяғыда-
ақдәлелденгенболатын.Мәселен,оңтүстікөңірлердежүргізілгензерттеулерқорытындысыкүнсағаттарыныңс
аныжылына2200-
2300сағатқажететіндігінкөрсетті.Жалпы,әлемдекүнэнергиясынэлектрретіндеқолдануышынайыжүзегеасу
ыүшін,ғалымдарғакөптегенкедергілерденөтукерекболды.Текқанақазір100жылданастамуақытөткен-
ненкейінғана,күнэнергиясынэлектрлікқолданумәселесіменайналысатынжаңағылымсаласы–
«гелиоэнергетика»пайдаболды.Бүгінгітаңдабұлсаладағыжетістіктерөтекөп. 

Президентіміздіңайтуыбойынша,алдағыуақыттаҚазақстанэлектрэнергетикасынақаржысалуғаеңыңғайл
ынарықтыңбіріболмақ.Сондай-
аққазірҚазақстандаэнергетикасаласынаинвестициятартуменқатар,қалпынакелетінэнергиякөздеріндамытуі
сінедекөпкөңілбөлініпотыр.Еліміздегіэнергияның75пайызыкөмірдіңкөмегімен,12пайызданастамыгазды-
мазуттан,9пайызысуэлектрстансаларыарқылыөндіріледі.Қалпынакелетінэнергиякөздеріжылдыңсоңынақа
рай1млрдкиловаттсағаттықұрауықажет.Бұлэнергиятұтынукөлемінің1пайызданастамы.Ал2020жылғақарай
бұлкөрсеткіш3пайызғажетедідепболжануда.2010жылдыңқорытындысыбойынша,электрэнергиясынөндіру
көлемі82млрдкВтсағаттықұраса,2015жылыбұлкөрсеткіш100млрдкВтсағаттанасатынболады.Қазақстанны
ңұлттықэлектрторабы(ҰЭТ)электрэнергиясының2020жылғадейінгіболжамыбойынша,2015жылыэлектрэн
ергиясынтұтыну100,5млрдкВтсағаттықұрайды,электрэнергиясынөндіру103,4млрдкВтсағатқажетеді.Сонд
ай-ақ2020жылыэлектрқуатынтұтыну–116млрдкВтсағат,өндіру–120млрдкВтсағатболады. 

«BritishPetroleum»статистикасынасүйенсек,1900жылданберіадамзатсаны-4есе,нақтытабыс-
25есе,алэнергиянытұтыну22,5есеөсіпті.Яғни,тұрғындарсаныментабыстыңөсуіэнергияғасұраныстыарттыр
ады.Соңғыжиырмажылдыңішіндеәлемдегіхалықтыңсаны1,6млрд-
қажетіп,алнақтытабыс87пайызғаөскен.Келесіонжылдықта100пайызғажететінінекүмәнболмасакерек-
ті.Жертұрғындарыныңсаныөскенсайынқажеттіліктеартады.Еліміздегіэнергетикасекторыныңсоңғыжылда
рдағыстатистика-сынасүйенсек,жалпыөндірілетінэлектрэнергиясынашаққандажылуэлектрстансалары–
87пайызды,суэлектрстансалары–12пайызды,басқалары–1пайыздықұрайдыекен. 

Жалпы,баламаэнергиякөздерінқолдану1973жылымұнайдағдарысынанкейінбасталды.Көмірсуте-
гініңбағасыкүртқымбаттап,көптегенЕуропаелдерібаламаэнергиякөздерінпайдалануғабетбұрды.МәселенД
ания,Испания,Германиядажелэнергетикасаласындамытуғаденқойды.Қазіргітаңдабұлмемлекеттердіңэнерг
етикасекторындағыжелқуатынкәдегежарату20пайызғажетіпотыр.Әлемдікдеңгейдебұлөтежақсыкөрсеткіш
.Республикамыздабаламалыэнергиякөздеріндамытуғақолайлыжағдайжеткілікті.Әсіресе,географиялықорн
аласужағдайынақарайкүнэнергиясынпайдаланудыңмүмкіндігімол.Мәселен,Қазақстандажылдықкүнэнерг
иясыныңпотенциалы340млрд.тоннашарттыотындыгеотермалдықуаткүші100млрд.тоннашарттыотынды,ал
гидроэнергияныңәлеуеті170кВт-тықұрайды. 

2050жылғақарайкүнэнергиясынпайдаланукөлеміадамзаттыңэлектрқажеттілігінің20-
25%қамтиаладыжәнекөмірқышқылықалдығыншығаруазайтыладыдепболжамданыпотыр.Халықаралықэне
рге-
тикалықагенттігінің(IEA)сарапшыларыныңмәлімдеуінше,күнэнергетикасыүздіктехнологияларғасүйеніпө
ндірілсе,ендібір40жылдыңішінде9мыңтераватт-сағатнемесеадамзатқақажеттіэлектрдің20-
25%өндіріп,жылсайынкөмірқышқылгазыныңқалдығыншығаруды6млрд.тоннағаазайтады. 

Күндистилляторларыкез-
келгентұздыжәнелассукөздеріненбуғаайналдыружәнеконденсациялауарқылыарзанғадистилденгенсуалуға
мүмкіндікбереді.Шағынғанакүндистилляторы – көлеміасхана-лықплитадай–
шуақтыкүніонлитргедейіндистилденгенсуөндіреалады. 
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«Күнасханасы»өндірісінеқажеттіматериалдардыңқұны$3-$7құрайды.«Күнөндірісі»–
техникалық,технологиялықжәнеэкономикалықжетілдіруүшінқажетқуаттымотор.Өйткеніолардыдамытуин
нова-
циялықтехнологиядаөтемаңыздырөлойнайды.Бұлөндірістідамытудықолғаалғанмемлекет«тегінбонус»реті
ндеэлектроника,әскеритехникажәнебасқадаөмірлікмаңыздысалалардакөшбасшылыққаиеболады. 

Француздың«OpusPlatform»компаниясыҚарағандыдакүнқуатынтұтынатыналғашқыферманысалудыжо
спарлапотыр.Ферма20гектараумақтықамтиды.Күштілігі–
1мегаватт.Компанияферманыағымдағыжылдыңсоңынадейінсалыпбітірмек.Компанияныңбасқарушысерік
тесіФабиенКонтеніңсөзінеқарағанда,қаладакөнешамдардыэлектрқуатынүнемдеушішамдарғаауыстыружо
спарыбар.Олүшінинвесторларбіркөшеніөзқаражаттарынажарықдиодтышамдарменжабдықтайтынкөрінеді
. 

Мамандардыңайтуынша,Қазақстандакүнэнергетикасыныңәлеуеті–жылына2,5миллиардкило-
ваттсағат. 

Күнэнергетикасыдегеніміз–
дәстүрліемесэнергетикабағыттарыныңбірі.Олкүнніңсәулеленуінпайдаланыпқандайдабіртүрдегіэнергияны
алуғанегізделген.Күнэнергетикасыэнергиякөзініңсарқыл-
майтынтүріболыптабылады,әріэкологиялықжағынандаешзияныжоқ.Күнніңсәулеленуі–
Жердегіэнергиякөзініңнегізгітүрі.ОныңқуаттылығыКүнтұрақтысыменанықталатындығыбелгілі.Күнтұрақ
-тысы–
күнсәулесінеперпендикулярболатын,бірлікауданнанбірлікуақытішіндеөтетінкүнніңсәулешығаруағыны.Бі
растрономиялықбірлікқашықтығында(Жерорбитасында)күнтұрақтысышамамен1370Вт/м²-
қатең.ЖератмосферасынанөткенкездеКүнсәулеленуішамамен370Вт/м²энергияныжоғал-
тады.ОсыданЖергетек1000Вт/м²-
қатеңэнергияғанакеліптүседі.Бұлкеліптүскенэнергияәртүрлітабиғижәнежасандыпроцесстердеқолданылад
ы.Күнсәулесіарқылытікелейжылытуғанемесефотоэле-
менттеркөмегіменэнергиянықайтаөңдеуарқылыэлектрэнергиясыналуғанебасқадапайдалыжұмыс-
тардыатқаруғаболады. 

Шындығында,қазіргізамандыэлектрэнергиясынсызмүлдемелестетумүмкінемес.Солсебептіде,электрэн
ергияныалудыңшығыныаз,экологиялықтазакөздерінтабубүгінгікүнніңнегізгімәселесінеайналыпотыр.Әле
мбойыншаэлектрэнергиясынеңкөпөңдіретінелдергеАҚШ,Қытайжатады.Бұлелдердеэлектрэнергиясыныңө
ндірісіәлемдікөндірістің20%-
ынқұрайды.Соңғыкездеріэкологиялықпроблемалар,пайдалықазбалардыңжетіспеушілігіжәнеоныңгеограф
иялықбіркелкіеместаралуысалдарынанэлектрэнергиясынөндіружелэнергетикалыққұрылғыларды,Күнбата
реяларын,газгенера-торларынпайдалануарқылыжүзегеасабастады. 

Күнэнергиясынэлектрэнергиясынаайналдыратынқондырғылардыңбірі–
Күнбатареялары.Күнбатареясынемесефотоэлектрлікгенератор–
Күнсәулесініңэнергиясынэлектрэнергиясынаайналдыра-
тыншалаөткізгіштіфотоэлектрліктүрлендіргіштен(ФЭТ)тұратынтоккөзі. 

ҮлкенөлшемдіКүнбатареяларыКүнколлекторларысияқтытропикалықжәнесубтропикалықаймақ-
тардабүгіндекеңіненқолданылуда.Әсіресе,әдістіңосытүріЖерортатеңізіелдеріндекөптараған.БұлелдердеК
үнбатареяларынүйшатырларынаорналастырады.АлИспанияда2007жылдыңнаурызайынанбастапжаңаданс
алынғанүйлерКүнсужылытқыштарыменжабдықталабастады.Олыстықсуғадегенсұранысты30%-
данбастап70%-ғадейінқамтамасызетеалады. 

Жылма-
жылКүнбатареяларыныңтүрлеріжаңатехнологиялықтұрғыданжетілдіріліп,толықтырылатүсуде.Соңғыуақ
ыттаСанта-
БарбарадағыКалифорнияуниверситетініңполимерлержәнеорганикалыққаттыбөлшектерорталығыныңмүш
есі,НобельсыйлығыныңлауреатыАланХигерменГванджудағыКорейғылымжәнетехнологияинститутының
ғылымиқызметкеріКванхеЛименолардыңәріптестерітандемдікполимерліКүнбатареяларынжасапшығарды
.Жаңабатареяларавторларыспектрдіңкеңірекдиапазонынқолдануүшінжұтылусипаттамаларыәртүрліекіфот
оэлектрлікұяшықтардыбірбүтінгежалғастырды.Нәтижесіндебатареяныңпайдалыәсеркоэффициенті6,5%-
ғатеңболды.Күнбатареясы-
ныңбұлтүріөзініңарзандылығыжәнеоныжасаудағықарапайымдылығыменерекшеленеді. 

ЖоғарыдакелтірілгенмысалдарданбізадамзатүшінКүнэнергетикасыныңауадайқажетекенінтүсінеміз.Кү
нэнергиясынпайдаланудыңөзіндікартықшылықтарыменқатаркемшіліктерідебар.Атапайтсақ,артықшылық
тары:1)Күнэнергиясыбәрінебірдейқолжетімді;2)олсарқылмайды;3)қоршағанортағақауіпсіз;кемшіліктері
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:1)ауарайыментәуліктіңуақытынатәуелді;2)Күнэнергиясыналуүшінқолданылатынқұрылғылардыңқымба
ттылығы;3)онышағылдыратынбеттіпериодтытүрдетазалапотыруқажет;4)электрстанциясыныңжа
нындаатмосфераысыпкетеді;5)энергияныаккумуляциялауқажет.СоғанқарамастанКүнэнергетикасынаде
генсұраныстаржылсайынартыпкеледі.Әрелдіңғалымдарыосықосымшаэнергиятүрінеерекшемәнберіп,оны
дамытужолдарынқарас-
тыруменайналысуда.ОсығанорайКүнэнергиясынэлектрэнергиясынаайналдыратынқұрылғылардыпайдала
нудеңгейіжылдан-жылғаөсіпкеледі.Мысалы:2005жылыжұқақабыршақтыфотоэлементтернарықтың6%-
ынқұраса,2006жылыбұлкөрсеткіш7%-ғажетті,ал2007жылы8%-ға,ал2009жылы16,8%-
ғадейінөсті.Яғни1999жылдан2006жылғадейінжұқақабыршақтыфотоэлементтерөндірісіжылсайынорташае
сеппен80%-
ғаөсіпотыр.АлКүнэнергиясыныңЕуропаелдеріндеқолданылуынашолужасасақ,2010жылыГерманиядаэлект
рэнергиясының2%-ыфотоэлектрлікқұрылғыларданалынса,Испаниядабұлкөрсеткіш2,7%-дықұрайды. 

Көмірсутектіөнімдердіңөтекөпөндірілуіклиматтыңөзгеруіне,жылыжайлыэффектініңқалыптасуы-
наәкелетінішындық.АталғанжайттарЖершарыныңкөптегенаймақтарындақазірдіңөзінде-ақбайқа-
лыпотыр.Сондықтандадүниежүзіғалымдарыбұлтығырықтаншығудыңжолдарынғылыми-тәжірибе-
ліктұрғыданқарастыруда.ҚРҰлттықинженерлікакадемиясыныңакадемигіНадирНадировпікірінесүйенербо
лсақ:«...Күнэнергетикасыкөмегіменадамзатқатөніптұрғанаталғанқауіптенқұтылуғаболады».Осыменб
айланыстыҚР-
дадүниежүзіндегіозықтәжірибелердіпайдаланаотырыпмемлекеттарапынанэлектрэнергиясынмұнайменгаз
ғаальтернативтіэнергетикаретіндеКүнэнергиясынаналуғабасаназараударылыпотыр. 

Күнэнергиясынөзмақсатымызүшінпайдаланудыңболашағызор.Ғалымдардыңболжауынша2050жылғақ
арайКүнэнергиясыадамзаттыңэлектрэнергиясынадеген20-25%-
дайқажеттілігінөтейалады.СолсияқтыХалықаралықэнергетикалықагенттіктіктіңмәліметібойынша40жылд
анкейінКүнэнергети-
касыкөмегіменатмосферағакөмірқышқылгазыныңтүсуінжылына6млрд.тоннағадейінқысқартуғаболадыеке
н.ОсындайтұжырымдарнегізіндеКүнненөндірілетінэнергияныңадамзатүшінсарқылмай-
тынбайлықекендігінеәбденкөзжеткізугеболадыдепойлаймыз. 

Бұл,әрине,баламалыэнергиякөздерінигерудіңтамашабастамасы.Алайда,тыңөндіріссаласыболғандықта
н,оныдамытып,түбегейлізерттеу,қолданысқаенгізуөзектімәселеболыпотыр.Оныңшешутетігікөпғалымдар
дыңқолындадепойлаймын. 

Қазақстандабаламаэнергиякөздерінқалыптастыруүшінәраймақтыңгеографиялықерекшелігіне,экономи
калықжағдайынабайланыстыинновациялықбастамалардыенгізудіңекшеліпсараланғанүлгісіболуыдамаңыз
дынәрсе.Экономикалық,сапалық,экологиялықтиімділігінегізделіп,еліміздіңқайөңіріндеқандайбаламаэнерг
иякөзінқолданукеректігіайқындалып,бекітілугетиіс. 

Жоғарыоқуорындарындаосысалағақажеттімамандардыдаярлауданазардантысқалмағаныжөн.Баламаэн
ергиякөздерінзерттейтінотандықғылыми-
зерттеуинституттары,арнаулыконструкторлықбюролар,өндірістерашылыпжатса,ілкімдііскеөрісберерісөзс
із. 

Қорытакелгенде,дәлосындайқарқынмендәстүрліэнергияғатәуелділіктіжойып,қуаттыөндірудіңбаламал
ыкөздерінекөшугемүмкіндіктуарыанық.Соларқылыелімізшикізатқатәуелділіктенбіржолақұтылып,тұрақт
ыэкономикалық-экологиялықдамужолынатүсеалатынынасеніміммол.  

1КорейскийИнститутглобальногозеленогоростапоспособствуетповышениюэнергоэффективностивКазахстан
е//http://kp.kazpravda.kz/c/1334213129. 

2ДокладВсемирнойвстречинавысшемуровнепоустойчивомуразвитиюhttp://www.rusrec.ru/homepage/data
bases/int_law/basic_ru.pdf 

3ПосланиеПрезидентаРеспубликиКазахстанН.НазарбаеванародуКазахстана.17января2014г.«Казахстан-
скийпуть-2050:Единаяцель,единыеинтересы,единоебудущее»//http://www.strategy2050.kz/ 

4Күнбатареясы.–“Қазақстан”ұлттықэнциклопедиясы.5-том,127-бет.- Алматы,2003жыл. 
5Фотоэлемент.–“Қазақстан”ұлттықэнциклопедиясы.9-том,227-228беттер.- Алматы,2007жыл. 
6НадировН.«НеНЕФТЬЮединой...»–Газета«КлассTime»,№11,стр.7.11апреля,2012год. 
 

Резюме 
Вобществевсечащесталоупотреблятьсявыражение«зеленая»экономика.ПослепрошедшегоСаммита«РИО+20»Пре

зидентнашегогосударствапредопределилэтомупонятиювысокийприоритеткакодинизпервостепенныхфакторовнапут
идальнейшегоразвитиястраны.Ночтоподразумеваетсяподэтимпонятиемикаковыегоосновныенаправлениямыпопытае
мсяподробнеевыяснитьвданнойстатье.Внастоящеевремяобществопо-разномупонима-
етсутьвыражения«зеленая»экономика.Однисчитают,чтоэтоновыеотраслиэкономики,которыеулучшатприро-
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дустраны.Другиепонимаютэтовыражениекакновыетехнологии,своегородаэкосистемы,которыепризваныпомогатьипр
иноситьпользуприроде.Третьисчитают,чтоэтопереходнановыйэтапразвития,цельюкоторогоявляетсясозданиеэкологи
ческичистыхпродуктов.Всеэтиподходыкопределениюпонятияоченьблизкикзначе-
ниювыражения.«Зеленая»экономика-
этоэкономика,направленнаянасохранениеблагополучияобщества,засчетэффективногоиспользованияприродныхресур
сов,атакжеобеспечивающаявозвращениепродуктовконечногопользованиявпроизводственныйцикл.Впервуюочередь,
«зеленая»экономиканаправленанаэкономноепотребле-
ниетехресурсов,которыевнастоящеевремяподверженыистощению(полезныеископаемые–нефть,газ)ирацио-
нальноеиспользованиенеисчерпаемыхресурсов. 

Восновезеленойэкономики–
чистыеили«зеленые»технологии.Пословамспециалистов,развитие«зеленой»экономикипозволитизбежатьнашейстран
еэкологическогокризиса,которыйзатронулсвоимимасштабамиужемногиепостиндустриальныестраны. 

ПоинициативеПрезидентаН.А.НазарбаевабыларазработанаКонцепцияпопереходук«зеленой»экономике.Впервую
очередь,вКонцепциипредставленпереченьприоритетныхзадач,главнымобразомнацеленныхнареформи-
рованиеопределенныхотраслейэкономики. 

Ключевыеслова:гелиоэнергетика,фотоэлектрическийгенератор,тандемполимер 
 

Summary 
Іnsocietyallmoreoftenexpressionbegantobeused"green"economy.AfterthelastSummitof"РИО+20"Presidentofourstateprede

terminedtothisconcepthighpriorityasoneofprimaryfactorsonthewayoffurtherdevelopmentofcountry.Butwhatisimpliedunderthis
conceptandwhichhisbasicdirectionsarewewillmakeaneffortmoredetailedfindoutinthisarticle.Presentlysocietydifferentlyunderst
andsessenceofexpression"green"economy.Oneconsiderthatitisnewindustrieseconomiesthatwillimprovenatureofcountry.Otheru
nderstandthisexpressionasNT,thefamilyecosystemsthatiscalledtohelpandbeoftheusetonature.Thethirdconsiderthatitpassingtoth
enewstageofdevelopmenttheaimofthatiscreationecologicallyofnetproducts.Allthesegoingneardeterminationofconceptisverynea
rtothevalueofexpression.A"green"economyistheeconomysenttomaintenanceofprosperityofsociety,duetotheeffectiveuse. 

Keywords:solarpowerengineering,photo-electricgenerator,atandemisapolymer 
 

ӘОЖ911.3:33(574.32-25) 
 

ЖЕЗҚАЗҒАНҚАЛАСЫНЫҢЭКОНОМИКАЛЫҚДАМУБАҒДАРЛАМАЛАРЫ 
 

А.Н.Бейкитова–географиямагистрі,Елтанужәнетуризмкафедрасыныңағаоқытушысы, 
АбайатындағыҚазҰПУ, 

М.Б.Болатова–6М011600-географиямамандығының2курсмагистранты,АбайатындағыҚазҰПУ 
 
МақаладаҚазақстанныңиндустриялық-инновациялықдамубағдарламасыменөңірлердідамытубағдарламасы-

ныңеліміздегібастыөнеркәсіпошақтарыныңбіріболыптабылатынЖезқазғанөңірінетуралыайтылған.Соныменқатар,біз
талдағанҚазақстанРеспубликасыҮкіметі2011жылыбекіткен«Жезқазған,СәтбаевқалаларыменҰлытауауданынәлеумет
тік-экономикалықжағынандамытудың2012-
2017жылдарғаарналғанКешендіжоспары»дәлелдіболаалады.Бұлдамубағдарламасына128млрдтеңгекөлеміндеқаржыб
өлінген.ҚазақстанРеспубликасыныңКөлікжәнекоммуникацияминистрілігініңресмисайтында«Жезқазған-
Бейнеу»теміржолыменҚызылорда-Жезқазған,Жезқазған-
Арқалықавтомобильжолдарыныңқұрылысыкөзделгендігіарнайыбөлініпкөрсетілген.БұлбағдарламаЖезқазғанаймағы
неліміздіңтранспорттық-
тасымалдауорталығыболуынатолықтайөзіндіксептігінтигізеді.Бұлбағдарламағаталдаужасаубарысындаэкономикалық
,әлеуметтіксалажәнеадаммүмкіндігіжағдайларыныңжоспарланғанмәселелеріанықталды.Соныменбіргеаумақтық-
өндірістіккешенніңдамуындаөтежоғарымаңызғаиеболыпотырған«Қазақмыс»корпорациясынаталдаужасалынды.«Қаз
ақмыс»корпорациясыныңкәсіпорындарыелаумағындатаралыпорналасқандықтанЖезқазғанөңіріүшінғанаемес,бүкілҚ
азақстанэкономикасындағыорныерекше.Кеншикізатынпайдаланудыңкешенділігінарттыруғамолмүмкіндікберетіндік
тенбұлкәсіпорынныңіскеқосылғаныжөн.СоныменқатарЖезқазғанөндірістікаймақтарындағықоршағанортаныңжағда
йынжақсартумақса-
тындаэкологиялықбағдарламаларжүзегеасырылыпжатыр.ШикізатбазасындамытумақсатындаЖыланды,Нұрқазған,Ю
билейный–Снегирихинск,Шатыркөл,Абыз,«Саяқ-
4»кеніштері,Жезқазғанда№67шахтаіскеқосылаотырып,Артемьевск,ЖаманАйбаткенкөздерінигеружұмыстарықарқын
дытүрдежүріпжатыр.БүгіндеЖезқазғанқаласыныңэкономикасекторы,импорталмастыру,шағынжәнеортабизнестідам
ытубағдарламаларыдажүзегеасырылуда.Жезқазғанаумақтық-
өндірістіккешеніноданәрідамытуОрталықҚазақстанаймағыүшінғанаемес,бүкілҚазақстанүшінмаңыздыбағдарламалы
қжоспарболыпотырғанынегізделді. 

Түйіндісөздер:коммуникация,транспорт,капитал,инвестиция,стратегия,мониторинг,импорт,тасымалдауорталығы
,аграрлықсектор,аумақтықөндірістіккешен 
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Жезқазғанаумақтық-өндістіккешені–

ОрталықҚазақстанаймағындағыасақуаттыөнеркәсіпәлеуетібар,түстіметаллургияныңмаңыздыорталықтар
ыорналасқан,білімберу,мәдениетошақтарышоғырлан-ғанаумақтыңбірі,оныңбастыорталығы–
Жезқазғанқаласы.Жезқазғанқаласыныңаумағынбелгілібірөзіндікерекшеліктеріменанықталатынтабиғирес
урстарменөндірісобъектілерініңжиынтығыболыптабылатын,түстіметаллургиясаласынамаманданғанбіртұ
тасаумақтық-өндірістіккешенретіндесипат-
тауғаболады.ҚазақстанРеспубликасыныңбәсекегеқабілеттілігінарттыруүшіносындайбұрыннанқалыптасқа
ниндустриялыққұрылымыбараумақтардыдамытуасамаңызды.Өйткеніоларөзкезегіндежалпыелдіңиндустр
иялықдамуынанегізболады.ҚРПрезидентінің2010жылғы19наурыздағы№958Жарлығыменбекітілген«Қаза
қстанРеспубликасыныңүдемеліиндустриялық-инновациялықдамуының2010-
2014жылдарғаарналғанмемлекеттікбағдарламасына»сәйкес,өндірістікәлеуеттіаумақтықұйымдастырутұ
рғысындаЖезқазғанқаласыныңдәстүрліөнеркәсіпсалаларындамытудағыөзіндікролікөрсетілген[1]. 

2011жылдың3қарашадаҚазақстанРеспубликасыҮкіметі«Жезқазған,СәтбаевқалаларыменҰлытауаудан
ынәлеуметтік-экономикалықжағынандамытудың2012-2017жылдарғаарналғанКешен-
діжоспарын»қабылдады.Бұлдамубағдарламасынжүзегеасырудыңқаржылыққұныжалпы128млрд.теңгеніқ
амтиды.АталғанҮкіметбағдарламасы38пункттентұрады,мұндамыналарқарастырылған: 

-Құрамындамысбаркенқорынбарлаужұмыстарыжүргізу; 
-Кенөндіретінжаңакәсіпорындарынашу; 
-Жезқазғанжылу-

электрорталығын,қаланыңжылу,суқұбырларыменканализациялықжелілерінқайтажаңғырту; 
-«Жезқазған-Сексеуіл»теміржолыменҚызылорда-Жезқазған,Жезқазған-

Арқалықавтомобильжолдарыныңқұрылысынаяқтау; 
-СапалыауызсуменқамтамасызетумақсатындажаңаҚожамсейітсужинақтауышыныңқұрылы-

сынсалу; 
-Үйтас-Айдоссуағарыныңқысымменжұмысістейтінбөлігіне1,5млрдтеңгегежоспарлау; 
-

Тәулігіне500адамғақызмететеалатынжаңаемхананыңқұрылысымен№11мектепкекүрделіжөндеужұмыс
тарынжасауқарастырылған. 

Ерекшетоқталғымызкеліптұрғаны–«Жезқазған-Бейнеу»теміржолыменҚызылорда-
Жезқазған,Жезқазған-
Арқалықавтомобильжолдарыныңқұрылысыкөзделген.ҚРКөлікжәнекоммуникацияминистрілігініңресмис
айтындабұлбағыттардыдамытуарнайыбөлініпкөрсетілген(сурет-1). 

БұлЖезқазғанаймағынболашақташынмәніндееліміздіңтранспорттық-тасымалдауорталығыболуы-
насептігінтигізеді.Бұлбағыттыіскеқосуарқылықазіргітасымалұзақтығы1200шақырымғақысқара-
тынболады.Осыжолдыңқұрылысыныңашылусалтанатысурет-2берілген[2,7]. 
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Сурет1.Жезқазған-Бейнеутеміржолыныңжоспары  
Дамубағдарламасынаталдаужасаубарысындажоспарланғанмынадаймәселелердіанықтадық: 
Экономика: 
-өнеркәсіптікөндіріскөлемдерініңартуы,2015жылы156,4%-ғадейін(2011ж.–368509млн.теңге); 
-өнеркәсіптегіеңбекөнімділігі2015жылы143,7%құрайды(2011ж.–12275,8мыңтеңге); 
-кенөнеркәсібіндегіөндіріскөлемдерініңартуы,2015жылы133,8%-ғадейін(2011ж.–

25191,1млн.теңге); 
-өңдеушіөнеркәсіптегіөндіріскөлемдерініңартуы,2015жылы158,1%-ғадейін(2011ж.–

394240млн.тенге); 
-электрэнергиясы,бужәнеыстықсуөндірісікөлемдерініңартуы,2015жылы124%-ғадейін(2011ж.–

22574,9млн.тенге); 
-өңдеушіөнеркәсіптегіеңбекөнімділігініңартуы–145,4%(2011ж.–

13448,3мыңтеңге1жұмысшыға); 
-электрэнергиясын,бужәнесудыөндірудегіжәнетаратудағыеңбекөнімділігініңартуы–

121%(2011ж.–27923,0мыңтеңге1жұмысшыға); 
-негізгікапиталғасалынғанинвестицияларкөлемдерініңөсуі,2015жылы8800млнтеңгегедейін(2011ж.–

8413,0млн. тенге); 
-2015жылғақарайауылшаруашылығыныңжалпыөнімініңкөлемін1800млнтеңгегедейінжеткізу(2011ж.–

1524млн.теңге); 
-2015жылғақарайауылшаруашылығыкәсіпорындарыныңсанын17бірліккедейінжеткізу(2011ж.–

10бірлік); 
-

2015жылғақарайаграрлықсектордағыеңбектіңөнімділігінекіеседенжоғарынемесе2122,7мыңтеңгегедейінж
оғарылату(2011ж.–1000,6мыңтеңге);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Сурет2.Жезқазған-бейнеутеміржолқұрылысыныңашылуы  
-2015жылғақарайартықөндіруүлесін:етті–12%-ғадейін(2009ж.–9%);сүтті–23%-ғадейін(2009ж.-

17%)арттыру; 
-ішкітуризмкөлемініңжылсайын12%-ғаартуы,2013жылы18795адам,2015жылы23577адам(2011ж.–

14983адам); 
-кірутуризмікөлемініңжылсайын10%-ғаартуы,2013жылы–2172адам,2015жылы–2628(2011ж.-

1795адам)[3]; 
Әлеуметтіксалажәнеадаммүмкіндігі: 
-2015жылғақарайхалықөмірініңкүтілетінұзақтығының66жасқадейінжоғарылауы(2011ж.–64жас); 
-2015жылғақарайжалпыөлімнің8,3дейіназаюы(2011ж.–9,0); 
-2015жылғақарайанаөлімінің100мыңтірітуғандарғашаққандағы20,0дейіназаюы(2011ж.–27,0); 
-2015жылғақарайбалаөлімінің1000тірітуылғандарғашаққанда12,0дейіназаюы(2011ж.–16,0); 
-балалардымектепдейінтәрбиелеуменоқытудыңқамтылуы2015жылы-100%(2011ж.-85,9%); 
-12жылдықбілімберубағдарламасыбойыншажұмысістейтінмектептердіңүлесі2015жылы100%(2011ж.-

0%); 
-табиғи-

математикалықбағыттағымектептердіңжалпысалалымектептердіңсанынанүлесі2015жылы10%(2011ж.-
0%); 
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-ортабілімберетінмекемелердеэлектрондыоқытуқолданылады2015жылы50%(2011ж.-
5%)соныңішіндежалпыбілімберетінмектептер(2011ж.-5%); 

-
жоғарыжәнебіріншісанаттыпедагогмамандардыңолардыңжалпысанындағыүлесі2015жылы63%(2011ж.-
58%); 

-
инклюзивтібілімберугежағдайжасалынғанбілімберетінұйымдардыңолардыңжалпысанындағыүлесі2015ж
ылы50%(2009ж.-33,3%); 

-отбасылықжағдайменқамтылған,ата-
анасыныңқамқорынсызқалғанбалаларменжетімбалаларғаарналғанмекемелердіңтәрбиеленушілерініңүлесі
2015жылы-10%(2011ж.-8%); 

-2015жылыжұмыссыздықдеңгейі–3,5%(2011ж.-3,8%); 
-2015жылғақарсыжұмысқаорналасқандардыңүлесі85%-ғадейін,(2011ж–84,0%); 
-2015жылыжұмысқаорналасқанеңбеккежарамдыжастағыэтникалықрепатрианттарүлесі-68%,(2011ж.-

65,1%); 
-

2015жылымемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмекалушылардыңқұрамындағыеңбеккежарамдыхалықүлесікем
дегенде30%,(2011ж.-41,9%); 

-
2015жылыәлеуметтікқызметкөрсетілетінадамдардыңжалпысанындағыарнайықызметкөрсетуменқамтылға
нтұлғаларүлесі100%дейін,(2011ж.-100%); 

-2015жылғақарсымүгедектерменардагерлердіңкөрсетілетінқызметтергеқанағаттанудеңгейі-
95%,(2011ж.-94%); 

-
қоғамдықтүсініктемемлекеттіңжәнемемлекеттіксаясаттыңдамустратегиясынқолдаудеңгейі2015жылы90%
құрайды(2011ж.–85%); 

-азаматтыққоғаминституттарыменмемлекеттіңқарым-қатынасындұрысбағалағанхалықүлесі2015жылы-
50%құрайды(2011ж.–37%); 

-тұтынушылардыңотандықақпараттықөнімдердіқажететудеңгейі2015ж.–55%(2011ж.–39%); 
-14-

29жасаралығындағыхалықарасындағыжастарғақатыстымемлекеттіксаясатқақанағаттанудеңгейі2015жыл
ы-7,2балл(2011ж.-10балдықшкалабойынша7балл); 

-
мәдениетсаласындағытұтынушылардыңкөрсетілетінқызметсапасынақанағаттанудеңгейі2013жылы45%,20
15жылы50%; 

-
мемлекеттіктілдіжәнебасқадаҚазақстанхалықтарыныңтілдеріннасихаттаужәнедамытубойыншашараларүл
есі2015жылы–51%(2011ж.-43%); 

-денетәрбиесіжәнеспортпенжүйелітүрдешұғылданатынхалықүлесініңартуы(2011ж.–
21%),2015жылы25%дейін; 

-денетәрбиесіжәнеспортпеншұғылданатынбалаларменжасөспірімдерүлесініңартуы(2011ж.-
12%)2013ж.14%-ғадейін,2015ж.15%-ғадейін; 

-біріншіразрядтыспортшыларменҚРспортшеберінеүміткерлерүлесініңартуы(2011ж.-
0,8%),2015ж.1,5%дейін; 

-
мұрағатақпаратынпайдаланушылардыңарасындасауалнамажүргізубарысындажағымдыжауапбергендерүл
есі2015жылы-90%,(2011ж.-82%); 

-халықтыңішкіістероргандарынасенімініңжорамалдеңгейі2015жылы50%-
данкемемесдеңгейдеболады(2011ж.–50%); 

-жасалынатынқылмыстардыңжорамалдеңгейі2015жылы65%аспайды(2009ж.–65%); 
-

ауыржәнеасаауырқылмыстардыашуүлесініңөсіміқылмыстардыңжалпысанынан2015жылы88,5%дейін(201
1ж.-88,1%); 

-
төтеншежағдайларжиіболатынелдімекендердіңхабарлауқұралдарыменқамтылуы2015жылы90%,(2011ж.-
25%); 
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-ТЖтүрлерібойыншамониторингөткізу2015жылы100%(2011ж.-100%); 
-техногендіапаттар,катастрофаларжәнестихиялыоқиғаларкезіндеэвакуациянықажетететінадам-

дардыңжалпысанындағыэвакуацияланғанадамдардыңүлесі2015жылы100%(2011ж.-100%)[4,8]. 
Жезқазғанаумақтық-

өндірістіккешенініңдамуында«Қазақмыс»корпорациясыныңмаңызыөтежоғары.Сондықтаносыкорпораци
яныңдамубағдарламасынаталдаужасалынды.БұлкорпорацияныңЖезқазғанөңіріүшінғанаемес,бүкілҚазақс
танэкономикасындағыорныайрықша,өйткеніоныңкәсіп-орындарыелаумағындатаралыпорналасқан(сурет-
3).Бұлкәсіпорынныңіскеқосылуыкеншикізатынпайдаланудыңкешенділігінарттыруғамолмүмкіндікбереді.
КорпорациядаБалқашмаңыжәнеЖезқазғанөндірістікаймақтарындағықоршағанортаныңжағдайынжақсарта
түсетінэкологиялықбағдарламажүзе-
геасырылуда.ШикізатбазасындамытумақсатындаЖыланды,Нұрқазған,Юбилейный–
Снегирихинск,Шатыркөл,Абыз,«Саяқ-
4»кеніштері,Жезқазғанда№67шахтаіскеқосылды,Артемьевск,ЖаманАйбаткенкөздерінигеружұмыстарық
арқындыжүруде[5].Қазіргіқаланыңнақтыэкономикасекторы,импорталмастыружәнешағынжәнеортабизнес
тідамытубағдарламаларыбар.Осығанорайэкономиканыңөрісалуынакорпорацияқұрылымдарынанбасқақал
алардаоңықпалынтигізуде.2010ж.қорытындысыбойынша(Сәтбаевқаласынқосаесептегенде)94млрд.756мл
н.теңгеніңөнеркәсіпөнімдерішығарылды,жылужәнеэлектрэнергиясынөндіруұлғайды,ауылшаруашылығы
өнімдерініңжалпыкөлемі955,5млн.теңгеніқұрады[6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет3.«Қазақмыс»корпорациясыныңкәсіпорындары 

Сонымен,Жезқазғанаумақтық-
өндірістіккешеніноданәрідамытуОрталықҚазақстанаймағыүшінғанаемес,бүкілҚазақстанүшінмаңыздыбағ
дарламалықжоспарболыпотыр.Қазақстанныңиндустрия-лық-
инновациялықдамубағдарламасы,өңірлердідамытубағдарламасыныңеліміздегібастыөнеркәсіпошақтарын
ыңбіріболыптабылатынЖезқазғанөңірінетікелейқатысыбар.Соныменқатар,бізталдағанҚазақстанРеспубли
касыҮкіметі2011жылыбекіткен«Жезқазған,СәтбаевқалаларыменҰлытауауданынәлеуметтік-
экономикалықжағынандамытудың2012-2017жылдарғаарналғанКешендіжоспа-ры»дәлелдіболаалады.  

1ҚожамсейітовС.«Жезқазған»,- Алматы,2011ж.–300-311б. 
2http://rznicpu.jezkazgan.kz/kz/mi/46.html. 
3http://economic.jezkazgan.kz/kz/mi/636.html. 
4http://social.jezkazgan.kz/kz/mi/634.html. 
5КадирбековД.А.,ТурсынхановЕ.Р.Қарағандыоблысы.– Жезқазған,-2012ж.–88-95б. 
6http://damu.jezkazgan.kz/kz/mi/636.html. 
7KellyK.NewRulesfortheNewEconomy.N.4.,2008.P.7. 
8EconomicDevelopmentinKazakhstan:TheRoleofLargeEnterprisesandForeignInvestment.Contributors:AnneE.Peck-

Author.Publisher:RoutledgeCurzon.Placeofpublication:London.Publicationyear:2004.P:55-57. 
 

Резюме 
Индустриально-

инновационногоразвитияКазахстанаипрограммаразвитиярегионовимеетпрямоеотношениекЖезказгану,которыйявля
етсяоднимизосновныхисточниковпромышленностинашейстраны.Вместестем,утвержденныйПравительствомРеспубл
икиКазахстан2011г.«Комплексныйпланразвитиясоциально-экономиче-
скойсферыгородовЖезказгана,СатпаеваиУлытаускогорайонана2012-
2017гг.»являетсятомупримером.Наэтупрограммуразвитиявыделено128млрд.тенге.НаофициальномсайтеМинистерст
ваТранспортаиКоммуникацииспециальноподчеркнутaважностьстроительстважелезнойдороги«Жезказган-
Бейнеу»иавтомобильныхдорогКызылорда-Жезказган,Жезказган-
Аркалык.ЭтапрограммаполностьюспособствуетстановлениюЖезказганскогорегионацентромтранспортнойперевозки
страны.Впроцессеанализаэтойпрограммымывыяснилиэкономиче-
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скую,социальнуюстороныипроблемыпланированияусловийчеловеческихвозможностей.Атакжебылдананализработы
корпорации«Казахмыс»,которыйприобрелважнейшеезначениевразвитиирегионально-
промышленногокомплекса.Таккакпредприятиякорпорации«Казахмыс»распространилисьсрединаселениярегионаего
местосталоособеннымнетолькодляЖезказганаиегорегионов,ноидляэкономикивсегоКазахстана.Вместестем,вцеляхул
учшенияусловийокружающейсредыпромышленныхрегионовЖезказгана,экономическиепрограммыреализуютсявжиз
нь.ВцеляхувеличенияценсырогосырьяактивноведутсяработыпоширокомуосвоениюшахтАртемьевск,ЖаманАйбатзап
ускаяскважиныЖыланды,Нурказган,Юбилейный-Снегирихинск,Шатыркол,Абыз,«Саяк-
4»,№67шахтавЖезказгане.СегодняэкономическийсекторгородаЖезказган,импорт-
экспорт,программыразвитиемалогоисреднегобизнесапретворяютсявжизнь.Былодоказано,чтодальнейшееразвитиерег
ионально-
промышленногокомплексаЖезказганасталоважнейшимпрограммнымпланомнетолькодлярегионовЦентраль-
ногоКазахстана,ноивсегоКазахстана. 

Ключевыеслова:коммуникация,транспорт,капитал,инвестиция,стратегия,мониторинг,импорт,центрперевозок,аг
рарныйсектор,региональныйпромышленныйкомплекс 

 
Summary 

Theprogrammeofindustrial-
innovativedevelopmentofKazakhstanandtheprogrammeofregionaldevelopmenthasthedirectrelationtoJezkazganwhichisoneofth
emainsourcesofindustryinthecountry.Togetherwiththis,“Complexplanofdevelopingthesocio-
economicsphereofthetownJezkazgan,SatpayevandUlytauregionfor2012-
2017”approvedbytheGovernmentoftheRepublicofKazakhstanin2011istheexampleofthis.128blntengeswasgivenfortherealizatio
noftheprogramme.Thesignificanceofconstructingthe“Jeazkazgan-Beyineu”railwayandKyzylorda–Jezkazgan,Jezkazgan–
ArkalykautoroadshasbeenemphasizedontheofficialsiteoftheMinistryofTransportandCommunication.Thisprogrammeisfullycon
tributedtobecomingJezkazganregionthecenteroftransportationinthecountry.Intheprocessofanalyzingthisprogrammewefoundthe
economic,socialpartsandtheproblemsofplanningtheconditionsofhumanabilities.Alsotheanalysisoftheworkof“Kazakhmys”corp
oration,whichhasgotthegreatestvalueinthedevelopmentofregional-
industrialcomplex,hasbeendone.Astheenterprisesof“Kazakhmys”corporationhadbeenspreadamongthepopulationoftheregion,it
splacehasbecomespecificnotonlyforJezkazgananditsregions,butfortheeconomyofthewholeKazakhstan.Toimprovethecondition
softheenvironmentinindustrialregionsofJezkazgan,theeconomicprogrammesarebeingrealizedtoday.Toincreasethepricesforthera
wmaterialsactiveworksonwideassimilationofArtemiyevsk,JamanAibatminesarebeingheld,startingJilandy,Nurkazgan,Yubileyn
yi–Snegirihinsk,Shatyrkol,Abyz,“Sayak-4”bore-holes,№67chinkinJezkazgan.TodaytheeconomicsectorinJezkazgan,import–
export,theprogrammeofdevelopingsmallandbigbusinessarebringingintoeffect.Itwasprovedthatthefurtherdevelopmentofregional
–
industrialcomplexofJezkazganbecamethemostimportantprogrammenotonlyinCentralKazakhstanregions,butforthewholeKazak
hstan. 

Keywords:communication,transport,capital,investment,strategy,monitoring,import,thecenteroftransportation,agrariansect
or,regionalindustrialcomplex 
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Мақаладагеологияменгидрологиясияқтыекітүпдеректерарасындапайдаболып,олосыуақытқадейінжәнеәріқарайда
муүстіндеекендігінеталдаужасалынады.Жертуралыбасқағылымдарсияқты,гидрологиядафизика,химия,математика,би
ологияментығызбайланыстаболып,жаңаақпараттардыпайдалануменсапасыартатүсіп,олкешендіғылымғаайналды.Гид
рогеологиянегізінен,жерастыгидросферасытуралығылым.Олжерастыгидросфера-
сыныңпайдаболуытарихын,құрамыменресурсын,онықұрастыратынкомпоненттердіңкеңістіктетаралузаңды-
лықтарын,ондабайқалатынпроцестердіжәнеоныңқоршағанортаменөзарабайланысын,соныменбіргежерастыгидросфе
расыныңшаруашылықтапайдаланумаңызынжәнекерісіншеадамәрекетініңгидросферағатигізетінәсерінзерттелді.Гидр
огеологияныңтеориялықжәнепрактикалықмазмұныжан-
жақтықамтылды.Жерастысуларыныңтүзілуі,жаңбырдансоңсушөгіндіжыныстардың(құмдауыт,жұмыртастардың)кеуе
кжәнебосжерлеріндегісаңылауларыментесіктеріарқылыөтеді.Оларсуөткізбейтін(немесенашарөткізетін)жыныстарды
ң(гранит,мәрмәр,батпақтың)үстіңгісазқабаттарындажиналады.Жерастысуларысұйық,қатты,букүйінде12-15км-
гедейінгітереңдіктежиналады.Бұларөзендерді,көлдерменбатпақтардықоректендіреді.Қалыптасужағдайларынақарайө
зенарналарыныңгрунтсулары,таужыныстарыныңжарықшаларының,карстқуыстарыныңгрунтсулары,артезианалаптар
ындағыарындысулар,тектоникалықжарықтардағысулар,тауетегіндегіысырындыконуссулары,құммассивтерініңгрунт
суларыт.б.болыпбөлінеді.Еңіріжерастысуыныңкенорындарытаулыаудандарғажанасаорналасқанқиыршыққұм,шағыл
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құм,малтатастарданқұралғанысырындымолласкешендерінде,өзенарналарыныңаллювиальдышөгінділерінде,іріартези
аналаптарындакездеседі.Халықшаруашылығыныңқазіргідеңгейдегідамусатысындаантропогендікәсерлердіңгидрогео
логиялықжағдайларғасипатыменмасштабыәртүрліболыпкелетініқарастырылған. 

Түйінсөздер:гидрогеология,гидросфера,гидрогеодинамика,гидрогеохимия,геотермия,палеогидрогеология,техног
ендікгидрогеология,гидрогеосфера,термодинамика,гидрология 

 
Жерастысуытуралығылымдыгидрогеологиядепатайды.Бұланықтамажүзжылданартықгидрогео-

логиятуралытрактаттарменоқулықтардакездеседі.Жерастысуларыныңпайдаболуын,таралуыменорналасу
жағдайларын,олардыңқозғалузаңдылықтарын,химиялықжәнефизикалыққасиеттерін,атмосфералықжәнебе
ткісуларыменөзарабайланыстарын,тіршілікпеншаруашылықтапайдаланудағымаңызынзерттейтінбұл-
гидрогеологияғылымы.Гидрогеология(грексөздеріненқұралған:«гидро»-су,«гео»-жер,«логос»-сөз,ілім)–
жерқойнауындағысуды–зерттейтінғылымсаласы(1-сурет). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-сурет.Жерастысуы  

Жерқойнауындағысудыңтарихын(өзгерістерін)білуүшін,онытаужыныстарынанбөліпжекеқарас-
тыруғаболмайды,онызерттеутекжерқыртысыныңдамутарихынталдаунегізіндежүргізіледі.Гидроге-
ологиягеологияныңкөптегенпәндерімен(литология,тектоникажәнет.б.)тығызбайланыста.Соныменбірге,он
ыкеңмағынадаалғанда,олгидрогеологияныңбірсаласы,өйткеніоныңзерттейтінпәні–
Жердіңбіртұтасгидросфераныңжерастылыққұрастырушысыболыптабылады.Жертуралыбасқағылымдарси
яқтыіргеліғылымдардыңжетістіктерімен(физика,химия,математика,биология)жәнешектессалалар-
дыңмағлұматтарымен(геохимия,геофизика,гидрология),соныменқатаргидрогеологиялықжаңаақпараттард
ыпайдалануменсапасыартатүсіп,олкешендіғылымғаайналды.Н.И.Плотниковке(1976)сүйенеотырып,шартт
ытүрдетеориялықәдіспенқолданбалыбөлімдерінжіктеугеболады(1-кесте).  

1-кесте.Гидрогеологияныңқұрамдықбөлімдері  
Атаулары Мазмұны 

Теориялықбөлімдері 
Жалпыгидрогеология Жерқойнауындағысудыңпайдаболуыментаралузаңдылықтары,жерастыгидросферасыт

уралыілімніңнегіздері. 
Гидрогеодинамика Жерастысуларыныңқозғалысы,режиміжәнересурстары,гидрогеологиялықмодельдеу(ү

лгілеу). 
Гидрогеохимия Жерастыгидросферасындағыхимиялықэлементтердіңзаңдылықтары,жерас-

тысуларыныңқұрамыменоныңқалыптасуы. 
Гидротермия Жерастыгидросферасыныңөзгешеліктеріментермикалыққасиеттері 
Жерастыгидросферасыныңт
арихы(палеогидрогеология) 

Жерастыгидросферасыныңпайдаболуыменэволюциялануы,жерқойнауын-
дағысудыңгеологиялықәрекетіменоныңгеологиялықпроцестердегіролі 

қолданбалыбөлімдері 
Гидрогеологиялықзерттеуле
р-

Гидрогеологиялықзерттеулердіжүргізудіңәдістері(түсірілім-
съемка),іздеуменбарлау,режимдік,тәжірибелік,лабораториялықжәнекамералдықжұмы
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діңәдістемесі(әдістемелікги
дрогеология) 

стар 

Жерастысуларынпайдалану
(барлаугидрогеологиясы) 

Жерастысуыныңмолжиналғанорнытуралыілімжәнежерастысуларынелдімекендердіау
ызсуменқамтамасызетугепайдалану,жердімелиорациялауда,шипалық,өнеркәсіптікжән
етермоэнергетикалықмақсаттардапайдалану 

Жерастысуларыныңзиянды
әсеріменкүресу(инженерлік
гидрогеология) 

Пайдалықазбакенорындарындағыжерастысуларыныңжердімелиорация-
лауға,өнеркәсіптікжәнебасқадақұрылыстықтүрлергетигізетінәсері 

Жерастыгидросферасынқор
ғау(техногендікгидрогеолог
ия) 

Жерастыгидросферасы,ресурстарыныңластануыментаусылуы,қорғаушараларыменон
ыңрежимінмеңгеру 

Аймақтықгидрогеология Жерастыгидросферасынаймақтықтұрғыданзерттеужәнежерастысуларыменбасқақұрам
бөліктердіжан-жақтысипаттау.  

XXғасырдыңекіншіжартысынанбастапгидрогеологиядамуыныңжаңакезеңібасталды.ОныБ.М.Кедровт
ың(1971)еңбегіндегітанымсатыларыныңатауларынпайдаланып,гидрологиядабайқала-
тынқұбылыстарменфактілердіжинаубасымболғанда«жинаулық»сатыданпәнніңөзінетәнзаңдылық-
тарынашыпжәнеондабайқалатынпроцестердітүсіндіругетырысубасымболғанкезде«түсіндірулік»сатысыба
сталып,соныменқатаржерқойнауындағықазбабайлықтардықарқындыигерубарысындагидрогелогиядабол
жауэлементтерікөбейіп«болжаулық»сатыпайдаболды. 

XXғасырдың70-
жылдарығылымдарарасындаболғанпікірталастықбарысындакөрсетілгендері,біріншіденгидрогеологияқұб
ылыстартуралығылымға,ілімненпроцестермензаңдылықтартуралығылымғаайналуы,екіншіден,оныңзертт
еупәнідербестіккеұмтылатынкез-
келгенғылымдарсияқты,жоғарыдаайтылғандайөзініңекіұштытиянақсыздығыменсипатталатынжерастысу
ыемеснақтыматериалдықжүйеалынуынталапетеді. 

Мұндай,материалдықжүйегидрогеологияныңзерттейтінобъектісіретіндежербетінентөменқарайтара
лғансуқабығыалынады.Олтаужыныстарыментығызбайланыстыболғандықтан,өзініңгетерогендігімен(
әртектілігімен)сипатталады.Текжалғызосыерекшелігіүшіноныжерастысуларыдепатауғаболмайды.Мұ
ндайсуқабығыжерастыгидросферасы(Саваренский,1947;Овчинников,1995;Ж.С.Сыдықов,1973;Пинне
кер,1975)депнемесеН.И.Плотниковтың(1976)терминіналсақгидрогеосферадепаталады[1-2]. 

Жерастыгидросферасыжерішіндегібарлықсумолекулаларын(Н2О)толығыменқамтыпжекелегенматериа
лдықжүйеболыптабылады.Оныңқұрамдықкомпоненттеріеркін(бір-
біріменбайланысқанкеуектерарқылыеркінқозғалыстаболатын)жәнебайланысқан(көбінесе,сазбенсаздақты
ңөтеұсақтүйірлібөлшектері0,01-
0,001ммсумолекулаларынөзінетартуарқылы),Н2Осұйық,бутүріндежәнеқаттыкүйде(мұз)болады,соңғыекеу
ітермодинамикалықжағдайөзгергендебіртүрденекіншікүйгеауысады.Сөйтіп,жерастыгидросферасыжербет
інентөменқараймантияғадейіналғанда,«судың»барлықаталғантүрлерілитосфераныңбірбөлігіболыпсанала
ды. 

Ендідәлелденгенанықтамасынберейік.Гидрогеология–
жерастыгидросферасытуралығылым.Олжерастыгидросферасыныңпайдаболуытарихын,құрамыменресурс
ын(қорын),онықұрастыратынкомпоненттердің(құрамбөліктерін)кеңістіктетаралузаңдылықтарын,ондабай
қалатынпроцестердіжәнеоныңқоршағанортаменөзарабайланысын,соныменбіргежерастыгидросферасыны
ңшаруашылықтапайдаланумаңызынжәнекерісіншеадамәрекетініңгидросферағатигізетінәсерінзерттейді.О
сыаумақ-тағыанықтамадагидрогеологияныңтеориялықжәнепрактикалықмазмұныжан-
жақтықамтылған.Жерастысуларыемес,жерқыртысындағысулыжүйелержәнеолардажүретінпроцестерді,яғ
нижерастыгидросферасыныңтарихыдепқысқашагидрогеологияныңмәнінанықтауғаболады[3]. 

Жерастыгидросферасынтанымдықжәнешаруашылықтапайдаланутұрғысынаналғанда,жерастысуыоны
ң«басты»құрамбөлігіболыптабылады.Текзерттеутенденциясыөзгереді.Жерастыгидросфера-
сындатаралғанбарлыққұрамбөліктерінбір-
біріментабиғитығызбайланыстақарастырып,соныменбіргежерастыгидросферасынтұтастықтұрғыданалып,
суалмасуыменоныңмассасыныңтасымалданупроцестеріжан-жақтызерттеледі. 

Термальдісукенорындары,негізінен,тереңдежатқанартезиансулықабаттарда,кейбіртаулыаудан-
дардыңтектоникалықжарықтарындатаралған.Температурасы100°С-
танасатынтұщытермальдісукенорындарыЖаркентартезианалабында4000-
4500мтереңдіктентабылған.БұлбүкілЖершарындағытұщысулардыңеңтереңгесіңгендеңгейі.Басқажерлерд
емұндайтұщысулар2000мтереңдіктенаспай-
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ды.Қазақстанда623жерастысуыныңкенорындарызерттеліп,қорыанықталған.Жерастысуыныңкенорындар
ыелдімекендерді,қалаларды,іріөндірісорындарын,санаторий,профилакторийлердіауызсумен,емдікқасиеті
барминералдысуларменқамтамасызетугепайдаланылуда[2]. 

Жерастысуларынпайдалану-
жерастысуларынминералдылықдәрежесіне,химиялыққұрамынажәнефизикалыққасиеттерінеқарайхалықш
аруашылығындапайдаланутүрлері.Оларауызсуретіндежәнешаруашылықсуларменқамтамасызетуүшін,жер
суаруға,аурулардыемдеуге,суқұрамындағыкейбірбағалықұрамбөліктерді(NаСl,Na2SO4,Na2CO4,Вг,Jжәнет.
б.)өндіріпалуүшінжәнежылукөзіретіндепайдаланылады. 

Жерастысуларыныңпайдаболутүрлері-
пайдаболуерекшеліктерінеқарайжерастысуларыбестүргебөлінеді: 
 1)инфильтрациялықсулар(жауын-шашын,өзен-

көл,бөгенсуларыныңтаужыныстарғасіңуіненпайдаболады); 
 2)конденсациялықсулар(таужыныстардыңкеуектеріндегі,қуыстарындагыжәнежарықшақтарын-

дағысубуыныңқоюлануынанжиналады); 
 3)седиментациялықсулар(шөгінденупроцесіболғаналаптаресебіненпайдаболады); 
 4)органикалықтектісулар(көмілгеншөгінділердеболатынорганикалықзаттардыңыдырауынанпайдаб

олады); 
 5)өтетерендепайдаболатыннемесеювенилдісулар(жерқыртысыныңтереңбелдемдеріндегімагмаменті

келейбайланыстысулар). 
Жетісуөңіріндеемдікқасиеттерібарәртүрліаурулардыемдеугежарататыншипалыжерастысуларыбар.Ола

р:Алма-Арасан,Жаркент-Арасан,Қапал-Арасант.б.курорттардағыминералдысулар. 
Жерастысуларыныңтемпературасыкейбіржағдайлардажоғарыболады,сондықтанолардыүйлердіжылыт

уғажәнемоншаларда,парниктердепайдаланады[4]. 
Қорытакелсек,халықшаруашылығыныңқазіргідеңгейдегідамусатысындаантропогендікәсерлердіңгидр

огеологиялықжағдайларғасипатыменмасштабыәртүрліболыпкеледі.Технологиялықәрекеттердіңбіртүрлер
іжерастысуларынатура,басқаларыгидрологиялықжағдайдыңөзгеруіарқылынемесеәртүрліғимараттарсалук
езіндеинженерлікгеологиялықжағдайлардыңөзгеруіжолыменәсеретеді. 
 Жерастысуларынатікелейәсерететінкүштертүрлерінекелесілержатады:шаруашылық-

ауызсуменжерастысуларынанқамтамасызетуүшінсутарту,суармалау,шахталаржәнекенқазбаларынансуқұй
ылу,өнеркәсіптікжәнешаруашылықағындарынтереңсулыгоризонттарғакөму,жерастысуларыныңжасандыт
олтырылуы. 
 Гидрологиялықжағдайлардыңөзгеруіжолыменәсерететіншаруашылықәрекеттерініңтүрлерінежатат

ындар:жерүстісуларынпайдалану;жерастысуларынансутарту,бірөзеналабышегіндебұру,басқадаөзеналапт
арышегіндежерүстісуларыныңбұрылуы,бөгеттержәнесуқоймаларыныңқұрылысыжәнепайдаланылуыт.б. 
 Техногендікәсерденжүретінөзгерістерқатарыжерүстіжәнежерастыағындарынабіруақыттаәсеретуіме

нбайланыстыболатынсипаттарғажататындары:жермелиорациясы(климатықұрғақболатынаудандардысула
ндыру,батпақтарменбатпақтанғанжерлердіқұрғату,өзендерменсуқоймаларынапайдаланылғансулардыңқа
шыртқылануыжәнет.б.);тұрғынүйжәнеөнеркәсіптікқұрылыстардыңәсері-
ненландшафтыңөзгеруі,территорияныңкенттенуі,асфальттау,жолдарсалу,дренаждық-канализация-
лықторлардыңқұрылуыжәнет.б. 
 Гидрогеологиялықжәнегеологиялықжағдайлардыңөзгеруінеәсерететінбіріншіфакторагроор-

мандандырушаралары(ормандардыжаппайкесу,егістікжерлердіжырту,қартоқтату,тыңайтқыштарменпести
цидтердіпайдалану)жәнешаруашылықәсеріненболатынбасқадаәрекеттердіңтүрлері. 

Жерастысуларыөзініңдинамикалылығыжәнежерүстігидросферасыменгидравликалықбайланыстаболу
ынақатыстытаужыныстарыныңинженерлікқұрылыссалаларыментуражанасусферасынақараған-
дагеологиялықортаныңөзгеруінанықтайтынантропогендіжүктемелердіңтаралуыбойыншалитосфера-
ныңнегізгіэлементіболыптабылады;жерастысуларыныңгидросфераменөзарабайланысыолардыңжерүстісу
ларыныңкүйінеәсеретуінанықтайды.Осындайжолмен,жерастысуларыгидросфераменлитосферағабелсенді
әсерететінжетекшішаруашылықәрекетболыптабылады.Гидрогеологиялықжағдайлардыңтабиғиэкологиял
ықжүйедебір-
біріментығызбайланыстаболатынтабиғикүйініңбұзылуы,олардажүретінбірқатарөзгерістердітуындатады. 

Судыпайдалануменқолданудыңқарқындылығынабайланыстыәсерететінтехнологиялықкүштердеартад
ыда,олкейбіруақыттардааймақтықәсеретусипатынаиеболады.Бұлжағдайдатабиғигидроге-
ологиялықжүйелер(ГГЖ)қатарыныңгидрогеотехникалықжүйелерге(ГТЖ)алмасуыболады.  

1 ЕрежеповН.Е.Жалпыгидрогеология:Оқуқұралы-Алматы:ҚазҰТУ,2005.-179б. 
2 ДостайұлыЖ.Жалпыгидрология:–Алматы:Білім,2006.-256б. 
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3 KresicN.HydrogeologyandGroundwaterModeling2edition.–CRCPress,2006.–828p. 
4 ToddD.K.,MaysL.W.GroundwaterHydrology3edition.–Wiley,2004.–656p.  

Резюме 
Встатьеанализируетсяпоявлениягидрогелогиитакихкакгеологияигидрогеология,которыеразвивалисьдонынешнег

овремениивсеещенаходятсявпроцессеразвития.Какидругиенаукиоземлегидрогеологиябудучивзаимосвязаннойстаким
инаукамикакфизика,химия,математика,биология,качественноулучшаясьиспользуяновуюинформацию,сталакомплекс
нойнаукой.Всвоейосновегидрогеологияэтонаукаоподземнойводе.Онаисследуетисториюпоявленияподземнойгидрос
феры,структуруиресурсы,закономерностираспространенияеесоставляющихкомпонентов,наблюдаемыетампроцессы
иеевзаимосвязьсокружающиммиром,атакжеважностьиспользованияподземнойгидросферывсельскомхозяйствеи,нао
борот,влияниечеловеческойдеятельностинаподземнуюгидросферу.Вданнойстатьевсестороннеизученытеоретическое
ипрактическоесодержаниегидрогео-
логии.Водасобираетсянавлажнойповерхностиводопроницаемыхпород(гранит,мрамор,глина).Подземныеводыбывают
жидкими,твердыми,скапливаютсяввидепарав12-
15кмглубине.Ониобогащаютреки,озераиглину.Взависимостиотусловийихформированияониподразделяютсянагрунто
выеводывокругрек,трещиныгорныхпород,грунтовыеводыщелейкарстов,текущаяартезианскаявода,тектоническиевод
ы,конусныеводыуподножьягор,грунтовыеводыпесочныхмассивов,идр.Самыебольшиеподземныеводывстречаютсявг
орныхрайонах,вречныхмассивах,вкрупныхартезианскихмассивах.Встатьерассматриваютсяанализимасштабыантропо
генноговлияниянагидрогеологическиеусловияпроисходящиенасовременномуровнеразвитиянародногохозяйства. 

Ключевыеслова:гидрогеология,гидросфера,гидрогеодинамика,гидрогеохимия,геотермия,палеогидрогеоло-
гия,техногеннаягидрогеология,гидрогеосфера,термодинамика,гидрология  

Summary 
Thedevelopmentoftwotypesofhydrogeologylikegeologyandhydrogeologywhichhavebeendevelopedsincenowadaysandares

tillintheprocessofdevelopinghavebeenconsideredinthearticle.Asothersciencesabouttheearthhydrogeologybeingconnectedwithp
hysics,chemistry,mathematics,biology,quantitativelyimprovingthroughtheuseofnewinformation,itbecameacomplexscience.Init
swayhydrogeologyisascienceabouttheunderground.Itinvestigatesthehistoryofdevelopingundergroundhydrosphere,structureand
resources,thelawsofspreadingitsstructuralcomponents,theprocessesandconnectionwiththesurroundingworldandalsotheimportan
ceofusingtheundergroundhydrosphereinagriculture,andvisa-
versa,theinfluenceofhumanactivityontheundergroundhydrosphere.Inthearticletheoreticalandpracticalcontentofhydrogeologyha
vebeenstudieddeeply.Watergatheredonthewetsurfaceofthewaterprovedminerals(clay,granite,marble).Undergroundwatersarege
nerallyliquid,solid,accumulatedintheformofvapourinthedepthof12–
15km.Theyconcentraterivers,lakesandclay.Independenceontheconditionsoftheirformationtheyaredividedintogruntwatersaroun
drivers,thecracksofrocks,gruntwatersofcracksofkarst,currentartesianwater,tectonicwaters,wateratthebottomofmountains,grunt
watersofsandmassifs,andothers.Thelargestundergroundwatersareinmountainousregions,inriverareas,andinlargeartesianmassifs.
Theanalysisandscalesofanthropogenicinfluenceonhydrogeologicalconditionstakingplaceinthemodernlevelofthedevelopmentof
publiceconomy. 

Keywords:hydrogeology,hydrogeo-dynamics,hydrogeo-
chemistry,geothermia,hydrosphere,paleohydrogeology,tectogenichydrogeology,hydrogeosphere,thermodynamics,hydrology 
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ВработепредставленырезультатыизмеренийсуммарногозагрязнениярадионуклидамиводырекиСырдарьяв2011-

2013гг.Данапредварительнаяоценкавлияния,расположенныхвЮжно-
КазахстанскойиКызылординскойобластяхурановыхместорождений,назагрязнениерадионуклидамиповерхностныхво
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д.Обнаружено,чтоизмерен-ныевеличиныобщейобъемнойальфа-
активностиводырекиСырдарьянемноговышерекомендуемогоВОЗзначе-ниядляпитьевойводы. 

Такимобразом,сцельюсниженияуровнядозовойнагрузкирадионуклидовнанаселениеураново-
руднойпровинциинеобходимореализоватьэкономичныймеханизмприродопользования,предусматривающейкомпенса
-циюущерба,наносимогонаселениюиокружающейсредедеятельностьюпредприятийурановыхразработок. 

Ключевыеслова:радиационныймониторинг,р.Сырдарья,речнаявода,объемныеальфа-ибета-
активностиводы,подземноевыщелачивание,радиоактивноезагрязнение 

 
Введение 
Однимизфакторовзагрязненияокружающейсредыявляетсярадиация.ВКазахстанеосновнымиисточника

миданногозагрязненияявляютсяотходы,образованныенефтянойигазовойотраслямииурановойпромышлен
ностью. 

Казахстанявляетсяглавнымпроизводителемурана.Наиболеезначительныеурановыеместорождения,нах
одятсявосновном,насевереиюго-
востокеКазахстанаивсмежныхрайонахсоседнихстран,включаяКитайиКыргызстан.ВШу-
СарысуйскомиСырдарьинскомрайонахдобычауранапроводитсяметодомподземноговыщелачивания,бурен
иемскважинвартезианскомбассейне(200-
700мнижеуровняземли),которыйсодержитобогащенныеураномпесчаныеигалечныепласты.Данныйпроцес
сосуществляетсязакачиванием2%водногорастворасернойкислотывместорождениеураначерезкольцоскваж
иниизвлечениемурансодержащегораствораизцентральнойскважины.Затемуранавпродуктивныхраство-
рахизвлекаетсяспомощьюионногообмена,арастворвосстанавливаетсядляповторногозакачиваниявместоро
ждение. 

Изучениеповедениярадионуклидоввландшафтахпредставляетсянеобходимымвсвязисихучастиемвцепи
«вода-растение-животное-
человек»,чтовомногомопределяетоценкустепениэкологическогоблагополучиятерритории. 

Результатыэкспериментаиихобсуждение 
Приизучениирадиоэкологическойситуацииотборпробречнойводыр.Сырдарьяосуществляливозлеследу

ющихурановыхместорождений,расположенныхвЮКО,с.Табакбулак(Отырарскийрайон),возлеселШиелии
БайгекумвКызылординскойобласти.Пробыводыотбиралисьвсоответствиисправиламиотборапробречнойв
оды,изложенныхвметодическихрекомендациях[1].Определениеудельнойактив-ностиальфа-ибета–
излучающихрадионуклидоввыполненвсоответствиисметодикой[2],аизмерениеобъемнойактивностирадио
нуклидовпометодике[3].Результатыизмеренийобщихобъемныхальфа-ибета-
активностейводывизмеренныхпробахприведенывтаблице1.  

Таблица1–Результатырадиометрическогоанализа  
№ 
п/п 

Местоотборапроб Времяотборапроб α-активность,Бк/дм3 β-активность,Бк/дм3 

1 с.Байгекум весна2011г. 0,55(6) 0,421 
2 с.Шиели весна2011г. 0,54(5) 0,482 
3 с.Байгекум весна2012г. 0,20(2) 0,074 
4 с.Шиели весна2012г. 0,47(5) 0,182 
5 с.Табакбулак зима2012г. 1,06(11) 0,238 
6 с.Байгекум осень2012г. 0,12(1) 0,052 
7 с.Шиели осень2012г. 0,30(3) 0,085 
8 с.Табакбулак осень2012г. 0,50(5) 0,118 
9 с.Шиели весна2013г. 0,58(6) 0,108 
10 с.Байгекум весна2013г. 0,171(1,7) 0,206 
11 с.Табакбулак весна2013г. 0,158(1,6) 0,209  

Каквидноизданныхтаблицы1,самаявысокаяудельная-
активностьнаблюдаетсявпробахводыселБайгекумиШиели.Ввесеннийпериод2011г.активностьпробнойвод
ыселаБайгекумпревысилаПДКв5,4раза,в2012году–2,0раза,восеннийпериод–
1,2раза.ВпробеводыШиеливзимнийпериод2011года-
активностьпревышаетПДКв5,4раза,ввесеннийпериод2012года–
4,7раза,авосеннийпериод3,0раза.Высокаяудельная-
активностьнаблюдается,ивпробеводыселаТабакбулак;взимнийпериод2012годаонапревышалаустановленн
ыйнорматив11раза,восеннийпериод5раз. 
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Самаявысокаяудельная-
активностьнаблюдаласьв2013году.ВпробеводыселаШиелионапревышаетустановленныйнорматив5,8раза,
впробеводыселаБайгекумв1,7раза,впробеводыТабакбулакв1,6раз. 

Такимобразом,общаяобъемнаяальфа-
активностьводыр.Сырдарьивееизученныхместахвышееепредельно-
допустимыхнорм,предусмотренныхВОЗдляводыпитьевогокачества[4,5]. 

Дляиспользованияэтойводывпитьевыхцеляхнеобходимопроводитьанализвсоответствиисосхемой,реко
мендуемойВОЗ[5].Вданномслучаенеобходимопровестиспектральныйанализ,опреде-
литьспектррадионуклидов,дающихосновнойвкладвобщуюальфа-
активность,рассчитатьсуммарнуюгодовуюдозуотпотребленияводы.Еслигодоваядозаокажетсяменьше0,1м
Зв,товодапригоднадляпитьевыхнужд,иникакиедополнительныедействиянепотребуются. 

ВОЗрекомендуетдляуровняэффективнойдозывеличину0,1мЗввгодзасчетпотребленияпитьевойводы.Эт
отуровеньсоставляетменее5%среднейэффективнойдозы,получаемойежегоднозасчетестественнойфоновой
радиации[5]. 

Пообщейобъемнойбета-
активностиводавр.Сырдарьяудовлетворяеттребованиям,предъявляемымкводепитьевогокачества.Какследу
етизрезультатовизмерений,общаяобъемнаябета-
активностьменьшедопустимогопотребованиямВОЗпредела1Бк/дм3[5].Повышенноесодержание-и-
излуча-
ющихрадионуклидов,особенновпробахводселБайгекум,ШиелииТабакбулак,являетсяпостоянным.Нами[6]
полученытакиежерезультатызапредыдущие2000-
2009годыисследования.Висследованиях[7]установленотакжеповышенноесодержаниерадионуклидов. 

Изданныхтаблицы2следует,чтоводарекиСырдарьипретерпеваетсущественноеизменениеврадио-
логическомсоставе. 

Естественныйрадиационныйфонвлюбомрегионепреждевсегоопределяетсясодержаниямиесте-
ственныхрадиоактивныхэлементов:урана,тория,калияипродуктовихраспада(радий-226,радонидр.).  

Таблица2–ОбъемнаяактивностьрадионуклидоввводерекиСырдарья,Бк/дм3 
 

Местоотборап
роб 

Год,сезон Содержаниерадионкулидов,Бк/дм3 

Ra
-2

26
 

Th
-2

34
 

U
-2

35
 

Ra
-2

23
 

Th
-2

28
 

Ra
-2

28
 

K
-4

0 

Pb
-2

10
 

Th
-2

30
 

Cs
-1

37
 

с.Байгекум Весна2011. <0,10 <0,06 <0,030 - <0,06 <0,22 <6 <6 <4,0 <0,40 

с.Шиели весна2011 0,075 <0,06 <0,040 - <0,06 <0,24 <6 <6 <4,5 <0,40 
с.Байгекум весна2012 0,07 <0,25 <0,024 <0,16 <0,027 <0,18 <4,0 <0,40 <3,5 <0,30 
с.Шиели весна2012 <0,06 0,23 <0,023 <0,16 <0,045 <0,16 <3,0 <0,40 <3,5 <0,19 
с.Табакбулак зима2012 0,118 <0,21 <0,020 <0,15 <0,040 <0,16 <4,0 <0,40 <3,5 <0,29 
с.Байгекум осень2012 0,08 0,35 <0,025 - <0,06 <0,24 <4,0 <0,5 <4,5 <0,30 
с.Шиели осень2012 0,06 0,24 <0,030 - <0,06 <0,23 <4,0 <0,5 <4,5 <0,27 
с.Табакбулак осень2012 0,1 <0,16 <0,024 - <0,06 <0,23 <4,0 <0,5 <4,5 <0,29 
с.Байгекум весна2013 0,126 0,45 0,038 <0,22 <0,07 <0,24 <5,0 <0,6 <6,0 <0,34  

Результатывыполненныхисследованийпозволилиохарактеризоватьвцеломрадиационнуюобстановк
увбассейнерекиСырдарья.Повышеннаясуммарнаяудельнаяα–активностьводсвязанасTh-
234.ЗначительнаячастьизотоповRa-226,Pb-210,Th-234являютсяпродуктамираспадаматерин-
скихизотоповU-238[8]. 

Казахстанскимиученымиустановлено[9,10],чтонаместорождении«Заречное»концентрацииестественны
храдионуклидовсемейства238UвдонныхотложенияхвблизисамоизливающихсяскважинZ-24и,особенно,Z-
02(226Ra–
335000Бк/кг)существеннопревышаютзначениеминимальнозначимуюудельнуюактивность(МЗА)(10000Бк/
кг).Концентрацииотдельныхестественныхрадионуклидов(226Ra,210Pb,227Th)вводахскважинZ-23,Z-24,Z-
25,Z-02в2-
10развышенорматив«Уровеньвмешательства(УВ)».Напобережьер.Сырдарьяблизместорожденийурана«Ж
ауткан»,«Асарчик»,«Карамурун»,«Харасан»,«Ирколь»ивозлеместорождения«Байхожа»обнаруженыповы
шенные(~50Бк/кг)концен-
трации234Th(238U).Вдонныхотложенияхверховийэтойрекии,особенно,днищаШардарьинскоговодохранили
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щаконцентрация234Th,также,какидругихестественныхрадионуклидовиотдельныхэлементов(Co,Ni,Zn,As,P
b),выше,чемнавсейостальнойеепротяженности. 

Загрязнениеприроднойсредыестественнымирадионуклидамипроисходитнаэтапедобычииглубо-
койпереработкикакрадиоактивных,такинерадиоактивныхруд.Частьуранаможетвыбрасыватьсясвентиляци
оннымивыбросами,сточнымитехническимиводами,накапливатьсявпрудах-
отстойникахит.д.ЭтопослужилопричинойзагрязненияприроднойсредывЮжно-
КазахстанскойиКызылординскойобластях.Радиоактивныеизотопы,попадаявводудажевнезначительныхко
нцентрациях,способныкумулироватьсявводорослях,планктоне,рыбахи,такимобразом,представляютсобой
потенциальныйисточникзаражениячеловекаиокружающейсреды.Вэтомслучаеуран,растворенныйвводе,вы
ступаетнестольковкачестверадиационноопасногофактора,создающеговнутреннееоблучениеорганизма,но
икактяжёлыйметалл-
химическивредныйкомпонент.Известно,чтоданныйэлементиегосоединенияхарактеризуютсяполитропным
действиемнаорганычеловека,особенно,почки,и,неслучайно,уранполитературнымданнымназывают«почеч
нымядом»[12]. 

Сообщенияобухудшениисостоянияздоровьяместногонаселенияподтверждаютпагубноевоздей-
ствиеурановыхместорожденийнаокружающуюсредуиздоровьелюдей,хотядругиесоциально-эконо-
мическиефакторытакжеважнытак,вСузакскомрайоненаюгеКазахстана:самыйвысокийуровеньмладенческо
йсмертности-
75на1000рожденныхвКазахстане;большаядолянаселениянаходитсяподпостоянноммедицинскимнаблюден
ием(~12%);большинствоженщинстрадаютотанемии;возрослочислоинфекционныхзаболеваний,нарушение
нервнойсистемы,стенокардия,злокачественныеновообразования,врожденныеаномалииибронхиальнаяаст
ма[13].Необходимоустановитьсвязьэтихзаболеванийсосбросамиистокамирадиоактивныхотходовотуранов
огопроизводства. 

Заключение 
ИзложенныевстатьеэкологическиепроблемырекиСырдарьяпоказывают,чтоключевымзвеномвсоздании

тяжелой,экологическойобстановкивизучаемомрегионе,являетсяантропогеннаядеятельностьчеловека. 
Всвязисвышеуказаннымипредлагаетсярядмероприятий,способныхулучшитьэкологическуюобстановку

врассматриваемомрайоне: 
 повыситьэффективностьтехнологическихпроцессовразработкиурановыхруд,принятьмерыпоиск

лючениюпопаданияособотоксичныхконцентрированныхстоковурановыхпроизводстввр.Сырдарья; 
 создатьводоохранныезонырекиСырдарьяидругие,недопускающиесбросаотработанныхводпромышл

енности,коммунально-бытовогохозяйстваиколлекторно-дренажнойсети;провестидезактива-
циюизахоронениерудников,имеющихрадиоактивныеотвалы,ипромышленныхпредприятий,имеющихвред
ныехимическиеирадиоактивныеотбросыишлаки; 
 сцельюсниженияуровнядозовойнагрузкирадионуклидовнанаселениеураново-руднойпро-

винциинеобходимореализоватьэкономичныймеханизмприродопользования,предусматривающейкомп
енсациюущерба,наносимогонаселениюиокружающейсредедеятельностьюпредприятийура-
новыхразработок; 

ЭтимероприятияпообеспечениюэкологическойбезопасностирекиСырдарья,вытекаютизконцеп-
цииустойчивогоразвития,выполнениекоторыхуменьшитэкологическиебедствия,характерныедляизученно
горегиона. 
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Summary 

Resultsofmeasurementoftotalpollutionbyradionuclide’softheSyr-
Daryariver’swaterin2011,2012and2013presentedinthiswork.Giventhepreliminaryassessmentoftheimpactoncontaminatedsurfac
ewaterbyradionuclides,inuraniumfields,locatedintheSouthKazakhstanandKyzylordaregions.Itisrevealedthatthemeasuredsizeso
fthegeneralvolumealphaactivityoftheSyr-Daryariver’swaterarealittlehigherthanvaluerecommendedbyWHOfordrinkingwater. 

Thusforthepurposedecreaseinlevelofdoseloadradionuclidesofthepopulationtheuranium-
oreprovinceitisnecessarytorealizetheeconomicmechanismofenvironmentalmanagement,thedamagecausedtothepopulationandt
heenvironmentbyactivityoftheenterprisesofuraniumdevelopmentprovidingcompensation. 

Keywords:radiationmonitoring,Syr-Daryariver,riverwater,volumealpha-
andbetaactivitiesofwater,undergroundleaching,radioactivepollution 
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ТЕХНОЛОГИЯСЕЛЕКТИВНОГОГИДРИРОВАНИЕАЦЕТИЛЕНОВЫХКАРБИНОЛОВС20ИС1

5НА0,5%Pd/ZnO-КАТАЛИЗАТОРЕВПРОТОКЕ 
 

Т.О.Омаркулов –д.х.н.,профессор,АлматинскийТехнологическийУниверситет, 
А.Ф.Сейтжанов–к.х.н.,профессорКазНПУимениАбая 

 
Разработанатехнологияприготовления0,5%Pd/ZnO-

катализатораввидегранул,инаэтомкатализаторебылоизученовлияниеразличныхпараметровведенияпроцесса(
РН ,ТК,푊Н ,푊в ва)накинетикуиизбирательностьгидрированияацетиленовыхспиртовС20иС15впроточнойустановке«ст
руевым»методом.Установлено,чтовоптимальныхусловияхпригидрированиидегидроизофитола,идетсовместноевосста
новлениетройнойидвойнойсвязиацетиленовогоспиртаС20допредельнойивыходизофитолана0,5%Pd/ZnOнепревышает
65-66%.ВслучаегидрированииацетиленовогокарбинолаС15на0,5%Pd/ZnO-
катализатореввыбранныхнамиусловияхвыходвинилкарбинолаС15составляет77-
78%,	перегидрированногопродукта17-18%.Этимиисследованиямипоказано,чтона0,5%Pd/ZnO-
катализаторесусложнениемстроенияиувеличениеммолекулярноговесаизученныхацетиленовыхкарбиноловвыходвин
иловыхспиртовпадает:винилкарбинолС15(77-78%)>винилкарбинолС20(65-
66%).Приэтомнайдено,чтонанемодифицированном0,5%Pd/ZnO-
катализатореврациональныхусловияхмаксимальныйвыходвинилкарбиноловС20иС15непревышает66%(С20)и78%(С15).
СцельюувеличениявыходавинилкарбиноловС20иС15изученовлияниеизмененияконцентрациийодистогокалиянагидри
рованиеуказанныхацетиленовыхспиртоввприсутствии0,5%Pd/ZnO-
катализаторавпротоке.Этимиисследованиями,установлено,чтоувеличенияконцентра-
циийодистогокалияот0,001ндо0,01нрасстворадаетвозможностьснизитвыходперегидрированногопродуктаот9,0до0,6
%,авыходцелевогопродуктаприскоростиподачи0,5час-

1увеличиваетсядо99,4%.ЭтопозволилополучитьвинилкарбинолыС20иС15свысокимивыходами(98,6-
99,4%)путеммодифицированиястационарного0,5%Pd/ZnO-
катализаторайодистымкалием.Такимобразом,намиразработанаэффективнаятехнологияселективногогидрированияац
етиленовыхкарбиноловС20иС15всоответствующиевинилкарбинолынастационарном0,5%Pd/ZnO-
катализаторевпротокеиподобранырациональныеусловияведенияпроцесса(РН ,Т	и	т. д. )прикоторыхвыходцелевогопр
одуктасоставляет98,6-99,4%. 

Ключевыеслова:ацетиленовыеспирты,винилкарбинолы,дегидроизофитол,модифицирования,селективноегидрир
ование,«струевой»метод,целевойпродукт,рациональныеусловия,катализатор 

 
Однимизрешающихфакторовинтенсификациивитаминнойотраслипроизводстваявляетсяразработ-

каивнедрениестационарныхселективных,активныхистабильныхкатализаторовдляпроцессовгидро-
генизации[1-
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4].Такиеразработкидаютвозможностьприминимальныхдополнительныхзатратахрезкоувеличитьпроизвод
ительностьимеющегосяоборудования,снизитьэнергоемкостьиматериалоемкостьпроизводства,улучшитьэк
ологиюиповыситькачествовыпускаемойпродукции.Отметим,чтосредипродуктовгидрированиядегидроизо
фитола(ацетиленовыйспиртС20;3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ол-3),ацетиленовогоспиртаС15(3,7,11-
триметилундекаин-1-ол-3)особыйинтереспредставляетсинтезизофитола(3,7,11,15-тетраметилгексадецен-
1-ол-3),ивинилкарбинолаС15(3,7,11-триметилундекаин-1-ол-
3).Изофитолявляетсяполупродуктомвпромышленномсинтезевитамина«Е»,авинилкарбинолС15использует
сявсинтезевитамина«А»[3,4].Поэтомувнашихисследованияхзначительноевниманиеуделялосьразработкеэ
ффективныхиэкономичныхметодовполучениястационарныхнанесенныхпалла-
диевыхкатализаторов,которыеобеспечивалибыколичественныевыходыцелевыхпродуктов(нениже98-
99%). 

Ранеенамибылопоказано,что0,5%Pd/ZnOиPd/CaCO3-катализаторыпоказываютвысокуюселектив-
ностьпригидрированииизученныхацетиленовыхкарбиноловС20иС15(впериодическомрежиме),выходцелев
ыхпродуктовнаэтихконтактахсоставляет98-
99%[4].ПоэтомунамисовместнослабораториейорганическогокатализаИОКЭНАНРКбылаотработанатехно
логияприготовления0,5%Pd/ZnO-катали-
затораввидегранул,инаэтомкатализаторебылиисследованыкинетикаиизбирательностьгидрирова-
нияацетиленовыхспиртовС20иС15впротоке. 

Каквидноизтаблицы1на0,5%Pd/ZnО-
катализаторесростомскоростиподачигидрируемоговеществаот1час-1до1,5час-

1выходизофитолауменьшаетсяот35,2%до22,7%,приэтомколичествонепрореагировавшегокарбиноласостав
ляет9,4%и35,1%соответственно.  

Таблица1.ГидрированиеацетиленовогокарбинолаС20(20%-ныйэтанольныйраствор)на0,5%Pd/ZnO-
катализаторе(120см3)впротоке«струевым»методом  

Скоростьподачив
ещества,час-1 

Скоростьбарботажа
,см3/мин 

Рн2,МПа Т,К Составкатализата,% 
СС С=С С–С 

1 2 3 4 5 6 7 
1,0 
1,5 

200 
200 

0,5 
0,5 

303 
303 

9,4 
35,1 

35,2 
22,7 

55,4 
42,2 

1,0 
1,0 

100 
25 

0,5 
0,5 

303 
303 

14,2 
80,2 

31,9 
9,0 

53,9 
10,8 

1,0 
1,0 
1,0 

25 
25 
25 

0,5 
0,5 
0,5 

323 
343 
363 

65,3 
8,2 
- 

29,4 
61,5 
65,4 

5,3 
30,3 
34,6 

1,0 
1,0 
1,0 

200 
200 
200 

0,5 
1,0 
2,0 

303 
303 
303 

20,3 
9,7 
0,6 

38,4 
19,0 
5,7 

41,3 
71,3 
93,7 

1,0 200 0,5 323 1,2 48,0 50,8  
Приуменьшениискоростибарботажаводородаот200см3/миндо25см3/минуменьшаетсявыходизофитолао

т35,2%до9,0%,количествоперегидрированногопродукта–
от55,4%до10,8%.Содержаниеисходногодегидроизофитоларастетот9до80%. 

Повышениетемпературыопытаот303Кдо363К(табл.1)прискоростибарботажа25см3/минприво-
диткростувыходаизофитолаот9,0%до65,4%,конечногопродуктаот10,8%до34,6%. 

СповышениемдавленияводородавыходнасыщенногоспиртаС20увеличиваетсяот41,3%до93,7%,тогдакак
выходизофитолауменьшаетсяот38,4%до5,8%.Следовательно,идетсовместноегидрирова-
ниетройнойидвойнойсвязиацетиленовогокарбинолаС20допредельнойивыходизофитолана0,5%Pd/ZnОнепр
евышает65-66%. 

ПригидрированииацетиленовогокарбинолаС15сповышениемдавленияводородаот0,5до2,0МПаприскоро
стиподачивещества1час-1выходвинилкарбинолаС15увеличиваетсяот22,4до49,3%,предельногоспирта–
от9,6до20,4%,приэтомсодержаниенепрореагировавшегокарбинолаС15умень-шаетсяот68,0до30,3%[4]. 

Какивслучаедегидроизофитола,наибольшеевлияниенавыходпродуктовгидрированияацетилено-
вогокарбинолаС15оказываетварьированиетемпературыопыта[4].Увеличениетемпературыопытаот303Кдо3
23КприводиткростувыходавинилкарбинолаС15от22,4до73,0%,количествооставшегосяацетиленовогокарби
нолауменьшаетсяот68,0до4,2%.Заметим,чтопритемпературе343Квкатализато-
ренеостаетсяацетиленовогокарбинолаС15,выходвинилкарбинолаС15падаетот73,0до68,2%,количе-
ствоперегидрированногокарбиноларастетот9,6до31,8%. 

Повышениедавленияводородаот0,5до2,0МПаприскоростиподачи2час-
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1такжеприводиткростувыходавинилкарбинолаС15от16,2до45,2%ивыходпредельногоспиртаС15от2,8до8,1%
[4]. 

Увеличениетемпературыопытаот303Кдо363Кприводиткрезкомууменьшениюколичестванепрореагиро
вавшегоацетиленовогокарбинолаС15от81,0до4,3%[4]. 

МаксимальныйвыходвинилкарбинолаС15(77-78%)получаетсяпритемпературе363К[4]. 
Изполученныхэкспериментальныхданныхследует,чтопригидрированииацетиленовогокарбинолаС15на0

,5%Pd/ZnО-катализатореввыбранныхнамиусловияхвыходвинилкарбинолаС15составляет77-
78%,перегидрированногопродукта17-18%[4]. 

Наоснованииизложенногоможнозаключит,чтона0,5%Pd/ZnO-катализаторесусложнениемстрое-
нияиувеличениеммолекулярноговесаизученныхацетиленовыхкарбиноловвыходвиниловыхспиртовпадает:
винилкарбинолС15(77-78%)винилкарбинолС20(65-66%).Приэтомпоказано,чтомаксималь-
ныйвыходвинилкарбиноловС20иС15непревышает66%(С20)и78%(С15). 

СцельюувеличениявыходавинилкарбиноловС20иС15намибылоизученовлияниеизмененияконцентрации
йодистогокалия(модификатор)нагидрированиеуказанныхацетиленовыхспиртоввпротоке. 

Модифицирование0,5%Pd/ZnO-катализатора0,001нрастворомKIпривелокповышениюселективно-
стипроцессагидрированиядегидроизофитолаот65,4до80,5%приWb=1час-

1,Wн2=200см3/мин,давленииводорода0,5МПаитемпературеопыта343К(табл.2). 
Сувеличениемконцентрациийодистогокалияв20%-

номэтанольномрастворедегидроизофитолаот0,001ндо0,01нKIвыходизофитолаповышаетсяот74,8до98,6%(
табл.2).Приповышениядавленияот0,5до2,0МПа(Wн2=0,5час-

1,Wb=200см3/мин,Т=363К)выходизофитолападаетот98,6до89,0%.Уменьшениескоростиподачивеществаот1
,0час-1до0,25час-

1такжеприводиткснижениювыходацелевогопродуктаот98,6до95,8%(при0,5МПа,363К,Wн2=200см3/мин).  
Таблица2.ГидрированиеацетиленовогокарбинолаС20(20%-ныйэтанольныйраствор)на0,5%Pd/ZnO-
катализаторе,модифицированномйодидомкалиявпротоке«струевым»методомприWн2=200cм3/мин  

Скоростьподачи
вещества,час-1 

Рн2,МПа Т,К Составкатализата,% 
СС С=С С–С 

0,001нKI 
1,0 
1,0 
1,0 

0,5 
1,0 
2,0 

303 
303 
303 

36,2 
21,6 
16,1 

40,7 
43,4 
27,4 

23,1 
35,0 
56,5 

1,0 
1,0 
1,0 

0,5 
0,5 
0,5 

323 
343 
363 

12,5 
6,5 
- 

76,1 
80,5 
74,8 

11,4 
13,0 
25,2 

0,01нKI 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,5 
1,0 
2,0 
0,5 
0,5 
0,5 

303 
303 
303 
323 
343 
363 

69,7 
58,1 
40,5 
42,8 
21,0 
11,5 

27,8 
31,5 
47,0 
56,6 
77,8 
88,0 

2,5 
10,4 
12,5 
0,6 
1,2 
0,5 

0,75 
0,5 
0,25 

0,5 
0,5 
0,5 

363 
363 
363 

8,5 
0,2 
- 

91,0 
98,6 
95,8 

0,4 
1,2 
4,2 

0,5 
0,5 

1,0 
2,0 

363 
363 

0,5 
- 

94,5 
89,0 

5,0 
11,0  

ПриселективномгидрированииацетиленовогокарбинолаС15(20%-этанольныйраствор)на0,5%Pd/ZnO-
катализаторе,модифицированном0,001нрастворомKI,выходвинилкарбинолаС15непревышает86-
87%.Количествоперегидрированногопродуктасоставляет9,0%,приэтом4,6%остаетсянепрореаги-
ровавшегоисходногокарбинолаС15(табл.3).  
Таблица3.ГидрированиеацетиленовогокарбинолаС20(20%-ныйэтанольныйраствор)на0,5%Pd/ZnO-
катализаторе(120см3)модифицированныййодидомкалиявпротоке«струевым»методомприWн2=200

cм3/мин  
Скоростьподачи
вещества,час-1 

Рн2,МПа Т,К Составкатализата,% 
СС С=С С–С 

1 3 4 5 6 7 
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0,001нKI 
1,0 
1,0 
1,0 

0,5 
1,0 
2,0 

303 
303 
303 

64,2 
48,0 
36,2 

33,7 
47,5 
55,8 

2,1 
4,5 
8,0 

1,0 
1,0 
1,0 

0,5 
0,5 
0,5 

323 
343 
363 

25,2 
12,5 
4,6 

72,0 
82,0 
86,4 

2,8 
5,5 
9,0 

0,01нKI 
1,0 
1,0 
1,0 

0,5 
1,0 
2,0 

303 
303 
303 

66,7 
59,3 
48,5 

31,8 
38,0 
49,1 

1,5 
2,7 
2,4 

1,0 
1,0 
1,0 

0,5 
0,5 
0,5 

323 
343 
363 

38,2 
22,6 
13,0 

60,8 
77,0 
85,5 

1,0 
0,4 
1,5 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

303 
323 
343 
363 

88,7 
66,3 
48,2 
40,0 

11,3 
31,7 
50,0 
55,8 

- 
2,0 
1,8 
4,2 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

303 
323 
343 
363 

28,3 
10,4 

следы 
0,8 

71,7 
89,0 
99,4 
96,8 

- 
0,6 
0,6 
2,4  

Дальнейшееповышениетемпературыилидавленияводородаприводиткгидрированиюполупродуктасдво
йнойсвязьюдопредельной. 

Увеличениеконцентрациийодистогокалияот0,001ндо0,01нрастворадаетвозможностьснизитьвыходпере
гидрированногопродуктаот9,0до0,6%,авыходцелевогопродуктаприскоростиподачи0,5час-

1увеличиваетсядо99,4%.Активностькатализаторазначительнопадает(табл.3). 
Такимобразом,намудалосьполучитьвинилкарбинолыС15иС20свысокимивыходами(98,6-

99,4%)путеммодифицирования0,5%Pd/ZnO–катализаторайодистымкалием.  
1 ТомасЧ.Промышленныекаталитическиепроцессыиэффективныекатализаторы.- М.:Мир,1993,- 385с. 
2 СокольскийД.В.Гидрированиеврастворах.- Алма-Ата:Наука,1979, - 364с. 
3 ШнайдманЛ.О.Производствовитаминов.– М.:Пищеваяпромышленность,1973,- 438с. 
4 Эффективныекатализаторыиосновныезакономерностиселективногогидрированиядегидроизофитолавизофит

олнасуспендированныхистационарныхкатализаторах.КулажановК.С.,ОмаркуловТ.О.,КозыбаевА.К.//Ж.Пищеваятех
нологияисервис.АТУМОНРК,- Алматы,2010,- №4,- с.71-74.  

Түйін 
0,5%Pd/ZnO-

катализаторынтүйіршіктүріндедайындаутехнологиясыжасалдыжәнеосыкатализатордаағынжағдайындағықондырғыд
а«ағындық»әдіспенқұрамыС20жәнеС15-
тентұратынацетилендікспирттердігидрлеудіңкинетикасыменселективтігінеәртүрліпараметрлердің(РН ,ТК,푊Н ,푊зат)
әсерізерттелді.Дегидроизофитолды(ацетилендіспиртС20)оптимальдықжағдайдақаныққанспирткедейінгидрлеубарыс
ындаүшжәнеқосбайланыс-тардыңбірмезгілдетотықсызданатындығы(гидрленуі)тағайындалдыжәне0,5%Pd/ZnO-
катализаторындаизофи-толдыңшығымы65-66%-
данаспайды.БізалғанжағдайдаС15ацетилендікарбинолды0,5%Pd/ZnO-
катализаторындагидрлеукезіндеөнімніңяғниС15винилкарбинолдыңшығымы77-
78%,алөнімдіарыгидрлеудегі(соңғыөнім)шығымы17-18%-дықұрайды.Бұлзерттеулер0,5%Pd/ZnO-
катализаторындаацетилендікарбинолдардыңқұрылы-
сыныңкүрделенуінежәнемолекулалықсалмағыныңөсуінеқарайвинилспирттерініңшығымымынақатарбойыншатөмен
дейтіндігінкөрсетті:винилкарбинолС15(77-78%)>винилкарбинолС20(65-66%).Бұлжағдайдаяғнитүрленді-
рілмеген(немодифицированном)0,5%Pd/ZnO-
катализаторындавинилкарбинолдардың(С20жәнеС15)толықшығымы66%(С20)және78%-
дан(С15)аспайтындығытабылды.С20жәнеС15винилкарбинолдардыңшығымынарттырумақсатында0,5%Pd/ZnO-
катализаторыныңқатысуындакөрсетілгенацетилендіспирттердіағынжағдайын-
дагидрлеугейодтыкалидіңконцентрациясынөзгертудіңәсерізерттелді.Бұлзерттеулер,йодтыкалидіңконцентра-
циясын0,001н-дан0,01н-ғадейінарттырғандасоңғыөнімніңшығымын9%-дан0,6%-ғадейінтөмендетугемүмкін-
дікберетіндігін,алқажеттіөнімнің(винилкарбинолдардың)шығымыберужылдамдығы0,5сағ-1болғанда99,4%-
ғадейінкөтеретіндігінкөрсетті.Бұл,стационарлы0,5%Pd/ZnO-катализаторынайодтыкалидіқосқанда(модификация-
лау)С15жәнеС20винилкарбинолдардыңшығымын98,6-99,4%-
ғадейінкөтеругемүмкіндікбереді.Соныменбіздіңзерттеулердіңнәтижесіндестационарлы0,5%Pd/ZnO-
катализаторындаС20жәнеС15ацетилендікарбинолдардыағынжағдайындасәйкесвинилкарбинолдарғадейінселективтіги
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дрлеудіңтиімді(эффективті)технологиясыжасалдыжәнеқажеттіөнімніңшығымын98-99%-
ғадейінкөтеретінпроцестіжүргізудіңдұрысжағдайы(РН ,Т	және	т. б. )анықталды. 

Түйінсөздер:ацетилендіспирттер,винилкарбинолдар,дегидроизофитол,түрлендіру(модифицирование),селективті
гидрлеу,«ағын»әдісі,қажеттіөнім,тиімдіжағдай,катализатор 

Summary 
Thetechnologyof0,5%ofthePd/ZnO-

catalystpreparationingranulesformisdeveloped,andinfluenceofvariousparametresofconductingprocess(onkineticsandselectivity
ofhydrogenationofacetylenealcoholsС20andС15inflowinginstallationhasbeenstudiedonthiscatalystbya«stream»method.Itisestabl
ishedthatinoptimumconditionsathydrogenationdehydroisophytol,thereisajointreductionoftripleanddoublebondsofС20acetylenea
lcoholtilllimitandtheyieldofisophytolon0,5%Pd/ZnOdoesnotexceed65-
66%.InacasehydrogenationofС15acetylenecarbinolon0,5%Pd/ZnO-
catalystinconditionschosenbyustheyieldofvynylcarbinolС15makes77-78transhydrogenatedproductof17-
18%.Bytheseresearchesitisshownthaton0,5%thePd/ZnO-
catalystwithcomplicationofastructureandincreaseinmolecularweightofstudiedacetylenecarbinolstheexitofvinylalcoholsfalls:vy
nylcarbinolС15(77-78%)>vynylcarbinolС20(65-66%).Itisthusfoundthatonnotmodified0,5%thePd/ZnO-
catalystinrationalconditionsthemaximumexitofvynylcarbinolsС20andС15doesnotexceed66%(С20)and78%(С15).Forthepurposeo
fvynylcarbinolsС20andС15exitincreaseinfluenceofpotassiumiodideconcentrationchangeonhydrogenationofthespecifiedacetylen
ealcoholsinthepresenceof0,5%ofthePd/ZnO-
catalystinachannelisstudied.Itisestablishedbytheseresearches,thatincreaseinconcentrationofpotassiumiodidesolutionsfrom0,001
Nto0,01Nfrom9,0givesthechancetolowertheyieldofthetranshydrogenatedproductto0,6%,andtheyieldofadesiredproductatrateoff
eed0,5hour-1increasesto99,4%.IthasallowedtoreceivevynylcarbinolsС20andС15withhighyields(98,6-
99,4%)bymodifyingofstationary0,5%ofthePd/ZnO-
catalystbypotassiumiodide.Thus,wedevelopeffectivetechnologyofС20andС15acetylenecarbinolsselectivehydrogenationincorres
pondingvynylcarbinolsonstationary0,5%thePd/ZnO-
catalystinflowpathandrationalconditionsofcarryingoutofprocessarepickedup(atwhichtheexitofatargetproductmakes98,6-99,4%. 

Keywords:acetylenealcohols,vynylcarbinols,dehydroisophytol,modifyings,selectivehydrogenation,a«flowpath»method,ad
esiredproduct,rationalconditions,thecatalyst  
ӘОЖ541.128;541.13  
ПАЛЛАДИМЕНМОДИФИЦИРЛЕНГЕНЭЛЕКТРОДТАРДАНИТРОБЕНЗОЛДЫЭЛЕКТРТОТЫ

ҚСЫЗДАНДЫРУ  
А.Е.Сагимбаева– ағаоқытушы,х.ғ.к., 

Ж.Шалабаева– оқытушы,химиямагистры,АбайатындағыҚазҰПУ  
Мақаладасоңғыуақыттаорганик-химиктерүшінмаңыздыболыпотырғанорганикалықзаттардыңэлектркатали-

тикалықөзергістеріжайында,яғнитоқтығыздығы,сутегінпайдаланужағдайыменэлектролизерлардыңөнімділігінарттыр
атынникель-композиттікатализаторларментотықсыздандыруүрдісітуралыбаяндалған.Бұлжұмыстакомпо-
зиттіэлектродтардыңбеттікқабатынанықтауменнитробензолдыэлектртотықсыздандыруреакциясыныңоныңмәнінеәсе
ріжайындамәліметтеркелтірілген.Композиттіэлектродтарникельиондарымен퐴푙 푂 және3%Pd/
퐴푙 푂 дисперсініңэлектрохимиялықжолменотырғызуәдісібойыншадайындалған.	Палладименмодифицирленген
Ni + Al O композиттіэлектроды1%-
дыPdCl ертіндісінеазуақытқабатыруарқылыдаярланды.Никелдібеттікқабаттыөлшеугальваностатикалықзарядтауқис
ығында0,03	– 	0,18	Впотенциалдараймағындаанықталған.Үрдіс-тіңжылдамдығы-
0,2Впотенциалыкезіндегітоқтығыздығы(J)ментоқкүшімен(I)сипатталған.Нитробензолдыңэлектртотықсыздануының
стационарлытоқтарынэтанолды-сілтіліертіндідеөлшенген.НикельдібеттікқабаттыңеңжоғарымәніNi + (3%Pd/
퐴푙 푂 )	композиттіэлектродындабайқалған.Дисперстіфазаныңқатысуыменоныңтабиғатыгальваникалыққабаттыңтүзі
луінеәсерететінінайтакетугеболады,себебібеттікқабатыныңмәніжоғарыкомпозиттіэлектродтартүзіледі.Соныменқатар
,бірғанаэлектродтанитробензолдыңкезектімөлшерінтотықсыздандырғанкездеNi +
(3%Pd/퐴푙 푂 )	электродында퐶нб = 5,0 ∙ 10 моль/лкезіндебеттікқабаттыңмәні2есегежуықазайған.(Ni +
Al2O3	 Pd	
жәнеNi + (3%Pd/
퐴푙 푂 )композиттіэлектродтарыныңэлектрхимиялыққасиеттерінзерттеумәліметтеріненпалладименмодифицирлеуәді
сінөзгертуменоныдисперстіфазаретіндеқарас-
тырғанда,электродтардыңжоғарыэлектркаталитикалықактивтіқабатыныңқалыптасуынаәкелетінібайқалды,бұламинде
рдісинтездеудіңжоғарышығымыменазэнергияжұмсауғамүмкіндіктуғызатынынатапөтугеболады. Түйінсөздер:электртотықсыздану,палладименмодифицирлеу,нитробензол,никельдікомпозиттіэлектрод,электрод
тыңбеттікқабаты,электркаталитикалықактивтілік,стационарлытоктар,электротырғызу,гальваностатика-
лықзарядтауқисығы,ығысупотенциалы 

 
Аминдералумақсатынданитроароматтықосылыстардытотықсыздандырухимияөндірісініңмаңыздыбірү

дерісіболыпсаналады.Аминдердіңреакцияғатүсуқабілетіжоғарыболғандықтанолардыбарлықсинтетикалы
қбояулардысинтездеуүшін,солсияқтысинтетикалықдәрілікпрепараттар,фотохимикаттар,антисептиктержә
небасқаларындасинтездеуүшінкеңіненқолданады[1]. 
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Соңғыжылдарыхимик–органиктердіңназарыорганикалықзаттардыңэлектркаталитикалықөзгерісте-
ріне,оныңішіндетоқтығыздығы,сутегінпайдаланужағдайыменэлектролизерлардыңөнімділігінартты-
ратынникель-
композиттікатализаторларменактивтелгенкатодтатотықсыздандыруүрдісінеерекшеауыпотыр[1]. 

Никель-
композиттіэлектродтарданитробензолдыэлектртотықсыздандыруүрдісінзерттеукезіндеүрдісжылдамдығы
наәсерететінфакторларанықталды:сутегібөлінуініңасакернеулігіменэлектродбеттікқабатыныңқайтымсыза
дсорбцияланғангидрленбегенорганикалықбөлшектерментолтырылудәрежесі.Нитроқосылыстардыңэлектр
синтезікезіндекатодтыңбеттікқабатындаекітүрліүрдісөтуімүмкін–
нитроқосылыстардыңадсорбцияланғансутегіменгидрленуі(негізгі)жәнесутегініңбөлінуі(қосымша),ондасу
тегібөлінуініңасакернеулігіөзгеріполнегізгіреакцияныңжылдамдығынаәсеретеді. 

Электрод-
катализатордақайтымсызадсорбияланғангидрленбегенорганикалықбөлшектердіңболуыактивтібеттікқабат
тыңүлесіназайтатыныбұрыннанбелгілі.Алынғаннәтижелернегізінденитроқосы-
лыстардытотықсыздандырудыңқолайлыкатализаторынаарналғанталаптарбелгіленді.Мұндайталап-
тарғамодифицирленгенэлектродтарсәйкескеледі,олардыңэлектркаталитикалыққасиеттерінбелгілібірмақса
тқаөзгертугеболады[2].Зерттелетінреакцияүшінсалыстырмалытүрдепалладидіңмикромөлшері-
менмодифицирленгенникель-композиттіжәнеNi + (3%Pd/퐴푙 푂 )композиттіэлектродтарыалынды. 

Бұлжұмыстакомпозиттіэлектродтардыңбеттікқабатынанықтауменнитробензолдыэлектртотық-
сыздандыруреакциясыныңоныңмәнінеәсеріжайындамәліметтеркелтірілген. 

Композиттіэлектродтарникельиондарымен퐴푙 푂 және3%Pd/
퐴푙 푂 дисперсініңэлектрохимиялықжолменотырғызуарқылы[3,4]әдісбойыншадайындалды.Даярланғанэле
ктродтардыжақсылапсуменжуылыпжәнеэтанолдасақталды. 

ПалладименмодифицирленгенNi + Al O композиттіэлектроды1%-дыPdCl ертіндісінеазуақыт-
қабатыруарқылыдаярланды.Алдын-
ала«өңдеуден»[4]соңгальваностатикалықзарядтауқисығытүсірілді.Никелдібеттікқабаттыөлшеугальваност
атикалықзарядтауқисығында0,03	– 	0,18	Впотен-
циалдараймағында[3]әдісбойыншаанықталды.Үрдістіңжылдамдығы-
0,2Впотенциалыкезіндегітоқтығыздығы(J)ментоқкүшімен(I)сипатталды.Нитробензолдыңэлектртотықсыз
дануыныңстационарлытоқтарынэтанолды-
сілтіліертіндідеөлшенді.Потенциалдаросыертіндідегіқайтымдысутегіэлектроды-
ныңпотенциалдарыменсалыстырмалытүрдекелтірілген. 

Престелгенникельұнтақтыэлектродтардыңникельдікбеттікқабатынанықтауғаарналғанертеректеқолдан
атынәдіскомпозиттіэлектродтардыңданикельдікбеттікқабатынанықтауғақолданылды.Электрохимиялықөл
шеужүргізбестенбұрынэлектродүшсатыдантұратыналдын-
ала«өңдеуден»өкізілді[4].Онансоңтұрақталғанпотенциал0,05Вмәніненанодты-
катодтыгальваностатикалықзарядтауқисығытүсірілді.Композиттіэлектродтардыңгальваностатикалықзаря
дтауқисығыпрестелгенникельұнтақтыэлектродтардыкінеұқсас[4].  

Кесте1. 
Нитробензолдыңкезектімөлшерініңэлектртотықсыздандыруүрдісікезіндекомпозиттіэлектродтардыңнақт

ыникелдібеттікқабатыныңөзгеруі  
Электрод Sнақты., м  

Нитробензолдыңконцентрациясы,C ∙ 10 моль\л 
 0 1,0 2,5 5,0 7,5 10,0 

(Ni + Al O )Pd 0,35 0,24 0,20 0,09 0,06 0,05 
Ni + (3%Pd/퐴푙 푂 ) 0,77 0,50 0,33 0,15 0,10 0,08  

1кестедежаңадандаярланғанкомпозиттіэлектродтардыңникельдібеттікқабатынанықтаудыңжәненитроб
ензолдыңкезектімөлшерініңэлектртотықсыздандырукезіндеоныңмәнініңөзгеруінәтижелерікелтірілген.Ни
тробензолдыңберілгенмөлшерінэлектртотықсыздандыруыныңстационарлытоқтарыөлшенгенсоңэтанолды
-
сілтілікэлектролитті1	N	KOHертіндісінеауыстыруарқылыәрбірретэлектродтыңбеттікқабатыөлшеніпотыры
лды. 

БұлкестеденникельдібеттікқабаттыңеңжоғарымәніNi + (3%Pd/
퐴푙 푂 )	композиттіэлектродындабайқалады.Дисперстіфазаныңқатысуыменоныңтабиғатыгальваникалыққа
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баттыңтүзілуінеәсерететінінайтакетугеболады,себебібеттікқабатыныңмәніжоғарыкомпозиттіэлектродтарт
үзіледі.Соныменқатар,бірғанаэлектродтанитробензолдыңкезектімөлшерінтотықсыздандырғанкездеNi +
(3%Pd/퐴푙 푂 )	электродында퐶нб = 5,0 ∙ 10 моль/лкезіндебеттікқабаттыңмәні2есегежуықазаяды. 

Тәжірибеалдындаүшбөлімдіұяшықтағыфондықэлектролитаргонмен15минутжелдетіледіжәне20минутб
ойы−	0,1	Впотенциалындаполяризациялауарқылыактивтендірілді.Активтендірілгененсоңэлектродқақайт
ымдысутегіэлектродыпотенциалынберіп,тізбектітұйықтап,нитробензолдыенгізедіжәнеуақытбойыншаэле
ктродпотенциалыныңөзгерісінөлшейді.	휑 = 푐표푛푠푡мәнгежеткенсоңадсорб-
цияланупотенциалыныңтұрақтымәніненбастапбірте-
біртетерісоблысқақарай,яғнисутегібөлінуаймағына(−0,2	В)дейіннитробензолдыңэлектртотықсыздануын
ыңстационарлытоғынөлшейді.Зерттелгенэлектродтарданитробензолдыңэлектртотықсызданутоғынитробе
нзолдыңәрбірконцентра-
циясында0,3	– 	0,0	Впотенциалдаринтервалындаөтеаз,алодантерісмәнгеауықанда,әсіресесутегібөліну
(−0,00 −
0,2	В)потенциалыкезіндекүртартады,бұлнитробензолдыңэлектркаталитикалықгидрленуүрдісінікөтумүмк
індігінрастайды.Зерттелетінэлектродтардыңэлектркаталитикалықактивтігі-
ніңөлшеміретінденитробензолдыңэлектртотықсануыныңменшіктістационарлытогының−0,2	Впотенциал
ыкезіндегімәніалынды. 

ПалладименмодифицирленгенNi + Al O электродыныңменшіктістационарлытоғы2есекөп,3%Pd/
퐴푙 푂 дисперстіфазасыбарэлектродқақарағанда.Бұлсоңғысыныңбеттікқабаты2есеартықболуыменбайланы
стыболуымүмкін. 

Қорытакелгенде,(Ni + Al O )	Pd	жәнеNi + (3%Pd/퐴푙 푂 )композиттіэлектродтарыныңэлектрхи-
миялыққасиеттерінзерттеумәліметтеріненпалладименмодифицирлеуәдісінөзгертуменоныдисперстіфазаре
тіндеқарастырғанда,электродтардыңжоғарыэлектркаталитикалықактивтіқабатыныңқалыптасу-
ынаәкелетінібайқалды,бұламиндердісинтездеудіңжоғарышығымыменазэнергияжұмсауғамүмкіндіктуғыза
тынынатапөтугеболады. 
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Резюме 
Впоследнеевремясущественновозросинтересхимиков-

органиковкэлектрокаталитическимпревращенияморганическихвеществи,вчастности,кпроцессамвосстановлениянака
тодах,активированныхникель-композитны-
миэлектродами,чтопозволяетповыситьплотностьтокаидостичьпроизводительностиэлектролизерасвысокимкоэффици
ентомиспользованияводорода.Внастоящейработеприведеныданныепоопределениюникелевойповерхностикомпозитн
ыхэлектродовиизучениюеевеличиныподвлияниемреакцииэлектровосстановлениянитробензола.Композитныеэлектро
дыготовилиэлектрохимическимосаждениемионовникелясдисперснойвзвесью퐴푙 푂 и3%Pd/
퐴푙 푂 пометодике.КомпозитныйNi +
Al O электрод,модифицированныйPd,готовиликратковременнымпогружениемэлектродав1%растворPdCl .Измерен
иеникелевойповерхностипроводилипогальваностатическойкривойзаряжениявобластипотенциалов0,03 −
0,18	Впометодике.Скоростьпроцессахарак-теризовалисилой(I)иплотностью(J)токаприпотенциале-
0,2В.Стационарныетокиэлектровосстановлениянитробензоласнималивэтанольно-
щелочныхрастворах.НаибольшеезначениеникелевойповерхностинаблюдаетсяуNi + (3%Pd/
퐴푙 푂 )	композитногоэлектрода.Следуетотметить,чтоприсутствиедисперснойфазыиееприродасущественновлияютна
формированиегальваническогопокрытия,посколькупроисходитобразованиекомпозитныхэлектродовсдостаточноболь
шойповерхностью.Крометого,последовательноевосстановлениепорцийнитробензо-
ланаодномитомжекомпозитномэлектродевслучаесNi + (3%Pd/퐴푙 푂 )	наблюдаетсязначительноеуменьше-
ниесвежеприготовленногоэлектродаипри퐶нб = 5,0 ∙ 10 моль/
лповерхностьснижаетсяпочтив2раза.Изприведенныхэкспериментальныхданныхпоизучениюэлектрохимическогопов
едения(Ni + Al O )Pd	иNi + (3%Pd/
퐴푙 푂 )	композитныхэлектродовследуетотметить,чтоприизмененииспособамодифицированныйпалла-
диемивнесенийеговвидедисперснойфазеэлектродыформируетсясбольшойэлектрокаталитическойактивнойповерхнос
тью,чтобудетспособствоватьсинтезуаминовсвысокимвыходоминизкимиэнергозатратами. 
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Ключевыеслова:электровосстановление,модифицированиепалладием,нитробензол,никелевыйкомпозитныйэлек
трод,поверхностьэлектрода,электрокаталитическаяактивность,стационарныетоки,электроосаждение,гальва-
ностатическаякриваязаряжения,потенциалсмещения  

Summary 
Theinterestofchemists-organiststoelectro-

catalytictransformationsoforganicsubstanceshasincreasedrecently,andspecificallytotheprocessesofrenewalonthecathodesactivat
edbynickel-
compositeelectrodes,whichallowsraisingconductanceandgainproductivityofelectrolyzerwiththehighcoefficientofhydrogenusag
e.Thisworkspecifiesthedataondeterminingofnickeliferoussurfaceofcompositeelectrodesandstudyingofitssizeunderinfluenceofre
actionofelectroreductionofnitrobenzeneisgiven.Compositeelectrodeswerepreparedbyelectrochemicalbesiegingofionsofnickelw
iththedispersibledredge퐴푙 푂 and3%Pd/
퐴푙 푂 accordingtomethodology.Compositeelectrode,modifiedwaspreparedbybriefimmersionofelectrodetoliquidofPdCl .Them
easuringofnickeliferoussurfacewasconductedundergalvanostaticchargingcurveintheareaofpotentials0,03	– 	0,18	Вaccordingto
methodology.Speedofprocesswascharacterizedbyforce(I)andbytheconductance(J)underpotential-
0,2В.Theconstantcurrentsofelectro-renewalsofnitrobenzeneweretakeninethanolic-
alkalineliquids.ThemaximumvalueofnickeliferoussurfaceisobservedatNi + (3%Pd/
퐴푙 푂 )compositeelectrode.Itshouldbenotedthatpresenceofdispersiblephaseanditsnaturesubstantiallyinfluenceonformingofgalv
aniccoverage,asthereisformationofcompositeelectrodeswithreasonablylargesurface.Furthermore,successiverenewalofportionso
fnitrobenzeneonthesamecompositeelectrodeincasewithNi + (3%Pd/
퐴푙 푂 )considerablereductionoffreshlypreparedelectrodeisobservedandonthesurfaceitdropsalmosttwicetimes.Fromthegivenexp
erimentaldataonanalyzingofelectrochemicalbehaviorNi + (3%Pd/
퐴푙 푂 )compositeelectrodes,itshouldbenotedthatwhilealteringthemethodmodifiedbyapalladiumandbringingitastothedispersible
phaseelectrodesformedwithalargeelectro-
catalyticactivity,thatwillenablesthesynthesisofamineswithahighexitandlowenergyconsumptions. 

Keywords:Electroreduction,bymodifiedpalladium,nitrobenzene,nickel-
compositeelectrodes,ofnickeliferoussurfaceofcompositeelectrodes,electro-
catalyticactivity,galvanostaticchargingcurve,ofpotentials 
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Табиғифлораныңнәсілдікқорын,алуантүрлілігінсақтаубүгінгікүнніңөзектімәселерініңбірі.Бұлмәселелердішешуүш

інҚазақстанРеспубликасыныңжекелегенаудандардыңөсімдіктержамылғысынжәнефлорасынзерттеумәселесітуындай
ды.ІлеАлатауыныңфлорасыбіршамазерттелгенімен,антропогендікәсерлерібасымтерритория-
лардыңөсімдіктержамылғысыменфлорасынамониторингжүргізіптұруөтемаңыздымәселелердіңбірі. 

КішіАлматышатқалыныңөсімдіктержамылғысыменфлорасыжайлытолықбіртұтасғылымимәліметтержеткіл
іксіз. 

КішіАлматышатқалындаоныңөсімдіктержамылғысында,флорасыныңқұрамындақалағажақынболғандықтанадамд
аржиібарыпөсімдіктердіжинауәсіреседәріліктағыбасқадапайдалыөсімдіктердіқолданунабайланыстыкейбірөсімдіктүр
лерініңжойылыпкетуіненемесеолардыңазаюынақатертөніптұр.Шатқалдаерекшеғылымимаңызыбар,эндемикалықжән
есиреккездесетінөсімдіктүрлерібар. 

Сондықтансиреккездесетінжәнеэндемиктердіңазайып,жойлыпкетуқаупітөнгенөсімдіктердіанықтап,саралап,олард
ыңтаралуын(ареалын)анықтап,бүгінгіжайынбілуде,зерттелліпотырғанаймақтыңфлорасынаталдаужасаудыңмаңызыү
лкен. 

КішіАлматышатқалыҚазақстандағыүлкенмегаполисАлматықаласынажақынорналасуынабайланыстышатқалдыңө
сімдікжамылғысынаәсеріөтезор,болғаныменфлорасысалыстырмалытүрдебиологиялықкөптүрлілі-
гіменерекшеленеді.Ғылымимекемелерменарнайыботаникалықзерттеулердің,ғылымиәдебиеттердіңнегізіндебелгілібо
лғандай.КішіАлматышатқалыныңфлорасыныңнегізгісистематикалықтоптарыныңарақатынасытөмен-
декөрсетілгендей. 

Гүлдіөсімдіктердіңтұқымдастары468түрдінемесежалпыфлораөсімдіктерінің97,7%құрайды.Жабықтұқым-
дыөсімдіктердіңқосжарнақтыларкласына377түрнемесе78,7%,даражарнақтыларкласы91түрнемесе19,0%құрайды,шаң
жапырақтәрізділерге3түрнемесе0,6%,қырықбуындылартәрізділерге1түрнемесе0,2%жатады. 

КішіАлматышатқалыныңтерриториясындаІлеАлатауыныңбарлықнегізгітұқымдастарыкездеседі.Туыстаржәнетүр
лерсаныжағынанКішіАлматышатқалыныңфлорасыСолтүстікТянь-
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Шаньтауларыжүйесініңфлоралыққұрамыжағынаназболыпкеледі.6-
кестеденбайқағанымыздай.ІрітұқымдастарқатарынаAsteraceae-Астралылар(78түр,16,2%),Poaceae-
Қоңырбастар(52түр,10,9%),Fabaceaе-Бұршақтар(26түр,5,4%),Lamiaceae –Тауқалақай-лар(25түр,5,0%),Brassicaсeae-
Орамжапырақтар(24түр,5,0%),Ranunculaceae-Сарғалдақтар,Rosaceae–Раушан-гүлдер,Scrophulariaceae-
Сабынкөктер(23түр,4,8%).Зерттеліпотырғантерриториядағытүрлерсанының57,2%жоғарыдаайтылған8тұқымдастард
ыңүлесінетиеді. 

Түйінсөздер:Флора,таксондар,тіршілікформалар,экологиялықтоптар,гигрофит,мезофит,ксерофит,фанеро-
фит,хамефит,гемикриптофит 

 
ҚазақстанРеспубликасыныңстратегиялықдамуыбағдарламысыныңнегізібірсаласыболыпқоршағанорта

нықорғау,табиғатқорларынтиімдіпайдаланужәнеонызерттеумәселесіқойылған.«Табиғатпеноныңбайлықта
рыҚазақстанРеспубликасыныңхалықтарыныңөміріменқызметінің,олардыңтұрақтыәлеуметтік-
экономикалық,дамуменәл-қуатынарттырудыңтабиғинегізіболыптабылады.Осыданқазір-
гіжәнеболашақұрпақтардыңмүдделеріүшінбиологиялықалуантүрліліктісақтаументабиғаттыұтымдыпайда
ланудыұйымдастыруғабағытталаған»-
депкөрсетілгенінескерсек,табиғатбайлықтарынтиімдіпайдалануүрдісітабиғижүйені,әсіресеөсімдіктержам
ылғысыменфлорасынмұқиятзерттеудіқажететеді[1]. 

Табиғифлораныңнәсілдікқорын,алуантүрлілігінсақтаубүгінгікүнніңөзектімәселерініңбірі.Бұлмәселеле
рдішешуүшінҚазақстанРеспубликасыныңжекелегенаудандардыңөсімдіктержамылғысынжәнефлорасынзе
рттеумәселесітуындайды.ІлеАлатауыныңфлорасыбіршамазерттелгенімен,антропо-
гендікәсерлерібасымтерриториялардыңөсімдіктержамылғысыменфлорасынамониторингжүргізіптұруөте
маңыздымәселелердіңбірі. 

КішіАлматышатқалыныңөсімдіктержамылғысыменфлорасыжайлытолықбіртұтасғылымимәліметтерж
еткіліксіз. 

КішіАлматышатқалындаоныңөсімдіктержамылғысында,флорасыныңқұрамындақалағажақынболғанд
ықтанадамдаржиібарыпөсімдіктердіжинауәсіреседәріліктағыбасқадапайдалыөсімдіктердіқолдануынабайл
аныстыкейбірөсімдіктүрлерініңжойылыпкетуіненемесеолардыңазаюынақатертөніптұр.Шатқалдаерекшеғ
ылымимаңызыбар,эндемикалықжәнесиреккездесетінөсімдіктүрлерібар. 

Сондықтансиреккездесетінжәнеэндемиктердіңазайып,жойлыпкетуқаупітөнгенөсімдіктердіанықтап,сар
алап,олардыңтаралуын(ареалын)анықтап,бүгінгіжайынбілуде,зерттелліпотырғанаймақ-
тыңфлорасынаталдаужасаудыңмаңызыүлкен. 

Мақаладаәржылдардаоқу-
далапрактикасынөткізубарысындажиналғанботаникалықматериалдарпайдаланылып,КішіАлматышатқал
ыныңөсімдіктержамылғысынажәнефлорасынажан-жақтыталдаужасалынды. 

КішіАлматышатқалыҚазақстандағыүлкенмегаполисАлматықаласынажақынорналасуынабайла-
ныстышатқалдыңөсімдікжамылғысынаәсеріөтезор,болғаныменфлорасысалыстырмалытүрдебиоло-
гиялықкөптүрлілігіменерекшеленеді.Ғылымимекемелерменарнайыботаникалықзерттеулердің,ғылымиәде
биеттердіңнегізіндебелгіліболғандай[2].КішіАлматышатқалыныңфлорасыныңнегізгісистематикалықтопт
арыныңарақатынасы1-кестедекөрсетілгендей.  

Кесте1. КішіАлматышатқалыфлорасыныңнегізгісистематикалықтоптарыныңарақатынасы  
Таксондар Тұқымдастар Туыстарсаны Түрлерсаны Жалпытүрлерсанынан,% 

Polypodiophyta 2 3 3 0.63 
2Eguisetophyta 1 1 1 0,21 
3Pinophyta 3 3 7 1,47 
4Magnoliphyta 55 224 468 97,71 
1classMagnoliopsida 48 187 377 78,71 
2classLiliopsida 7 37 91 19,0 
Барлығы 61 232 479 100%  

Гүлдіөсімдіктердіңтұқымдастары468түрдінемесежалпыфлораөсімдіктерінің97,7%құрайды.Жабықтұқ
ымдыөсімдіктердіңқосжарнақтыларкласына377түрнемесе78,7%,даражарнақтыларкласы91түрнемесе19,0
%құрайды,шаңжапырақтартәрізділерге3түрнемесе0,6%,қырықбуындылартәрізді-
лерге1түрнемесе0,2%жатады. 

КішіАлматышатқалыныңтерриториясындаІлеАлатауыныңбарлықнегізгітұқымдастаркездеседі. 
ОсығылымимақаладакелтірілгенКішіАлматышатқалыныңбиологиялықалуантүрлілігінсаралаудабірқат

арғылымидереккөздеріпайдаланылды[3]. 
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КішіАлматышатқалыфлорасыныңжүйелікқұрамы2-
кестедекөрсетілген.Кестедеқұрамында5түрбартұқымдастаркелтірілген.  

Кесте2. КішіАлматышатқалыныңфлорасыныңжүйелікспектрі  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КішіАлматышатқалыныңфлорасыныңжүйелікспектрі 
 

Кестеніңмәліметібойыншатұқымдастар,туыстаржәнетүрлерсаныжағынанКішіАлматышатқалы-
ныңфлорасыСолтүстікТянь-
Шаньтауларыжүйесініңфлоралыққұрамыжағынаназболыпкеледі.Кестеденбайқағанымыздайірітұқымдаст
арқатарынаAsteraceae-Астралылар(78түр,16,2),Poaceae-Қоңырбастар(52түр,10,9%),Fabacea-
Бұршақтар(26түр,5,4%),Lamiaceae-Тауқалақайлар(25түр,5,0%),Brassicaeae-
Орамжапырақтар(24түр,5,0%),Ranunculaceae-Сарғалдақтар,Rosaceae-Раушан-гүлдер,Scrophulariaceae-
Сабынкөктер(23түр,4,8%).Зерттеліпотырғантерриториядағытүрлерсанының57,2%жоғарыдаайтылған8тұқ
ымдастардыңүлесінетиеді. 

Туыстықкоэффициент,өсімдіктіңжалпытүрлерсаныныңтуыстарсаныныңкөрсеткішінеарақатынасы
пайыздықмөлшердекөрсетілуі.КішіАлматышатқалыныңфлорасындатуыстықкоэффи-циенті48,4%тең. 

КішіАлматышатқалыныңбүкілфлорасын8еңірітұқымдасқашаққанда,шатқалфлорасыныңжарты-
сынанкөбі(57,2%)аталғантұқымдастарғажатады. 

Орналасуыжағынанголарктикалықтұқымдастардың:Asteracea-Астралылар,Poaceae-
Қоңырбастар,Fabaceae-Бұршақтар,Lamiaceae-Тауқалақайлар,Brassicaceae-
Орамжапырақтарбасымболуы,КішіАлматышатқалыныңфлорасыботаникалықтерминалогияғасәйкеснегізі
ненжергіліктіфлораныңүштікэлементтеріненқұралған,сондықтанЕвразияныңматериктікфлорасынажатуы
керек.Бірақірі(жетекші)тұқымдастардыңарасындабореалдытұқымдастарRanunculaceae-
Сарғалдақтар,Rоаpsaceae- Раушангүл-
ділердіңкездесуіКішіАлматышатқалыфлорасыныңавтохтондыдамуынғанакөрсетіпқоймай,соныменқатарІ
леАлатауынамұздыкезеңдеАлтайжәнеСаянтауларыарқылыкіруімүмкінбореалдыжәнемезофильдіфлораға
жақынбайланысынкөрсетеді. 

КішіАлматышатқалыныңірітұқымдастарыныңфлоралықспектрі3-кестедекөрсетілген.  
Кесте3. КішіАлматышатқалыфлорасыныңжетекшітұқымдастары  

№ Тұқымдастар Туыссаны Түрлерсаны Жалпытүрлерсанынан,% 
1 Asteraceae-Астралылар 29 78 16,30 
2 Poaceae-Қоңырбастар 25 52 10,9 
3 Fabaeae-Бұршақтар 12 26 5,4 
4 Lamiaceae-Тауқалақайлар 14 25 5,2 
5 Brassicacece-Орамжапырақтар 10 24 5,0 
6 Ranunculaceae-Сарғалдақтар 11 23 4,8 
7 Rosaceae-Раушангүлдер 16 23 4,8 
8 Scrophulariaceae-Сабынкөктер 7 23 4,8 

№ Тұқымдастар Туыстар
саны 

Жалпытуыстарс
анынан% 

Түрлер
саны 

Жалпытүрлер
санынан% 

1 Poaceae(Gramineae)-Қоңырбастар 25 10,78 52 10,9 
2 Cyperaceaejuss-Қияқөлеңдер 4 1,73 15 3,14 
3 Liliaccaejuss-Лалагүлдер 3 1,3 10 2,09 
4 Alliaceaejuss-Жуалар 1 0,44 8 1,67 
5 SalicaceaeMirb-Талдар 2 0,87 8 1,67 
6 Polygonaceaejuss-Тарандар 3 1,3 10 2,09 
7 Caryophyllaceaejuss-Қалампырлар 10 4,31 22 4,6 
8 Ranunculaceaejuss-Сарғалдақтар 11 4,75 23 4,81 

9 Brassicaceae -Орамжапырақтар 10 4,31 24 5,01 
10 Rosaceaejuss-Раушангүлдер 16 6,9 23 4,81 
11 FabaceaeLinde-Бұршақтар 12 5,18 26 5,43 
12 PrimulaceaeVent-Примулалар 5 2,16 9 1,88 
13 Gentianaceaejuss-Көкгүлдер 6 2,59 11 2,3 
14 Boraginaceaejuss-Айлаулықтар 8 3,45 10 2,09 
15 Lamiaceae-Тауқалақайлар 14 6,04 25 5,22 
16 Sсrophulariaceaejuss-Сабынкөктер 7 3,02 23 4,81 
17 Asteraceae-Астралылар 29 12,5 78 16,29 
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КішіАлматышатқалыныңфлоралықспектрінкөршірегиондардыңфлоралықспектріменсалыстыр-

малыталдаужасау,КішіАлматышатқалытерритоиясыорналасқанІлеАлатауыныңфлорасыөтпелісипаттаеке
нітуралыпікірдірастайды,өйткеніІлеАлатаужотасыБореальдыжәнеЖерортатеңізініңшекарасындатұр.Мыс
алыКішіАлматышатқалының(ІлеАлатауы)флорасындаірітұқымдастардың"ар-
мандыондығына""оңтүстік"жерортатеңіздіктұқымдастарLiliaceae-ЛалагүлдержәнеChenopodiaceae-
Алаботаларкірмеген. 

КішіАлматышатқалындакездесетінөсімдіктердіңтіршілікформаларын(К.Раункиердіңклассифика-
циясыбойынша)талдаудабіріншіорындакөпжылдықшөптесінөсімдіктер-
гемикриптофиттер(358түрнемесе74,7%),оларөтекеңқоңырбастар,қияқөлеңдер,сарғалдақтар,қалампырлар,
сельдерейлер,тауқа-лақайларжәнеастралылартұқымдас-тарындакездеседі(кесте4). 

Екіншіорындажылдамдамукезеңібар(54түр,немесе11,3%)құрайтынбіржылдықсирекекіжылдықтеороф
итөсімдіктер.Оларерекшекөпкездесетінтұқымдастарқоңырбастар,айлаулықтар,сабынкөктержәнеастралыл
ар.  

Кесте4. КішіАлматышатқалындаөсімдіктерініңтіршілікформалары  

 
Үшіншіорында(34түрнемесе7,1%)құрамынажартылайбұташықтар,жартасөсімдіктері,жастықшаформа

лыжәнетөменгіөркендерменқыстайтынөсімдіктеркіретінхамефиттерорналасқан.Хамефиттерталдар,алабот
алар,бұршақтар,раушангүлділер,тауқалақайларжәнеастралылартұқымдастарындакеңтараған,бірақбұлтопт
ыңөсімдіктерідаражарнақтыларарасындамүлдемкездеспейді. 

Төртіншіорында(20түрнемесе4,2%)криптофиттер.Криптофиттертолығыменжуашықтыөсімдіктерарасы
ндаЛалагүлділержәнежуалартұқымдастарыкеңтараған. 

ФанерофиттернемесеүлкенсүректіағаштарКішіАлматышатқалындаеңазкездесетінтопнебары(13түрнем
есе2,7%)жәнеолартекқанақарағайлар,талдар,қайыңдар,раушангүлділер,жиделертұқымдаста-
рындакездеседі.Қалғанбарлықтұқымдастарарасындаағашформалыларжоқ. 

Әдеттеэкологиялықтоптардықоршағанортаныңмаңыздыформатүзушіфакторларыныңбірінебайланыст
ыанықтайды.КішіАлматышатқалыныңэкологиялықтоптары5-кестедекелтірілген.  

Кесте5. КішіАлматышатқалыфлорасыныңэкологиялыққұрамы 

 
КестеніңмәліметібойыншаКішіАлматышатқалындабіріншіорындамезофиттер(67,8%),екіншіорындаксе

рофиттер(25,9%),үшіншіорындагигрофиттер(6,3%). 
КішіАлматышатқалыҚазақстандағыеңүлкенмегаполисАлматықаласынажақынорналасуынабайланыст

ышатқалдыңөсімдікжамылғысынаантропогендікәсердіңүлкенболғаныменфлорасысалыс-
тырмалытүрдебиологиялықкөптүрлілігіменерекшеленеді. 

Ботаникалықзерттеулерменғылымимекемелердің,әдебиеттердіңнегізіндебелгіліболғандайКішіАлматы
шатқалыфлорасыныңнегізгісистематикалықтаксондарындажоғарыспоралыөсімдіктер4түр,ашықтұқымды
лар7түр,магнолиялар468түр,соныңішіндеқосжарнақтыларкласы377түрді,даражарнақтылар91түрдіқұрайд
ы. 

КішіАлматышатқалыфлорасыныңжүйелікспектрі61тұқымдас232туысқажататын479түр-
дентұрады. 

Тұқымдастар,туыстаржәнетүрлерсаныжағынанКішіАлматышатқалыныңфлорасыСолтүстікТянь-
Шаньтауларыжүйесініңфлоралыққұрамынаназболыпкеледі. 

КішіАлматышатқалындаөсімдіктердіңтіршілікформасыжағынанК.Раункиердіңклассификациясыбойы
ншабіріншіорындакөпжылдықшөптесінөсімдіктергемикриптофиттербасым.Екіншіорындажылдамдамуке

№ Өсімдіктердіңтіршілікформалары Түрлерсаны Жалпытүрлерсанынан,% 
1 Фанерофиттер 13 2,7 
2 Хамефиттер 34 7,1 
3 Гемикриптофиттер 358 74,7 
4 Криптофиттер 20 4,2 
5 Терофиттер 54 11,3 

Барлығы 479 100 

№ Экологиялықтоптары Түрлерсаны Жалпытүрлерсанынан,% 
1 Гидрофиттер - - 
2 Гигрофиттер 30 6,3 
3 Мезофиттер 325 67,8 
4 Ксерофиттер 124 25,9 

Барлығы; 479 100 
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зеңібарбіржылдықекіжылдықөсімдіктергерофиттеркөпболыпкеледі.Фанерофиттернемесеүлкенсүректіаға
штарКішіАлматышатқалындаеңазкездесетінөсімдіктер. 

Өсімдіктердіңэкологиялықтоптарынқоршағанортаныңмаңыздыформатүзушіфакторларыныңбірінебай
ланыстыанықтайды.Экологиялықтоптарданбіріншіорындамезофиттер(67,8%),екіншіорындаксерофиттер(
5,9%).  

1БигалиевА.Б.Проблемыокружающейсредыисохранениябиологическогоразнообразия.Қазақуниверситеті.- 
Алматы,2005-120с. 

2КокореваИ.И.ЖоңғаржәнеІлеАлатауындақорғаудықажетететінөсімдіктер.- Алматы,2007–60б. 
3ГруздинскийМ.Е.ПодолинеМалойАлматинки– Алма-Ата,1965-110с. 
4ИващенкоА.А.СокровищерастительногомираКазахстана- Алматы,2005-128с. 
5ҚалиевБӨсімдікатауларыныңтүсіндірмесөздігі- Алматы:«Сардар»баспаүйі,2012–504б. 
6АрыстанғалиевС.А.Қазақстанөсімдіктерініңқазақша-орысша-латыншаатауларсөздігі- Көкшетау,2013-

220б. 
7MinnesotaCountyBiologicalSurvey,ReportNo.31,1990,publishedbythestate'sDepartmentofNaturalResources,presentswor

konthatstate'sattempttoidentifylocationsofMinnesota'srarenaturalecosystems,theircomponentnaturalcommunities,andrareplan
tandanimalspecies. 

8Dr.EdwardE.SchillingbecameEditor-in-
ChiefforSystematicBotanyonJanuary1,1991.NewmanuscriptsshouldnowbesenttoDr.Schilling,DepartmentofBotany,University
ofTennessee,Knoxville,TN37996-1100.  

Резюме 
Сохранениегенетическогофондаествественнойфлорыибиоразнообразиявидовогосоставаявляетсяактуальнойпробл

емойсегодняшнегодня.Длярешениеэтойпроблемывозникаетнеобходимостьисследованиярастительногопокроваотдел
ьныхрайонов,регионовРеспубликиКазахстан.ОднойизмалоизученныхтерриторийявляетсяЗаилийскийАлатау,втомчи
сле,Малоалматинскоеущельедлякотороговлияниеантропогенноговоздействияусиливаетсяизгодавгод,всвязисэтимвст
аетвопросопроведениимониторингарастительногопокроваифлоры. 

ПорастительномупокровуифлореМалоалматинскогоущельенетдостаточнополноценныхиединыхнаучныхсведени
й. 

ВсвязисблизкойрасположенностьюМалоалматинскогоущельякгородуичастымсборомрастенийжителями,особенн
о,лекарственныхидругихполезныхрастений,возникаетопасностьсокращенияиисчезновениянекоторыхвидоврастений. 

Поэтомувыявлениеареаловираспространениередкихиэндемичныхрастений,атакжеанализфлорыизученно-
горегионаимеетбольшоезначение. 

НесмотрянабольшоевлияниенарастительныйпокровМалоалматинскогоущельеблизкойрасположенностикрупного
мегаполисаАлматы,флористическийсоставхарактеризуетсясравнительнобольшимбиологическимразнообразием.Под
аннымнаучныхучережденийиспециальныхботаническихисследований,понаучнымлитера-
турнымисточникамсоотношениеосновныхсистематическихгруппфлорыМалоалматинскогоущельевыгледитследующ
имобразом.Семействацветковыхрастенийсоставляют468видовили97,7%отобщейфлорыущелья.Изпокрытосеменных
растенийкдвудольнымотносятся377видовили78,7%,однодольным91видовили19,0%,папоротниковидные3видаили0,6
%,хвощевидные1видили0,2%. 

НатерриторииМалоалматинскогоущельеЗаилийскогоАлатаувстречаютсявсеосновныесемейства.Почислуродовив
идовфлораМалоалматинскогоущельеменьше,чемфлорыгорнойсистемыСеверногоТянь-
Шаня.Ккрупнымсемействамотносятся:Asteraceae-Астровые(78түр,16,2%),Poaceae-
Мятликовые(52түр,10,9%),Fabaceaе-Бобовые(26түр,5,4%),Lamiaceae-Яснотковые(25түр,5,0%),Brassicaсeae-
Капустные(24түр,5,0%),Ranunculaceae-Лютиковые,Rosaceae-Розоцветные,Scrophulariaceae-
Норичниковые(23түр,4,8%).Надолю8ведущихсемействприходится57,2%отобщегочиславидаисследуемойтерритории
. 

Ключевыеслова:Флора,таксоны,жизненныеформы,экологическиегруппы,гигрофит,мезофит,ксерофит,фанерофи
т,хамефит,гемикриптофит 

 
Summary 

Preservationofgeneticfundestvestvennofloraandbiodiversityofspeciescompositionisanurgentproblemtoday.Tosolvethisprob
lemitisnecessarytostudythevegetationcovercertainareas,regionsoftheRepublicofKazakhstan.Oneofthelittle-
studiedareasisIleAlatau,includingMaloalmatinskoeGorgeforwhichtheinfluenceofanthropogenicimpactisenhancedfromyeartoye
ar,inconnectionwiththequestionofthemonitoringofvegetationandflora. 

ByvegetationandfloraMaloalmatinskogogorgefullandthereisnotenoughscientificevidenceuniform. 
DuetothecloselocationMaloalmatinskogogorgetothecityandtheinhabitantsofthecollectionofplants,especiallymedicinalandot

herusefulplants,thereisariskreductionandextinctionofsomespecies. 
Therefore,theidentificationofareasanddistributionofrareandendemicplants,aswellasanalysisofthefloraofthestudiedregionisof

greatimportance. 
DespitethelargeimpactonvegetationMaloalmatinskogoGorgecloselyspacedlargecityofAlmaty,floristiccompositionischaract

erizedbyarelativelyhighbiologicaldiversity.Accordingtothescientificinstitutionandspecialbotanicalresearch,Scientificliteratures
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ourcesratioofthemaintaxonomicgroupsoffloraMaloalmatinskogoGorgevygleditfollows.Familyoffloweringplantsaccountfor468
species,or97.7%ofthetotalfloraofthegorge.Ofangiospermstobipartiteinclude377species,or78.7%,91monocotyledonousspecies,
or19.0%,3speciesoffern,or0.6%,1kindorclassoftheHorsetail0.2%. 

OntheterritoryofTrans-
IliAlataugorgeMaloalmatinskogomeetallthebasicfamily.BythenumberofgeneraandspeciesoffloraMaloalmatinskogogorgelessth
anthefloraofthemountainsystemoftheNorthernTienShan.Forlargefamiliesare:Asteraceae-Astrovye(78tүr,16,2%),Poaceae-
Poa(52tүr,10.9%),Fabaceae-Bobovye(26tүr,5,4%),Lamiaceae-Lamiaceae(25tүr,5.0%)Brassicaseae-
Cabbage(24tүr,5,0%),Ranunculaceae-Lyutikovye,Rosaceae-Rosaceae,Scrophulariaceae-
figwort(tүr23,4.8%).Theshareof8leadingfamiliesaccountfor57.2%ofthetotalnumberofspeciesstudiedarea. 

Keywords:Flora,taxa,lifeforms,environmentalgroups,Hygrophila,mesophyte,xerophyte,fanerofit,hamefit,gemikriptofit 
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ТАГАНСОРБЕНТТІҢЖАНУАРЛАРЖАСУШАСЫНЫҢ 
ҚҰРЫЛЫМЫНАӘСЕРКӨРСЕТУЕРЕКШЕЛІГІ 

 
З.Б.Тұңғышбаева– Абай атындағыҚазҰПУ-ніңпрофессоры,б.ғ.д. 

 
Қазіргікездебірқатарғалымдарқоршағанортаныңмутагендікфакторларыныңәсерінентуындағанжасушақұрылысын

дағыбұзылыстардықалпынакелтіруүшінсорбенттердіқолдануда.Бұлмақаладахлорлыкадмийдіңәсеркөрсетуіненкапил
ляржасушаларыныңұйымдасуқұрылымындадамығанбұзылыстардыҚазақстандаөндірілетінТагансорбентпенқалпына
келтіруқарастырылған.Жануарлардыхлорлыкадмийменуландырғаннанкейінгі1тәулікөткендегізерттеу,капиллярдағы
эндотелиоциттердіңісінгенінжәнецитоплазмалардадистрофиялықөзгерістержүргенінанықтады.Интерстициальдікеңіс
тікедәуірісінгенжәнекеңіген.Кадмийлікинтоксикацияданкейін,Таган-
сорбентқабылдағанжануарлардыңэндотелиоциттеріносымерзімдезерттеу,оларғадажоғарыдааталғанбелгілертәнекені
нкөрсетті.Морфометриялықанализжүргізунәтижесіэндотелиоциттердетүйіршіктіэндоплазмалықтор(ТЭТ)менГольдж
икомплексіндегіцистерналардыңедәуіркеңігенінанықтады.Яғни,екіншітәжірибеліктоптағыжануарлардаТЭТкөлемдік
тығыздығы44%,алТагансорбенталғанжануарларда39%артқан.Тіркелгенрибосома(ТР)жәнебосполисомалықрибосома
лардың(БПР)сандықтығыздықтарыекіншітәжірибеліктоптағыжануарларда46%және45%,Тагансорбентқабылдағанжа
нуарларда-
44%және43%сәйкестөмендеген.Митохондриялардың(МХ)көлемдіктығыздығы,солорганоидтыңісінуіменбөртуінәти
жесіндеТагансорбентқабылдамағанжануарларда53%,онықабылдағандарда49%артқаныанықталдыжәнеМХкристалар
ықысқарып,жойылуғажақындаған.Жасушадағытранспорттықпроцестердіңқарқындылығынкөрсететін,микропиноцит
оздықвезикулалардыңкөлем-
діктығыздықтарытөмендеген:базальдімикропиноцитоздықвезикулалардың(БМВ)көлемдіктығыздықтары60%және57
%,люминальді-54%және49%,цитоплазмалық-
56%және52%сәйкестөмендеген.Соныменқатар,екітоптағыжануарлардыңдаэндотелиоциттерініңапикальдібеткейлігін
дегімикробүрлерініңсаны80%және78%сәйкескеміген.ЗерттеунәтижесіндеТагансорбенттіңжасушаныңұйымдасуқұры
лымынапротекторлықәсеркөрсе-
туі7тәуліктенкейінқарқындап,21тәуліктежасушаныңұйымдасуқұрылымықалыптыжағдайғажетіпқалғаныкөрінісберді
. 

СонымененТагансорбентжасушаныңұйымдасуқұрылымынапротекторболаалатыныанықталды. 
Түйінсөздер:Жасуша,мутагендіфактор,хлорлыкадмий,Тагансорбент,эндотелиоцит,капилляр,уландыру,морфомет

рия 
 

Адамзаттарихында,адамденсаулығынемдеуменнығайтуүшінкөптегентабиғизаттардықолданғанжәнеол
ардықұнттапсақтаған.Оныңішіндееңкөрнектісіжәнепайдалысысазбалшықкеніболған.Ежелгіатақтыдәрігер
лерГален,Диоскоридөздерініңмедициналықпрактикасындасазбалшықтыкеңіненқолданғанынайтакетуқаж
ет.Аристотельасқазан-
ішекжәнетырысқақ(холера)ауруларынасазбалшықтықолдануқажетдепкеңесберген.РеволюцияғадейінгіРе
сейдеС.П.Боткинауруханадажүрек-тамыржүйесініңауруларына,тірек-
қимылаппаратыныңбұзылыстарына,базедауруларынажәнеөтқапшығынемдеукезіндесазбалшықтысуықко
мпрессретіндеқолданған.Жаңатарихтаемдеуүшінәртүрлітүргежататынсазбалшықтықолдануғаүлесқосқанр
есейлік,украин,грузинғалымдарыныңеңбектерізор.1974жылданбастапбентониттіксазбалшықтыңнегізінде
жасалғанпрепараттар«Гильаби»және«Тиха-
аскане»шығарылабастады,олардыңадсорбциялықжәнебүркегішқасиеттеріболған.1994жылыВ.Ф.Рудиченк
оныңбасқаруыменбіртопресейдіңжәнеукраинаныңғалымдарыпатогендімикро-
организмдерді,радионуклидтерді,ауырметалдардыадамжәнежануарларағзаларынаншығаружөніндетабиғи
минералдарнатрийлімонтмориллониттіжәнеклиноптилолиттіқолданып,клиникалықзерттеулержүргізді.Зе
рттеунәтижелеріжоғарыкөрсеткіштерберіп,жаңаөнертабысы«энтеросорбцияәдістері»патенттелді.Ғалымд
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ардыңзерттеунәтижесібойыншажасағанқорытындысы,натрийлімонтмориллонит-
тіңағзағакомплекстіәсеркөрсетуініңжағымдылығыбасқатабиғижәнежасандыэнтеросорбенттерденжоғарые
кенінкөрсетеді[1,2]. 

Қазақстанғалымдарынатрийлімонтмориллониткеклиникалықжәнеклиникағадейінзерттеулердітолықж
үргізіп,ресейменукраинағалымдарыныңжасағанқорытындыларынрастады.Жүргізілгенжұмыстардынегізге
алып,арнайытехнологияменөңделгеннатрийлімонтмориллонитҚазақстандапрофилактикалықжәнеемдеуп
репаратыретіндетіркеліп,«Тагансорбент»депаталды. 

Натрийлімонтмориллониттіңфизикалық-химиялықмаңыздыпараметрлері: 
1.Бөлшектербеткейлігініңсалыстырмалыкөлемдіболуы(800м2/гартық). 
2.Алмасукомплексімагний,кальцийжәненатрийкатиондарынантұрады. 
3.Ағзанымикроэлементтерменқамтамасызетуі:темір,кремний,марганец,селен,мысжәнебасқалар. 
4.Минералбөлшектерініңтерісзарядтары. 
5.Минералдардыңісінужәнебүркегішқасиеттері. 
Осыаталғанкөптегенқасиеттерінебайланысты«Тагансорбентті»шығутегіәртүрлідизентерияныемдеукез

індежағымдынәтижеалуүшінқолданады.Зарядталғанбөлшектерпатогендікмикробтардықоршап,токсиндер
дісорады,соғанбайланыстыащыішектіңтүктеріменқанайналымыныңарасындағыалмасупроцестеріқалпына
келген.Өсімдіктектіаллергиялыққұбылыстардыңертежәнеортасатылары-
на«Тагансорбентті»қолданутезқалпынакелтірген.Оныаппликациятүрінде,ішкежәнесыртқа,көздішаюғақол
дануғаболатыныкөрсетілген[1,2,3,4]. 

Практикада«Тагансорбент»кеңіненсапасызтамақпенсуқабылдағаннанкейінгіасқазан-
ішектрактісініңбұзылыстарында,қыжылдаупайдаболғандақолданылады. 

Қазақстандағыдәрілікзаттарреестрінде«Тагансорбентті»тіркегенненкейінде,ғалымдароныңәсеркөрсету
інклиникалықпрактикадаәлідезерттеуүстінде.«Тагансорбенттен»кейінкейбірфитопрепарат-
тардықолдануолардыңәсерінкүшейтіп,ағзаныңжалпыиммундыққорғанысыннығайтатыныанықтал-
ды.Қорғасынтұздарымензақымданғантышқандарға,«Тагансорбентті»қолданып,жануарлардыңағзасынтаза
ртумақсатындазерттеужұмыстарынжүргізген.Осыжұмыстыңнәтижесінде,аталғанпрепа-раттекасқазан-
ішектрактысынтазартыпғанақоймай,соныменқатарқандыжәнелимфанытазартаты-нынкөрсеткен[1,5,6,7]. 

Әдебиеттердегіосымәліметтерментанысаотырып,бізхлорлыкадмийдіңағзағаәсеркөрсетуіөтеаззерттелге
нінанықтап,жануарларғатәжірибежүргіздік. 

Жұмысмақсаты:ХлорлыкадмийменсозылмалыуландырукезіндегіжәнеТагансорбентпентүзету-
денкейінгілимфатүйініндегіқанкапиллярыныңұйымдасуқұрылымынзерттеу. 

Материалдарменәдістер:зерттеуматериалыретіндеВистарсаласынажататынақегеуқұйрықтар-
дыңқызылиектерініңұлпаларыалынды.Экспериментальдімоделдіжасаубарысындатұрақтытүрдеегеуқұйры
қтардыуландыруүшінхлорлыкадмийқолданылды.Тәуліксайынтаңғысағаттарда(8-9сағат-
та)2,5айбарысында,жануарлардыңәркилограммсалмағынесептейотырып,қалыптывивариялықрационға3,0
мгхлорлыкадмийқосыпберілді,қызылиекұлпаларыныңұйымдасуқұрылымынтүзеуүшінТагансорбентқолда
нылды.Жануарларды3топқабөлдік:Бірінші–бақылау;Екінші–экзотоксикозбен;Үшінші–
энтеросорбциялықжағдайдағылар(тәуліксайын30күнбарысындажануарлардыңәркилограммсалмағынесеп
тейотырып,қалыптырационға1граммТагансорбентқосыпберілді).Барлықтоптағыжануарладызерттеухлорл
ыкадмийментұрақтытүрде2,5айуландырып,үшіншітоптағыжануарларға30тәулікбойырациондарынаТаган
сорбентқосыпбергенненкейінгі1,7,21тәуліктердежүргізілді. 

Жануарларғадекапитацияжасағаннанкейін,Телесницкийерітіндісіндематериалфиксацияланды.Біртәулі
кбойыматериалфиксатордатұрғаннанкейін,ол70%этилспиртінентұратынерітіндігесалынды.Үлгілерқабыл
данғанжалпыәдістербойыншадайындалды.Мүшелер5-
6%тазабалаусақосылғанпарафиндіблоктарменқапталды.Микротомныңкөмегіменқалыңдығы5-
6мкмпарафиндікесінділердайындалды.КесінділерМайергематоксилиніменжәнеэозинмен,азурІІ-
эозинменбоялды(ЕлисеевВ.Г.жәнебасқалар,1967;LakhminarasimhanA.,RidwajK.I.,1986).Боялғанпрепаратта
рдыңбетіканадалықбальзамменжабылып,микроскоппензерттелді. 

Нәтижелер:Капиллярқабырғасы,онықоршағандәнекерұлпалардыңфункциясыжәнеморфология-
сыментығызбайланыстыжәнеөтежұқаүшқабаттантұрады–
ішкіқабаты,базальдімембранағабекінгенэндотелий;ортаңғықабаты,перициттер,олдабазальдімембранақұра
мынакіреді;сыртқықабатыаморф-тызатпенқоршалғанадвентициальдіжасушалар. 

Бақылаутобындағыжануарлардыңлимфатүйініндегікапиллярдыңжасушалары–
эндотелиоциттермикроскопастындаанықкөрінеді.Соныменқатар,базальдімембрана,перициттер,адвентици
альдіжасушаларменкапиллярқуысыдажақсыанықкөрінісберді. 
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Жануарлардыхлорлыкадмийменуландырғаннанкейінгі1тәулікөткендегізерттеу,капиллярдағыэндотели
оциттердіңісінгенінжәнецитоплазмалардадистрофиялықөзгерістержүргенінанықтады.Интерстициальдіке
ңістікедәуірісінгенжәнекеңіген.Кадмийлікинтоксикацияданкейін,Тагансорбентқабылдағанжануарлардыңэ
ндотелиоциттеріносымерзімдезерттеу,оларғадажоғарыдааталғанбелгілертәнекенінкөрсетті.Морфометрия
лықанализжүргізунәтижесіэндотелиоциттердетүйіршіктіэндоплаз-
малықтор(ТЭТ)менГольджикомплексіндегіцистерналардыңедәуіркеңігенінанықтады.Яғни,екіншітәжіриб
еліктоптағыжануарлардаТЭТкөлемдіктығыздығы44%,алТагансорбенталғанжануарларда39%артқан.Тірке
лгенрибосома(ТР)жәнебосполисомалықрибосомалардың(БПР)сандықтығыздықта-
рыекіншітәжірибеліктоптағыжануарларда46%және45%,Тагансорбенталғанжануарларда-
44%және43%сәйкестөмендеген.Митохондриялардың(МХ)көлемдіктығыздығы,солорганоидтыңісінуіменб
өртуінәтижесіндеТагансорбентқабылдамағанжануарларда53%,онықабылдағандарда49%артқаныанықталд
ыжәнеМХкристаларықысқарып,жойылуғажақындаған.Жасушадағытранспорттықпроцес-
тердіңқарқындылығынкөрсететін,микропиноцитоздықвезикулалардыңкөлемдіктығыздықтарытөмен-
деген:базальдімикропиноцитоздықвезикулалардың(БМВ)көлемдіктығыздықтары60%және57%,люминаль
ді-54%және49%,цитоплазмалық-
56%және52%сәйкестөмендеген.Соныменбірге,екітоптағыжануарлардыңдаэндотелиоциттерініңапикальді
беткейлігіндегімикробүрлерініңсаны80%және78%сәйкескеміген. 

Соныменен,хлорлыкадмийменуландырғаннанкейінгі1тәулікөткенде,Тагансорбенталмағанжәнеоныалғ
анжануарлардыңкапиллярларындағыэндотелиоциттердізерттеубарысында,көрінісберудәрежесібойыншаа
йырмашылықтарыжоқ,бірбағыттағықұрылымдықөзгерістеранықталды.Бұлөзгерістер,жасушаныңісінуіне
байланысты,дистрофиялықпроцестердіңкапиллярдағыэндотелиоцит-
тердедамығанынкөрсетеді.Соныңнәтижесіндебелоктысинтездейтін,энергетикалықжәнетранспорт-
тықфункциялардыңтөмендегеніндәлелдейді.ТЭТмембраналарындарибосомалармөлшерініңтөменде-
гені,микропиноцитоздықвезикулаларменмикробүрлерсаныныңкемігені,митохондриялардыңісінген-
деріанықталды.Қантамырыкапиллярындағыэндотелиоциттердіңқұрылымдық-функциональдіұйымда-
суынТагансорбенттіқолданғаннанкейін,1тәулікөткендезерттеу,сорбенттіңмаңыздыәсеркөрсетеалмағанын
анықтады.Бұлжағдай,препаратөзініңсорбциялыққасиетінөтеазуақытқолданубарысындатолықкөрсетеалма
уыменбайланыстыболуымүмкін. 

7тәулікөткендезерттеу,жасушалардыңісінгеніменцитоплазмаларындағыдистрофиялықөзгерістер-
діңсақталғанынкөрсетті.Интерстициальдікеңістіктіңедәуірісінгеніжәнекеңігенідесақталған.Кадмий-
лікинтоксикацияданкейін,Тагансорбентқабылдағанжануарлардыңкапиллярларындағыэндотелиоцит-
терінзерттеу,оларғадажоғарыдааталғанбелгілерәлідетәнекенінкөрсетті.Эндотелиоциттергежүргі-
зілгенморфометриялықанализТЭТменГольджикомплексіндегіцистерналардыңедәуіркеңігенісақтал-
ғанынанықтады.ЕкіншітәжірибеліктоптағыжануарлардаТЭТкөлемдіктығыздығы39%,алТагансор-
бенталғанжануарларда30%артық.ТРжәнеБПРсандықтығыздықтарыТагансорбенталмағанжануар-
ларда40%және35%,алғандарда-35%және32%сәйкестөменекеніанықталды.МХкөлемдіктығызды-
ғы,солорганоидтыңісінуіменбөртуінәтижесіндеТагансорбенталмағанжануарларда39%артық,сорбентқабы
лдағандардыбақылаутобыныңкөрсеткіштеріменсалыстырғанда36%жоғарыболған.МХкристаларыәлідебол
сақысқа. 

Жасушадағытранспорттықпроцестердіңқарқындылығынкөрсететін,микропиноцитоздықвезикула-
лардыңкөлемдіктығыздықтарыдатөмен.БМВкөлемдіктығыздықтары46%және41%,люминальді-
43%және37%,цитоплазмалық-47%және27%сәйкестөменболса,екітоптағыжануарлардыңдаэндоте-
лиоциттерініңапикальдібеткейіндегімикробүрлерсаны67%және62%сәйкескемекеніанықталды. 

Соныменен,уландыруданкейін,7тәулікөткенде,екіншітоптағыжануарлардыңэндотелиоциттерінзерттеу,
көрінісберудәрежесібойыншаәлсізайырмашылықтарыбар,бірбағыттағықұрылымдықөзгерістердіңсақталға
нынанықтады.Тагансорбенттіқабылдағанжануарлардаэндотелиоциттерқұрылы-
мындажәнеМХісінупроцестерініңбасылыпкележатқанынкөрсетті.Сірә,бұлқұбылыссорбенттердіңсорбция
лыққасиетініңбасталуыменбайланыстыболуымүмкін. 

Жануарларуландыруданкейінгі21тәулікөткендеэндотелиоциттердіңұйымдасуқұрылымыназерттеу,екін
шітоптағыжануарлардыңжасушаларындағыісінгенқұбылыстыңсақталғанынкөрсетті.Интерстициальдікеңі
стіктердіңедәуірбөрткеніжәнекеңігеніТагансорбенталмағанжануарлардаайқынкөрінісберді.Морфометрия
лықанализжүргізіп,бақылаутобындағыкөрсеткіштерменсалыстырғанда,екіншітәжірибеліктоптағыжануар
лардаТЭТцистерналардыңкеңігенісақталған,көлемдіктығыздықта-
рындаайырмашылықбар.ТРжәнеБПРсандықтығыздықтарытөмендегенісақталып,27%және20%сәйкесболд
ы.МХкөлемдіктығыздықтары10%жоғары,кристаларсанытөмен.БМВкөлемдіктығыздық-
тарыныңтөмендегенісақталып,34%құрды.Цитоплазмалықмикропиноцитоздықвезикулалардыңкөлем-
діктығыздықтары-
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33%төменболды.Эндотелиоциттердіңапикальдібеткейіндегімикробүрлерсаныекітоптағыжануарларда44%
және17%сәйкескемігеніанықталды. 

Тагансорбентқабылдағанжануарлардыңэндотелиоциттеріносымерзімдезерттеу,олардыңұйымдасуқұры
лымдарықалыптығажақындағанынкөрсетті.ТРсандықтығыздықтарыныңтөмендігі14%құрса,БПРсандықт
ығыздықтары11%төмен.Жасушаларындағыбарлықмикропиноцитоздықвезикулалардыңкөлемдіктығызды
қтарыныңқосындысын,бақылаутобыменсалыстырғанда8%төменболды.Эндотелио-
циттердіңапикальдібеткейіндегімикробүрлерсаны17%кемекеніанықталды. 

Соныменен,кадмийлікинтоксикацияданкейін,21тәулікөткенде,екітәжірибеліктоптағы,Тагансор-
бенталмағанжануарларкапиллярындағыэндотелиоциттердізерттеу,жасушаларультрақұрылымыныңжары
м-
жартылайқалпынакелебастағанынкөрсеттіжәнедистрофиялықпроцестерсақталған,,оғанТЭТмембраналары
ныңісінуінебайланысты,белоктардыңсинтезделуіжәнетранспорттықфункциялардыңтөмендегеніжатады.А
лТагансорбенталғанжануарлардалимфатүйінініңқалыптыжағдайғажақындаға-
ныанықталды.МХ,ТЭТцистерналарындағыжәнежалпыжасушалардағыісінупроцестерініңжойылға-
нын,цитоплазмалықжәнелюминальдімикропиноцитоздықвезикулалардыңкөлемдіктығыздықтарықалпына
келген.Сірә,бұлқұбылысТагансорбенттіңпротекторлықәсербергеніменсорбенттердіңсорбциялыққасиетіні
ңәріқарайқарқындыәсеркөрсетуінебайланыстыжүруімүмкін.Бірақ,ТРсандықтығыздықтарыныңтөменболу
ы,эндотелиоциттердіңбелок-
синтездейтінфункцияларыныңқалпынатолықкелмегенінбайқатты.Бұлкөрінісіұлпаларменағзадағыкадмийт
ұздарыныңжасушалардантолықшығарылмағаныменсипатталуымүмкін.  
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Резюме 
Внастоящеевремярядученыеиспользуютсорбентыдлякоррекциинарушенийворганизационнойструктуреклетокотм

утагенныхфакторовокружающейсреды.Вэтойстатьерассмотреныкоррекцияструктурнойорганизацииклетоккапилляро
всорбентомприэкзотоксикозехлористымкадмием.ВчастностиТагансорбентом,котрыйпроизво-
дитсявКазахстане.Исследованиеструктурнойорганизацииэндотелиоцитовлимфоузлачерезсуткипослевведенияхлорис
тогокадмияувсехисследуемыхживотныхотмечалиналичиедистрофическихизмененийвцитоплазмеиотекаклетокпосра
внениюсэндотелиоцитамикапилляровинтактнойгруппы.Наблюдализначительныйотекирасширениеинтерстициальны
хпространств.Эндотелиоцитыкровеносныхкапилляровлимфатическихузловживот-
ных,получавшихТагансорбент,вэтотсрокисследованияимелисходноестроение.Морфометрическийанализэндотелиоц
итовкровеносныхкапилляроввыявилзначительноерасширениецистернГЭРикомплексаГольджи.Приэтомобъемнаяпло
тностьГЭРвозрасталавовторойгруппеживотныхна44%и39%уживотныхполучавшихТаган-
сорбентотносительнозначенийконтрольнойгруппы.Численнаяплотностьприкрепленныхрибосом(ПР)уменьша-
ласьна46%,свободныеполисомальныерибосомы(СПР)-
на45%.ОбъемнаяплотностьМХувеличиваласьзасчетотекаинабуханияданныхорганоидовна53%и49%соответственно.
Вданныхорганоидахпрактическиотсутство-
валикристы.Снижалисьобъемныеплотностимикропиноцитозныхвезикул,отражающиеинтенсивностьтранспорт-
ныхпроцессоввклетках:БМВна60%и570%,ЛМВ–на54%и49%,ЦМВ–
на56%и52%,соответственно.Приэтомуменьшалоськоличествомикроворсинокнаапикальнойповерхностиэндотелиоци
товна83%и78%соответ-ственно.Результатыисследованияпоказали,что7-
дневноеиспользованиеТагансорбентаприводиткинтенсивномувыведениютоксикантаизорганизмаживотныхи21-
дневноеиспользованиеоказывалопротективноедействиенаструктурно-
функциональнуюорганизациюэндотелиоцитовкровеносныхкапилляровлимфатическихузлов–исчезалонабухание. 
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Такимобразом,действиехлористогокадмиянаструктурнуюорганизациюклеткиприводиткразвитиюдистро-
фическихизменений,использованиеТагансорбенаоказывалопротективноедействие. 

Ключевыеслова:клетка,мутагенныйфактор,хлористыйкадмий,Тагансорбент,эндотелиоцит,капилляр,экзотоксик
оз,морфометрия 

 
Summary 

Currently,anumberofscientistsusesorbentsforthecorrectionofviolationsintheorganizationalstructureofthecellsfromthemutag
enicenvironmentalfactors.ThisarticlediscussesthecorrectionofthestructuralorganizationofthecellsofcapillariessorbentwhenEcot
oxicitychloridecadmium.InparticularTagansorbent,whichisproducedinKazakhstan.Thestudyofthestructuralorganizationoftheen
dothelialcellsofthelymphnodethroughthedayafteradministrationofcadmiumchlorideinallexaminedanimalshadnotedthepresence
ofdegenerativechangesinthecytoplasmandswellingofthecellscomparedtoendothelialcellsofcapillariesintheintactgroup.Observed
significantswellingandexpansionoftheinterstitialspaces.TheendothelialcellsofbloodcapillarieslymphnodesofanimalstreatedTag
ansorbent,inthisperiodofthestudyhadasimilarstructure.Morphometricanalysisoftheendothelialcellsofbloodcapillariesrevealedasi
gnificantexpansionofGERtanksandGolgicomplex.WhilebulkdensityGERincreasedinthesecondgroupofanimalsby44%and39%i
nanimalstreatedwithTagansorbentrelativevaluesofthecontrolgroup.Thenumericaldensityofattachedribosomes(PR)decreasedby
46%,availablepolyanalineribosomes(AB)-
45%.BulkdensityMXincreasedduetoedemaandswellingoftheseorganellesby53%and49%,respectively.Intheseorganelleswaspra
cticallyabsentChrista.Decreasedbulkdensitymicropinocytosisvesicles,reflectingtheintensityoftransportprocessesincells:BMW6
0%I%,LMVby54%and49%,CMV,56%and52%,respectively.Thisdecreasedthenumberofmicrovilliontheapicalsurfaceofendoth
elialcellsby83%and78%,respectively.Theresultsshowedthat7-
dayuseofTransorbentleadstorapidexcretionofthetoxicantfromthebodyofanimalsand21-
dayusehadaprotectiveeffectonthestructural-
functionalorganizationoftheendothelialcellsofbloodcapillarieslymphnodeswereswellingdisappeared. 

Thus,theeffectofcadmiumchlorideonthestructuralorganizationofcellsleadstothedevelopmentofdystrophicchangesusingTran
salpinahadaprotectiveeffect. 

Keywords:cell,themutationfactor,cadmiumchloride,Tagansorbent,endotheliocyte,capillary,ecotoxins,morphometry 
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КАРТОПТЫҢБУДАНТҰҚЫМДАРЫНАНӨСІРУ 
БІРІНШІЖЫЛҒЫТҮЙНЕКТІҰРПАҒЫНАЛУ 

 
Т.А.Ашимов–а.ш.ғ.к.,АбайатындағыҚазҰПУ-ніңпрофессоры, 

А.Б.Ильясова–АбайатындағыҚазҰПУ-ніңмагистранты 
 
Картопдақылынтұқымменкөбейтуонытұқымдастырудажәнесараптаудаөтебағалыәдіс.Осыәдістімақаладашаруаш

ылықжағдайындаөндірістеенгізіліп,оныңнәтижелерітуралыжұмыстанмәліметтеркелтірілген.Бұлжұмыстыңнегізгімақ
сатывирустардантазашаруашылықтарғақажеттітұқымдықматериалалу.Алынғанматериалтауарлыкартопөндірудебаға
лытұқымдықматериалболыпсаналады. 

Соныменқатармақаладакартопөркендеріненолардыңтұқымдықжидектерінжинап,оданәріқарайдәнде-
рінтазалапалутехнологиясыкөрсетілген.Бұндайжұмыс1930жылықарапайымтүрдеҚазақстанныңклиматтызонала
рындаөсіругеталпынысжасалынған.Еліміздіңауарайыныңөтекүштіқұбылмалығынабайланысты,аурудантазабаға
лыматериалдыңөздеріөсімдіктіңбірвегетациялықдәуіріндеақбактериалдывирустыауру-
лармензалалданыпкетеді.Соныменқатармақалададақылдыкөшетарқылыөсірудежылыжайлардаегіпөсірутехноло
гиясыкелтірілген. 

Мақаладакөрсетілгентәжірибежұмыстарыныңнәтижесінеқарағандааурудантазаөсімдіктерденалынғандәндердіңте
ориялықжәнепрактикалықмаңыздылығыныңнәтижесінебайланыстыауруларынантазаегілетінматериалалудыңжәнеөсі
мдікөсірудіңтиімдітехнологиялықжолдардыөндіріскеенгізудемаңыздылығыныңзорекенікөрсетіледі. 

Еліміздеауарайыныңконтиненталдығынабайланысты,аурулардыңтаралужолдарыкөпжәнеқұрғақшылыққаарзанға
түсетінәдістердіпайдалануөтетиімді.Бұләдістітекқанатауарлыкартопөндірудеемессоныменқатарселекциясындапайда
лануғаболады.Ғалымдардыңзерттеулерінеқарағандабіріншіжылғыкартоптүйнектеріненалынғантұқымдықматериалда
рданалынғанөнімніңмөлшерівируссызсуперэлитатұқымдықматериалданалынғанөнімненкемтүспейді.Тұқымменөсірг
ендеалынғантүйнектердіңөсімдіктерініңсорттықбелгілерденажырауыолардыңөнімділігінеәсеретпейді.Сондайақбұлә
дістіңтиімділігікартопөсімдігініңжидеккөпбайлағанжылдарытұқымдықматериалдаалдынала5-
6жылғадейінгіуақытқажинап,сақтауғаболады.Осыуақытмерзіміндетұқымөзініңөнгіштігінжәнеөнгіштікқарқындылығ
ынсақтайалады. 

БіздіңтәжрибежұмысымызғақарағандаШығысҚазақстаноблысыныңклиматтықжағдайларындатұқымдықматериал
данкөшетарқылыөсіріпалуғаболады.30мыңдайөсімдіктүріненбіз550кг-
дайәртүрлікөлемдегібіріншіжылғытүйнектеріалынды. 

Түйінсөздер:жидек,түйнек,залалдану,суперэлита,лента,өскін,полиэтилен,жылыжай,көшет,будан,тыңайытқыш,ге
рбицид,тұқымдастыру 
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Халықтыазықтүлікпенжәнеөндірістішикизатпенқамтамасызетуүшінеңбіріншіжоғарыөнімберетінаурул

арғатөзімдісорттаршығарусоныменқатарвирусауруларынантазатұқымдықматериал-
дарменқамтамасызету.Осыныңнегізіндеөтемаңыздымәселелердіңбіріөртүрліөдістердіпайдаланаотырыпви
русауруларыныңзалалдарынантазакартоптұқымдарыналу. 

Қазіргікездекартоптытұқымыменкөбетудіңөтебағалыәдістерізерттелініпөндіріскеұсынылған.Қазіргікез
деРеспубликамыздыңәртүрліклиматтықзоналарынасәйкескартоптытұқымдастырудыңғылыминегіздегіжү
йесіреспубликазоналарынасәйкесбіржүйегекелтірілген.Осылардыңішіндеерекшеқызығушылықтуғызатын
картоптыдәніненкөбейтіп,вирусауруларынантазатұқымдықтүйнектіматериалалу.Бұлкөптегенғалымдарды
ңзерттеулерібойыншакартопттыңөнімділігінарттырудыңэкономикалықтиімдіжолыболыпсаналады. 

Картопегілетінжеркөлемініңартуынақарамастаноданалынатынөнімніңмөлшеріхалқымыздыңталабынқ
анағаттандыраалмайотыр.Осыныңбірнегізгібірсебебі,республикакөлеміндегікартопегісті-
гіндевирусты,бактериалдыжәнесаңырауқұлақтыаурулардыңкөптаралуыныңәсеріненболыпотыр.Осығанба
йланыстытауарлыкартопөндірудетұқымдықматериалдыкартоптыдәніарқылыөсіріп,бағалыматериалалуды
ңмаңызызорболыпотыр.Осымәселенішешуүшінтұқымдыалудыңтехнология-
сынөндіріскеенгізіп,оданбарлықаурулардантазатұқымдықматериалалудыңмаңыздылығыөсіпотыр. 

Жоғарыдакөрсетілгенмәселелергебайланыстыбізбіріншіжылғытүйнектіматериалдыбудантұқым-
дарынжылыжайлардакөшетарқылыөсіріп,әріқарайегістікжағдайдатұқымдықматериалалуғамақсатқойдық.
КартоптытұқымыменкөбейтудіңқолеңбегінкөпқәжететуінеқарамастанТМДелдерініңсоныменқатарреспуб
ликамыздыңәртүрліклиматтықзоналарындакөптегенғалымдаркартоптыңбірін-
шіжылғыөнімінжоғарыдеңгейдеалған.Осыжұмыстыңбарысындакартоптыңвирусауруларыменкүресуешуа
қыттамаңыздылығынжоймайды. 

Ф.С.Солодников/1;2/,айтуыбойыншаҚазахстандағылымизерттеукешендері(соныңішіндеВ.И.Ленинаты
ндағыбүкілодақтықауылшаруашылықакадемиясыныңҚазахстандағыфилиалысоныменқатаркартопжәнекө
көнісғылымизерттеуинститутындаОңтүстікҚазахстанОблысыныңТүлкібасауданындағыПобедаколхозынд
а,осыоблыстыңАқтөбеауданындаIIIИнтернационалатында-
ғыколхозындакартоптыдәніменөсірудіңтәжрибиелеріболған).Ауарайыөсімдіккетиімдіжағдайдаоныңішінд
етаулыаудандардакартоптыңжидектүзетінсорттарыныңбіргектаржеріненалынғанкартопдәндеріжүздегенг
ектаржердікөшетпенөсіругеқамтамасызетеалады. 

А.С.Удовицкий/3/Қостанайоблысыныңтәжрибестансиясыныңжеріндекартоптұқымынтікелейегістікже
ргесебуарқылыдаөнімалуғаболатынындәлелдеді.Ғалымдардыңтәжрибелерінеқарағандабіріншіжылғыкарт
оптүйнектеріненөнімдівируссызсуперэлитатұқымдықматериалыныңөніміненкембермейдідепсанайды.А.С
.Удовицкийжоғарыөнімдітауарлыкартопалуүшін,тұқымдықматериалдыбіріншіжылғыкартоптүйнектерінп
айдаланудыұсынады.Оныңайтуыбойыншасорттықбелгілердіңажырауыбіріншіжылғытүйнекалудаөсімдікт
іңөнімділігінеәсеретпейді. 

АурудантазаөсімдікалуүшінА.Вовкөсімдікалудакартоптың2-3жылсақталғантұқымдарынпайда-
ланудыұсынады,бұндайжағдайдаоныңайтуыншаөнімдевирускездеспейдідепсанайды/4/. 

В.С.СолодниковөзініңзерттеулерінҚазахстанныңоңтүстікшығысындажүргіссе/2/,алА.С.Лахинеліміздің
таулыжерлеріндезерттеужұмыстарынжүргізіпсоныңнәтижесіндеартопдәндері3жылғадейінөзініңөнгіштігі
нарттыратынындәлелдегенсолсебептенкартопегістігіндежидектердікөпбайла-
ғанжылдарыкөпмөлшердедәндерінжинапалып,келесіжылдардапайдалануғаболатынындәлелдеді. 

Жоғарыдакөрсетілгентәжрибежұмыстарыныңнәтижесінеқарағандааурудантазаөсімдіктерденалынғанд
әндердіңтеориялықжәнепрактикалықмаңыздылығыныңнәтижесінебайланысты,вируссызтұқымдықматери
алалудыңжәнеөсімдікөсірудіңтиімдітехнологиялықжолдардыөндіріскеенгізудемаңыздылығызорекенінкө
рсетеді.Еліміздекартопшаруашылығыныңдамуынабайланыстыбұләдістіңмаңыздылығыөсіпкеледісолсебе
птендетиянақтытүрдезерттеудіқажететеді.Еліміздіңауарайыныңөтеконтиненталдығынабайланыстыкартоп
тыңдәніналуүшінарнайыталдаужұмыстарынжүргізудіңқажеттілігінарттырудасоныңнегізіндеғанабізбарын
шавирустардантазаматериалдараламыз.Бұлтекқанакартоптытұқымдастырудағанаемес,оныңсараптаужұм
ыстарындасоныменқатартауарлыкартопөндірудеқажет. 

БіздіңтәжрибежұмысымызШығысҚазахстаноблысыныңЗайсанауданындажүргізілді.Бұлтәжрибежұмы
сымыздабізжидектіжақсыбайлайтынПриекульскийраннийөсімдіктерініңөзімен-
өзітозаңданунәтижесіндеалынғандәндерпайдаланылды. 

Біріншіжылғымайдатүйнектералуүшінбіздәндіөтежиісептік.СебуәдісінТимирязоватындағыауылшаруа
шылықакадемиясыныңұсынғанбесқатарлыленталапсебуәдісінпайдаландық.Лентадағықатарарасы20смдей
.1кв.м.,0,5грамдайтұқымкетті.Тұқымдытопырақтыңауыр-жеңілдігінебайла-нысты0,5-
1смдейтереңдіккесебілді.Себералдындақұмменнеболмасақұрғақтопырақпенмүмкіндігіболғандатүіршіктіс
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уперфосфатпенараластырыпсебеді.Құрғақтұқымдарауарайыжылыылғалдыжағдайда8-
10күндеөніпшығады.Кейбіржағдайдатұқымдысебугебіртәулікқалғандасулайды,неболмасаөсімдіктіңөсімі
нжылдамдататынертінділердеұстайды/5/. 

Тұқымсебілетінжердіңтопырағыөтеқұнарлы,ылғалдыжәнеарамшөптердентазаболукерек.Тұқымныңтез
өніпшығуынажеңілтопырақтарөтетиімді.Себебі,картопдәндеріөтеұсақжәнеалғашқышыққанөсінділеріәлж
уазбаяуөсетінболыпкеледі.Бұндайжерлергеауарайынабайланыстыеңжоғарғыкартопдақылынаберетінтыңа
йтқыштыңмөлшерінберуқажет.Топырақөңдеужұмыстарымұқиятжәнетиянақтыжүргізілуқажет. 

Біріншіжылғытүйнектердіжеңілөсіруүшінегістікті2-
3см.тереңдіктеқарашірікпенжабындауөтетиімді.Қарашіріктіболмағанжағдайдабұлжерлердімөлдірпленкал
арменжабуғаболады,тұқымөніпшыққаннанкейінпленканыалыптастауғаболады.Өскіндералғашкезде1айбо
йыбаяунашарөседі,осыкездетиянақтытүрдемұқияатарамшөппенкүреседі.Арамшөптіқұртуүшінгербицидте
рдіқолдануғаболады.(ДНОКнемесе2-4Д1кв.м.,жерге0,8грмөлшерде)
 қалайболғандадажаңашыққанөскіндер-діңқатарарасынмұқияатқопсытыпотыруқажет.  

Жазбойыөсімдіктіңтүбінқопсытужәнеқатарарасынбосатужаңбырданкейіннеболмасасуаруданкейінқайт
аланыпотырылады.Ауарайықұрғақболғанжағдайдақолдансуарыпотырамыз.Өсімдіктіңөсуінебайланыстыт
үбінтопырақпенүйіпотырудыңмаңызыөтезор. 

Өскіндердіңөнімінкартопдақылдарыныңөнімінжинапболғаннанкейіналуғаболады.Өскіндержақсыөнім
бергенжағдайда1кв.м.,жерден3кг-
ғадейінбіріншіжылғытүйнектердіалуғаболады.Бұлөнімдердікәдімгікартопсақтайтынқоймалардаұстауғабо
лады. 

Бізкартопдәніналуүшінөсімдіктіңөнімінжинапалуалдындаөзімен-
өзітозаңданунегізіндепавйдаболғанжидектердіжинапалдық.Алынғанжидектердібөлмедеарнайыдәкеқапш
ықтарындасарғайғанғадейінсақтадық.Дәнінсуменшайыптазалап,бөлмедекептірдіксодан-
соңоныңөнгіштігінжәнеөнгіштікқарқынынанықтадық.Тұқымдардыңөнгіштігі97-98%-дайболды. 

Бізбіріншіжылғыаурудантазатұқымдықматериалалуүшін,біріншіжылғытүйнекалудатұқымдыкөшетарқ
ылыөсіруәдісінпайдаландықсебебібұләдіссоңғыжылдарыкеңтүрдекартоптысараптаужәнетұқымдастандыр
убағытындажиіпайдаланылады. 

Көшетөсіретінжылыжайлардың(парниктердің)еніжәнеұзындығыжабылатынмөлдірполиэтиленкөлемім
еныңғайластырылады.Біздіңжағдайдашұңқырлардыңөзінұзындығы10м,ені1,5м,тереңдігі0,7м.Парниктерді
ңорналасубағытышығыстанбатысқақарапалынды/6/. 

Шаруашылықтапарниктердібиологиялықжолыменжылытылды.Негізіндепарникшұңқырларынірі-
қарамалдардыңтезектеріменжәнеқаратопырақпентолтырылды.Парниктерарнайыкерілгенполиэти-
ленпленкаларыменжабылды.Жоғарыдакөрсетілгенжағдайсәуірайындапарниктердіңтемпературасын+10-
+120С,солсебептендекартоптыңбудантұқымдарытопырақта16-17күнненкейінғанаөнебаста-
ды.Картопдәндерінжабықжерлерге1гектаржерге60мыңөсімдікесебіменсебілді.Тұқымды1смтереңдіктеқат
арарасын10-
15сметіп,себілді.Тұқымтопырақтабіркелкітүсуүшінтұқымдықұммен1:8есебіменараластырыпсебілді.Себіл
гентұқыммөлшері5гектаржаргежететіндеймөлшердесебілді.Жылыжайдағыжаңашыққанөскіндергекүтімж
ұмысыұқыптылықпенжүргізілді.Ауарайынабайланыс-
тыкүндізпарниктерашылыпотырдыалтүнгеқарайжабылды.Өскіндердіылғиылғалдыжағдайдаұстауүшінтия
нақтытүрдесуғарылыпотырды.Көшеттіашықжерлерге2-3толықжетілгенжапырақфазала-
рындаотырғызылды. 

Шарушылықтакөшетотырғызатынтехниканыңболмауынабайланысты30мыңдайөскіндердіашықжерле
ргеқолмен20-шымамырданкейінотырғызылды.Өсімдіктердіқоректендіруалаңы70х30смесе-
біндеалынды,соданкейінөскіндерді20-
шышілдегедейін4ретсуғарылды.Шаруашылықтаөсімдіктіңвегетациялықдәуіріндежүргізілетінтехнология
лықжұмыстардыңжеткіліктідеңгейдеболмауынабайла-
ныстыөсімдіктерөздерініңбиологиялықерекшеліктерінеорайбіркелкікөріністербереалмады,кейбірөсімдікт
ернашаржетілдісолсебептендебіркелкікөрінісбелгілеріболмады.Будандардыңөнімінқазанайындажиналды.
Алынғанөнімніңмөлшеріжоғарыболмадышамаменәргектардан550кг-дайболды/7/. 
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Резюме 

Размножениекартофелячерезсеменаввидесенаиеесеменоводствополезноеделовпроизводстве.Встатьеприведеныда
нныесеменноеразмножениевусловияхпроизводства.Цельэтойработыполучениебезвирусногоматериаладлявыращива
нияпродовольственногокартофеля.Атакженаписанысведениятехнологиясбора2годкартофелядляполучениясемян.Так
аяработабылапроведенавусловияхКазахстанадляполученияклубневоюматериала.Врезкоконтинентальныхусловияхре
спубликибезвирусныесеменныематериалызаодинвегетацион-
ныйпериодперезаражаютсягенными,бактериальнымиивируснымиболезнямирастений.Встатьенаписанытехно-
логиявыращиваниякартофелясеменамичерезрассаду.Важноезначениеимеетсбор2годотбезвирусныхрастенийдлядаль
нейшегополученияклубневогоматериала.Этотметодприменяетсянетолькодляполучениятоварногокартофеля,атакжеш
ирокоприменяетсядляселекцийрастений.Поданнымисследованийполученныечерезсеменапосевныематериалыпокаче
ствуприравниваетсябезвируснымсеменнымматериаломсуперэлиты.Сортовыерасщепленныесеменныхматериалыневл
ияетнаурожайностьрастений.Благоприятныегодыдля2годаобразовы-
ваютсякартофеля,можнозапасомобмыватьсеменаиблагополучносохранить8-10летзаэтигодыхорошосохраня-
ютвсхожестьиэнергияпрорастания.ВопытныхусловияхВосточногоКазахстанамывырастилиоколо30тысячирастенийи
получили550кгклубнейразноевеличины. 

Ключевыеслова:ягода,первоеклубневоепоколение,заражения,суперэлита,лента,отросток,полиэтилен,парник,рас
садок,полученноесеменаотгибридизацией,удобрение,гербицид,семеноводство 

 
Summary 

Reproductionofpotatoesthroughseedsintheformofhayanditsseedfarmingusefulmatterinproduction.Inarticledataseedreprodu
ctionareprovidedinconditionsofproduction.Thepurposeofthisworkreceivingwithoutvirusmaterialforcultivationoffoodpotatoes.
Andalsodatatechnologyofcollectingthe2ndyearofpotatoesforreceivingseedsarewritten.Suchworkwascarriedoutintheconditionso
fKazakhstanforreceivingbyatubermaterial. 

Insharplycontinentalconditionsoftherepublicvirus-
freeseedmaterialsforonevegetativeperiodbeinginfectedbygene,bacteriemic,viraldiseasesofplants.Inarticlearewrittentechnology
ofcultivationofpotatoesbyseedsthroughseedling.Collectingfromvirus-
freeplantsisimportantthe2ndyearforfurtherreceivingtubermaterial.Thismethodisappliednotonlytoreceivingcommoditypotatoes,
andalsowidelyappliedtoselectionsofplants.Accordingtoresearchesthesowingmaterialsreceivedthroughseedsonqualityitisequate
dwithoutvirusseedmaterialofsuperelite.Thehigh-
qualitymaterialssplitseeddoesnotinfluenceproductivityofplants.Thefavorableyearsfor2yearsareformedpotatoes,itispossibletowa
shastockseedsandsafelytokeep8-
10yearsfortheseyearsviabilityandenergyofgerminationwellkeep.InexperiencedconditionsofEastKazakhstanwegrewupaboutthe
30ththousandplantsandreceived550kgoftubersasizemiscellaneous. 

Keywords:berry,thefirsttubergeneration,infections,superelite,atape,ashoot,polyethylene,ahotbed,transplanting,receivedsee
dsfromhybridization,fertilizer,herbicide,seedfarming 
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ЖАНУАРЛАРДЫҢСҮТТҮЗІЛУКЕЗIНДЕГIГОРМОНДАРДЫҢӨЗАРАҚАТЫНАСЫ 

 
Ш.С.Шыныбекова–ағаоқытушы,б.ғ.к.,АбайатындағыҚазҰПУ 

 
Негізгілактогендігормондардыңбөлінуігипоталамустықбақылаудаболады,олдофаминэргиялықжәнесерото-

нинэргиялықекіфункциональдыбайланысқанжүйеарқылыіскеасады.Организмніңлактациялықәрекетідамығансайынб
ұлжүйелердіңмедиаторларыныңқатынасыөзгеріп,пролактинніңбөлінуінстимульдейтінсеротонинартатүседі.Алпролак
тинбелоктыңтүзілуінеықпалететінРНҚменДНҚсинтезінбелсендіреді.Соныменқатарпролак-
тинказеинменлактоальбуминніңгендерініңтранскрипциясынадақатысады. 

Сүтбездеріндеарнайысекреторлықпроцестіңжүруіндепролактинніңрөлізор.Оллактациялықпроцестітолыққамтама
сызететінгормональдыкешенніңнегізгібөлігіболыптабылады.Соныменқатарсүттіңнегізгікомпонентте-
рініңсинтезінеқалқаншабезіменбүйрекүстібездерініңдеәсерібарекенібелгілі.Осыгормондарменпролактинніңөзараәсе
рлерітолықзерттелмеген.Ешкіменсиырғатироксинменинсулиненгізгендесүтікөбейіп,майлылығыартқанытуралымәлі
меттербар.Күйісқайыратынмалдардалактацияныңреттелуінесамототропинәсерететініндеатапкетукерек,бұлгормонны
ңәсеріненсүтімолайып,құрамындағыорганикалықзаттарартқан.Күйзеліскезіндебөлінетінадреналин,норадреналин,гид
рокортизонсияқтыгормондардарлактацияғакеріәсеретіп,гипогалактияғаәкелетініертеректеанықталған.Гипогалактиял
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ыққұбылыстыңпайдаболуыменұзақтығыарықарайзерттеудіқажетететін,лактогендіжәнекүйзелісгормондарыныңсанд
ыққатынасынабайланысты. 

Жоғарыдаайтылғандарғабайланыстыжағымсызкүйзелісфакторларыныңағзағаәсеріненсүтберетінжануарлар-
дардасүттіңкелуінреттейтінгормондардыңөзарақатынасынзерттеуқажеттілігітуындапотыр. 

Түйінсөздер:лактация,гормон,күйзелісфактор,лактогендігормон,сүттүзілу,пролактин,гипогалактия,гидрок
ортизон 

 
Қазіргіуақыттапсихоэмоциялықстресскеңінентарағанжағымсызфакторлардыңбірі,яғнибүкілорганизмні

ңфункциялықжүйесініңбұзылуынаәкелетінкеңтарағанжағымсызфакторболыптабылады.Қозудыңпатологи
ялықошағынқалыптастыратынэмоциялықстрессжағдайынданейропатологиялықсиндромдардыңдамуына
жағдайтуады[1].Эндокриндіжүйені,жүйкежәнеиммундықжүйенітереңтүсінеотырып,психоэмоциялықстре
стіңәсерінентуылғанөзгерістердітүзетуәдістеріменжолдарынтауыпқанақоймай,оныңорганизмжүйесіндегі
маммо-
жәнелактопоэзкезіндегіқызметініңбұзылуыналдыналуғаболады.Осығанбайланыстыкелесімақсатпенмінде
ттералғақойылды. 

Сүтбездеріндеарнайысекреторлықпроцестіңжүруіндепролактинніңрөлізор.Оллактациялықпроцестітол
ыққамтамасызететінгормональдыкешенніңнегізгібөлігіболыптабылады.Соныменқатарсүттіңнегізгікомпо
ненттерініңсинтезінеқалқаншабезіменбүйрекүстібездерініңдеәсерібарекенібелгілі.Осыгормондарменпрол
актинніңөзараәсерлерітолықзерттелмеген.Ешкіменсиырғатироксинменинсулиненгізгендесүтікөбейіп,май
лылығыартқанытуралымәліметтербар2.Күйісқайыратынмалдардалактацияныңреттелуінесамототропинә
серететініндеатапкетукерек,бұлгормонныңәсеріненсүтімолайып,құрамындағыорганикалықзаттарартқан[3
].Күйзеліскезіндебөлінетінадреналин,норадреналин,гидрокортизонсияқтыгормондардарлактацияғакеріәсе
ретіп,гипогалактияғаәкелетініертеректеанықталған4.Гипогалактиялыққұбылыстыңпайдаболуыменұзақт
ығыарықарайзерттеудіқажетететін,лактогендіжәнекүйзелісгормондарыныңсандыққатынасынабайланыст
ы. 

Зерттеуматериалдарыменәдістері 
ҚандағыкатехоламиндерЭ.Ш.Матлина(1965)әдiсiменанықталды.Суықжердетұрғанқансарысуын15-

20млалыпүстiне2мл0,9%NACIертiндiсiн,1тамшыгепарин,20мгЭДТАқұяды.Оныцентрифуга-
ға20мин.4000айн/минt-
40Сқоямыз.Плазманыңкөлемiнөлшепоған4Нхлорқышқылынқосады.Центрифугаарқылықалдықтыбөлiп,тұ
нбаныңүстiндегiсұйықтыққа5Нкөмiрқышқылкалийдiқосамыз;рН-4,0-
гедейiнжеткiземiз.Түзiлгенаққалдықтыцентрифугағаt-
402000айн/мин.қояды.Соданкейiнтұнбаныстаканғақұйыпүстiне1НаммиакертiндiсiнрН-
8,2дейiнтамызады[5]. 

Адсорбцияжәнеэлюция. 
Хроматографиялықколонкаларды10млН2Ожәне1тамшыаммиакпенжуып,әрбiрколонкаларғакiшкенема

қта,екiқабаттысүзгiқағазыжәне1гAl2O3ертiндiсiнқұяды.Зерттелетiнертiндiгеалюминийтотықтырғышынқос
ыптаяқшаменараластырамыз.ЕртiндiнiңрН8,2болукерек,алоданазболсабiрне-
шетамшыаммиактамызамыз.Алюминийтотықтырғышыертiндiнiңтүтiкшеденөтужылдамдығынреттейдi.О
данкейiнAl2O37млН2Ожәне1тамшыаммиакқосыпжуады. 

Элюция(4,5мл0,25НСН3СООН)2млжәне2,5млекiбөлiмарқылыiскеасады.Алюминийтотықтыр-
ғышыншынытаяқшаменақырынараластырыпэлюатсуықжергеқойылады. 

ЭлюатағарН4,2дейiнаммиакқосыпбақылаужәнетәжiрибесұйықтығын1мл.құямыз.Алдыналаоған1мл.0,
1Мбуферлiфосфатты(рН6,2)құйыпқояды.Қалғанэлюатқа1НаммиакрН6,2қосыпжәнеекiпробиркаға1млқұя
ды.Оныңүстiне0,1мл0,1МфосфаттыбуферертiндiсiнрН6,2-гедейiнқосады. 

Барлықтәжiрибепробиркаларындағысiркеқышқылэлюатқа(рН4,2жәнерН6,2)0,1мл.0,25ферри-
цианидкалиймен4мин.тотықтырады.Албақылаупробиркаларына1,0мл.0,2%аскорбинқышқылын5Нсiлтiге
дейiнқосады.Барлықпробиркаларға3мин.кейiн5мл,албақылаупробиркаларына1,0мл.0,25%феррицианидка
лийертiндiсiнқұямыз.Бақылаужәнетәжiрибепробиркаларыфлюоресценциякезеңiөзгергеншемұздасалқынд
атылады. 

ФлюоресценцияныЭФ-
3Мқұралыменесептейдi.Бiрiншiжарықфильтрiн400мм,екiншiсiн528ммдеңгейiнеәкепқоямыз.Көрсетiлгенн
әтижелердiалыпкалибрлiқисықтұрғызамыз.Ординатосiнефлюориметркөрсеткiшi,алабциссаосiнеадренали
нменнорадреналинконцентрациясы(мкг)жазылады. 

Тәжiрибесұйықтығынөлшегендебақылаусұйықтығыныңкөрсеткiшiндебiрмезгiлдеөлшепкатехола-
миндермөлшерiнсандардыбөлiпкөрсетiпотырады.Алынғанкалибрлiқисықсарысудыңмөлшерiн(мл)көрсете
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дi.Мысалы,флюориметркөрсеткiшiтәжiрибесұйықтығында-140,бақылау-70,екеуiнiңарасын-
дағыайырмашылық70.Калибрлiқисық0,006мкг-
ғасәйкескеледi.Сарысубақылауүшiн5мл.алынған.Осымақсаттанорадреналиннiңконцентрациясы0,006:5=0,
0012мкг/млтең.Адреналиндiосыжолменесептелiнедi. 

ДОФА-
ныңфлюоресценциясынөлшеуүшiнбiрiншiлiк(360нм)жәнеекiншiлiк(520нм)жарықфильтрiнқолданады. 

Катехоламиндердiңмөлшерiнесептеу: 
0∙К∙У 
Х=--------------мкг/мл 
n∙100 
Мұнда0-калибрлiқисықтаналынғанкатехоламиндерконцентрациясы 
К-тотығунәтижесiндегiэлюаттыңмөлшерi 
У-элюаттыңбарлықмөлшерi 
n-сарысумөлшерi(мл) 
 
Экспериментлактациякезеңіндегі15ешкіменәртүрліжастағы42егеуқұйрыққажүргізілді.Ешкілерадамжә

нежануарларфизиологисыныңмалқорасындаұсталып,денесалмағынабайланыстыжалпыта-
лапқасайазықпенқоректендірілді.Азықрационыконцентрліазықтанжәнеәртүрлішөптентұрды.Ешкі-
лергетәжірибебөгдетітіркендіргіштерденарнайыоқшауланғансекцияларындажүргізілді.Жүргізілгенжалпы
тәжірибесаныекшілерде245,егеуқұйрықтарда–114,қанменсүттіңбиохимиялықанализі–1800. 

Тәжірибеге180-200глактацияжүріпжатқанзертханалықақегеуқұйрықтаралынып,төрттопқабөлін-
ді.Біріншіинтактытопбақылауретіндеалынды.Екіншітопжануарларыауызарқылықорғасынменкадмийтұзы
н2,4мг/100гжәне0,47мг/100гсәйкесіншеқабылдады,алүшіншітопалдыналакгсалма-ғына100мг-
нанпероральдыантиоксиданттарЕжәнеСдәрумендері,жәнесоңынанауырметалтұздары-
менинтоксикацияжүргенненкейінEgb(танакан)берілді.Жануарларинтоксикациясынлактацияғадейін10күн
жәнелактациякезінде10күнжүргіздік.Тәжірибенің20сериясыжасалды. 

Сүттіңхимиялыққұрамын(май,белок,лактоза)жалпығабірдейәдіспенанықтады. 
Адреналин,норадреналинфлюориметриялықәдіспенМатлинЭ.Ш.жәнеРахмановТ.Б.[1967]бойын-

шаанықталды. 
КортикостеронжәнегидрокортизонфлюориметриялықәдіспенЕ.М.Стаброцкий[1971]әдісібойыншаанық

тадық. 
ҚанплазмасындағыгистаминменсеротониндіфлюориметриялықәдіспенЦ.И.Герасимов[1977]әдісібойы

ншаанықтадық. 
Пролактинменкортизолдырадиоиммунологиялықәдіспенанықтадық. 
АлынғанмәліметтердіMicrosoftExcelкомьютерлікбағдарламасынпайдаланып,статистикалықөңдепжәне

алынғанөзгерістердіФишер-Стъюдентөлшемібойынша-*р<0,05пен*р<0,001аралығынсәйкесдепесептедік. 
Лактациякезіндегіешкілердіңқанындағыпролактин,катехоламинжәнекортикостероидтарғаәртүрлістрес

с-факторлардыңәсері. 
Тәжірибенілактациякезіндегіешкілергелактациякезеңініңекіншіжартысындажүргіздік.Біріншітәжірибе

декүйзеліс-факторыретінде–ешкілердіңмаңырауы,алекіншісерияда–60-65дБшуқолданыл-
ды.Тәжірибенікүйзелісфакторынанбұрын,факторәсерікезіндежәнефакторәсеріненкейінжүргіздік.Жануарл
ардыалдыменэкспериментальдыжағдайғаүйреттік,күйзелісфакторжоқкездесаудық. 

Ешкігемоторшуыменәсереткендегіқанындағыпролактинмөлшерітуралымәліметтерберілген.Фондықке
зеңдесауукезіндепролактинконцентрациясымынандайболды:саууалдындапролактинконцентрациясы27,0
2,5нг/мл(n=6),сауудыңбастапқыкезінде35,01,9(n=6,р0,02)болды.Сауудыаяқтағаннанкейінпролактинкон
центрациясы4есеазайды,орташа43,03,8(n=6,р0,01),алсауудыаяқтағаннансоң10-
15минуттанкейін167,02,3нг/мл(n=6,р0,001)болды. 

Шудыңәсерісаууғадейінпролактинконцентрациясынекіесе,сауубасында8%-
ға,алсауусоңында25,01,1нг/мл(n=16,р>0,05),фондықкезеңменсалыстырғандаяғни10-15%төмендеді. 

Фондықкезеңде,күйзеліс-
факторыәсеретпейтұрғандасауғандақандағыкатехоламинмөлшеріаздапқанаартты. 

Ешкімаңырағандажәнесоданкейінсауғандаадреналинконцентрациясыфондықжағдайменсалыс-
тырғанда0,590,26-дан0,980,027мкг/мл–
гедейінжоғарылады.Норадреналинмөлшеріазғанаөзгерді.Сауудытоқтатқананкейінүшіншіминуттаадренал
инконцентрациясыбастапқыдеңгейдікөрсетті. 
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Моторшуыменәсереткентәжірибедекатехоламинконцентрациясыфондықжағдайменсалыстырған-
да2есеартты.Кейбірешкілердешуменәсереткендеадреналинмөлшері5-
6есежоғарылады.Сауудытоқтатқаннанкейіноныңконцентрациясысолжоғарыдеңгейдесақталды. 

Жануарлардыалдыналаэкспериментальдыжағдайғаүйреткеніменкортикостероидтыгормондардыңбаста
пқымөлшерінанықтауқиынғасоқты,себебіешкілержылдамқозадыжәнеүйіртіршілікетугеүйренген.Ешкілер
дегидрокартизонныңбастапқыдеңгейі0,520,8мкг/млболды. 

ШуменәсереткендеКСГсауукезіндебірденжоғарылады.Сонымен,№1және№2тәжірибедегіешкілердесау
уғадейінгіменсалыстырғандагидрокартизонмөлшері2,5-3есе,ал№3ешкілерде–
1,5есеартты.Шуменәсеретіпсауғандақандакортикостеронжоғарылады,аллақтармаңырағандагормоназғана
артты. 

Әртүрліекшілердетітіркендіргіштергебайланыстыкортикостеронмөлшерібіркелкіболмауы,жануар-
лардыңжекебастарыныңерекшеліктерінежәнекүйзеліскетөзімділіктеріәртүрлілігінебайланыстыболуымүм
кін 

Соныменқатар,қаттышусүттіңхимиялыққұрамындадаөзгерістертуғызды.Кестедекөрсетілгендей,шуды
ңәсерісүттегімайдыңконцентрациясыменсүттіңқұрғаққалдығыныңтөмендеуінеәкелген,алжалпыбелоктың
мөлшеріндеайтарлықтайөзгерістерболмады.60-
65дБшуменәсереткендеорташатәуліктіксүтмөлшеріқалыптыжағдайменсалыстырғандаайтарлықтайазайды
.Біздіңзерттеуіміздекүйзеліс-
факторларыұзақуақытәсретпегендіктенжануарлардакүйзелісжағдайыүрейлікүйіндеболды.Осыкездеорган
измніңбарлыққорғанысмеханизмііскеқосылуымүмкін.  

Лактациякезіндегіжануарлардыңорганизміндекүйзеліскежауапретіндекүрделібиохимиялықжәнефизио
логиялықпроцестердіңжүруі,маңыздыресурстарсүттіңбөлінуінеемес,бейімделуреакцияларына,барлықэне
ргетикалықресурстарөтемаңыздыпроцестергежұмсалуымүмкін. 

Күйзеліскезіндесимпато-адреналинжәнегипоталамо-гипофизарлық-бүйрекүстіжүйесініңбелсенділі-
гіартады.Перифериялыққандакүйзелісгомондарыныңмөлшеріұзақуақытартатынболсапатологияныңдаму
ынаалыпкеледі.Кез-
келгенкүйзелісагентініңәсеріартериялықжәневеналыққандакатехоламинконцентрациясынарттырып,нейро
гипофизденокситоцингормоныныңбөлінуінтежейді,соныменқатарсүттіңбөлінуінекедергіжасайды[5]. 

Осылайша,зерттеудіңосысериясындаалынғанмәліметтершукүйзеліс-факторларыныңәсерікатехо-
ламинменкортикостероидтыгормондардыңбөлінуінарттырып,сүттіңбөлінуінекедергіжасайтыныанықталд
ы. 

Тәжірибеніңкелесісерияларындакүйзелісгормондарыныңинъекциясыныңсүттіңбөлінуінеәсеріанықтал
ды.Бүйрекүстібезініңмиықабатыныңгормоны–
адреналинді0,005мл/кгдозасында,қыртыстықабатыныңгормоны–
гидрокортизонды1,5мг/кгдозасындабұлшықеткеектік.Тәжірибеніүшешкігелактациямерзімініңекіншіайын
дақойдық.Тәжірибенәтижелерікөрсеткендейкүйзелісгормондарынеккендебарлықжануарлардасүттіңбөлін
уіазайды.Осылай,№4ешкідеадреналининъекциясынадейінорташатәуліктіксүттіңмөлшері370,0±10,03млбо
лса,инъекцияданкейінсүттіңмөлшері210,0±13,63мл(р0,05)дейін,яғни1,5есетөмендеді.Сүттіңқұрамындағ
ымайдыңмөлшері5,1±0,06%-дан4,4±0,05%-
ғадейінтөмендеді,албасқакөрсеткіштер(белок,СОМО)айтарлықтайөзгермеді.Гидрокортизон-
дыеккенненкейінорташатәуліктіксүттіңмөлшері70,0±7,96мл(р0,01)дейінтөмендеді,алсүттіңқұрамыкөпөз
гереқойғанжоқ. 

Шудыңәсерікортикостероидтыгормондардыңқанғабөлінуінайтарлықтайжоғарылатты.Сонымен,№1жә
не№2ешкілердекортикостеронмөлшері2,5есе,ал№3ешкілерде–азғанаартты. 

Әртүрліекшілердетітіркендіргіштергебайланыстыкортикостеронмөлшерібіркелкіболмауы,жануар-
лардыңжекебастарыныңерекшеліктерінежәнекүйзеліскетөзімділіктеріәртүрлілігінебайланыстыболуымүм
кін 

Соныменқатар,қаттышусүттіңхимиялыққұрамындадаөзгерістертуғызды.Кестедекөрсетілгендей,шуды
ңәсерісүттегімайдыңконцентрациясыменсүттіңқұрғаққалдығыныңтөмендеуінеәкелген,алжалпыбелоктың
мөлшеріндеайтарлықтайөзгерістерболмады.60-
65дБшуменәсереткендеорташатәуліктіксүтмөлшеріқалыптыжағдайменсалыстырғандаайтарлықтайазайды
.Біздіңзерттеуіміздекүйзеліс-
факторларыұзақуақытәсретпегендіктенжануарлардакүйзелісжағдайыүрейлікүйіндеболды.Осыкездеорган
измніңбарлыққорғанысмеханизмііскеқосылуымүмкін.  

1ЮматовЕ.А.,ПевцоваЕ.И.,МезенцеваЛ.К.Физиологическиадекватнаяэкспериментальнаямодельагрессиииэмоци
ональногостресса//Высшаянервнаядеятельность.–1988.-Т.38,- №2.-С.350-353. 
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5МетодикавыполненияизмерениямассовойдоливитаминаСвпробахфлюорометрическимметодомнаанализаторе
жидкости«ФЛЮОРАТ»//МетодикаМ04-07-2005,«ЛЮМЕКС». 
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Резюме 
Секрецияосновныхлактогенныхгормоновнаходитсяподгипоталамическимконтролем,осуществляемымдвумяфунк

циональносопряженнымисистемами-дофаминэргическойисеротонинергической.Помереразвитиялактаци-
оннойдеятельностиорганизмасоотношениемедиаторовэтихсистемвкровименяетсявсторонусущественногопреобладан
иясеротонина,стимулирующегосекрециюпролактина,апоследнийпривзаимодействиисядрамиклеток-
мишенейактивируетсинтезРНКиДНК,которыеспособствуютобразованиюбелка.Пролактинтакжеучаствуетвтранскри
пциигеновказеинаилактоальбумина. 

Основнуюрольвиндукцииспецифическихсекреторныхпроцессоввмолочнойжелезеиграетпролактин.Онявляетсягл
авнойсоставнойчастьювсегогормональногокомплекса,обеспечивающеголактационныйпроцесс.Известнотакже,чтона
синтезосновныхкомпонентовмолокаоказываютвлияниегормоныщитовиднойжелезыинадпочечников.Недостаточноиз
ученывзаимодействияпролактинасэтимигормонами.Имеютсяданные,чтоукозикороввведениетироксинаиинсулинавы
зываетувеличениемолочнойпродуктивностисповышениемжирностимолока.Необходимоотметить,чтобольшуюрольв
регуляциилактацииужвачныхживотныхиграетсоматотропин,приинъекциикоторогомолочнаяпродуктивностьувеличи
ваетсясзаметнымповышениемсодержанияорганическихвеществвмолоке.Ранеебылопоказано,чтотакиегормоны,какад
реналин,норадреналин,гидрокортизон,секрециякоторыхрезкоповышаетсяпристрессе,оказываютотрицательноевлиян
иеналактацию,вызываягипогалактию.Наступлениеипродолжительностьгипогалактическихявленийзависитотколичес
твенногосоотношениялактоген-ныхистрессорныхгормонов,чтотребуетдальнейшегоизучения. 

Всвязисвышеизложеннымпредставляетсянеобходимымисследованиевзаимоотношениягормонов,регулирую-
щихлактациюпридействиинеблагоприятныхстрессовыхфакторовнаорганизмлактирующихживотных. 

Ключевыеслова:лактация,гормон,стрессфактор,лактогенныегормоны,секрециямолока,пролактин,гипога-
лактия,гидрокортизон 

 
Summary 

Secretionofthemainthelaktogennykhofhormonesisunderthehypothalamiccontrolexercisedbytwofunctionallyinterfacedsyste
ms-
dofaminergicheskyandserotoninergichesky.Inprocessofdevelopmentoflaktatsionnyactivityofanorganismtheratioofmediatorsoft
hesesystemsinbloodchangestowardsessentialprevalenceoftheserotoninstimulatingProlactinumsecretion,andthelastatinteraction
withkernelsofcages-
targetsactivatessynthesisofRNAandDNAwhichpromoteformationofprotein.Prolactinumalsoparticipatesinatranscriptionofgenes
ofcaseinandalaktoalbumin. 

ThemainroleininductionspecificthesekretornykhofprocessesinamammaryglandplaysProlactinum.Itisthemaincomponentofa
llhormonalcomplexprovidinglaktatsionnyprocess.Itisknownalsothathormonesofathyroidglandandadrenalglandshaveimpactons
ynthesisofthemaincomponentsofmilk.InteractionsofProlactinumwiththesehormonesareinsufficientlystudied.Therearedatathatin
troductionofatiroksinandinsulincausesincreaseindairyefficiencywithincreaseoffatcontentofmilkingoatsandcows.Itshouldbenote
dthatinregulationofalactationatruminantsplayslargeroleсоматотропинatwhichinjectiondairyefficiencyincreaseswithnoticeablei
ncreaseofthecontentoforganicsubstancesinmilk.Earlieritwasshownthatsuchhormonesasadrenaline,noradrenaline,ahydrocortiso
newhichsecretionsharplyincreasesatastress,havenegativeimpactonalactation,causingagipogalaktiya.Approachanddurationofthe
hypogalacticphenomenadependsonaquantitativeratiothelaktogennykhandthestressornykhofhormonesthatdemandsfurtherstudyi
ng. 

Duetotheaboveresearchofrelationshipofthehormonesregulatingalactationatactionofadversestressfulfactorsonanorganismoft
helactatinganimalsisobviouslynecessary. 

Keywords:lactation,hormone,stressfactor,laktogennyhormones,milksecretion,Prolactinum,gipogalaktiya,hydrocortisone 
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Встатьерассматриваютсяразличныеаспектывлияниядлительнойработызакомпьютеромназдоровьечеловека.Отдел

ьноевниманиеуделяетсяформированиюзависимогоповедения(погружениевизмененноесостояниесозна-
ния),здоровьюбеременныхженщинидетей.Длительнаяработазакомпьютеромвесьманегативносказываетсянамногихфу
нкцияхчеловеческогоорганизма. 

Персональныекомпьютерыиспользуютвпроцессеповседневнойдеятельностимиллионылюдейвовсеммире.Компью
теризациявнашейстранепринимаетширокийразмах,имногиесотнитысячлюдейпроводятбольшуючастьрабочегодняисв
ободноговременипередэкраномдисплея.Скаждымгодомнеуклонноидетразвитиецифро-
выхтехнологийирастеткомпьютеризациянаселения.Компьютерстановятсянеобходимымиатрибутамижизнисовремен
ногочеловекаивместесновымитехнологиямипрежниеувлечениялюдейвыходятнаболеевысокийуровень.Однимизнаиб
олееяркихпримеровэтогофеноменасталопоявлениекомпьютерныхигр. 

Симптомыинтернет-
зависимостипрактическиполностьюсоответствуютсимптомам,характернымдлялюбойдругойзависимости,будьтоалко
голь,наркотикиилиодержимостьработой.Вовсехуказанныхслучаях,включаясюдаиИнтернет-
зависимость,состояниезависимогочеловекаусугубляется,вконечномитогеприобретаястатусмании,еслисвоевременнон
епредприниматьникакихмерповыводуэточеловекаиззависимости. 

Долгоеобщениескомпьютером,которыйвпредставленииребенканачинаетассоциироватьсясдругом,всегдаготовымк
игре,можетприводитьнетолькоквозникновениютакназываемой«компьютеромании»,ноиещецелогокомплексадругихо
трицательныхпобочныхэффектов. 

Эйфория,предоставляемаякомпьютеромиИнтернетом,постепенноначинаеткультивироватьвчеловекенеурав-
новешенность,рассеянность,неряшливость,самоизоляцию,потерювсякихпривычныхценностейивнутреннихориентир
ов. 

Ключевыеслова:персональныйкомпьютер,здоровьечеловека,интернет-зависимость  
Информатизацияикомпьютеризациясовременногообществаприобретаетвсеболееглобальныемасштабы.

Широкоевнедрениеинформационныхтехнологийвжизньсовременногочеловекаимееткакпозитивные,такин
егативныепоследствия.Отрицательнымипоследствиямидлительногоиспользованияинформационныхтехно
логийявляютсясужениекругаинтересов,уходотреальностиввиртуальныймириразвитиезависимости. 

Какуженеразговорилосьвогромномколичествепубликаций,длительнаяработазакомпьютеромвесьманег
ативносказываетсянамногихфункцияхчеловеческогоорганизма.Здесьможновспомнитьиовысшейнервнойд
еятельности,атакжеэндокринной,иммуннойирепродуктивнойсистемах.Невменьшей,атоибольшейстепенис
казанноекасаетсязренияикостно-мышечномаппаратечеловека. 

Персональныекомпьютерыиспользуютвпроцессеповседневнойдеятельностимиллионылюдейвовсемми
ре.Компьютеризациявнашейстранепринимаетширокийразмах,имногиесотнитысячлюдейпроводятбольшу
ючастьрабочегодняисвободноговременипередэкраномдисплея. 

Нарядуспризнаниемнесомненнойпользыприменениекомпьютернойтехникивызываетупользова-
телейперсональнымкомпьютеромбеспокойствозасвоездоровье. 

Нозачастуюисточникиэлектромагнитногоизлучения,скоторымимывзаимодействуемдлительноевремя,я
вляютсясамымиопасными.Наэтомфонепроблемаэлектромагнитногоизлученияперсональнымкомпьютеро
м,тоестьвоздействиекомпьютеранаорганизмчеловека,встаетдостаточноостроввидунесколькихпричин: 

 Компьютеримеетсразудваисточникаэлектромагнитногоизлучения(мониторисистемныйблок); 
 Пользовательперсональнымкомпьютеромчащевсеголишенвозможностиработатьнабезопасномрассто

янии; 
 Длительноевремявлияниякомпьютера(длясовременныхпользователейможетсоставлятьболее12часов,

приофициальныхнормах,запрещающихработатьнакомпьютереболее6часоввдень). 
Кромеэтогосуществуютнескольковторичныхфакторов,которыеусугубляютситуацию,книмможноотнес

тиработувтесномнепроветриваемомпомещениииконцентрациюмножестваперсональныхкомпьютероввод
номместе. 

Мониторыперсональныхкомпьютеров,выполненныенаосновеэлектронно-лучевыхтрубок,являют-
сяпотенциальнымиисточникамимягкогорентгеновского,ультрафиолетового,инфракрасного,видимого,рад
иочастотного,сверх-инизкочастотногоэлектромагнитногоизлучения.Экспериментальноустановле-
но,чтоэлектромагнитноеизлучениеимеетторсионную(информационную)компоненту,аименноторсионные
поля,анеэлектромагнитные,являютсяосновнымфакторомнегативноговлиянияназдоро-
вьечеловека.Таккакименноторсионноеполепередаетчеловекувсютунегативнуюинформацию,откоторойнач
инаютсяголовныеболи,раздражения,бессонницаит.д. 

Скаждымгодомнеуклонноидетразвитиецифровыхтехнологийирастеткомпьютеризациянаселе-
ния.Компьютерстановятсянеобходимымиатрибутамижизнисовременногочеловекаивместесновымитехнол
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огиямипрежниеувлечениялюдейвыходятнаболеевысокийуровень.Однимизнаиболееяркихпримеровэтогоф
еноменасталопоявлениекомпьютерныхигр. 

Мирвиртуальнойреальностивсебольшеувлекаетдетейиподростковиврядеслучаевнастолькосильно,чтоо
казываетсущественноевлияниенаповедение,успеваемостьисемейныеотношения.Скаж-
дымгодомвсебольшеродителейподростковобращаютсязапомощьюкспециалистампоэтомуповоду. 

Следовательно,еслитакаяпроблемасуществует,необходимоопределить,вкакихслучаяхувлечениекомпь
ютернымииграмистановитсяпатологическим.Внастоящеевремянаэтотвопросоднозначногоответанет,поск
олькуотсутствуютунифицированныекритерии,классификациииконкретноеобщепри-
нятоеопределениеэтогоявления. 

Симптомыинтернет-
зависимостипрактическиполностьюсоответствуютсимптомам,характернымдлялюбойдругойзависимости,
будьтоалкоголь,наркотикиилиодержимостьработой.Вовсехуказан-ныхслучаях,включаясюдаиИнтернет-
зависимость,состояниезависимогочеловекаусугубляется,вконечномитогеприобретаястатусмании,еслисво
евременнонепредприниматьникакихмерповыводуэточеловекаиззависимости.Эйфория,предоставляемаяко
мпьютеромиИнтернетом,постепенноначинаеткультивироватьвчеловекенеуравновешенность,рассеянность
,неряшливость,самоизоляцию,потерювсякихпривычныхценностейивнутреннихориентиров,равнодушноео
тношениекчленамсемьиидрузьям[1,2,3]. 

 ощущениехорошегосамочувствия,аиногдадажеэйфорииотприсутствиязакомпьютером; 
 проблематичность,авнекоторыхслучаяхиневозможностьпрерватьработу; 
 увеличениеколичествавремени,проводимогозаэкраноммонитора; 
 невнимательноеотношениекчленамсемьиидрузьям,переходящеевполноепренебрежениеиравнодушие

; 
 ощущениявнутреннегодискомфорта,пустоты,депрессииираздражения,появляющиесявотсут-

ствиекомпьютера; 
 учащающаясяложьработодателямичленамсвоейсемьиосвоейдеятельности; 
 возникновениепроблемсработойилиучебой; 
 навязчивоестремлениекакможночащепроверятьэлектроннуюпочту; 
 струдомсдерживаемоепредвкушениеследующегосеансанахождениявсети; 
 скаждымразомвсебольшеевремя,проводимоевсети; 
 рострасходов,связанныхсоплатойИнтернет-услугикомпьютерноговремени. 
Довольночастосредиблизкихлюдейзависимогочеловекаможновстретитьраспространенноезаблуждение

,чтоонисамимогутпризватьсвоего«проблемного»родственникакэтическимнормаминормальномуобразужи
зни.Ксожалению,этопрактическиеникогданеудается,таккаквданномслучаеимприходитсяиметьделонесупр
ямством,аснастоящейболезньючеловека,котораявызываетглубо-
киеизмененияличности,сопровождаяэтотпроцессразвитиемновых,довольнонеприятных,чертхарак-
тераиособенностейсамойличности. 

Теперьчтокасаетсядетей.Еслипровзрослогочеловекаможносказать,чтоонсделалсвойвыборвбольшейил
именьшейстепениосознанно,торебенокдовольночастостановитсяневольнымзаложникомобразажизнисвои
хродителей,поведениеипривычкикоторыхонкопируетнасознательномиподсозна-
тельномуровне.Долгоеобщениескомпьютером,которыйвпредставленииребенканачинаетассоцииро-
ватьсясдругом,всегдаготовымкигре,можетприводитьнетолькоквозникновениютакназываемой«компьютер
омании»,ноиещецелогокомплексадругихотрицательныхпобочныхэффектов. 

Особенностидетскойпсихикизаставляютребенкавкрайнекороткийсрокприспосабливатьсякокружающе
мумиру,чтосовершенносправедливоивотношениимиракомпьютеров.Ксожалению,многиеизменения,вызва
нныетакойособенностьюребенка,обычныйчеловексразузаметитьоказываетсяневсостоянии(сэтойзадачейм
ожетсправитьсятолькоопытныйпедагогилипсихолог).Вкачествепримераможнопривестиизменениявэмоци
ональномплане,появлениеповышеннойагрессивности,частыхвспышекнасилия.Такжеможнообратитьвним
аниеинадругойаспект–
уребенкапрекращаетсяполетфантазии,свойственныйеговозрасту,онстановитсянеспособнымисоздаватьсоб
ственныевизуальныеобразы,атакжесбольшимтрудомможетобобщитьипроанализироватьпоступившуюин
формацию.Долгоеобщениескомпьютеромдовольночастоможетприводитькразвитиюдолговремен-
ныхнарушенийвобластипсихическогоиинтеллектуальногоразвитияребенка.Некоторыепсихологиужесейча
сотмечаютутакназываемого«компьютерногопоколения»ухудшениеработынекоторыхвидовпамяти,появле
ниеэмоциональнойнезрелостииобщейбезответственности. 

ИсследователиСШАиШвецииустановилифактвозникновенияопухолейудетейпривоздействиинанихмаг
нитныхполейчастоты60Гцинапряженностью2-



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №3(41), 2014 ж. 

53 

3мГсвтечениенесколькихднейилидажечасов[4].Такиеполяизлучаютсятелевизором,персональнойкомпьют
ернойтехникой. 

Монитор,особенноегобоковыеизадниестенки,являетсяоченьмощнымисточникомЭМИ.Ихотяскаждымг
одомпринимаютсявсеболеежесткиенормы,ограничивающиемощностьизлучениямонитора,этоприводитли
шькнанесениюболеекачественногозащитногопокрытияналицевуючастьэкрана,абоковыеизадняяпанеливсе
такжеостаютсямощнымиисточникамиизлучения. 

Основнымиисточникамиэлектромагнитногоизлучениямонитора(видеодисплейноготерминала)являютс
яэлектронно-лучеваятрубка,узлыразверток,импульсныйисточникпитания,видеоусилитель. 

Согласнопоследнимисследованиямчеловеческийорганизмнаиболеечувствителенкэлектромагнит-
номуполю,находящемусяначастотах40-
70ГГц,таккакдлиныволннаэтихчастотахсоизмеримысразмерамиклетокидостаточнонезначительногоуровн
яэлектромагнитногополя,чтобнанестисущественныйуронздоровьючеловека. 

Отличительнойжеособенностьюсовременныхкомпьютеровявляетсяувеличениерабочихчастотцентраль
ногопроцессораипериферийныхустройств,атакжеповышениепотребляемоймощностидо400-
500Вт.Врезультатеэтогоуровеньизлучениясистемногоблоканачастотах40-70ГГцзапоследние2-
3годаувеличилсявтысячиразисталнамногоболеесерьезнойпроблемой,чемизлучениемонитора. 

Считается,чтовноутбукахиспользуютсяэкранынаосновежидкихкристаллов,которыенегенериру-
ютвсего«букета»вредныхэлектромагнитныхизлучений,присущихобычныммониторамсэлектронно-
лучевойтрубкой.Результатыисследований,показали,чтоэлектромагнитноеизлучениепортативныхкомпьют
еровтипаNotebookзначительнопревышаетэкологическиенормативы[4]. 

Ноутбукобычнорасполагаетсяближекпользователю,и,следовательно,источникиизлучениябудутсбольш
ейвероятностьювоздействоватьнаобластижизненноважныхоргановчеловека,темболеечтоне-
которыепользователиноутбуковивовсеимеютобыкновениерасположитьсвойкомпьютернаколенях. 

Электронно-лучеваятрубканеединственныйисточникизлученияэлектромагнитныхполей.Генериро-
ватьполяможетпреобразовательнапряженияпитания(приработеотэлектросети),схемыуправленияиформир
ованияинформациинадискретныхЖК-экранахидругиеэлементыаппаратуры. 

Повышенныйэлектромагнитныйфонвзначительнойстепениобеспечиваетвоздействиекомпьютераназдо
ровьелюдей. 

Врезультатепродолжительнойработызакомпьютеромвтечениенесколькихднейчеловекчувствуетсебяус
тавшим,становитсякрайнераздражительным,частоотвечаетнавопросыоднозначнымиответами,емухочется
прилечь.Такоеявлениевсовременномобществеполучилоназваниесиндромхроническойусталостиисогласно
сведениямофициальноймедицинынеподдаетсялечению. 

Последствиярегулярнойработыскомпьютеромбезприменениязащитныхсредств: 
 60%пользователей–заболеванияоргановзрения; 
 60%пользователей–болезнисердечно-сосудистойсистемы; 
 40%пользователей–заболеванияжелудочно-кишечноготракта; 
 10%пользователей–кожныезаболевания; 
 различныеопухоли. 
Особенноопасноэлектромагнитноеизлучениедлядетейибеременныхженщин. 
Установлено,чтоубеременныхженщин,работающихнакомпьютерахсдисплеяминаэлектронно-

лучевыхтрубках,с90-
процентнойвероятностьюв1,5разачащеслучаютсявыкидышиив2,5разачащепоявляютсянасветдетисврожде
ннымипороками. 

Чтокасаетсябеременныхженщин,тоЭМПбиологическиактивновотношенииэмбрионов.Чувстви-
тельностьэмбрионакповреждающимфакторамзначительновыше,чемчувствительностьматеринскогоорган
изма.Установлено,чтовнутриутробноеповреждениеплодаЭМПможетпроизойтиналюбомэтапеегоразвития
:вовремяоплодотворения,дробления,имплантации,органогенеза.ОднакопериодамимаксимальнойкЭМПчу
вствительностиявляютсяранниестадииразвитиязародыша–имплантацияираннийорганогенез. 

Детскийорганизмпосравнениюсовзрослымимеетнекоторыеособенности,например,отличаетсябольшим
соотношениемдлиныголовыитела,большейпроводимостьюмозговоговещества.Из-
заменьшихразмеровиобъемаголовыребенкаудельнаяпоглощеннаямощностьбольше,посравнениюсовзросл
ойиизлучениепроникаетглубжевтеотделымозга,которыеувзрослых,какправило,необлуча-
ются.Сростомголовыиутолщениемкостейчерепауменьшаетсясодержаниеводыиионов,азначитипроводимо
сть. 

Доказано,чторастущиеиразвивающиесятканинаиболееподверженынеблагоприятномувлияниюэлектро
магнитногополя,аактивныйростчеловекапроисходитсмоментазачатияпримернодо16лет. 
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Необходиморазработатьунифицированныекритерии,классификациииконкретноеобщепринятоеопреде
лениеэтогоявления. 
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Түйін 
Мақаладакомпьютердеұзақжұмысжасаудыңадамденсаулығынаәсерініңтүрліаспектілеріқарастырылған.Компьюте

ргетәуелділіктіңпайдаболуына(саналықдеңгейдеөзгерістердіңпайдаболуы),әрібалалардыңжәнежүктіәйелдердіңденса
улығынаерекшеназараударылған.Компьютердеұзақжұмысжасауадамағзасыныңкөптегенқызметтерінеайтарлықтайке
ріәсерінтигізеді.Әлемдемиллиондағанадамдардербескомпьютерлердікүнделіктііс-
әрекеттеріндеқолданады.Еліміздегікомпьютерменқарқындықамтамасызетілуденмыңдағанадамдаржұмыскүнініңжән
ебосуақытыныңкөпбөлігіндисплейэкраныныңалдындаөткізеді.Жылсайынсандықтехнологиялар-
дыңөсуінеқарайтұрғындардыңкомпьютердіқолдануыөсуде.Әсіресекомпьютерлікойындардыңпайдаболуыерекшеәсер
етеді.Компьютергетәуелділікішімдікке,анашағатәуелділіккесәйкесбайқалады.Нәтижесіндемұндайтәуелділіктендерке
зіндеарылуорындалмаса,олауруғанеманияғаайналуқаупібар.Компьютерменұзақжұмысістеу«компьютерлікманияға»ғ
анаемес,тіптібасқадатерісжаманауытқуларғаапаруымүмкін.Компьютергенемесеғаламторғаэйфориялықтәуелділіктіңа
рқасыадамныңтепе-теңдігін,тұрақтылығынайнытып,шашыраңқы-
лығын,жекеленуінтуындатадыжәнебасқадажақсықасиеттерінжоғалтуғадушаретеді. 

Түйіндісөздер:дербескомпьютер,адамсаулығы,компьютергетәуелділік. 
 

Summary 
Thearticlediscussesvariousaspectsoftheimpactofprolongedcomputerworkonhumanhealth.Specialattentionispaidtotheformat

ionofdependentbehavior(immersioninanalteredstateofconsciousness),thehealthofpregnantwomenandchildren.Prolongedcompu
terworkverynegativeeffectonmanyfunctionsofthehumanbody. 

Personalcomputersareusedinthecourseofdailyactivities,millionsofpeopleworldwide.Computerizationinourcountrytakeswid
escope,andmanyhundredsofthousandsofpeoplespendmostoftheirworkinghoursandfreetimeinfrontofthedisplayscreen.Everyyear
hasbeensteadilygoingdevelopmentofdigitaltechnologiesandthegrowingcomputerizationofthepopulation.Computerbecomesnec
essaryattributesofmodernlife,andalongwithnewtechnologiesformerhobbiesofpeoplegotoahigherlevel.Oneofthemoststrikingexa
mplesofthisphenomenonistheemergenceofcomputergames.SymptomsofInternetaddictionisalmostentirelyconsistentwiththesym
ptomstypicalforanyotherfunction,whetheritisalcohol,drugs,orobsessionwithwork.Inallthesecases,includinghere,andInternetaddi
ction,aconditionexacerbatedbythedependentperson,eventuallyacquiringthestatusofmania,ifnotpromptlytakeanystepstobringthis
manfromaddiction. 

Foralongchatwiththecomputer,whichintheviewofthechildbeginstoassociatewithoneanother,alwaysreadytoplay,canleadnoto
nlytotheemergenceofso-
called"kompyuteromanii",butstillawholerangeofothernegativesideeffects.EuphoriaprovidedcomputerandInternet,graduallybegi
nstocultivatehumanimbalance,confusion,sloppiness,withdrawal,lossofanycustomaryvaluesandinternalbenchmarks. 

Keywords:personalcomputer,health,internetaddiction 
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Жоғарғыжиіліктегіэлектрожәнерадиомагниттікаспаптарменжұмысжасайтынтелефонқызметкерлерініңденсаулық
жағдайларыбүгінгіғалымдардыңденсаулығыналаңдатыпотырғанкүрделімәселегеайналыпотырғаныбелгілі.Бұлсалажо
ғарғыпрофессиональдықбіліктілікпенқатар,белгілідәрежедегіқызметкөрсетумәдениетін,адамағзасыныңфизиологиял
ықбітіміндегібірқалыптылықты,төзімділіктіқажетететінсалаболыпесептеледі.Осысаладағымаманиелерінеескесақтауқ
абілеттерініңжоғарлығы,байқағыштық,ақпараттыдеркезіндеқабылдапалаотырып,алынғанақпараттыбірмезгілдежүйе
леп,онытапсырысынақатыстыуақтылыталдауқызметкөрсетусаласындағыадамдардыңпсихикалық,жүйке,көружәнеест
ужүйелеріндегіжоғарыдәрежедегімобилизациялаудықажетқылады.Талдауғаалыныпотырғанмәселеніңөзектілігін,осы
саладақызметатқаратынмамандардыңбасымкөпшілігінәйеладамдарқұрайтындығыжәнедеолардыңденірепродуктивті
кжастағыжастарекендігіайшықтайтүседі.Осысебептідехалықаралықтелефонқызметіндегіқызметкерлердіңденсаулық
жағдайыннығайтуғабайла-
ныстыұйымдастырылғаншаралардыжүйелеп,айқындайтүсужәнеолардыңдұрысдемалыпотыруынажағдайтуғызумәсе
лесінеқатыстыпайдаболатынсұрақтардыңмаңыздығыкүнненкүнгеартатүсуде.Адамдарденсаулығы-
нақоршағанортаныңтигізетінәсерінзерттеудеорганизмніңзаталмасупроцестерініңерекшеліктерінежәнекәсіпорынның
зияндыфакторлары,зияндыәдеттеріжоқболғанынабайланыстыеңсезімталжәнееңоңтайлымоделіболыптабылады.Ауру
лар–дегенімізхалықтарденсаулығыныңбастыкөрсеткіші.Аурулардинамикасыпроблема-
лықжағдайлардыанықтап,нақтыұйымдастыру,алдыналушараларынөңдеп,олардыңтиімділігінбағалауғамүмкіндікбере
ді.Ауруларсараптамасыныңнәтижесінсалыстырумәселесіндемедициналықтехнологиялардыңәртүрлітәсілдеріқолдан
ылады.Жекеленгенаурулардыңдеңгейіменсипатынжәнеоныңөзгерутенденциясынбілудіңденсаулықсақтаудыңмекеме
леріндешынайытүрдеөзіндікорныбарпрофилактикалықшаралардыөңдеудеүлкенмаңызатқарады. 

Түйіндісөздер:электрлік,радиомагниттік,байқағыштық,психикалық,жүйке,көру,есту,репродуктивтік,аурулар,теле
фонстанциялары,уақыт,электромагниттіксәулелену,саусақбуындары,көзгеүлкенжүктеметүсу,стресс,фактор,шу,әлсіз
жарықтану,температуралық,гиподинамия,гипокинезия,монотония,интеллектуальдық,психоэмоционалдық,санитарл
ық,реактивтідиспозиция  

Телефонстанцияларындақызметжасайтынжұмысшылардыңденсаулықжағдайларынаәсерететіннегізгіз
ияндыфакторлардыңқатарына: 

–ұзақуақытотыружағдайындаболуы; 
–электромагниттіксәулелену; 
–саусақбуындарыныңжүктемесі; 
–көзгеүлкенжүктеметүсу; 
–ақпаратжоғалтқандағыстресстіжағдайларжәнедебасқафакторларжиынтығыболыптабылады. 
Денсаулықтыңнегізгітікөрсеткішіауруларекенінескереотырыпжәнетехнологиялықоқуқұралдары-

ныңқолайсызәсерінанықтауәдебиеткөздерініңмағлұматтарынасүйенеотырыпбізАХЖ-
10бойыншаосымәселегетән2класстағыаурулардытаңдапалдық: 

-VIIкөзжәнекөзайналасыныңаурулары; 
-ХІІІсүйек,бұлшықетжүйесі,дәнекертканьдераурулары. 
Жалпыаурдыңдамутарихыменоныңөрісалуындағыерадамдарменәйеладамдардыңүлесішамаласболаты

ндықтанзерттеуменқамтылған,мәліметтердііріктеубарысындажынысынақарайтоптауәдісіқолданылғанжоқ
. 

Денсаулықжағдайытуралыақпараткөзіретінде112есепберукартасы(аурудыңдамутарихы)алынды.Алмат
ықаласыныңденсаулықсақтаудепартаментініңсатистикалықмәліметтеріжәнеосымекемежұмысшыларыкөп
тептіркелінген№10емханадеректеріалынды. 

Жалпыаталмышмекемелерденалынғанмәліметтерсоңғы4жылдықамтып,оларәрауысымдажұмысістейті
надамдардыңтобынақарайжіктелінді.Алынғаннәтижелертоптықерекшеліктерінеқарайсарап-
тауғаалынып,олардыңорташашамаларыесептелініпшығарылды(кесте8). 

Негізгітоптықұрапотырғантелефоноператорларыарасындағы2классауруларыорташаалғанда39,7%құра
ды,алсалыстырутобындағыкөрсеткіштікшама21,2%болып,негізгітопкөрсеткішіненсенімдітүрде18,8%-
ғатөменболды,(Р<0,05). 

Ақпараттыинформациялықжүйелерарасындатәулікбойындажұмысістейтінқызметкерлердіңденсаулық
жағдайыменолардыңағзаларындағыфизиологиялықфункциональдыққызметтеріндегіауытқушылықтарере
кшеназарғаие. 

Статистикалықмекемелердежәнетүйінненшығатынқосылыстарда0,8-
1,0аралығынданормативтіталаптардантөменболады,оларнегізіндебірденжоғарыболукерек(1,5).КЮеңтөме
нгікөрсеткіштерісанитарлық-тұрмыстықмекемелерде0,4-
0,5санитарлықнормаларғасәйкескеледі.Табиғижарықтанды-
рудыңжалпыжүйесінсипаттағанда,күндізгіжарықтандыруртуттышамдарменжәнетербелмелішамдар-
менқамтамасызетіледі.Кейбірмекемелерде,жалпыжарықтандыружүйесіменқатар,жәнедежергіліктіжарықт
андыру,соныменқатарқажетжағдайдажарықтандырудыңқосарланғанжүйесіқолданылады.Телефоншылард
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ыңбейнежұмысысанитарлықнормағасәйкесорташанақтылықта(СНжәнеП.11-4-
79),бұлжердееңкішікөруобьектісі0,5-1,0мм,4-шіразрядқа,подразядқа«а»,«б»,«в»және«г».Телефон-
шылардың3мезгілдікжумысынескеретінболсақ,бұлжердежасандыжарықтандырудырациональдыұйымдас
тыруөтемаңызды.БізмекеменіңжарықтандырылуынарнайылюксметрЮ-16ментексеретінбіз. 

Жүргізілгенжарықтандырузерттеулеріненсоң,негізгіөндірісмекемелеріндежарықтандыруталаптар-
ғасай,алкейбіржерлердежарықтандырудыңтөмендеуікүйгенртуттышамдардыуақытындаауысты-
рылмауынанекендігіанықталды.Телефонжелісіорындарында152-158лкаралығындаболды,бұлсани-
тарлықнормадантөмен(200лк).Жұмысорындарындажарықтандырудыөлшеунәтижесіндемекеменіңбасынд
а,ортасында,соңында(бізмекеменішарттытүрде3секторғабөлдік).Телефонистердіңжұмысорындарындазал
дыңбасындажәнеортасындажарықтандыру158лкшамасындаболды,мекеменіңсо-
ңындажұмысорындарынжарықтандыруқанағаттанарлықсызболды,30-40лк-
дантөмен.Бұлкомпьютержүйесіндегіосысектордағыжоғарыдағыаталғансебептергебайланыстықайтажабд
ықтаументүсіндіріледі. 

Жарықтандырудыңбұдандақанағаттанарлықсызкөрсеткіштерімекемедегітүйінненшығатынқосылыста-
204лкжәнестатистикалық– 270лкжасандыжарықтандырудыңеңтөменгікөрсеткішінкөрсетті. 

Бұлқызметкерлердіңерекшеназардаболуыныңбастысебебіолардыңбіртәулікбойындақимылқозғалыссы
збірпозадаотыраберу(гиподинамия)болыптабыладыжәнедеосықозғалыссызбірқалыптыотыраберуақырын
дыжұмысбарысындағымонотониялықтыжәнегипокинезиялықтытудырады.Кейбірмекемелердегітелефони
старжоғарғышу,әлсізжарықтану,температуралықрежимніңдұыссақталмауыақырсоңындаосымекемедегіқ
ызметкерлердіңағзаларындағытерісэмоциональдықфакторларнәтиже-
сіндетуындайтынауытқушылықтарменаурубелгілерініңпайдаболуынаәкеліпсоқтыруыәбденмүмкін. 

Адамныңбелгіліісәрекеткебейімделуіорганизмніңбейімделумеханизмініңбелсендірілуіарқылыжүреді.Б
ұлжағдайақпараттандыруорындарындағыақыл-ой,еркіндік,жәнеинтеллектуальдықжүйелер-
гежүктемеберетінкомпьютерліктехниканыңкеңінененгізілуінебайланыстыерекшеорыналыпотыр. 

Мұнда,қызмеркерлердіңөзжұмысынжақсыатқаруындағыбастыжағдайлардыңбіріорталықжүйкежүйесі
ніңфункционалдықжағдайыболыптабылады.Соныменқатаржұмысшылардыңденсаулығынажұмысорында
рындағықолайсызфкторларбірлесеәсереткенжағдайдаоларстресстікықпалдаболып,жұмысшыағзасындағы
ауытқушылықтардыңпайдаболуынаәкеліпсоқтырады. 

Жүргізілгензерттеулернәтижесізейінқоюқарқыны(ЗҚ),яғни,танылғанбелгілердің(ҚӘ)жалпыкөрсетілге
нбелгілерсанына(ЖӘС)пайыздыққатынасынанықтауарқылыбағаланды. 

Төмендегікестедеәртүрліауысымдағыжұмысшылардыңфункциональдықмүмкіншіліктерікөрсетіл-
ген(кесте1).Мысалы,барлықзерттеуменқамтылғанжұмысшылардыңтүзетусынамаларынорындаужылдамд
ығыжұмыскүнініңсоңынақарайайқынтөмендейтіндігібайқалды. 

Мұнда,әсіресеқызметқабілетініңкешендікөрсеткішініңтөмендеуіқажуүрдісініңерекшелігіменсипаттала
ды.Мысалы,барлықзерттелгенжастардағыжұмысшылардыңтүзетусынамаларынорындаужылдамдығыжұм
ыссоңынақарайайқынтөмендейтіндігібайқалды(кесте1).  
Кесте1.Біріншіжәнеекіншітоптардағыжұмысшылардыңжұмыстыңалғашқысағаттарындағыфункциональд

ықмүмкіндіктерініңсалыстырмалыкөрсеткіштері  
 
 

Көрсеткіштер 

1ауысым 2ауысым 
Жұмысбас

таларда 

M m  

Жұмыс 
соңында 

M m  

 
Р 

Жұмысбас
таларда 

M m  

Жұмыссоң
ындаМ±m 

 
Р 

Бақылаусаны 180 180  90 90  
Тексерілгенбелгілерсаны 329 2,6 296 3,1 <0,001 335 2,2 331 3,3 <0,05 

200санғабелгіленгенқателер 8,87 0,3 14,95 3,0 <0,001 5,17 0,3 8,95 3,0 <0,05 
Қызметқабілетініңкешендікөрсеткіші,

ш.б. 
1,25 0,73 - 2,15 0,84 - 

Қабылдауқабілетініңтөмендеуі,% 27,2 39,6 <0,001 19,3 24,6 <0,01  
Жұмысбарысындағыақпараттықжүктеменіңқызметкерлерорганизмінеәсеретуіндегіеңбастымәсележұм

ыскестелерініңтығыздығы–
тәуліктікжүктеменіңжоғарылығы,қабылданатынабоненттіктапсырыстардыауырнемесежеңілтапсырыстар
түріндеалдыналажіктемеу,т.с.с.жағдайларғабайла-
ныстыболды.Әсіресееңбекауырлығытүнгіауысымдағыжұмысшылардажоғарыболды(рұқсатетілгенмөлше
рден2-
3есегедейінжоғарлаған).Жұмыскестесініңауырлығыекіншіауысымдағы,яғникүндізгіауысымдақаттыбайқа
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лды. 
Алайдабұлауысымдағыжұмысауыртпашылығыкүндізгіуақытпен,адамның,барыншабелсенділікуақыты

менсәйкесболғандықтан,ағзағаайтарлықтайауыртпашылықтүсірмеген.Алтүнгіауысымдағыжұмысшылард
ыңағзасынатүскенауыртпашылықдеңгейікүндізгімөлшерденасаартыптұрмасада,адамдардыңтүнгітыныста
ууақытыменсәйкескелгендіктенолардыңтезірекқажып,шаршапқалуынажолбергендігідәлелденді. 

Белгіленгенуақытаралығындағысандардытексеружылдамдығы1сменадатобындажұмысбасында-
ғысағаттарда329 2,6шамасындаболса,алжұмыссоңынақарайқажуқұбылысыныңүдеуіменбайла-
ныстыбұлкөрсеткіштікшаманың296
3,1дейінтөмендегеніжоғарыстатистикалықшынайлылылықдеңгейімендәлелденгенболса(Р<0,001),ал2смен
дағыбелгіліболғанжұмысбасталардағы(335 2,2)жәнежұмысаяғындағы(331
3,3)сандықшамалардыңстатистикалықауытқушылықтарысоншалықтыайқынболғанынбайқаймыз(Р<0,05). 

Жұмысшылардың200санғабелгіленгенқателерідежұмыссоңында2топта(14,95 3,0),ал1топта(8,95
3,0)болып,біріншітоппенсалыстырғандажоғарыболды.Зерттеуменқамтылғанжұмысшылар-
дыңфункциональдықмүмкіншіліктерінеарналғанкөрсеткіштерініңарасындағыеңақпараттысыболыпсанала
тынжұмысшылардыңқабылдауқызметініңтөмендеуі1топтажұмысбасындағыуақытпенсалыс-
тырғанда27,2-ден39,6-ғадейіннемесе12,4-кежоғарлағанболса,ал2тобыжұмысшыларындаанықтал-
ғанбұлкөрсеткішкеқатыстыорташаманың19,3-тен24,5-
кедейіннемесе5,2шамасынадейінғанажоғарлағанын,яғнибұлтоптағыжұмысшылардыңжұмыссоңындағықа
балдауқабілеттерініңекіесегекемтөмендегенітіркелінген. 

Салыстырутоптарындағыекіншітоптағыжұмысшылардыңсменасоңындағыфункционалдықмүмкіндікте
рікестедекөрсетілгендейайтарлықтайтопаралықайырмашылықтардыберіп,екіншітоптағыжұмысуақыттын
дағыақпараттықжәнеабоненттіктапсырыстардыңкөбейіпкетуіолардыңфункциональ-
дықмүмкіндіктерінеауыртпашылықартатыныанықталды. 

Телефонқызметкерлерініңденсаулықжағдайынақолайсызәсерлердіанықтауғаарналған,әсіресееліміздің
қазіргіәлеуметтік-
экономикалықжағдайындағымәселеніанықтаудаүлкенмаңызатқаратын,индивидуумныңпсихологиялықста
тусынабағаберутәсілдеріболыптабылады. 

Арықарайғыжүргізілгензерттеулертелефонжұмысшыларыорганизмініңфункционалдықжағдайынақос
ымшасипаттамаберуүшін,өзектіболыптабылатынпсихикалықжағдайғаүшпараметрбойынша-
өзіндіксезім(«С»),белсенділік(«А»)жәнекөңілкүй(«Н»)–
тестсұрақтарынжүргізугенегізделіп,өзінеөзібағаберугеарналған,кеңінентаралып,қолданылыпжүргенжалп
ыфункционалдықжағдайғадиффе-ренциялықөзіндікбағаберутәсілін«САН»)пайдаландық. 

Сұрақпенқамтылыпотырғанжұмысшыларғасменауақыттындағыөзініңжалпыжағдайынабағаберудісұра
дық.БелгілергебағаберустандарттықмәндердіС-5,4;А-5,5;Н-
4,75ескереотырып,белгілідинамикадажүргізілді. 

Қорытындылайкелгенде,осығандейінгіжарықкөргенхалықаралықтелефонстанциясындақызметатқарат
ынжұмысшылардыңеңбекжағдайыменолардыңденсаулықжағдайынсараптауғаарналғанғылымиәдебиетте
рбұлеңбектүрінэмоциональдықжүйкежүйесінеауыртпашылықтүсіретінеңбектүрінежатқызған.Себебіолар
дыңжұмысыкеліптүсетінкөпшамадағыақпараттардысұрыптаубарысын-
дағыкөружәнеестуанализаторларыныңқажуыменжәнежүйкежүйелерініңтозуыменсипатталады.Солсебепт
ідебұлсаладағықызметкерлердіңжұмысжағдайыфизиологиялық,гигиеналықжәнеэргономика-
лықтұрғыданжайлылаудықажетететіндіктенізденушіғалымдарменаталмышмекемебасшыларыүшінөзекті
мәселегеайналыпотыр. 
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3КулкыбаевГ.А.,ШандауловА.Х.,ПахомоваД.К.,ДербушС.Н.,КурмангалиеваД.С.,ДжумабековТ.С.Изучениевлияние
физическойнагрузкиипостоянныхмагнитныхполейорганизмвэксперименте.Материалы4-съездафизио-
логовКазахстана.Физиологическиеосновыздоровогообразажизни.-Астана-Караганда, -1999г. 

 
Резюме 

Намизвестно,чтосложныйвопрососостоянииработающихсрадиомагнитнымиинструментамиволнуетнасегодняшн
ийденьученых.Этаотрасльпараллельноспрофессиональнойквалификацией,являетсятребующейфизиологическогопос
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тоянстваитерпениявчеловеческоморганизме.Вэтойотраслитребуютсяхорошаяпамять,наблюдательность,восприимчив
ость,своевременноевыполнениезаданий,нуждаетсявмобилизациивысокойстепе-
нинервнойсистемы,зрения,слуха.Актуальностьобсуждаемоговопроса,объясняетчтобольшинствослужащихвэтойотра
слиявляютсяженщинамиврепродуктивномвозрасте.Поэтойпричинеповышаетсянеобходимостьсисте-
матизироватьмерыорганизованныевсвязисвопросомосостоянииздоровьяслужащихвтелефонныхстанциях. 

Приисследованиивлияниеокружающейсредыпроцессобменавеществиотсутствиевредныхфакторовивредныхприв
ычек.Организмявляетсясамымчувствительнойисамойловкоймоделью. 

Болезни-этоглавныйпоказательздоровьянации.Динамикаболезнейпозволяетнамвыявитьпроблемныесосто-
яния,точныеобъедининения,мерыпредостережения.Всравнениирезультатовэкспертизыболезнейприменяетсяразныес
пособымедицинскихтехнологий.Онииграютважнуюрольвпринятиипрофессиональныхмер,вучрежде-
нияхздравоохранения. 

Ключевыеслова:электрический,радиомагнитный,внимательность,психическое,нерв,зрение,слух,репродук-
тивность,болезни,телефонныестанции,время,электромагнитныеизлучения,суставы,стресс,фактор,шум,слабоеосчвещ
ение,температура,гиопденамия,гипокинезия,монотомия,интеллектуальный,психоэмоциональный,санитарный,реакти
внаядиспозция  

Summary 
Weknowthatthecomplexissueswithworkers`healthcareradiomagnetictoolstodayscientists.Theindustryisinparallelprofession

alqualificationrequiringphysiologicalconstancyandpatienceinthehumanbody.Relevanceofthesubjectmatter,explainthatthemajor
ityofemployeesinthisindustryarewomanreproductiveage.Forthisreasonincreasestheneedtosystematizeactionsorganizedconnecti
onwiththequestionofthehealthofemployees’telephoneexchange.Investigationoftheeffectoftheenvironmentprocessesofmetabolis
mandtheabsenceofharmfulfactorandbadhabits.Thebodyisthemostsensitiveandagilemodel.Diseaseisamajorindicatorofthehealth
ofnations.Diseasedynamicsallowsustoindentifytheproblemtheproblemstatetheexactassociationmeasuresofcaution. 

Keywords:Electric,radiomagnetic,mindfulness,mental,nerves,vision,hearing,reproduction,disease,telephone,exchanges,ti
me,electromagneticrelation,joints,stress,factor,noise,poorlighting,intellectual,psycho-emotional,health,reactivedisposition 

 
ӘОЖ57612.821.3-053.5 

 
ОҚУШЫЛАРДЫҢМАЗАСЫЗДАНУЫНЫҢДЕҢГЕЙІНЖӘНЕСИПАТЫНЗЕРТТЕУ 

 
Н.И.Отарова–ағаоқытушы,биологиямагистрі,АбайатындағыҚазҰПУ 

 
Бұлмақаладаоқушылардыңмазасыздануыныңдеңгейіжәнесипатызерттелді.Мазалау–

белгісіздіктіңсезілуін,негативтіжағдайлардыңкүтілуін,қиынанықталатыналдын-
аласезулердісипаттайтынтерісэмоция.Мектепмазала-нуымінез-
құлықтаәртүрлітәсілдермен,басқамәселегебүркемелеуарқылыкөрінуімүмкін.Мектепмазалануыныңнегізгідиагностик
алықбелгілерісабақкезіндегі,жауапберудегіпассивтілік,ұстазжағынанескертуденұялуболыптабылады.Мазалыбалақоң
ыраудаөзінеістабаалмайды,балалардыңарасындаболғандыұнатады,бірақтығызконтактқатүспейді.Соныменқатарүлке
нэмоционалдықкүштенбалаауырабастайды,соматикалықауруларғақарсылықкөрсетуітөмендейді.Мектепоқушыларын
ыңпсихофизиологиялықерекшеліктерінзерттеумаңыздытапсырма,бұлерекшеліктерменмүмкіншіліктердібілужасөспі
рімдердіңөзінкөрсетудіңжетістігіне,алмектепоқушыларыныңмамандықтаңдауынакөмектесуімүмкін.Жоғарыдеңгейде
гімазаланушылығыбасымоқушыларөтеэмоциялыболып,содандау-
дамайларда(конфликт)көпболады.Мазаланушылықдеңгейініңөтетөменболуыдаіс-
әрекеттерінтежейді.Мектепмазалануыкөрінуініңқарама-
қарсыформасытапсырманыорындаукезіндегіартықтырысу.Ұмытшақтықнемесесабақкезіндегіназардыңтөмендеуі–
мектепмазалануыныңбелгісі.Мектепмазалануыкөрінуініңстрессситуациясындағыфизиологиялыққызметтердіңбақыл
ауыныңжоғалуысияқтыформасыерекшеназараудартады.Мысалы,балатақтаданемесеорнындатұрыпжауапберудеқыза
руы(бозаруы)мүмкін,тізеніңдірілдеуінсезінуімүмкін.5және11сыныпоқушыларыныңтұлғалықжәнеситуациялықмазал
ануынжәнеФилипсбойыншамектепмазаланушылығыдеңгейінанықтадық.Оқушылардыңбастымазаланудеңгейітұлғал
ықмазалануменситуациялықмазаланубойыншаорташа,ал11-
сыныптағылардыңдеңгейіжоғарылайбастайды.Сауалнамажүргізгеноқушылардамазаланушылықтыңорташадеңгейіан
ықталды,алситуациялықмазаланушылықсынақтартапсырукезіндеөседі.Мазаланудеңгейіқаламектепбалаларындажоға
ры.Қаламектебіндеде,ауылмектебіндедеұлбалаларғақарағандамазалануқызбалалардажоғары. 

Түйінсөздер:мазаланушылық,мектепмазалануы,тұлғалықмазалану,ситуациялықмазалану,стресс,әлеуметтікстрес
с,стресскеқарсыфизиологиялықтөзімділік,өзінкөрсетіпқоюқорқынышы  

Мазаланушылықмектептәжірибесіндекездесетінпсихикалықдамудыңкеңтаралғанфеноменіболыптабыл
ады.Соңғыжылдарыбұлмәселегекөпкөңілбөлінуде,себебіоқушыныңмектептегіжәнеЖОО-
ғыоқуүлгерімі,оныңқұрдастарыменарақатынасыныңерекшелігі,жаңажағдайларғаадаптацияныңтиімді-
лігімазаланушылықтыңәсеретудәрежесінетәуелдіболады.Көптегенбелгіліпсихологтар(Р.Бендлер,Дж.Грин
дер,П.Жане,Ч.Спилбергер,З.Фрейд,В.Франклжәнет.б.)мазасызданудыөздерініңерекшекөзқарастарытұрғы
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сынанталдайды,олармәселегекешендіқарастырумақсатынқоймайжалпымектептәжірибесіндеқолданутұрғ
ысынанталдайды[1;2]. 

Мазасыздықтүсінікретіндепсихоаналитикалықтұрғыданпайдаболады,Фрейдбойыншамазасызда-
нусезімідәрменсіздіксезіміменбайланысты[2].К.Хорнимазасызданутуабіткенқасиетдептүсіндіреді[4].Аста
повмазаланудыңқызметтерінбөлді:бірінші–сигналқызметі(қауіп-қатертуралысигнал);екінші–
іздеуқызметі(қорғанужәнеқауіпсіздіктіқамтамасызетудіңкөзініздеу);үшінші–бағалауқызметі[3]. 

Спилбергермазалауменмазасыздықтүсініктерінбөлді: 
Мазалау–

бұлішкікернеумен,тынышсызданумен,жүйкежүйесініңбелсенділігіменсипатталатыннегативтіэмоционалд
ықкүй. 

Мазасыздық–
бұл«Адамныңмазаланукүйінежиіжәнеинтенсивтіуайымдауынабейімділіктенкөрінетін,соныменқатароның
пайдаболуыныңтөменгідеңгейіндежекебілімжәне(немесе)жүйкепроцестерініңәлсіздеуінесебепшіболатын
темпераментқасиетіретіндеқарастырылатынжекепсихика-лықерекшелік»[1]. 

Мектепмазалануы–
бұлеңкеңтүсінік,тұрақтымектепсәтсіздігініңтүрліаспектілірінентұрады.Олқобалжудан,оқуситуациясындағ
ыжоғарыабыржудан,сыныпта,өзінежаманқарым-
қатынаскүтуден,ұстаздар,құрдастарынантерісбағаданкөрінеді.Балаүнеміөзініңқылығының,шешімініңдұр
ыстығынакөңілітолмайды,өзінесенімсізболады. 

Мектепжасымазалаусезімінешарасыз.Бірақбұлуайымдаудыңүдемелігіәрбірбалаүшінжеке«қиыннүк
тесінен»аспаукерек,асыпкетсемобилизациялықемес,тәртіпсіздіктуғызуәсерінкөрсете-
ді.Мектепмазалануыныңпайдаболуыәлеуметтік-психологиялықнемесеоқубағдарламалықфактор-
ларғабайланысты.Мінебірнешефакторлар,бұлфакторлардыңәсеріоныңпайдаболуыменбекінуі-
немүмкіндікбереді: 

- оқудағыартықжүк; 
- оқушыныңмектепбағдарламасынаәлікелмеуі; 
- ата–анасыжағынанадекваттыемескүтулер; 
- ұстаздарменжағымсызқарым–қатынас; 
- жүйеліқайталанылатынемтихандақ–бағалауситуациялары; 
- мектепұжымыныңауысуыжәне/немесебалаларұжымынақабылданбау. 
Кішіоқушыныңмектепмазалануымектепкебейімделупроцесініңқиындауыныңайқынбелгісіболыптабыл

ады.Жасөспірімдікжасшамасынанбастаполоқушыныңпсихикалыққасиетіретіндетұлғалықмазаланутұрғыс
ынанпайдаболуыжәнебекінуімүмкін[5]. 

Мектепмазалануыоқудыңтүрлікезеңдеріндебіркелкіемес;олтүрлісебептерденболадыжәнетүрліформада
көрінеді[6]. 

Зерттеуәдістері 
ЖаркентқаласыШ.УалихановатындағыортамектебіжәнеАлматыоблысыПанфиловауданыТұрпанауыл

ыСатайбатыратындағыортамектебінің5және11сыныпоқушыларыныңпсихофизиологиялықерекшеліктерін
езерттеужәнесауалнамажүргізілді. 

Тұлғалық(ТМ)жәнеситуациялықмазалану(СМ)И.Д.СпилбергержәнеЮ.Л.Ханинәдістемесібойыншазер
ттелді. 

Алынғаннәтижелердіұлбалаларжәнеқызбалалартобыарасында,соныменқатарсауалнамажүргізіл-
генсыныптарарасындасалыстырдық. 

Мазаланудызерттеудіңбелгіліәдістерініңкөпшілігінетұлғалықмазалануды,немазаланукүйін,неерекшере
акциялардыбағалауғамүмкіндікбереді.Мазаланудытұлғалыққасиетретіндеде,күйретіндедедифференциялы
зерттеугемүмкіндікберетінжалғызәдісЧ.Д.Спилбергержасағанәдісболыптабылады.Оныңшкаласынорыстіл
індеЮ.Л.Ханиндағдыландырды. 

Баланыңэмоциялықкүйіне,оқуына,іс-әрекетіне,қоршағанортасыменқарым-
қатынасынаәсерететінфакторлардыанықтауүшінФилипстіңмектепмазаланушылығынаарналғантестінқолд
андық. 

Алынғаннәтижелерстатистикалықөңделіп,t–стьюденткритериібойыншадәлділіктерінанықтадық. 
Алынғаннәтижелержәнеолардыталдау 
Мазасыздану–

тұлғаныңқүйіменқасиеті,ортадағыөзгеріспенбайланыстыжәнекернеудеңгейінеқарайтуындайтыннервүрдіс
терінсипаттайды.Экстремалькездеріндеадамазды-
көптіэмоциялықкүйгетүседі.Оланықбайқалатынмазаланутүріндеадамдакөрінеді.Мұндайекісанжағынанер
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екшеленетінмазаланушылықтүрі:тұлғалықжәнеситуациялық.Тұлғалықмазаланушылықадамныңтерісэмоц
иялықреакцияларғабейімділігінкөрсететіниндивидуалдықбелгісі.Ситуациялықмазаланушылықадамныңуа
қытшамазаланукүйі.Бұлбелгіліситуациятүрінепайдаболатынүйреншіктіэмоциялықнемесекүнде-
ліктіболыптұратынреакциясы. 

Анкетанәтижесінен,5сыныпоқушыларындаанықталғандай,ТМ-ныңорташадеңгейі65%-
нқамтып,басымкездеседі,алжоғарғыдеңгейі–15%-нда,төменгідеңгейі–20%-ндакөрінді(сурет1). 

Осымектептің11сыныпоқушыларыныңтұлғалықмазаланушылықдеңгейлерінсалыстырумақсатын-
даөткіздік.Нәтижесіндебұларда:25%-жоғары,50%-орташа,20%-төмен,5%-
өтетөмендеңгейліболыпшықты(сурет2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет1.5сыныпоқушыларыныңтұлғалықмаз
аланудеңгейлері 

Сурет2.11сыныпоқушыларыныңтұлғалықмаз
аланудеңгейлері  

Салыстырудыңнәтижесібойынша11сыныпоқушыларында25%ТМдеңгейіжоғарғыболуыолардыңжасер
екшеліктерінежәнеоқубағдарламасыныңкүрделігінебайланыстыекенікөрсетілді. 

Жалпы5мен11сыныпоқушыларындаорташадеңгейліТМбасым,яғни65%бен50%көрсетті. 
Жалпыекітоптардада20%оқушылардатөменгідеңгейліТМкөрсетті(кесте1,сурет3).  

Кесте1. ТМдеңгейінің5және11сыныпоқушыларындағыөзгерісі  
Мазаланушылықтиптері Сыныптары 

5сынып 11сынып 
 

Тұлғалықмазаланушылық 
төмен=20% төмен=20% 
орташа=65% орташа=50% 
жоғары=15% жоғары=25% 

 өтетөмен=5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Сурет3.5және11сыныпоқушыларыныңТМкөрсеткіштерініңарақатынасы 
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5сыныпоқушыларыныңСМзерттеунәтижелерібойынша75%-ндаорташа,25%-
төмендеңгейдікөрсетті(сурет4). 

Салыстырумақсатында11сыныпоқушыларындағыСМдеңгейлерінзерттедік,нәтижесіндеоларда75%орт
аша,10%төмендеңгейдікөрсетті.СМжоғарғыменорташаданжоғарыдеңгейлерікездеспейді(сурет5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет4.5сыныпоқушыларыныңситуациялықмазала

нушылық деңгейлері 
Сурет5.11сыныпоқушыларыныңситуациялықмазала

нушылық деңгейлері  
5және11сыныпоқушыларыныңкөрсеткіштерінсалыстырғандажалпыорташадеңгейдіңбасымболатынын

анықтадық(кесте2,сурет6).  
Кесте2. 5және11сыныпоқушыларыныңСМдеңгейініңөзгерістері  

Мазаланушылықтиптері Сыныптары 
5сынып 11сынып 

Ситуациялықмазаланушылық орташа=75% орташа=50% 
төмен=25% төмен=15% 

 жоғары=30% 
 өтетөмен=5%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет6.5және11сыныпоқушыларыныңСМкөрсеткіштерініңарақатынасы  

Филипсбойыншамектепмазаланушылығыдеңгейініңдиагностикасы. 
5сыныптағылармен11сыныптағыларқалажәнеауылмектептеріндесауалнама(анкета)жүргізіл-

ді.Филипсәдісіменолардыңмектепмазаланушылықдеңгейлерінанықтадық.Жастоптарынбөлунегіздері:
1-топ–бесіншісыныптағыларбастауышсыныптанортаңғысыныпқаөтукезеңі;2-топ–
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онбіріншісыныптағылар–
мектепбітірукезеңі.Анкетаөткізубарысындабарлықэтикалықережелердісақтаутүсіндірілді. 

Мектептегіжалпымазаланушылық–баланыңмектепөмірінеенуформаларыныңтүрлерінебайла-
ныстыжалпыэмоциялықкүйлері.Бұлкөрсеткішқаламенауылмектептерінің11-
сыныптағылардажоғарғыдеңгейдікөрсетті.5-
сыныптағылардажалпымазаланушылықдеңгейіқалабалаларындажоғарыболыпшықты. 

Әлеуметтікстресс–
баланыңәлеуметтікқатынастарыдамуындағыжалпыэмоциялықкүйі.Бұлсиндромқаламектепоқушыларыны
ң70%-ндаанықталса;ауылмектебіндемұныңжоғарыдеңгейі11%-ндаанықталды. 

11-сыныптағылардыңқалада52%-ныңмақсатынажетуіорындалмайды,алауылдажәне5-сыныптағы-
лардыңқаладада,ауылдадамұндайсиндром5-7%-ндағанакездеседі. 

Стресскеқарсыфизиологиялықтөзімділікқала11-
сыныптағылардатөмен,әсіресе,ербалалардакөбірекбайқалады. 

Өзінкөрсетіпқоюқорқынышы(51%),ортаныңталабынасәйкесемесқорқынышы(61%),мұғалімдералдынд
ағықорқынышпенпроблемалар(44%)дақала11-сыныптағыларда,әсіресе,бұлқызбалалардакөбіреккездеседі. 

Нәтижелердіңкөрсетуібойынша,мазаланушылықтыңдеңгейіжалпықаламектебіндебасымболады.Ал5жә
не11сыныпоқушыларынсалыстырунәтижесінде,стресстің11-сыныптағылардажоғарыдеңгей-
декөбіреккездеседі. 

Оқушылардыңденсаулығынсақтаумәселесіөтеөзекті.Ұзақуақытпсихоэмоциялықәсерлерденәртүрліпси
хосоматикалықауытқулартуындайды. 

Сонымен,оқушылардыңбастымазаланудеңгейіТМменСМбойыншаорташа,ал11-сыныптағылар-
дыңдеңгейіжоғарылайбастайды.Мазаланудеңгейіқаламектепбалаларындажоғары:5пен11сыныпта-
ғылардамектептегімазаланудеңгейібойынша11сыныптағылардажоғары.Қаламектебіндеде,ауылмектебінд
едеұлбалаларғақарағандамазалануқызбалалардажоғары.  

1 СпилбергерЧ.ЛичностнаяиСитуационнаятревожность.–М.,1998г.-С.5-24. 
2 ФрейдЗ.Психологиябессознательного.–М.,1989–С.57-104. 
3 АстаповВ.Н.Функциональныйподходкизучениюсостояниятревоги.//Психологическийжурнал,1992г.т.13- 

№5.–С.36-52. 
4 ХорниК.Невротическаяличностьнашеговремени;Самоанализ:Пер.сангл./Общ.ред.Т.В./.Бурменской–М.:Изд-

каягруппаПрогресс,1993.–С.33-48. 
5 ДубровинаИ.В.Школьнаяпсихологическаяслужба.–М.,1997г.–С.96-105. 
6 КочубейБ.,НовиковаЕ.Ликиимаскитревоги//Воспитаниешкольника–1990-№6–С.34-41.  

Резюме 
Вэтойстатьеисследовалсяуровеньихарактертревожностишкольников.Тревога-

негативнаяэмоция,котораяхарактеризуетчувствонеизвестности,ожиданиенегативныхситуаций,предчувствие,которое
трудноопределяется.Школьнаятревожностьпроявляетсявповеденииразнымиспособами,черезмаскировкудругойпробл
емой.Основ-
нойдиагностическойособенностьюшкольнойтревожностиявляетсяпассивностьвовремяуроков,стыдназамеча-
ниясостороныучителя.Тревожныйребенокнезнает,чемзанятьсявовремяперемены,онневступаетвтесныйконтактсдруги
мидетьми.Атакжеребенокначинаетболетьотмножестваэмоциональныхнагрузок,понижаетсясопротивлениексоматиче
скимзаболеваниям.Изучениепсихофизиологическихособенностейшкольниковявляетсяважнойзадачей,знаниеэтихосо
бенностейпоможетподросткамуспешнопроявитьсебя,ашкольникамправильновыбратьспециальность.Школьникисвыс
окимуровнемтревожностиоченьэмоциональны,поэтомучастобываютвконфликте.Оченьнизкийуровеньтревожностита
кжетормозитдеятельность.Противоположнаяформапроявленияшкольнойтревожности–
чрезмерноестараниепривыполнениизадания.Забывчивостьилипонижениевниманиянауроках–
признакшкольнойтревожности.Особоевниманиеуделяетсяповышениюфизиологическихфункцииприпроявлениишко
льнойтревожностивстрессовыхситуациях.Например,ребеноккраснеет,когдаотвечаетудоски,чувствуетдрожьвколенях.
Определялиличностнуюиситуационнуютревожностьучеников5и11классовиуровеньшкольнойтревожностипоФиллип
су.УшкольниковуровеньтревожностипоЛТиСТсредний,ау11классниковуровеньтревожностиначинаетвозрастать.Уш
кольниковуровеньтревожностисредний,аситуационнаятревожностьвозрастаетвовремясдачиэкзаменов.Вгородскойшк
олеуровеньтревожностивысокий.Ивсельской,ивгородскойшколеуровеньтревожностиболеевысокийудевочек,чемума
льчиков. 

Ключевыеслова:тревожность,школьнаятревожность,личностнаятревожность,ситуационнаятревожность,стресс,с
оциальныйстресс,физиологическаяустойчивостькстрессу,тревогапоказатьсебя 

 
Summary 

Inthisarticleitwasinvestigatedlevelandnatureofuneasinessofpupils.Analarmisanegativeemotion,thatcharacterizessenseofunc
ertainty,expectationofnegativesituations,presentimentthatisdifficultdetermined.Aschoolanxietyshowsupinbehaviorinnumberof
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differentways,throughdisguiseotherproblem.Thebasicdiagnosticfeatureofschoolanxietyispassivityduringlessons,shameonremar
ksfromthesideofteacher.Ananxiouschilddoesnotknow,whattoengageduringachange,hedoesnotenterintoaclosecontactwithother
children.Andalsoachildbeginstoachewiththegreatnumberoftheemotionalloading,resistancefallsdowntothesomatopathies.Astud
yofpsychophysiologicalfeaturesofschoolchildrenisanimportanttask,knowledgeofthesefeatureswillhelpteenagerssuccessfullytop
rove,andschoolchildrenarecorrecttochoosespeciality.Schoolchildrenwiththehighlevelofanxietyareveryemotional,thereforeoften
areinaconflict.Theverylowlevelofanxietybrakesactivityalso.Oppositeformofmanifestationofschooluneasiness–
excessivediligencewhenperformingatask.Forgetfulnessordecreaseofattentionatlessons–
asignofschooluneasiness.Thespecialattentionispaidtoincreasephysiologicalfunctionsatmanifestationofschooluneasinessinstress
fulsituations.Forexample,thechildreddenswhenanswersataboard,feelsashiverinknees.Determinedpersonalandsituationaluneasin
essofpupilsof5and11classesandlevelofschooluneasinessbyPhillips.SchoolstudentshaveanuneasinesslevelonLTandSTaverage,a
ndat11gradersthelevelofuneasinessstartsincreasing.Schoolstudentshaveanuneasinesslevelaverage,andsituationaluneasinessincr
easesduringexamination.Atcityschooluneasinesslevelthehigh.Bothinrural,andatcityschooluneasinesslevelhigheratgirls,thanatbo
ys. 

Keywords:uneasiness,schooluneasiness,personaluneasiness,situationaluneasiness,stress,socialstress,physiologicalresistanc
etoastress,thealarmtoprovetobe 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫШӨЛДЕНУПРОБЛЕМАЛАРЫЖӘНЕОНЫҢАЛДЫНАЛУДАҒЫҰЛТТЫҚӘ
ЛЕУЕТТЕРГЕБАҒАБЕРУ 

 
А.Қ.Құспанова– АбайатындағыҚазҰПУ 

 
МақаладаҚазақстанРеспубликасындағышөлденупроблемасыныңболусалдарыменоныңалдыналудағыұлттықәлеуе

ттератапкөрсетіліп,қарастырылды.Соныменқатар,ҚазақстанРеспубликасыныңжербедеріерекше-
ліктеріменбайланыстышөлденуүрдісініңтүрлері,зардаптары,Қазақстанныңтабиғатжағдайларыныңерекшелікте-
рі,ішкіконтиненталдықжағдайы,климатыныңқұрғақтылығы,ландшафтыңжазықформаларыныңбасымболуы,шөлдену
діңтабиғифакторлары:(ұзақуақытбойысақталғанқұрғақшылық);топырақтыңсортаңдануы;жеңіл(құмайтты-
саздақты)топырақтыңболуы;жерастысуларыныңдеңгейініңтөментүсуі;желжәнесуэрозиясы;соныменқатар,шөлденуді
ңантропогендікфакторлары:ормандардыңжойылуы(ағаштарды,бұталардыкесу,өрт);жайылымдардағышектентысжүк
теме(малжаюдыкөбейту);жердіқарқындыжырту,топырақтыңдефляциясыменэрозияғаұшырауы,судытиімсізпайдалан
у,грунтсуларыныңдеңгейініңтөментүсуі;топырақтыңсортаңдануы;өткенжылғықұрғақшөптердіөртеут.б.,Қазақстанда
ғышөлденуүрдісініңнегізгісалдарыболыпкелетінэкология-
лық,әлеуметтікжәнеэкономикалықфакторларғасипаттамаберілді. 

Түйінсөздер:Шөлденуүрдісі,ШөлденугеқарсыкүрестуралыКонвенция,ҚРұлттықэкономикалық,экология-
лықжәнеәлеуметтікәлеуеттері  

Шөлдену–
шөлгешектесжатқанжерлердіңқұнарсыздануыбарысындашөлдіаумақтардыңұлғаюы.Шөлденугетабиғи(кл
иматтыңциклдікөзгеруінәтижесіндеағынсулардыңөзгеруісалдарынанкезеңдікқуаңшылықтардыңқайталан
ыпотыруы)жәнеантропогендіксебептер(ауылшаруашылықменөнеркәсіп-тіңдамуыт.б.)бастыәсеретеді. 

Шөлдену-суресурстарыныңқысқаруымен,өсімдікжамылғысыныңтегістейжойылуымен,фаунасы-
ныңкедейленуіжәнеқайтақалыптасуыменжәнешөлжағдайларынажақыннемесеұқсасбасқадажағдайлардың
пайдаболуыменсипатталатынжеркеңістігініңбиологиялықпотенциалыныңазаюынемесежойылуы. 

Қазақстанныңкөпбөлiгiқуаңаумақтаорналасқанжәнешамаменоныңаумағының66%әртүрлiдеңгейдегішө
лденуүрдістерінеұшыраған. 

Шөлденупроцесініңкеңетекалуынабайланыстыдүниежүзінде17маусым-
"Шөлденуменкүрескүні"депбелгіленіп,1997жылы"Шөлденугеқарсыкүресу"туралыКонвенцияқабылданды
. 

Қазақстанныңтабиғатжағдайларыныңбастыерекшеліктері-
оныңішкіконтиненталдықжағдайы,климаттыңқұрғақтығытерриторияныңбасымбөлігіндетаралғанжән
ежазықтықландшафттыңболуы.Қазақстантерриториясының33%-ындала,55%-
ыншөлдерменшөлейттералыпжатыр,бұлэкожүйелерантропогендікәсерлергебейімдеукеледі,тұрақсызд
ау,өзіндікжаңарыпотыруғаөтеәлсізбейімделген[1,2]. 

Қазақстанжербедерініңбастыерекшеліктеріменрельефтіңэкологиялықсалдары: 
 ЖербедеріндегіжазықтарменаласатауларҚазақстанныңбатысында,солтүстігіндежәнеорталы-

ғындаорналасқан.Бұлжазықтарантропогендікәсерлергежиібейімдеукеледі,әсіресешөлденуге,желэрозиясы
на. 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №3(41), 2014 г. 

64 

 Биіктаулыаймақтар,республиканыңшығысжәнеоңтүстік-
шығысбөлігіналыпжатқандықтанмұндабарьерлікклиматтықәсербайқалады.Атмосфералықжауын-
шашынныңтаубаурайларынаәсеріэкзогендікфакторлардыңбелсендіболуына(мысалы,сел,жылжулар)жәнеб
асқадақоршағанортаныңтабиғиэкологиялықдестабилизациясынаәкелетінүрдістердітуындатады. 
 Еліміздіңбүкілжербетіоңтүстіктенсолтүстіккежәнешығыстанбатысқақарайбірте-

біртееңістартады.Денудациялықжазықтардың,үстірттердіңжәнеұсақшоқылардыңболуыжерресурстарынб
ұзатынсуэрозиясыныңкеңіненбелеңалуынаәсеретеді. 
 Биіктауларменаласатаулартауаралықаңғарларменжәнежазықтарменалмасыпотырады,көбіне-

сеэкологиялықтәуекелфакторларынатәнэндогенді,гравитациялықжәнебасқадаүрдістердіңболуынаәсерете
ді. 
 Теңіздік,аллювиалдықаккумулятивтікқұмды-құмдауыттыжазықтартабиғи-

антропогендікшөлденуүрдісініңдамуынаөтеқолайлы. 
 Эолдыжазықтарменқұмдышөлдердіңкеңауқымдытаралуыдефляцияүрдістерініңбелсендіпайдаболу

ынажәнеҚазақстанныңбарлықтерриториясындақұмдышаңдардыңжиналуына,сылдырқұмдарауданыныңке
ңеюінеәкепсоғады. 

Шөлденудіңтабиғифакторлары:қолайсызметеорологиялықжағдайлар(ұзақуақытбойысақталғанқұрғақ
шылық);топырақтыңсортаңдануы;жеңіл(құмайтты-
саздақты)топырақтыңболуы;жерастысуларыныңдеңгейініңтөментүсуі;желжәнесуэрозиясы. 

Шөлденудіңантропогендікфакторлары:ормандардыңжойылуы(ағаштарды,бұталардыкесу,өрт);жайылы
мдардағышектентысжүктеме(малжаюдыкөбейту);жердіқарқындыжырту,топырақтыңдефляциясыменэроз
ияғаұшырауы,судытиімсізпайдалану,грунтсуларыныңдеңгейініңтөментүсуі;топырақтыңсортаңдануы;өтк
енжылғықұрғақшөптердіөртеут.б. 

1977жылғышөлденуменкүресбойыншаөткенХалықаралықКонференцияныңшығарғаннәтижелерібойы
нша"шөлденудітуындататын45жайттардыңішіндегі87%антропогендікфакторларменбайланыс-
ты"депатапкөрсетті.Көптегензерттеуші-мамандаршөлденудіңкеңістіктік-
уақыттықтаралуүрдісікөбінесеадамәрекетініңтиімсіздігіменжәнеұқыпсыздығыментікелейбайланыстыекен
дігіндәлелдепотыр[3]. 

Қазақстандағышөлденуүрдісініңсалдарыэкологиялық,әлеуметтікжәнеэкономикалықдепжіктеледі. 
Экологиялықсалдары.Ландшафттардеградациясыжәнеоныңфункционалдыққасиеттерініңжоғалуы.Лан

дшафттардыңэкологиялыққаиеттерініңмаңыздысыоныңтұрақтылығы,яғниантропогендікфактор-
ларғатөтепбереалуы.Адамдарөзініңшаруашылықәрекетінкеңейтеотырып,қысқамерзімаралығындаэкологи
ялықфакторларкөрсеткіштерінауыстырыпотырады;көптегентүрлермұндайтезөзгергішортағабейімделеалм
айды.Адамныңшаруашылықәрекетібиосфераныңтабиғинегізінтүгелдейдерлікөзгертіпотыр,олар:энергети
калықбалансы,қалыптасқанзатайналымы,түрлердіңкөптүрлілігіменбиологиялыққауымдастық,популяциял
ықтұрақтылықпентіріорганизмдердіңтіршілікортасынабейімделуі. 

Әлеуметтіксалдары.Тұрғындармиграциясы,уақытшақоныстану,жаңаелдімекендер,санитар-
лықжағдайдыңнашарлауы,туудыңқысқаруыменөлім-
жітімніңартуы.Кейбіраудандардашөлденуэкологиялықапаттықсипаттаболыпәлеуметтікдеңгейкенетқұ
лдырайбастады.Мысалы,Аралтеңі-
зініңқұрғауыменбайланыстытопырақтыңжәнетабиғисукөздерініңтұздануыменластануыАралмаңының
медико-
санитарлықжағдайыныңнашарлап,тұрғындарыныңәлеуметтікжағдайыныңнашарлауынаалыпкелді. 

Экономикалықсалдары.Егіншілікжүйесініңбұзылуы,ауылшаруашылығыдақылдарыныңөнімділігі-
ніңқысқаруы,малсаныныңазаюы,азықтүлікпенотынныңжеткіліксіздігі,суресурстарыныңтапшылы-
ғы,инфрақұрылымныңбұзылуы,өмірсүрудеңгейініңтөмендеуі.Экономикалықөзгерістерәлеуметтікөзгеріст
ерменбірігеәсеретеді. 

Қазіргіуақыттажердіпайдаланудыңнегізімемлекеттікемесауылшаруашлығымекемелері(олардыңқұзыр
ында60%жер)жәнедиқандық(фермерлік)шаруашылық(36,6%)болыптабылады. 

Қазақстандағышөлденудіңнегізгітиптері: 
-өсімдікжамылғысыныңдеградациясы; 
- сужәнежелтопырақэрозиясы; 
- топырақтыңсорлануыжәнедегумификация; 
- топырақтыңхимиялықластануы; 
- жерастыжәнежерүстісуларыныңластануы; 
- жердіңсурежимініңтехногендікөзгеріскеұшырауы. 
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Соңғыонжылдашабындықжердіңдеграциялықжағдайы10%-
ғатөмендеген.Қызылқұм,Мойынқұм,Сарыесік-
Атыраужәнет.б.массивтердіңдеградацияғаұшырауыапаттықжағдайтуғызды. 

ҚазіргіуақыттаеліміздеШөлденуменкүресбойыншаКонвенцияныіскеасырубойыншабасқаруқұрылымы
жұмысістеуде,оныңмақсатытабиғаттыпайдаланужәнеқоршағанортанықорғаушеңберін-
дегіісшаралардыұйымдастыружәнешешімдерқабылдау.Мемлекеттікбасқаруоргандарышөлденуменкүресб
ойыншаКонвенцияныіскеасырубойыншажұмысістейдіжәнетүрлідеңгейлердегіатқарушыжәнезаңшығару
шыоргандарыұсынылды.Парламент,мәжіліс,экологиябойыншакомитетэкологиялықсаясаттыңнегізгібағыт
тарынанықтап,шөлденуменкүресбойыншаКонвенцияныңнегізгіережесініскеасыруүшінзаңнамалықактіле
рдіқабылдайды.ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентітікелейнемесеарнайыуәкілеттіоргандарыарқылыж
ергіліктібилікжәнежергіліктібасқару,соныменқатаршөлденуменкүресбойыншаконвенцияныіскеасыратын
басқадаоргандардыңталаптардыорындаутәртібінебақылаужасапотырады. 

Шөлденуменкүресбойыншаісшаралардыңұлттықбағдарламасы. 
АлғашқыҰлттықбағдарламаісшараларстратегиясынанықтады,олар: 
 шөлденуүрдісінемониторингұйымдастыру; 
 республикатерриториясынэкологиялықаудандастыру; 
 басқаружүйесінжетілдіру; 
 жердіңкелешектегідеградациясыныңалдыналубойынша,жайылымдарменшабындықтардыңжағдайы

нжақсартубойынша,шөлденудіңәлеуметтік-
экономикалықсалдарынтөмендетубойыншаісшаралардығылыминегіздеу. 

Осығанбайланыстыжобалартүріндегіконцептуалдықережелержасалынды,бірақтиімділігітөменболғанд
ықтанбекітілмеді. 

ҚазіргіуақыттаҮкімет"2005-
2015жылдарғаарналғанҚазақстанРеспубликасыныңшөлденуменкүресбойыншабағдарламасын"жасап,бекі
тті. 

БағдарламаныңнегізгімақсатыҚазақстанРеспубликасытерриториясындағышөлденуүрдісінтоқтатумена
лдыналу. 

Аталғанмақсаттыіскеасыруүшінкелесідейміндеттердішешукерек: 
 деградацияғаұшырағанжерлердіинвентаризациялаужәнебағаберу; 
 ресурстықбазалардысақтауменқалпынакелтірудіқамтамасызететінтұрақтыжердіпайдаланудыңнорм

ативтіталаптарыменэкономикалықмеханизмдерінөңдеумененгізу; 
 мемлекеттіңэкономикалықжәнеәлеуметтікдамуындағышөлденуменкүресбойыншаісшаралар-

дыинтеграциялау. 
Бағдарламаныорындауүшіннегізгімақсатэкологиялықжәнеэкономикалықпроблемалардыңүйлесімділігі

ненегізделгентабиғаттыпайдаланудыңтиімдібасқаружүйесі. 
Шөлденуүрдісіменкүресбарысындатопырақтыңсарқылуы,жайылымдарғақарқынсызжүктеме,ормандар

дыкесужәнебұрысирригациялықәдістер,т.с.ссияқтыадамзаттыңісәрекетісалдарынболдыр-
мауүшінісшараларқабылдануытиіс[5]. 

ДүниежүзілікБанктіңжәнеҚРҮкіметініңқолдауыбойыншаҚазақстанРеспубликасындашөлденуменкүре
сбойыншабірқатарісшараларқатарларыменғылымижобалартөңірегіндежұмыстаратқарылуда,солардыңіші
ндегімаңыздылары:"Құрғақжерлердібасқару","ҚарағандыоблысындағыШетауданында-
ғытыңайғанжерлердіоңалту","Аралтеңізіаймағындағышөлденуменкүресжәнесортаңдыжерлердіңжағдайы
нжақсарту","Іле-Балқашалабындағыжердітеңгерімдіпайдалану"(GTZ-
CCD/BMBF)жәнет.б.Деградацияғаұшырағанжерлердіқалпынакелтірубойыншаәдістемелікөңдеулержасал
ды,олар:норма-
тивтербойыншажерресурстарын,жайылымдарды,өсімдікшикізатыншығарыптастау,критерийлеріжә-
небағалауәдістерібойыншаэкожүйелердіөзгерту,еліміздіңоңтүстігіндегіекіполигондарғағарыштықмонито
рингжүргізут.б.Экологиялықаудандастыружүргізіліп,кейбіраймақтарқатарындағы(Каспиймаңы,Аралмаң
ыт.б.)шөлденугебағаберілді.Қызылордаоблысы,Аралауданында"Жайылымдықжер-
лердібасқару"UNDP/UNSOжобасыіскеасырылды.Соныменқатар"Ауызсу","Жайылымдардысуменқамтама
сызету"сияқтымәселелергекөңілбөлініп,бірқатарбағдарламаларорындалуүстінде.Аралтеңізі(KAZ/98/008)а
ймағыныңдамуыменгуманитарлықкөмеккөрсетубағдарламасыБҰҰБДқорымен,Капа-сити-
21СенімҚоры,АралтеңізінСақтаубойыншаХалықаралықҚордыңқаржыландыруыменіскеасуда. 

СоныменқатарҚазақстандаэкологиялықбағыттағытүрлііскеасырудеңгейлеріндегіжобаларорында-
луданемесеорындалды,олар: 
 "Құрғағанжерлердібасқару"(ҚРҮкіметі,ДүниежүзілікҚор); 
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 "Ирригациялықжәнедренаждықжүйелердіжетілдіру"(ҚРҮкіметі); 
 "Іле-Балқашалабындағыжердітеңгерімдіпайдалану"(GTZ-CCD); 
 "Халықаралықэкологиялықконвенцияныорындаубойыншаұлттықәлеуеткебағаберу",UNDP/GEF; 
 "Ормандардысақтаужәнереспубликатерриториясындағыормандардыкөбейту",ХалықаралықҚайтаҚ

ұруБанкініңзайымы,орындалуы-5жыл; 
 "Аралтеңізіаймағындағышөлденуменкүресжәнесортаңдыжерлердіңжағдайынжақсарту",GTZ-

CCD/BMBF; 
 "Ерекшеқорғалатынаумақтардағыжерресурстарынбірігіпбасқару"(СолтүстікҚазақстан,Қостанайобл

ысы); 
 ҚазақстанРеспубликасы,Жамбылауданы,Мойынқұмшөліндегіқұмдардыңшөлденуүрдісініңалдынал

у(ШөлденуменкүресбойыншаХалықаралықҚор)т.б. 
ҚоршағанортанықорғаушеңберіндегіекіжақтынегіздеҚазақстанРеспубликасытүрліхалықаралықжәнеүк

іметтікемесұйымдармен,қаржылықинституттармен(ДүниежүзілікБанкжәнеоныңаймақтықҚазақстандағыү
кіметі,Ғаламдықэкологиялықор,БҰҰдамубағдарламасы,Азиялықдамубанкі,БҰҰқоршағанортабойыншаба
ғдарламасыжәнеоныңЕуропадағы,Азиядағыкеңселері,Еуропалыққайтақұружәнедамубанкі,TACIS,БҰҰЮ
НЕСКОтұрақтыдамубойыншакомиссиясы,NABU,флоражәнефаунаинтернэшнл,ФАО,WWF,ICARDA,қор
шағанортабойыншаЕуропалықагенттік,қоршағанортанықорғаубойыншаХалықаралықКеңес,Дүниежүзілік
мониторингжәнетабиғатқорғауорталығы)тығызқарымқатынаста,мақсатышөлденуменқұрғақшылыққабаға
беру,жәнеоныңэкологиялық,эконо-микалықжәнеәлеуметтіксалдарыныңалдыналу,шешімдерқабылдау. 

Қазақстандаормандықалпынакелтірубойынша322мыңгектарданасааудандарғаісшараларжүргі-
зілді.25мыңгектаршамасындағыаумақтарқоршалып,қорғауғаалынғанкөшеттеротырғызылды,оныңішінде
жайылымдардысақтайтынқұмдарда,жыра-сайлардажәнебасқадақолайсызаумақтар-10мыңгектарғажуық. 

Жылсайын10000-
нанастамкөшеттерқалалардажәнеқаламаңдарындаотырғызылыпжатыр,Астанақаласынжасылдандырубой
ыншабағдарлама2002-2010жылдарғаарналып,уақытындаорындалды. 

Қорытынды. 
Бірақжоғарыдааталғанісшараларорындалуыбойыншаәлідеболсатөменгідеңгейде,яғнишөлденуүрдісіна

лдыналуүшінқауқарсызболыпотыр.Шөлденуменкүресбойыншаозықелдердіңәдіс-тәсілде-
ріналаотырыпжасалғанжобаларменісшаралараздықетеді.Шөлденуүрдісіғаламдықэкологиялыққауіптудыр
атынпроблемаболғандықтантекжергіліктіпроблемалардышешуменалдыналументоқталутиімсізкүрестүріб
олыптабылады.Еліміздіңтабиғи,экономикалықжәнеәлеуметтікқалыптасқанжағдайларынесепкеалаотырып
шөлденуүрдісіменкүрестәсілдерінқұрастырғанжағдайдағанакүресаздаболсатиімдірекболады. 

Соныменқатар,ЖОО-даэкологияжәнетопырақтанушымаман-кадрлардыдаярлаубарысындашөлде-
нупроцесінигерубойыншаарнайыкурстароқытылғаныдұрыс.Үздіксізэкологиялықбілімберуүрдісінедешөл
дену,себеп-салдарымензардаптарыжәнеалдын-
алутуралыкурстардықосухалықтыңақпаратпенқамтамасызетудегіжетістіктердіңбіріболатынеді. 

 
1ПрограммаразвитияООНвКазахстане/ГлобальныйЭкологическийФонд/Министерствоохраныокружающейсред

ы/«ОценканациональногопотенциалаКазахстанадлявыполненияМеждународныхЭкологическихКонвенций»(ОНП)/Те
матическийобзор"Опустынивание/Деградацияземель".-Астана,2005.-51с. 

2ТолчельниковЮ.С.Эрозияидефляцияпочв.Способыборьбысними.-Москва:Агропромиздат,1990.-159с. 
3АлибековЛ.А.Природныемеханизмыопустынивания//Вестн.Рос.акад.наук.—2003.—Т.73,N8.—С.704-711. 
4БрагинаТ.М.Закономерностиизмененийживотногонаселенияпочвприопустынивании:(Напримересухостепнойзо

ныЦенральнойАзии):автореф.дис.д-рабиол.наук/Т.М.Брагина;Ин-
тпроблемэкологиииэволюцииим.А.Н.СеверцоваРАН.-М.,2004.-46с. 

5ЗолотокрылинА.Н.Климатическоеопустынивание/А.Н.Золотокрылин;Рос.акад.наук,Ин-тгеографии.-
М.:Наука,2003.-245с. 

 
Резюме 

СтатьяпосвященапроблемамопустыниваниявРеспубликеКазахстан.Внейрассматриваютсяпоследствияопустынива
нияивозможностинациональногопотенциалапоегопредотвращению.Встатьевыделенывидыипоследствияопустынива
ниявсвязисособенностямирельефа,атакжеописываютсяособенностиприродныхусловийКазахстана,внутриконтинента
льныеусловия,засушливостьклимата,наличиеплоскихформландшафта,природныефакторыопустынивания(длительно
стьзасухи);засолениепочвы;наличиеполупесчанных–
суглинистыхпочв;низкийуровеньподземныхвод;ветроваяиводнаяэрозия;антропогенныефакторыопустынивания;унич
тожениелесов(вырубкалесов,пожары);чрезмернаянагрузканапастбища(выпасскота);интенсивноераспахиванияземель
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;эрозияидефляцияпочвы;нерациональнаяиспользованияводы;падениеуровнягрунтовыхвод;засолениепочвы;поджига
ниесухихлистьев,экологические,социальныеиэкономическиефакторывлияющиенаопустыниванияКазахстана, 

Ключевыеслова:процессОпустынивания,Конвенцияпоборьбесопустыниванием,национальныйэкономический,эк
ологическийисоциальныйпотенциалРК. 

 
Summary 

ThearticledealswiththeproblemsandconsequencesofdesertificationandnationalpotentialtopreventdesertificationintheRepubl
icofKazakhstan.Inthearticlekindsandconsequencesofdesertizationaredistinguishedinconnectionwiththefeaturesofrelief,particula
rnaturalconditionsinKazakhstan,inlandconditions,aridclimate,thepresenceofplanarshapesofthelandscape,thenaturalfactorsofdes
ertification(prolongeddrought);salinizationofthesoil;JavaScriptsemisandy-
loamysoils;lowlevelofgroundwater;windandwatererosion;anthropogenicfactorsofdesertification;destructionofforests(deforestat
ion,fires);excessiveloadonpasture(grazing);intensiveplowingland;soilerosionanddeflation;Irrationaluseofwater;fallinggroundw
aterlevels;salinizationofthesoil;ignitionofdryleavesandalsoecological,socialandeconomicfactorsaredescribedinfluencingonthed
esertizationsofKazakhstan. 

Keywords:desertificationprocess,DesertificationCombatConvention,nationaleconomic,ecologicalandpoliticalpotentialofth
eRepublicofKazakhstan 
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Ж.Ә.Шоқыбаев–п.ғ.д.,профессор, 
Д.Ә.Қаражанова–оқытушы,АбайатындағыҚазҰПУ 

 
МектепмұғалімдеріндаярлаудыңөзектімәселелеріПарламентдепутаттарының,әсіресе,мәжілістөрағасыныңорынба

сарыД.Н.НазарбаеваныңназарындаекендігісоңғыкездегімәжілісотырыстарындаҚРБілімжәнеғылымминистрініңбаянд
амасынталқылаудакөріністабуда.Мәселен,соңғыталқылаудаД.Н.Назарбаевамектептебілімберуүрдісібойынша«Бізгеб
ұрынғыКеңестікмектептіқайтарыңдар»дегенсөзіқазіргікездегімектептебілімберудіңқаншалықтыөзектіекендігініңдәл
елі. 

Қазіржоғарыоқуорындары5В011200-
химиямамандығыбойыншахимиябакалаврыбіліктілігіналады.Егермектептетекхимияныоқытсамұғалімсағатыштатты
қбірліккетолмауымүмкін.Осыдан,өзкезегінде,жастардыңмектептетұрақтамаупроблемасытуындайды.Осыныңбіршеш
імінөзініңтеледидарғабергенсұхбатындаАбайатындағыҚазақҰлттықпедагогикалықуниверситетініңректоры,професс
орС.Ж.Пірәлиевайтты.Оныңұсынысыбойыншауниверситеттүлектерінемектептееңкемдегендебіржылмұғалімқызметі
натқарғаннанкейінғанадипломқорғап,мемлекеттікемтихантапсырып,пәнбойыншасәйкесквалификациясыберілсе. 

ЕлбасымызН.Ә.Назарбаевтыңжасұрпақтықоғамталабынасайдаярлауісіндебасаайтқанмәселесі-
олмектеппәнмұғалімдерініңдайындықсапасынарттыру.Бұлмәселенішешудепедагогикалықжоғарыоқуорындарыназор
міндетжүктеледі.Мемлекеттікжалпығаміндеттібілімстандартыбойыншанегізгімамандықпәндерініңсағатмөлшерлеріб
ілімберудікредиттікжүйебойыншажүргізудеөтеазайған.Мәселен,бейорганикалықхимияпәні(мектептегінегізгіпән)бой
ыншадәріс30сағат,зертханалықсабақ30сағат,бұлбағдарламадағыматериалдыстудент-
тердіңтолықмеңгеруінемүмкіндікбермейді.Оқытушы-профессорлардауақытаздығынанпәнмазмұнынөздеңге-
йіндебереалмайды.Бұлөзкезегіндеболашақмаманныңсапалыдаярлығынакеріәсерінтигізетініхақ.Сонымен,қатар,ортам
ектептеөтіпкетугеболатынкейбірпәндердестуденттердіңоқужүктемесінкөбейтеді. 

Түйінсөздер:білімберу,химияпәні,химиямұғалімі,тұлға,периодтықжүйе,периодтықзаң,оқулықтарменоқуқұралдар
ы,квалификация,жаратылыстану  

ЕлбасымызН.Ә.Назарбаевтыңхалыққажолдауындағыбілімберудіжетілдіру,дүниежүзілікбілімкеңістігін
еенубойыншаүкіметкебергентапсырмасындабілімсаласынынаайырықшакөңілбөлінген.2015жылданбілімс
аласықызметкерлерініңжалақысын29%-ғакөтерутуралыұсынысыосыныңдәлелі. 

МектепмұғалімдеріндаярлаудыңөзектімәселелеріПарламентдепутаттарының,әсіресе,мәжілістөрағасын
ыңорынбасары 

Д.Н.НазарбаеваныңназарындаекендігісоңғыкездегімәжілісотырыстарындаҚРБілімжәнеғылымминистр
ініңбаяндамасынталқылаудакөріністабуда.Мәселен,соңғыталқылаудаД.Н.Назарбаевамектептебілімберуүр
дісібойынша«БізгебұрынғыКеңестікмектептіқайтарыңдар»дегенсөзіқазіргікездегімектептебілімберудіңқа
ншалықтыөзектіекендігініңдәлелі. 

Ортамектепоқушыларғабілімбергенкезде,олардыңжан-
жақтыбілімалуына,оларғақоршағанортатуралыматериалистіккөзқарасқалыптасуынабасаназараударылады
.Жастар,негізінен,қоғамдық,жаратылыстану,физика,математика,тілт.б.жекетұлғақалыптастыруғақажетпән
дерденбілімалады. 

Солардыңішіндехимияпәнініңжастардақоршағанорта,ондажүретінөзгерістертуралыматериалис-тік-
диалектикалықкөзқарасқалыптастыруүшінорныерекше.Соныменқатар,ХХІ–
ғасыртехниканыңжеделдамукезеңіболғандықтанхимиятеориясыменпрактикасыхалықшаруашылығындак
еңіненқолданыстабуда.КезіндеорысғалымыМ.В.Ломоносов«химияадаміс-
әрекетінеөзқанатынкеңжаяды»дегенкөріпкелсөзііскеасуда.Сондықтанда,ортамектептехимияныоқытуға,ж
әнехимик-мұғалімдердаярлауғаерекшекөңілбөлетінуақытжетті. 

Химияпәнімектептедидактикалықпринциптергесайоқытылады.Атапайтқанда,пәнніңғылымилы-
ғы,өмірменбайланыстылығы,білімніңжеткіліктілігі,оқушылардыңжасерекшеліктерінескеру,біліммазмұны
ныңсабақтастығыт.б.Химияныоқуарқылыжастардақоршағанортағадегенматериалистік-
диалектикалықкөзқарасқалыптасуытиіс.Соғанорай,пәнмазмұнықарапайымнанкүрделіге,оңайдан-
қиынғасабақтасыпқұрылады.Қазіргімектепбағдарламасыбойыншахимия8,9-
сыныптарданегізіненбейорганикалықхимияоқытылса,алорганикалықхимияданқысқашатүсініктерғанабері
летін,10-11-
сыныптардабейіндіпәнболыпекібағыттаоқытылады.Жалпыалғанда,ортамектептібітірушідехимия-
данзаттар,жайжәнекүрделізаттартуралыұғымқалыптасады.Арықарайолардыажыратабілу,атом,молекулаұғ
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ымын,оныңқұрылысын,химияныңнегізгізаңдарыноқыпүйренеді.Соныменқатар,оқушы-
лархимиялықреакция,реакцияжылдамдығы,химиялықтепе-
теңдікұғымдарыныңзаңдылықтарыноқуарқылыолардыерітінділертарауындажәнежалпытабиғаттажүретін
процестердітүсіндіругепайдаланаалуытиіс.Химиялықэлементұғымынмеңгеріпнегізгіэлементтерменолард
ыңқосылыстарынапериод-
тықжүйедеорналасуынаорайсипаттамабереалуытиіс.Жалпыалғанда,мектепхимиясыноқытудыңнегізіоқуш
ылардаД.И.Менделеевтіңпериодтықзаңыменолқұрғанпериодтықжүйенікүнделіктіхимиялықөзгерістерді,х
имиялықреакцияларды,олардыңзаңдылықтарынқолданыпесептершығарудапайдаланаалубіліктілігіқалыпт
асуытиіс. 

ОрганикалықхимияданоқушыларА.М.Бутлеровтыңқұрылыстеориясынмеңгеріп,соларқылыорганикалы
ққосылыстардыңжіктелуін,олардыңқасиеттерініңқұрамынаорайерекшеліктерін,табиғаттатаралуыменпрак
тикалықмаңызынбілулерітиіс.Осындайматериалдыоқушыларжақсымеңгеруіүшіноқуматериалдарықарапа
йым,көрнекі,өмірменбайланысты,қазіргіақпараттыққұралдардыкеңіненпайдалануарқылыберілуікерек. 

Ал,арықарай,химиямамандығынқалағанжастархимиялықбілімді5В011200-білімжәне5В060600-
ғылымибағытбойыншажалғастырады.Мектепхимиямұғалімдерінегізінен5В011200-
химиямамандығыбойыншадаярланады.Мектептенегізіненбейорганикалықжәнеорганикалықхимияоқытыл
атындықтан,осымамандықтарүшінЖОО-
дасолпәндернегізгіболыптабылады.Бұлпәндердіңматериалдарыортамектепматериалдарынкүрделендіре,қа
зіргіхимияғылымыныңжетістіктерінкеңінененгізеотырыпсабақтасқұрылады.Болашақхимияпәнімұғалімде
ріндехимиятілін,химиялықбілім,біліктілікжәнедағдықалыптастыруүшінстуденттеркөбірекзертханалықжұ
мыстаржүргізіп,оқытушыменөздікжұмысжәнеөзбетіншежұмыстарғаарналғантапсырмаларорындайды.Ол
арбұлкездеқазіргіақпаратқұралда-
рынжақсыпайдалануытиіс.Олүшінарнайы«Компьютерлікхимия»дегенкурстымеңгереді.Бұлболашақтатол
ыққандымектепмұғаліміболуынамүмкіндіктуғызады. 

Химияданжастарғабілімберудіңжақсыжақтары,жетістіктеріәринежеткілікті.ЖылсайынЕлбасыныңтапс
ырмасыбойыншажаңабала-
бақшалар,мектептерашылуда.Ондажастардыңбілімалуынажақсыжағдайларжасалуда.Мектептержаңаақпа
ратқұралдарымен,компьютер,интерактивтітақталарт.б.жабдықталуда.Десекте,кейбіршешімінкүтіпотырға
нпроблемаларғакөңілаударсақ.Қазіргімектепхимиясы8,9,10,11сыныптардаоқытылады.8,9-
сыныптаржалпыбілімберетінсатыондахимияаптасы-
на3сағатболғанеді.Ы.АлтынсаринатындағыҰлттықБілімАкадемиясыныңжасағанжаңабағдарлама-
сындаолекісағатқанаберілген,ал10,11сыныптарбейіндепоқытылатындықтан,гуманитарлықбағыттытаңдағ
андарүшінаптасына1сағатберіледі.Ал10-11сыныптардажаппайҰБТ-
ғадаярлықжүретіндіктен,химиянытаңдамағансыныптардахимияпәніаптаныңсоңына(сенбіге)қойылады.Ал
олкүні,әдеттеҰБТ-
ныңдайындықтестілеріөтетіндіктенхимиясабағыоқытылмайды.Бұрынзоотехния,ветеринария,агрономия,ж
еміс-жидек,медицина,техникамамандықтарынаоқуғатүсушілернегізгіпәнретіндехимия-
данемтихантапсыратын.Өйткені,химия-
физикаменматематикасияқтынақтығылым.Химияныжақсыбілгеноқушыныңой-
өрісі,табиғатқа,қоғамғадегенкөзқарасыдұрысқалыптасады. 

Қазіржоғарыоқуорындары5В011200-
химиямамандығыбойыншахимиябакалаврыбіліктілігіналады.Егермектептетекхимияныоқытсамұғалімсаға
тыштаттықбірліккетолмауымүмкін.Осыдан,өзкезегінде,жастардыңмектептетұрақтамаупроблемасытуынд
айды.Осыныңбіршешімінөзініңтеледи-
дарғабергенсұхбатындаАбайатындағыҚазақҰлттықпедагогикалықуниверситетініңректоры,профес-
сорС.Ж.Пірәлиевайтты.Оныңұсынысыбойыншауниверситеттүлектерінемектептееңкемдегендебіржылмұғ
алімқызметінатқарғаннанкейінғанадипломқорғап,мемлекеттікемтихантапсырып,пәнбойыншасәйкесквали
фикациясыберілсе. 

Қазіргімектепхимиясындағыөзектімәселе-
оқулықтарменоқуқұралдары.Республика,облысхимиямұғалімдеріүшінөткізілетінбілімжетілдірусаласында
ғыдәрістерменсеминарлардамұғалімдерқазіргіхимияоқулықтарынаөтекөпсынайтады.Мектепхимиясының
мазмұныкүрделеніп,жоғарымектепматериалдарыеніпкеткенжағдайлардакездеседі.Педагогикалықтұрғыда
нмектепхимиясыныңмазмұ-нынеғұрлымқарапайым,өмірменбайланысқан,түсініктіболуышарт. 

ЕлбасымызН.Ә.Назарбаевтыңжасұрпақтықоғамталабынасайдаярлауісіндебасаайтқанмәселесі-
олмектеппәнмұғалімдерініңдайындықсапасынарттыру.Бұлмәселенішешудепедагогикалықжоғарыоқуоры
ндарыназорміндетжүктеледі.Мемлекеттікжалпығаміндеттібілімстандартыбойыншанегізгімамандықпәнде
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рініңсағатмөлшерлерібілімберудікредиттікжүйебойыншажүргізудеөтеазайған.Мәселен,бейорганикалықх
имияпәні(мектептегінегізгіпән)бойыншадәріс30сағат,зертханалықсабақ30сағат,бұлбағдарламадағыматери
алдыстуденттердіңтолықмеңгеруінемүмкіндікбермейді.Оқыту-шы-
профессорлардауақытаздығынанпәнмазмұнынөздеңгейіндебереалмайды.Бұлөзкезегіндеболашақмаманны
ңсапалыдаярлығынакеріәсерінтигізетініхақ.Сонымен,қатар,ортамектептеөтіпкетугеболатынкейбірпәндер
дестуденттердіңоқужүктемесінкөбейтеді. 

Қазіргіклассификаторбойынша5В011200-химиямамандығынбітірушігехимиябакалаврыакадемия-
лықатағыберіледідекейжағдайдамұғалімдікқұқығышектеулі.Алтолықмұғалімболуүшінмагистра-
турабітіруітиіс.Оғанорынөтеазбөлінеді. 

Осыорайда,айтакетерлікмәселе-
жоғарғыоқуорнынбітірушілердіңжұмысқаорналасуы.Өкінішкеорай,бұлмәселеәлішешімінкүтуде. 

ЕлбасымызН.Ә.Назарбаевтыңхалыққабілімберудіңсапасынарттырубойыншажолдауындақойыл-
ғанпроблемалардышешуүшін,біздіңойымызшамынандаймәселелергекөңілаударукерексияқты: 

-білімминистрлігіуниверситеттүлектерінжолдамаарқылыбөлуітиіс; 
-университеттүлектеріөзмамандығыбойыншаеңкемдегенде2–жылжұмысістеуітиіс; 
-университеттүлектерінедипломдымамандықтарыбойынша2–

жылжұмысжасап,жақсымінездемеәкелгенсоңберу.Сондағана,мектептегікадрмәселесіндежәнеуниверситет
түлектерініңжұмысқаорналасумәселесіндешешугеболады; 

-
жастарғаберілетінхимиябілімініңсапасынарттыруүшін,біліктімұғалімдаярлаукерек.Олүшінқазіргімаманд
ықклассификаторынахимиябакалаврыменқатар«химияпәнімұғалімі»мамандығын,алмұғалімтолыққандып
едагогикалықжүктемеалуыүшінқайтадан«химия-биология»пәндерімұғалімімамандығыненгізукерек; 

-
мектепхимияоқулықтарыныңсапасынарттыруүшіноқуүрдісінебірнешеавторлықұжымдардаярлағаноқулы
қтаральтернативтітүрдеұсынылса; 

-
мектепоқулықтарыншығаруқұқынтекарнайы,мамандандырылғанбаспаларғағанаберсе.Мысалы,«Мектеп»,
«Кітап»,«Атамұра». 

 
1НазарбаевН.Ә.ҚазақстанхалқынаЖолдауы.14.12.2013. 
2Ортамектепхимиясыбағдарламалары.ҚазҰБА,2013. 
3ЖМБС.ҚРБҒМ.2010ж. 
 

Аннотация 
АктуальныепроблемыподготовкиучителейшколнаходятсявцентревниманиядепутатовПарламентаРКвособенност

и,заместителяпредседателямажилисаД.Н.Назарбаевой.Вобсуждениидокладаминистраобразованияинаукипоповодупр
оцессаобучениявшколахонапотребовала«Вернитенамсоветскуюшколуобразования». 

Встатьеприводятсяданныепроцессапреподаванияхимиивсреднейшколе,обращаетсявниманиенанеудовлет-
ворительноесостояниеееобучения. 

Рекомендованынекоторыемероприятиядляулучшенияпроцессаподготовкибудущихучителейхимии. 
Внастоящиевремястудентыокончившиевузыпоспециальности5В011200-

Химияполучаютквалификациюбакалаврахимии.Припреподаваниитолькохимиювшколепедагогическаянагрузкаучите
лянедостаетдоштатнойединицы.Этоприводиткнезакреплениюмолодогопедагога.Одинизрешенииэтойпроблемывыска
залвсвоеминтервьютелевидениюректорКазНПУимениАбая,профессорС.Ж.Пралиев.Онпредлагаетвручитьдипломыб
акалаврапослепрохождениявыпукниковгодичнойстажировкившколевкачествеучителя. 

КакуказываетЕлбасыН.А.Назарбаеводнимизпутейподготовкивостребованнойсовременномуобществуличности–
этоповышениекачестваподготовкиучителейпредметников.Длярешенияэтоговопросабольшаяобязанностьвозлагается
педагогическиевузы. 

ВпоследниегодыпоГОСО–
количествачасовпоосновнымпредметам(химия)школьного,такжк,вузоскогокурса,значительносокрещены.Например,
ввузекурснеорганическойхимии(основнойпредметшколы)составляетвсеголекции30часов,лабораторныезанятия30час
ов,чтонепозволяетпедагогамполноценноподготовитьбудущихучителейхимии. 

Ключевыеслова:образование,предметхимии,учительхимии,личность,периодическаясистема,периодиче-
скийзакон,учебникииучебныепособия,квалификация,естествознание 

 
Summary 

ActualproblemsofteachertrainingschoolsarethefocusofDeputiesoftheParliamentoftheRepublicofKazakhstaninparticular,the
DeputyChairmanofMajilisD.N.Nazarbaevoy.InthediscussionofthereportoftheMinisterofEducationandScienceaboutthelearning
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processinschools,shedemanded,"GiveusbacktheSovietschoolofeducation."Thearticlepresentsdataofteachingchemistryinhighsc
hool,donotcallattentiontothesatisfactoryconditionofhertraining.Recommendedsomemeasurestoimprovethepreparationoffuturet
eachersofchemistry. 

Keywords:education,thesubjectofchemistry,chemistryteacher,person,periodicsystem,periodiclaw,textbooksandteachingai
ds,qualification,science 
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CУЩНОСТНАЯХАРАКТЕРИСТИКАИГРОВЫХМЕТОДОВОБУЧЕНИЯ 
 

Н.К.Ахметов– д.п.н., профессор, 
А.Р.Нурахметова – к.п.н.,доцент, 

А.Е.Сагимбаева– к.х.н.,ст.преподаватель,КазНПУ имени Абая 
 

Даннаястатьяпосвященаодномуинтерактивныхметодовобучения–
игровымметодам.Благодарятому,чтововремяобученияпосредствомигровыхметодовстудентысамостоятельнодобываю
тнеобходимуюинформацию,данныеметодыспособствуютактивизацииобучения.Пониманиеосновчеловеческойжизни
происходитпосред-
ствомигровойдеятельности.Поэтомуданноенаправлениеявляетсяперспективнымиактуальным.То,чтодобытособствен
нымтрудом,остаетсявпамятинаоченьдлительноевремя.Именноэтадеятельность,когдапреподавательистудентнаходятс
явсостоянииравноправногообучения,отличаетигровыеметодыоттрадиционных.Встатьедоста-
точноинтереснопроводитсяанализопределенийпонятия«игра»,данноеразличнымиавторами.Авторамиприво-
дитсяразличиепонятий«дидактическаяигра»и«игровойприемобучения»,ставитсявопросоклассификацииигр.Отдельн
орассматриваютсяакадемическиеигрыиихделениенаимитационныеинеимитационные.Даетсяхаракте-
ристикаделовымиграмиихпризнакам,игровогопроектирования,методаразыгрыванияролей.Дляобучениябудущихспец
иалистов,способныхбыстроориентироватьсявпотокебыстроменяющейсяинформации,игровоеобучение,нужноинеобх
одимокаксамостоятельныйтипобучения. 

Ключевыеслова:игровоеобучение,активныеметодыобучения,дидактическаяигра,имитационныеигры,деловаяигр
а 

 
Впоследнеевремявпедагогикенаблюдаетсятенденцияпереходакактивнымформамработысостудентами,

стимулирующимпознавательнуюактивностьисамостоятельностьмышления.Кактивнымметодамобученияв
научнойлитературепринятоотносить:деловыеигры,методразыгрыванияролей,анализконкретныхситуаций,
активноепрограммированноеобучение,игровоепроектирование,проблем-
ныелекции,мозговыеатакиидискуссииидр.Принципиальнымотличиемактивныхметодовобученияоттрадиц
ионныхявляетсято,чтоприихиспользованиизнаниястудентовпередаютсяневготовомвидеиневклассических
формах,а«добываются»самимиучащимисявпроцессеактивнойдеятельности.Благодаряэтомустудентыполн
остьювовлекаютсявучебныйпроцесс,причемпреподавательистудентнаходятсявравномположениипостепе
нивовлеченности,что,обычнонедостижимопритрадиционныхметодахобучения.Давноизвестноевысказыва
ние,чтолюбой,желающийовладетьзнаниями,должендостигнутьэтособственнымтрудом,собственнымисила
мииумом,подтверждаетзакономерностьпроцессаусвоения,когдазависимостьэффективностипроцессаусвое
ниязависитотсоответствующейактивностистудентов,котораяобеспечиваетсяучебнымизаданиями,базирую
щимисянапринципепроблемности.Проблемностьвобучениипредставляетсобойобучениечерезвыявлениеи
разрешениепротиворечийвсоставезнаний.Иэтоговоритотом,чтопроблемностьнадорассматриватьнекакмет
од,некакэлементсистемыобучения,акакосновополагающийметодологическийпринципвсейучебнойработы
человека.Врамкахэтойсистемымогутсуществоватьразличныевиды,элементы,методыиформыобучения.Мн
огиеактивныеметодыхарактеризуютсясозданиемвучебномпроцессеигровойобстановки,котораядостигаетс
явведениемролейивзаимодействиемобучающихся,созданиемконкрет-
ныхситуацийисоревновательности,введениемсистемыоценкирезультатовистимулирования.Поэтомуприме
нениеигрвырословперспективноенаправлениеактивизацииподготовкистудентов.Пониманиесущностиигр
ынеразрывносвязаноспониманиеосновчеловеческойдеятельности.Вмногочисленныхработахфилософов,пс
ихологов,педагоговдеятельностьвыступаеткакпутьотражениячеловекомпредметногомира,какисточниксу
ществованиячеловека,каквозможностьактивногопреобразованияокружающейдействительностичеловеком
,каксоциальнаяформадвиженияматерии.Всякаядеятель-
ностьвключаетвсебяцель,средства,результатисампроцессдеятельности,инымисловамидеятель-
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ностьхарактеризуетсяпредметностью(взаимосвязьдеятельностисокружающейееобъективнойреально-
стью),осознанностью(отличиечеловекаотживотного)ипреобразующейнаправленностью(изменениесамого
субъектаиматериальногомира).ВработахК.Г.Исупова(1,2)иВ.И.Устиненко(3)рассмотренапроблемаопреде
ленияпонятияигры,котораяипонастоящеевремяненашласвоегоокончательногорешения.К.Г.Исуповвидитс
ущностьигрывэвристическойдеятельности,сознании,поведениииотношениикокружающейдействительнос
ти.В.И.Устиненкоподигройпонимает«деятельность»,ноужепроизвольную,котораяявляетсяпоказателемот
ношениячеловекаксамомусебе,кдругим,кмиру,целькоторогодлякаждогоотдельногоиндивида-
этосамовыражение,формированиетиповсоциальногоповеденияипрогнозированиеситуацииобщения. 

Исходяизэтого,отметим,чтоигра-
основнойвиддеятельностичеловека,играестьдеятельностьпродуктивнаяиигровойаспектдеятельностисвяза
нсовсемиэтапамижизничеловекаиегодеятельности.Вкачественаиболееприемлемогоопределенияпонятия«
игра»используетсяопределение,данноепрофессоромП.И.Пидкасистым:«Играестьособаядеятельностьчело
века,направленнаянаориентиров-
кунапознаниепредметнойисоциальнойдействительности»(4).Имжеразработанатеоретическаямодельигры,
котораяможетбытьиспользованавучебномпроцессетехнического,экономическогоипедагогическоговузов(4
). 

Разработкаделовыхигрвнашейстранеизарубежомведетсяподвумнаправлениям:инструменталь-
ному(решениекакой-либотехнико-
экономическойзадачи)иэмоциональному(решениемежличностныхпроблем).Второенаправлениеисследова
нийтольконабираетсилу. 

Внастоящеевремяимеютсяотдельныеработы,вкоторыхрассматриваютсявопросыклассификации.Больш
инствоисследователейпредлагаютделитьигры,основываясьнарядеобщихпризнаковилиоснований.Такойпо
дходнерешаетзадачиобщейклассификацииигр.Многимиавторамипризнаетсяимитационныйтипигридляэто
готипаигрразработаномногоклассификаций.Вотечественнойпедаго-
гикечастоигровуюдеятельностьвучебномпроцессехарактеризуютдовольноудачнымтермином-
«дидактическаяигра».ПомнениюисследователяМ.В.Кларина(5),следуетуметьразличатьсобственнодидакти
ческуюигруотигровыхприемоввобучении.Последниевыступаютввидесредств,стимулирую-
щихактивностьучащихсявучебнойдеятельности.Необходимым,поегомнению,признакомдидактиче-
скойигрыявляетсяналичиечеткопоставленнойцелиобученияисоответствующегоейпедагогическогорезульт
ата,которыемогутбытьобоснованы,выделенывявномвидеихарактеризуютсяучебно-познава-
тельнойнаправленностью.Восновном,сэтимсогласуетсямнение 

С.Тиагарайана(6),которыйподучебнойигройпонимаеторганизованноесцельюобучениясоревнова-
ниемеждуигроками,имеющийчеткийметодопределенияпобедителяиправилаигры.«Победитель»-
этотот,ктолучшеусвоилсодержаниематериала,длятого,чтобывыигратьигру. 

Подобучающейигройпонимаетсявиддеятельности,вкоторойформируетсясистемавоспитательныхумени
йинавыков,связанныхсбудущейпрофессией.Обучающиеигры-самоеширокоепонятие,вклю-
чающеевсебявсевидыигровыхсредствобучения,онисодержатвсебеобучениеопределеннымпрофес-
сиям,обучениеразличнымспециальностямиформируютикорректируютсоциальноеповедение(7). 

Поддидактическимииграмипонимаетсяразновидностькомплексногомногокомпонентногосредствафор
мированияпедагогическойнаправленности,позволяющеговключатьобучаемыхваналогиипрофес-
сиональнойдеятельности.Дидактическиеигрыможнорассматриватькакцелесообразноорганизованнуюпеда
гогическуюсистему,ядромкоторойявляетсяобучениепрофессии,черезспециальноподобранныепедагогичес
киеситуациинаматериалесоответствующегоспецпредмета.Сущностьтермина«дидактиче-
скаяигра»заключаетсяв«осуществлениисамостоятельныхпознавательныхдействийпорешениюпедагогичес
кихзадач,входекоторыхубудущихучителейформируютсяпрофессиональные,вточисле,коммуникативныеу
мения»(8).А.А.Вербицкийсчитает,чтодидактическаяиграобеспечиваетестествен-
ныйпереходстудентовизодноготипадеятельности(познавательного)вдругой(профессиональный),ссоответс
твующейсменойпредмета,мотива,целей,средствирезультата(9). 

Внаучно-педагогическойлитературетермин«педагогическаяигра»трактуетсякак«имитацияреаль-
нойдеятельностиучителявтеилииныхискусственновоссозданныхситуациях(10),либокакспециальнооргани
зованнаядеятельностьстудентов,имитирующаяживойреальныйпедагогическийпроцесс,сочета-
ющийкакучебные,такиигровыекомпоненты.Педагогическаяиграпреследуетцель-научитьмастер-
ствувоспитанияиобучения,т.е.-
модельноезамещениепрофессиональнойдеятельностипедагогаипредметногосодержанияпрофессии(11). 

Каквидноизрассмотренныхопределенийигр,применяемыхвпедагогическихвузах,несмотрянаразныеназ
вания(педагогические,обучающие,дидактические),этосутьимитационныеигры,представля-
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ющиесобойактивнуюдеятельностьпоимитационномумоделированиюпедагогическойсистемыиигровомум
оделированиюпрофессиональнойдеятельностивэтойсистеме. 

Еслирассматриватьсистематизацииигрпредложенныеразнымиавторами,томожноотметить,чтовбольши
нствеизнихуказываетсянапротеканиеигровойдеятельностивдвухосновныхтипах:естествен-
ном,иискусственном(4).Кестественномутипуигротносятсятакие,всозданиикоторыйчеловекнепринимални
какогосознательногоучастия,искусственныйтипигрявляетсярезультатомтворчествалюдей,аотдельныеизни
х-
результатомтворчествамногихпоколений.Всеискусственныеигрыможноразделитьнатакназываемые«неака
демические»,предназначенныевосновномдляразвлечения,и«академическиеигры»,предназначенныевперву
юочередьдляобученияилиоснованныенаобучении.Кгруппе«неакадемическихигр»относятсяспортивныеиа
зартныеигры.Группа«академическихигр»делитсянаподгруппу«неимитационных»и«имитационных»игр.П
одобноеделение«академических»игримеетбольшоесходствосклассификацией,разработаннойгруппойавто
роввоглавеспрофессоромВ.И.Рыбальскиминазваннойклассификацией«Методовактивногообучения»(12),г
деэти«методыактивногообучения»,всвоюочередьделятсянадвеподгруппы:«неимитационные»и«имитацио
нные»методы.Авторыклассификации«Методовактивногообучения»считают,чтоктипуимитационныхигрм
ожноотнестиделовыеигры,разыгрываниеролейиигровоепроектирование. 

Имитационныеупражненияявляютсявосновномсредствомконтролязнанийипредставляютсобойупроще
нныйвариантметодовконкретныхситуаций.Методконкретныхситуацийосновываетсянастатическоманализ
ефиксированногосочетанияисходныххозяйственныхданных,вусловияхотсутствиявзаимодействиямеждук
омандамиигроковиотдельнымиучастниками.Непредусмотренаивыработкаколлегиальныхрешений. 

Дляхарактеристикиделовыхигравторы(12)выделяютсемьобязательныхпризнаков,отсутствиехотябыодн
огоизних,поихмнению,непозволяетсчитатьзанятиеделовойигрой.Этоследующиепризнаки: 

1. Наличиепроблемыуправлениясоциально-экономическойилисоциально-психологическойсисте-
мой(илимоделированиепрофессиональнойдеятельностируководящихработниковилиспециалистов). 

2. Наличиеобщихцелейигровыхколлективов. 
3. Наличиеираспределениеролей. 
4. Различиеинтересовучастниковиучетусловийнеопределенности. 
5. Принятиеиреализациявпроцессеигрыопределеннойпоследовательностирешений,каждоеизкоторыхз

ависитотрешения,принятогоданнымучастникомнапредыдущемэтапе(шаге),иотдействийдругихучастников
. 

6. Наличиесистемыстимулирования,необходимойдля: 
 побуждениякаждогоизучастниковделовойигрыдействовать«каквжизни»; 
 подчинения,вслучаенеобходимости,интересовтогоилииногоучастникаигрыобщей 
 обеспеченияобъективнойоценкиличностноговкладакаждогоучастникаигрывдостиженииобщейцели,

общегорезультатадеятельностиколлектива. 
7.  Объективностьоценкирезультатовигровойдеятельности. 
Болеепростымимитационнымметодомактивногообученияпосравнениюсделовойигрой,являетсяметодр

азыгрыванияролей.Помнениюнекоторыхавторов,методпредставляетсобойадаптированныйдляпедагогичес
кихцелейвариантпсиходрамы.Признакамиметодаразыгрыванияролейсчитают: 

 наличиесложнойзадачиилипроблемыираспределениеролеймеждуучастникамиеерешения; 
 игровоевзаимодействиеучастниковзанятия,вчастностипосредствомпроведениядискуссии; 
 различиеинтересовучастников; 
 возможностьвводапреподавателемвпроцессезанятиякорректирующихусловий; 
 обобщениерезультатовобсужденияиподведениеитоговпреподавателем. 
Методигровогопроектированияпредназначенвосновномдляизученияразличныхинженерныхпроблем,м

огущихвозникнутьвреальнойпроектно-
конструкторскойдеятельности.Егоотличительнымипризнакамиявляются: 

 наличиесложнойинженернойпроблемыилизадачи; 
делениеобучающихнанебольшиегруппы,которыеразрабатываютвариантырешенияпоставленнойпробле

мы(задачи) 
 распределениеролейкгипотетическомузаседаниюнаучно-

техническогоит.п.совета.ИмитациязаседанияСоветаспубличнойзащитойрешений. 
Вработе(13)имитационныеигрыпредлагаетсяделитьнапятьклассов,взависимостиотспособамоделирова

нияактивныхсистемиихэлементов. 
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Кчислусоответствующихимитационныхмоделейавторыотносят:теоретические(втомчислематематичес
кие);статистические;моделиисследованияситуаций;машинныеимитационныемодели;моделиуправленческ
ихпроцессов. 

 Наиболееразработаннымииширокоприменяемымивпрактикеимитационнымииграмиявляются,по-
видимому,деловыеиуправленческиеигры.Известнычетырехарактерныхсвойства,позволяющихразделитьде
ловыеигрывучебномпроцессе: 

 похарактерумоделируемыхситуаций; 
 похарактеруигровогопроцесса; 
 поспособампередачииобработкиинформации; 
 подинамикемоделируемыхпроцессов. 
Зарубежныеисследователиигровойдеятельностибольшоевниманиеуделяютобучениюсоциальнымвопро

сам.Классифицируяподобныеигры,оникосновномутипуигросоциальноммоделированииотносяттакиеигры
,вкоторыхигрокилиигрокидействуютвсоциальномокружении. 

ПроанализировависопоставивработыотечественныхизарубежныхисследователейигрыН.К.Ахметов(14)
всвоейдиссертационнойработеобосновалновуюклассификациюигр,котораяпозво-
ляетполучитьцелостноепредставлениеобигровойдеятельностичеловека(начинаяотигр,всозданиикоторыхч
еловекнепринималучастия,изаканчиваяиграми,применяемымидляобучениястудентовввысшейшколе). 

Игровоеобучениеможетвыступатькаксамостоятельныйтипобучения,основанныйнаимитацииимоделир
ованииразличныхсторонконкретнойпрофессиональнойдеятельности,ориентированнойнапрофессиональн
оестановлениебудущегоспециалиста.  
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120с. 
11 ХарченкоС.Я.Педагогическаяигракакметодформированияустудентовобщественно-

педагогическихумений:Дисс....канд.пед.наук.-Л.,1984.–200с. 
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Резюме 

Бұл мақала интерактивті оқыту әдістерінің бірі- ойын әдістеріне арналған. Ойын әдістерін қолдану студенттерге 
қажетті ақпаратты өз беттерінше даярлауға мүмкіндік береді, оқытуды активтендіруге мүмкіндік береді. Адам 
өмірінің негізін түсіну ойын іс-әрекеттері арқылы беріледі. Бұл бағыт маңызды және өзекті болып есептеледі. Жеке 
еңбек арқылы келген нәрсе есте ұзақ сақалады. Сондықтан бұл іс-әрекетте студент-оқытушы бірдей тең құқылы 
білім алумен ойын әдістері басқа әдістен ерекшеленеді. Мақалада әр түрлі авторлардың берген «ойын» түсінігінің 
анықтамасына сараптама беріледі. Авторлармен «дидактикалық ойын» және «оқытудың ойын тәсілін қолдану» 
түсініктерінің айырмашылығы келтіріліп, ойынды топтастыру мәселесі қойылған. Академиялық ойын және оның 
имитациялық, имитациялық емес түрлері жеке қарастырылған. Іс бойынша жеке ойындар және оның белгілеріне, 
роль ойнау әдістеріне сипаттама берілген. Болашақ мамандарды оңай өзгеріп отыратын ақпараттар ағынында тез 
бағытталып бағдар алуға қабілетті оқыту үшін ойын әдістерін қолдану оқытудың жеке бір түрі ретінде қажет.  

Түйін сөздер: ойын әдістерін пайдаланып оқыту, оқытудың белсенді әдістері, дидактикалық ойын, имитациялық 
ойын, оқытудың ойын тәсілін қолдану  

Summary 
Thepresentpaperisdevotedtooneofinteractiveeducationmethods-
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togamemethods.Thankstothatduringtrainingbymeansofgamemethodsstudentsindependentlyextractthenecessaryinformation,the
givenmethodspromotetrainingactivization.Theunderstandingofhumanlifebasesoccursbymeansofgameactivity.Thereforethisdir
ectionisperspectiveandactual.Thatisextractedbyownwork,remainsinmemoryforverylongtime.Thisactivitywhentheteacherandth
estudentareinaconditionoftrainingequalinrights,distinguishesgamemethodsfromthetraditional.Inarticletheanalysisofdefinitionso
fconcept"thegame",givenbyvariousauthors,iscarriedoutinterestingenough.Authorsresultdistinctionofconcepts«didacticgame»a
nd«gamereceptionoftraining»,theattentiontothequestiononclassificationofgamesisbrought.Theacademicgamesandtheirdivision
onimitatingandnotimitatingareseparatelyconsidered.Thecharacteristicisgiventobusinessgamesandtheirsigns,gamedesigning,am
ethodofplayingofroles.Fortrainingofthefutureexpertscapablequicklytobeguidedinastreamofquicklychanginginformation,gametr
aining,isnecessaryanditisnecessaryasindependenttypeoftraining. 

Keywords:gametraining,activemethodsoftraining,didacticgame,imitatinggames,businessgame 
УДК378:540(072) 
 

ИННОВАЦИОННЫЕМЕТОДЫПРЕПОДАВАНИЯ 
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХДИСЦИПЛИН 

 
С.М.Наренова –к.тех.н.,КГУимениКоркытАта, 
С.Ж.Ибадуллаева –д.б.н.,КГУимениКоркытАта, 

Л.Б.Раманова –магистрантспециальности«Биология»,КГУимениКоркытАта 
  
Ведущееместовобразованиизанимаютинновационныеметодыподготовкиквалифицированныхспециалистоввсисте

мевысшегообразования,которыевбудущембудутнепосредственнопричастныкформированиюиобеспече-
ниюреализацииразвитияобщества.Особоеместовэтомнаправленииимеетиспользованиесовременныхтехноло-
гийвпроцессеподготовкипедагогическихкадров,имеющихнепосредственноеотношениевразвитииобразователь-
нойсистемыивоспитанииподрастающегопоколения.Сутьинтерактивногообучениясостоитвтом,чтоучебныйпроцессор
ганизовантакимобразом,чтопрактическивсестудентыучебнойгруппыоказываютсявовлеченнымивпроцесспознания,он
иимеютвозможностьпониматьирефлектироватьпоповодутого,чтоонизнаютидумают.Вданнойстатьеприводитсяметод
ическийопытвнедренияинновационныхметодовобучениявпроцессеподготовкипедагогическихкадров.Раскрытыхарак
теристикиинновационныхметодовпреподавания,ихзначениеирольвформированииосновныхпрофессиональныхкомпе
тенций.Приведенныетехнологииобучениябылиииспользованывучебномпроцесседлястудентовспециальностей:В0112
00-ХимияиВ011300-Биология. 

Ключевыеслова:инновационныеметоды,образование,современныхинформационныхтехнологий,преподава-
тель,педагогическихкадров,интерактивный,учителейхимииибиологии  

Образованиеявляетсястратегическойосновойразвитияличности,общества,нацииизалогомуспеш-
ногобудущегогосударства.Преобразованиеобществавглобальноеинформационное,основанноенетольконаз
наниях,ноинакомпетентностиспециалистов,значительноактуализировалопроблемуинновационныхподход
овкорганизацииобразовательныхпроцессов.Врезультатечегоксистемеобразованиявсовременныхусловиях
выдвигаютсявесьмавысокиетребования:онадолжнаготовитьспециалистовподготовленныхкпрофессиональ
нойдеятельностившироком,динамичном,быстроменяющемсямире,гдепередчеловекомпостоянновозникаю
тнестандартныезадачи,решениекоторыхпредполагаетналичиеуменийинавыковстроитьианализироватьсоб
ственныедействия.ДлядостиженияпоставленнойцеливГосударственнойпрограммеразвитияобразованияРе
спубликиКазахстанна2010-
2020годыособыйакцентсделаннаобеспечениеинновационногохарактерасистемыобразованиявсоответстви
иссоциально-экономическимитребованиямииинновационнымхарактеромразвитияэконо-
мики[1].Ведущееместовтакойсистемезанимаютинновационныеметодыподготовкиквалифицирован-
ныхспециалистоввсистемевысшегообразования,которыевбудущембудутнепосредственнопричаст-
ныкформированиюиобеспечениюреализацииразвитияобщества.Особоеместовэтомнаправленииимеетиспо
льзованиесовременныхтехнологийвпроцессеподготовкипедагогическихкадров,имеющихнепосредственно
еотношениевразвитииобразовательнойсистемыивоспитанииподрастающегопоколе-
ния.Интенсификацияобучениябудущихпедагоговпредполагаетиспользованиесовременныхформисредство
бучения,применениевпреподаванииновыхметодовпознания:использованиесовременныхинформационных
технологий,аудио,видеоматериаловцифровыхисточниковинформации. 

Соответственнооднойизактуальныхпроблемсовременногообразованияявляетсяпроблемаметодовобуче
ния-
каквтеоретическом,такинепосредственновпрактическомплане.Взависимостиотеерешениянаходятсяучебн
ыйпроцесс,деятельностьпреподавателяистудентов,аследовательно,ирезуль-татобученияввысшейшколе. 

Наданномэтаперазвитиянашегообществакакникогдавозросласоциальнаянеобходимостьвнестан-
дартномыслящихтворческихличностях.Потребностьвтворческиактивныхспециалистахсразвитымкреативн
ыммышлением,умениемконструировать,оценивать,рационализироватьивнедрятьинноваци-
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онныетехнологиибыстрорастет.Решениеэтихпроблемвомногомзависитотобщегосодержанияиприменияте
хнологийобучениябудущихспециалистов.Однимизрешающихнаправленийявляетсявыборадаптированных
иэффективныхметодов,позволяющихнетолькореализоватьспособности,ноиразвитьскрытыеглубинныелич
ностныекачестваобучающихся.Впедагогическомпроцессеинновацион-
ныеметодыобученияпредусматриваютвведениеновыхтехнологийвцели,методы,содержаниеиформыобуче
нияивоспитания,всовместнуюдеятельностьпреподавателяиобучающихся.Этииннова-
циимогутбытьспроектированнымиранее,реконструированнымииливновьпоявившимисяблагодаряпедагог
ическомупоиску. 

Вотличиеоттрадиционныхметодик,гдепреподавательпривыкдаватьитребоватьопределенныезнания,при
использованииинтерактивныхформобученияобучаемыйсамоткрываетпутькпознанию.Студентстановитсяг
лавнойдействующейфигурой.Неменееважноезначениевданнойсистемеиграетпреподаватель,принимающи
йактивноеучастиевпостроенииобразовательнойтраекторииобучаемого.Успешнуюреализациюобразовател
ьныхпрограммдаютинтерактивныеформыобучения. 

Интерактивныеметодыпреподаваниявключаютвсебяимитационныеиролевыеигры,дискуссии,моделиру
ющиеситуации.Слово«интерактив»произошлоотанглийскогослова“interact”.“Inter”–это«взаимный»,“act”–
действовать.Интерактивный–
означаетспособностьвзаимодействоватьилинаходитсяврежимебеседы,диалогасчем-
либо(например,компьютером)иликем-либо(человеком).Следовательно,интерактивноеобучение–
это,преждевсего,диалоговоеобучение,входекоторогоосуществляетсявзаимодействиепреподавателяистуде
нта.Каковыосновныехарактеристики«интеракти-ва»?Интерактивноеобучение–
этоспециальнаяформаорганизациипознавательнойдеятельности.Онаимеетввидувполнеконкретныеипрогн
озируемыецели.Однаизтакихцелейсостоитвсозданиикомфортныхусловийобучения,таких,прикоторыхстуд
ентчувствуетсвоюуспешность,своюинтеллек-
туальнуюсостоятельность,чтоделаетпродуктивнымсампроцессобучения. 

Сутьинтерактивногообучениясостоитвтом,чтоучебныйпроцессорганизовантакимобразом,чтопрактиче
скивсестудентыучебнойгруппыоказываютсявовлеченнымивпроцесспознания,ониимеютвозможностьпони
матьирефлектироватьпоповодутого,чтоонизнаютидумают.Совместнаядеятель-
ностьстудентоввпроцессепознания,освоенияучебногоматериалаозначает,чтокаждыйвноситсвойособыйин
дивидуальныйвклад,идетобмензнаниями,идеями,способамидеятельности.Причем,проис-
ходитэтоватмосфередоброжелательностиивзаимнойподдержки,чтопозволяетне,толькополучатьновоезнан
ие,ноиразвиваетсамупознавательнуюдеятельность,переводитеенаболеевысокиеформыкооперацииисотруд
ничества. 

Наиболееэффективнымиформамивнедрениявобразовательныйпроцессинновационныхтехнологийифор
мированиеключевыхпрофессиональныхкомпетенцийбудущихспециалистовявляется:созданиепроектов,по
дготовкапубличныхвыступлений,дискуссионноеобсуждениепрофессиональноважныхпроблем,обучениев
сотрудничестве,созданиепроблемныхситуаций,подготовкапрофессиональнонаправленныхвидеофильмови
презентацийит.д.Переходотинформационно-объяснительногообучениякинновационно-
действенномусвязансприменениемвучебномпроцессеновыхкомпьютерныхиразлич-
ныхинформационныхтехнологий,электронныхучебников,видеоматериалов,обеспечивающихсвобод-
нуюпоисковуюдеятельность,атакжепредполагаетразвитиеиличностнуюориентацию[5].Можновыделитьне
которыеинновационныеметодыобучениястудентов,такиекак:проблемнаяиигроваятехнологии,технологии
коллективнойигрупповойдеятельности,имитационныеметодыактивногообучения,методыанализаконкретн
ыхситуаций,методпроектов,обучениевсотрудничестве,креативноеобучение,инновационнаяобразовательн
аяпроектнаядеятельность,лекция-пресс-конференция,лекция-беседа,лекция-визуализация,лекция-
диспутит.д. 

Остановимсяболееподробнонанекоторыхизних,особенноактуальныхдлябудущихпедагогов. 
Игровоеимитационноемоделированиеможетбытьпредставленоразличнымииграми:деловые,аттес-

тационные,организационно-
деятельностные,инновационные,рефлексивныеигрыпоснятиюстрессовиформированиюинновационногом
ышления,поисково-апробационныеит.д.[4].Прииспользованииделовыхигрпреобладаетпродуктивно-
преобразовательнаядеятельностьобучающихся.Вчастности,дляобучающихигрхарактернымноговариантно
стьиальтернативностьрешений,изкоторыхнужносделатьвыборнаиболеерационального.Деловыеигрыполу
чиливширокоераспространениеввузахиприменя-
ются,восновном,приизученииспециальныхдисциплин,особеннотех,которыесвязанысметодикойпреподава
ния,такихкак:методикапреподаванияхимии,методикапреподаваниябиологии,методиканекласснойработы,
инновационныеметодыпреподавания,методикарешениязадач. 
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Инновационнаяобразовательнаяпроектнаядеятельностьявляетсяэффективнойформойорганизацииуче
бногопроцесса,направленнойналичностноеразвитиепознавательныхинтересовитворческихспособностейст
удентов.Данныйметодпредполагаетосвноениесовременныхтехнологиейразработкипрезентациииразнообр
азныхтворческихработ(отчетов,обзоров,рефератов,докладовнапрофессио-
нальноориентированныетемы).Цельпедагогическихинновацийзаключаетсявосвоенииновогоболееполного
виденияметодологииобучения,привлеченииновыхметодов,технологий,мультимедийныхсредствобучения.
Данныйметодособенноважендляразвитияспецифическихличностныхкачеств,такихкак:эстетическийвкус,о
раторскиеспособности,коммуникативностиумениеработатьвколлективе. 

Методпроектовотноситсякисследовательским.Вегоосновележитразвитиепознавательныхиэкспериме
нтальныхнавыковстудентов,умениесамостоятельнопланироватьсвоиисследования,ориен-
тироватьсявинформационномпространстве,развитиекритическогомышленияитворческихспособно-
стей[3].Методпроектовориентированнасамостоятельнуюдеятельностьобучаемых–
индивидуальную,парнуюилигрупповую,которуюстудентывыполняютвтечениеопределенногопромежутка
времени.Данныйметодзанимаетособоеместовобученииучителейхимииибиологии,посколькуразвитиеестес
твенныхнаукнепосредственносвязаносумениеморганизацииипроведениемэкспериментальныхисследован
ий.Этотподходорганичносочетаетсясгрупповымподходомкобучению.Методпроектоввсегдапредполагаетр
ешениенекоторойпроблемы,котораяпредусматривает,соднойстороны,использо-
ваниеразнообразныхэкспериментальныхметодовисредствобучения,асдругой,интегрированиезнанийиумен
ийизразличныхобластейнауки,техники,технологии,творческихотраслей. 

Перечисленныеметодынаправленыпреждевсегонаформированиенестандартногомышленияикреативны
йподходкрешениюпрофессиональныхинепрофессиональныхзадач.Дляовладенияиприо-
бретениясоответствующихиндивидуальныхкачествбудущиеспециалистыдолжнывпроцессеобученияимет
ьвозможностьплодотворноразвиватьих.Развитиеспособностейтребуетнекоторыеусловия. 

КреативноеобучениепредполагаетсвободныйдоступкаждогостудентакресурсамсетиИнтернет.Оченьакт
уальнынасегодняшнийденьинформационныетехнологии.Компьютеры,электронныематериалы,учебники,э
нциклопедиипозволяютподнятьучебныйпроцесснановыйуровень.Студентыполучаютучебнуюзадачу,опре
деляютосновныепутиеерешения,находятэффективныеприемыисредствасамостоятельнойработы.Студент
ыследуютпринципамразвивающегообучения:исследуютисточники,сравниваютих,знакомятсясразнымиточ
камизрения,составляютихописание,систематизи-
руютсправочныйматериал.Информационныетехнологииспособствуютразвитиюпознавательныхикогнити
вныхспособностейстудентов:умениерешатьпоставленныезадачи,заниматьсясбором,анализомисинтезомда
нных,извлекатьизнихинформацию,самостоятельномыслить,владетькоммуникативныминавыками. 

Можновыделитьосновныебазовыепринципы: 
-

основойкреативногообученияявляетсяпредполагаемыйобразовательныйиливоспитательныйпродукт,кото
рыйбудетсозданстудентоминдивидуальноиливколлективе; 

-соответствиеобразовательно-
воспитательногопродуктасозданногостудентомеговнутренниминдивидуальнымпотребностям; 

-индивидуальнаяобразовательнаятраекторияобучающегосявобразовательномпространстве; 
-использованиеинтерактивныхтехнологийпреподавания,осуществляемыхспомощьютелекоммуни-

кацийиинформационныхтехнологий; 
-открытаякоммуникацияпоотношениюксоздаваемойстудентомобразовательно-

воспитательнойпродукции. 
Формированиенавыковпроходитвнесколькостадий: 
1.Усвоениестандартныхнавыков; 
2.Автоматизацияихприменения; 
3.Развитиеуменийвсвободныхситуацияхобщения. 
Наиболеепрогрессивнымметодомявляетсяобучениечерезсотрудничество.Ониспользуетсядляработывм

алыхгруппах.Этотметодставитсвоейзадачейэффективноеусвоениеучебногоматериала,выработкуспособно
стивосприниматьразныеточкизрения,умениесотрудничатьирешатьразличныевопросывпроцессесовместно
йработы. 

Использованиетестовявляетсяперспективнымсредствомкакобучениятакиконтроляввузе,посколькупри
менениеперсональныхкомпьютеровпозволяетавтоматизироватьпроцессобработкирезультатовисократитьв
ременныезатратынапроверкурешений.Всистемеподготовкиспециалистовтестывыполняютследующиефун
кции:информационные,деятельностные,контролирующие,актуализи-
рующие,диагностирующие,развивающие,учебно-творческиеиучебно–тренировочные.Непосредствен-
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нымрезультатомпрактическихзанятийпоразработаннойметодикетестированияявляетсяформированиеумен
ий:уяснятьточныйсмыслтемы;применятьматериалкконкретнымотношениям;правильноопреде-
лятьхарактериструктурутемы.Длябудущихпедагоговважноумениеконструироватьтестовыезаданияразлич
ныхвидоввзависимостиотцелиприменения,назначенияивозрастыхособенностейучащихся. 

Какпоказываетпрактикаиспользуемыеинновационныеметодыобучениябудущихучителейхимииибиоло
гии,способствуютформированиютворческого,инновационногоподходакпониманиюпрофессио-
нальнойдеятельности,развивитиюсамостоятельностимышления,умениюприниматьоптимальные,вопредел
енныхпрофессиональныхситуацияхкреативныерешения.Использованиеинновационныхметодоввпрофесс
иональноориентированномобученииявляетсянеобходимымусловиемдляподготовкивысококвалифицирова
нныхспециалистов.Внедрениевучебныйпроцессразнообразныхметодовиприемовактивногообученияпробу
ждаетустудентовинтересксамойучебно-познавательнойдеятельно-
сти,чтопозволяетсоздатьатмосферумотивированного,творческогообученияиодновременнорешатьцелыйко
мплексучебных,воспитательных,развивающихзадач. 

Взаключениихотелосьбыотметить,чтоинновационныеметодыпозволилиизменитьрольпреподава-
теля,которыйявляетсянетольконосителемзнания,ноинаставником,инициирующимтворческийпоискстуден
тов. 

Всеэтодиктуетнеобходимостьпоисканаиболееэффективныхформ,методовитехнологийобучения.  
1Педагогикаипсихологиявысшейшколы:учеб.пособиедлявузов/М.В.Буланова-Топоркова.- Ростов–

наДону:Феникс,2002.–539с. 
2ГрудзинскаяЕ.Ю.,МарикоВ.В.Активныеметодыобученияввысшейшколе.Учебно-методическиематериа-

лыпопрограммеповышенияквалификации«Современныепедагогическиеиинформационныетехнологии».-
НижнийНовгород,2007,-182с. 

3ЧураковаО.В.Ключевыекомпетенциикакрезультатобщегообразования.Методпроектоввобразователь-
номпроцессе.Дидактическиематериалыдляобученияпедагогов./Серия«Компетентностно-
ориентированныйыйподходкобразованию:образовательныетехнологии».Выпуск1.–Самара:Изд-во«Профи»,2002. 

 
Түйін 

ЖОО білім беру жүйесінде инновациялық әдістерді қолданып оқыту жоғары мамандандырылған мамандар 
даярлауда ерекше орын алады, ол болашақта қоғамның дамуы мен қалыптасуына тікелей әсер етеді. Бұл бағытта 
өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеу және білім беру жүйесіне тікелей қатысы бар педагог мамандар даярлауда 
қазіргі заманғы технологияны пайдалану үлкен орын алады. Интерактивті оқытудың мәні, оқу тобындағы барлық 
студенттер таным үрдісіне түгелдей тартылып, олардың білетіні мен не ойлайтыны жайында түсінік алатындай етіп 
оқу үрдісінің ұйымдастырылуы.Бұл мақалада педагогикалық мамандар даярлау үрдісінде инновациялық оқыту 
әдістерін енгізу әдістерін енгізудің әдістемелік тәжірибелері келтірілген.Инновациялық білім беру әдістерінің негізі 
сипаты, оның мәні мен негізгі кәсіптік құзыреттілік қалыптасудағы ролі толық ашылған. Ұсынылған оқыту техноло-
гиялары 5В011200-Химия және5В011300-Биология мамандықтары үшін оқу үрдісінде қолдануға болатыны 
тұжырымдалған. 

Түйін сөздер:инновациялық әдістер, білім беру, қазіргі замангы ақпараттық технология, оқытушы, педагог 
мамандар, интерактивті, химия және биология мұғалімдері 

 
Summary 

Theleadingplaceineducationistakenbyinnovativemethodsoftrainingofqualifiedspecialistsinsystemofthehighereducationwhi
chinthefuturewillbedirectlyinvolvedinformationandensuringrealizationofdevelopmentofsociety.Specialplaceinthisdirectionista
kenbyuseofmoderntechnologiesinthecourseofpreparationofthepedagogicalshotsdirectlyrelatedindevelopmentofeducationalsyst
emandeducationofyoungergeneration.Theessenceofinteractivetrainingconsiststhateducationalprocessisorganizedinsuchawayth
atpracticallyallstudentsofeducationalgroupareinvolvedinprocessofknowledge,theyhaveopportunitytounderstandandreflexonthe
factthattheyknowandthink.Tothisarticlemethodicalexperienceofintroductionofinnovativemethodsofeducatingisdrivenintheproc
essoftrainingofpedagogicalpersonnels.Descriptionsofinnovativemethodsofteaching,theirvalueandrole,areexposedinformingofb
asicprofessionalcompetenses.Thebroughttechnologiesoverofeducatingwereandusedinaneducationalprocessforthestudentsofspe
cialities:In011200-ChemistryandIn011300-Biology. 

Keywords:innovativemethods,education,moderninformationtechnologies,teacher,pedagogicalshots,interactive,teachersofc
hemistryandbiology 
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МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯПОПЕДАГОГИЧЕСКОЙПРАКТИКЕМАГИСТРАНТОВИД

ОКТОРАНТОВЕСТЕСТВЕННЫХСПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Ш.Ш.Карбаева– к.п.н.,доцентКазНПУим.Абая 
 
Встатьеописываетсяпедагогическаяпрактика–какцелостныйпедагогическийпроцесс(ЦПП)вуза,обеспечива-

ющийединствотеоретическойипрактическойподготовкиспециалиста.Педагогическаяпрактикапедуниверситетаявляет
сянеотъемлемойчастьюподготовкипреподавательскихкадров,способныхрешатьактуальныезадачиобразо-
вательныхучреждений,формироватьличность,отвечающуюсовременнымтребованиямобщества,атакжеявляетсясостав
нойчастьюосновнойобразовательнойпрограммыпрофессиональнойподготовкимагистровидокторантовпоспециальнос
тям.Педагогическаяпрактикаврамкахмагистерской/докторскойпрограммыпонаправлениюподготов-
киестественныхспециальностейориентировананаформированиеисовершенствованиекомпетентностипрофессио-
нальнойподготовки.Компетентность–владение,обладаниечеловекомсоответствующейкомпетенцией,включаю-
щейеголичностноеотношениекнейипредметудеятельности.Впрофессиональномстановлениипреподавателяпервостеп
еннуюрольиграетинтеллектуальнаякомпетентность,профессиональнаякомпетентностьипредметныекомпетенции,опр
еделяющиекачествообразования.Нарядусэтимвпредоставленнойстатьерассматриваютсяместопедагогическойпрактик
ивучебномплане,требованиякорганизациипедагогическойпрактики,цельизадачипедагогическойпрактики,требования
крезультатампедагогическойпрактики,содержаниеипорядокпрохожденияпрактикииучебно-
методическоеобеспечениепедагогическойпрактики. 

Ключевыеслова:педагогическаяпрактика,педагогическийпроцесс,подготовкаспециалиста,компетентность,компе
тентностипрофессиональнойподготовки,организацияобразовательногопроцесса,выборобразовательныхтехнологий,у
стойчивоеразвитиеиоценкарезультатов  

Всистемепрофессиональнойподготовкибудущегоспециалистапедагогическаяпрактикаиграетприоритет
нуюроль.Являясьорганическойчастьюцелостногопедагогическогопроцесса(ЦПП)вуза,онаобеспечиваетед
инствотеоретическойипрактическойподготовкиспециалиста.Современныйпреподава-
тельдолженбыстроориентироватьсявменяющейсясоциальнойситуации,обладатьмышлением,предпо-
лагающимсистемноевидениепедагогическогопроцесса,направленнымнасозданиеиндивидуально-
творческогостиляпрофессиональнойдеятельности,насотрудничествособучающимися. 

Педагогическаяпрактикапедуниверситетаявляетсянеотъемлемойчастьюподготовкипреподаватель-
скихкадров,способныхрешатьактуальныезадачиобразовательныхучреждений,формироватьличность,отвеч
ающуюсовременнымтребованиямобщества,атакжеявляетсясоставнойчастьюосновнойобразо-
вательнойпрограммыпрофессиональнойподготовкимагистровидокторантовестественныхспециально-
стей.Педагогическаяпрактикаврамкахмагистерской/докторскойпрограммыпонаправлениюподготов-
киестественныхспециальностейориентировананаформированиеисовершенствованиекомпетентностипроф
ессиональнойподготовки[1]. 

Компетентность–
владение,обладаниечеловекомсоответствующейкомпетенцией,включающейеголичностноеотношениекне
йипредметудеятельности. 

Впрофессиональномстановлениипреподавателяпервостепеннуюрольиграетинтеллектуальнаякомпетен
тность(интеллектиперцептивно-аналитическиеспособности),формированиекоторойобеспе-
чиваетфундаментдляосвоенияимвсехобразовательныхобластей,атакжепрофессиональнаякомпе-
тентность(владениесовременнымиобразовательнымитехнологиями,использованиемметодическихидейидр
.). 

Однимизфакторов,определяющихкачествообразования,являетсясодержаниепредметныхкомпе-
тенцийпреподавателя,которыеипозволяютделатьвыводыометодическойкомпетентностипедагога.Онипред
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ставляютсобойпедагогическуюадаптированнуюсистему(научныезнания,способдеятельно-
сти,опыттворческойдеятельностиит.д.). 

Осуществлениекомпетентностногоподхода–этолишьодинаспектпроблемыреализациипедагогиче-
скойпрактики,целостноерассмотрениекоторогопредполагаетизучениеподходовкопределениюцелей,отбор
усодержания,организацииобразовательногопроцесса,выборуобразовательныхтехнологийсучетомобразова
ниядляустойчивогоразвитияиоценкерезультатов.Врезультатереализацииданногоподходакомпетентныйпе
дагогбудетспособенобеспечитьположительныеивысокоэффективныерезультатывобучении,воспитанииир
азвитиимолодогопоколениявусловияхустойчивогоразвития[2]. 

Требованиякорганизациипедагогическойпрактикиопределяютсягосударственнымиобразователь-
нымистандартамивысшегопрофессиональногообразования.Направлениемагистрантов/докторантовнапеда
гогическуюпрактикуоформляетсяприказомруководителяинститутасуказаниемсроковпрохожде-
нияпрактики,базыпрактикиируководителяпрактики[3]. 

Педагогическаяпрактикаестественныхспециальностейна2курсевобъеме3кредитовдлямагистран-
тови3кредитов–
длядокторантов,общейпродолжительностью3недель,безотрываотучебныхзанятий,набазеструктурныхпод
разделенийКазНПУим.Абаяипедагогическихвузахг.Алматы. 

Цельпедагогическойпрактикизаключаетсявформированииумагистрантовнавыковиуменийпедагогичес
когомастерстваииспользованияихвдальнейшейпрофессиональнойдеятельности. 

Задачипедагогическойпрактики: 
-закреплениезнаний,уменийинавыков,полученныхмагистрантами/докторантамивпроцессеизуче-

ниядисциплинмагистерскойпрограммы; 
-освоениеметодикиподготовкиипроведенияразличныхформпроведениязанятий; 
-овладениеметодикойанализаучебныхзанятий; 
-формированиепредставленияосовременныхобразовательныхинформационныхтехнологиях; 
-приобретениенавыковсамообразованияисамосовершенствования,содействиеактивизациинаучно-

педагогическойдеятельностимагистрантов/докторантов. 
Врезультатепрохожденияпедагогическойпрактикимагистрантыидокторантыдолжныобладатьследующ

имипрофессиональнымикомпетенциямивпедагогическойдеятельности: 
-

работысметодическойлитературой,творческогоотбора,необходимогодляпреподаванияучебногоматериала; 
-выбораметодовисредствобучения,адекватныхцелямисодержаниюучебногоматериала,психоло-го-

педагогическимособенностямстудентов; 
-планированияпознавательнойработыстудентовиспособностиееорганизации. 
Педагогическаяпрактикаосуществляетсявформеаудиторнойи/илиметодическойработы,соответ-

ствующейспециализациимагистранта/докторанта. 
Передначаломпедагогическойпрактикипроводитсяорганизационноесобрание,накотороммагис-

транты/докторантызнакомятсясеецелями,задачами,содержанием,организационнымиформами;получаюти
нструктажпотехникебезопасности;практикантамставитсязадачаразработатьиндивидуаль-
ныйпланпрохожденияпедагогическойпрактики,которыйдолженбытьсогласовансруководителемивнесенвз
аданиепопрактике;совместносруководителемосуществляетсявыборучебнойдисциплиныдляподготовкииса
мостоятельногопроведениязанятий. 

Магистрантам/докторантампредлагаютсяучебнаядисциплинадляпреподаваниявовремяпрактики,темыл
екционныхисеминарских,практических,лабораторныхзанятий.Повыбраннойтемепрактикан-тамследует: 

-изучитьсоответствующуюпсихолого-педагогическуюлитературу; 
-опытпреподаваниядисциплин; 
-

разработатьтезисылекций,планыикраткоесодержаниесеминарских,практических,лабораторныхзанятий,за
даниядляСРСПиСРС. 

Педагогическаяпрактикапроходятпоустановленномупорядку. 
Напервомэтапепрактики(1неделя)практикантсамостоятельносоставляетиндивидуальныйпланпрохожд

енияпрактикииутверждаетегоуруководителя(приложение1).Всоответствиисосвоиминдивидуальнымплано
ммагистрант/докторантсамостоятельноосуществляет: 

-изучениепсихолого-педагогическойлитературыпопроблемеобученияввысшейшколе; 
-

знакомствосметодикамиподготовкиипроведениялекций,лабораторныхипрактическихзанятий,семинаров,к
онсультаций,зачетов,экзаменов,курсовогоидипломногопроектирования; 
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-освоениеинновационныхобразовательныхтехнологий; 
-знакомствоссуществующимикомпьютернымиобучающимипрограммами,возможностямитехниче-

скихсредствобученияит.д.Результатомэтогоэтапаявляютсяконспекты,схемы,презентации,нагляд-
ныепособияидругиедидактическиематериалы. 

Навторомэтапе(2неделя)практикантыприсутствуетвкачественаблюдателянанесколькихзанятияхопытн
ыхпедагогов.Практикантысамостоятельноанализируетзанятия,накоторыхонвыступалвролинаблюдателя,с
точкизренияорганизациипедагогическогопроцесса,особенностейвзаимодействияпедагогаистудентов,фор
мыпроведениязанятияит.д.Результатыанализаоформляютсявписьменномвидевсвободнойформеилипосхем
е. 

Третьимэтапомпедагогическойпрактикиявляетсясамостоятельноепроведениемагистрантомзаня
тий. 

Всоответствииснаправлениемсвоегонаучно-
педагогическогоисследованияонсамостоятельнопроводитлекциюисеминар(илипрактическоезанятиеилила
бораторнуюработу),входекоторыхосуществляетдемонстрациюразработанныхиммультимедийныхпродукт
овповыбраннойдисциплинеилипрезентациюизготовленныхнаглядныхпособийилидругиеинновационныеф
ормызанятийит.д.Учебнаянагрузкапрактикантаскладываетсяизследующихвидовработы:разработкаипрове
дениелекций–2/4;семинарских/лабораторно-практическихзанятий–
3/5;руководствоСРС,НИРС,участиевобщественнойивоспитательнойработыкафедры,института/университ
ета. 

Практикантсамостоятельноанализируетрезультатызанятия,вкоторомонпринималучастие,оформляяихв
письменномвиде.Руководительпрактикидаетпервичнуюоценкусамостоятельнойработымагистранта/докто
рантапопрохождениюпедагогическойпрактики.Взависимостиотиндивиду-
альногопланапрактикантможетнесколькоразучаствоватьвпроведениизанятий.Крометого,магис-
трантпосещаетвкачественаблюдателязанятия,подготовленныедругимимагистрантами. 

Назаключительномэтапе(3неделя)магистрант/докторантпринимаетучастиев«кругломстоле»собсужден
иемвопросоворганизациииобеспечениякачествавысшегопрофессиональногообразованиятехническогопро
филя,оформляетизащищаетотчетпопедагогическойпрактике[4]. 

Котчетнымдокументамопрохождениипрактикиотносятся: 
1.Отзывопрохождениипрактики,составленныйруководителем(приложение2),длянаписаниякоторог

оиспользуютсяданныенаблюденийзанаучно-педагогическойдеятельностьюмагистранта/докторанта. 
2.Отчетопрохождениипедагогическойпрактики,оформленныйвсоответствиисустановленнымитребован

иями(приложение3). 
Отчетопроведеннойработе,содержащийописаниедеятельности,выполнявшейсязавремяпрохожде-

нияпрактики,полученныхзнанийинавыков,анализтрудностейвработенадсобраннымиматериалами,оценкус
воихтворческихуспеховинедостатков.Общийобъемотчетапорядка3-5(магистранты)5-
7(докторанты)страницпечатноготекста,изнихосновнаячастьдолжнабытьпосвященаизложениювопросовин
дивидуальногозадания.Текстоваячастьоформляетсянаотдельныхлистахииллюстрируетсясхемами,чертежа
миит.д. 

Котчетудолжныбытьприложеныматериалы,собранныеипроанализированныезавремяпрохожде-
нияпрактики: 

–списокбиблиографиипотемемагистерскойдиссертации; 
–текстподготовленнойстатьи(доклада)потемедиссертации. 
Отчетопедагогическойпрактикедолжениметьследующуюструктуру: 
Титульныйлистявляетсяпервойстраницейотчетаопрохождениипедагогическойпрактики; 
Основнаячастьдолжнасодержать: 
–задачи,стоящиепередмагистрантом/докторантом,проходившимпедагогическуюпрактику; 
–последовательностьпрохожденияпедагогическойпрактики,характеристикаподразделенийоргани-

зации,предоставившейбазупрактики; 
–краткоеописаниевыполненныхработисрокиихосуществления; 
–

описаниепроведенныхпедагогическихпрактики,суказаниемихнаправления,видов,методовиспособовосуще
ствления; 

–
характеристикурезультатовисследований,изложеннуюисходяизцелесообразностиввидетекста,таблиц,граф
иков,схемидр.; 

–затруднения,которыевстретилисьприпрохождениипедагогическойпрактики; 
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Заключениедолжносодержать: 
–оценкуполнотыпоставленныхзадач; 
–оценкууровняпроведенныхпедагогическихпрактики; 
–рекомендации. 
Списокиспользованнойлитературы. 
Приложения. 
Магистрант/докторантвтечениенеделипредставляетотчетпопрактикепослеееокончания(включаявыход

ныеипраздничныедни)руководителюпрактикиоткафедры. 
Учебно-методическоеобеспечениепедагогическойпрактикисостоитизнормативно-

правовойбазыобразованияинаукиРКитрудовказахстанскихизарубежныхученых,рассматривающиевопрос
ыметодикиестественнонаучныхдисциплин. 

 
 
 
 
 

Приложение1 
(обязательное) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙПЛАНПЕДАГОГИЧЕСКОЙПРАКТИКИ 

 
Магистрант/докторант_____________________________________________ 
(курс,группа,направление,магистерская/докторскаяпрограмма) 
 
Руководительпрактики_____________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
 
1.Срокипрохожденияпрактики: 
 
2.Местопрохождения: 
 
3.Цель: 
 
4.Задачи: 
 
№ 
п/п 

Содержаниеразделовработы; 
основныевидыдеятельности Срокивыполнения Отметкаовыполнении 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
 
 
Подписьмагистранта/докторанта:_______________ 
 
 
Подписьруководителяпрактики:_______________ 
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Приложение2 
 

МинистерствообразованиеинаукиРеспубликиКазахстан 
Казахскийнациональныйпедагогическийуниверситетим.Абая 

ИнститутмагистратурыидокторантурыPhD 
Кафедраестественныхспециальностей 

 
Отзывруководителяпрактикиопрохождении 

педагогическойпрактики 
 
Магистранта/докторанта________________________________________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 
__________________________________________________________________курса,формыобучения,на

правление,магистерская/докторскаяпрограмма 
 
Отчетнатему: 
«________________________________________________________________» 
 
№п/

п Критерииоценки Оценканаучногоруководителя 
(по5-балльнойшкале) 

1. Степеньраскрытиятемы  
2. Самостоятельностьиинициативность  
3. Выполнениепоставленныхцелейизадач;  
4. Навыки,приобретенныезавремяпрактики  
5. Качествооформлениеотчетнойдокументации.  
 ИТОГОВАЯОЦЕНКА*  

 
Комментариикоценкам: 
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
____________________ 

 
Научныйруководитель/подпись/________________________________ 
(Ф.И.О.) 
Дата«___»__________201__г. 

                                                
* Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  
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Приложение 3 
 

МинистерствообразованиеинаукиРеспубликиКазахстан 
Казахскийнациональныйпедагогическийуниверситетим.Абая 

ИнститутмагистратурыидокторантурыPhD 
Кафедраестественныхспециальностей 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТПОПЕДАГОГИЧЕСКОЙПРАКТИКЕ 
 
 
 
 
Выполнилмагистрант/докторант_____________________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 
 
Направлениеподготовки____________________________________________ 
 
Курс,формаобучения______________________________________________ 
 
 
 
 
Подписьмагистранта/докторанта:_______ 
 
 

Датасдачиотчета: 
«___»___________201__г. 
 

 
 
Отчетпринят:_________________________ 
(Ф.И.О.ответст.лица,должность) 
 

«___»__________201__г. 
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Г.Б.Нурлихина, Б.А.Тургынбаева и др. - Алматы: Изд-во КазНПУ им.Абая, 2011. – 27 с.  
Түйін 

Мақаладапедагогикалықпрактика–
мамандардыдаярлаудағытеорияменпрактиканыңбірлігінқамтамасызететінЖОО-
ғыбіртұтаспедагогикалықпроцесекендігісипатталған.Педагогикалықуниверситеттердегіпедагогика-
лықпрактикақоғамныңзаманауиталаптарынасайбілімберумекемелерініңкөкейкестімәселелеріншешуге,тұлғақалыпта
стыруғақабілеттіоқытушыкадрлардаярлаудың,соныменқатармамандықбойыншамагистрлермендокто-
ранттардыкәсібидаярлаудағыбілімберубағдарламасыныңқұрамдысбірбөлігі.Педагогикалықпрактикамамандықбойын
шамагистрант/докторанттардыдайындаубағыттарышеңберіндегікәсібидайындыққұзыреттерінқалыптас-
тыруменжетілдіругебағдарланған. 

Құзыреттілік-
тұлғалықжәнепәндікқұзыреттергеқатынасыменқосаадамныңсәйкесқұзыреттердімеңгеруі,игеленуі.Оқытушыныңкәсі
бимаманретіндекөрінуіндеоныңинтеллектуалды(зияткерлік),кәсібиқұзыреттіліктеріжәнебілімберусапасынанықтайты
нпәндікқұзыреттерімаңыздырөлатқарады. 

Соныменқатарұсынылыпотырғанмақаладаоқужоспарындағыпедагогикалықпрактиканыңорны,педаго-
гикалықпрактикағақойылатынталаптар,мақсатыменміндеттері,педагогикалықпрактикаданкүтілетіннәти-
желердіңталаптары,мазмұныменөткізуреттілігіжәнепедагогикалықпрактиканыоқу-
әдістемелікқамтамасызетуқарастырылған. 

Түйінсөздер:педагогикалықпрактика,педагогикалықпроцес,мамандардыдаярлау,құзыреттілік,кәсібидаярлыққұзы
реттіліктері,білімберуүдерісінұйымдастыру,білімберутехнологияларынтаңдау,тұрақтыдамужәненәтиженібағалау  

Summary 
Thisarticledescribestheteachingpractice-

asaholisticpedagogicalprocess(НРР)oftheinstitute,whichprovidestheunityoftheoreticalandpracticaltrainingofaspecialist.Teachi
ngpracticeofpedagogicaluniversityisanintegralpartofthepedagogicaluniversityteachertraining,whoareabletosolveactualproblem
sofeducationalinstitutions,toformthepersonalitythatmeetsmodernrequirementsofasociety,isalsoaconstituentpartofthebasiceduca
tionalprogramofprofessionaltrainingofmastersanddoctoralstudentsinbyspecializations.Pedagogicalpracticewithinthemasters/do
ctoralprograminthedirectionoftrainingnaturalsciencesfocusesontheformationandimprovementofcompetencetraining. 

Competencyisapossession,owningofrespectivecompetencebyaperson,includinghispersonalattitudetowardsitandthescopeofa
ctivity.Intheprofessionaldevelopmentoftheteacher,intellectualcompetence,professionalcompetenceandsubjectspecificcompeten
cesthatdeterminethequalityofeducationplayapivotalrole. 

Alongwiththis,theroleofpedagogicalpracticeinthecurriculum,requirementsfortheorganizationofteachingpractice,purposeand
objectivesofteachingpractice,therequirementsfortheresultsoftheteachingpractice,thecontentandtheorderofpracticeandtrainingan
dmethodologicalsupportofpedagogicalpracticearedescribedintheprovidedarticle. 
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БИОЛОГИЯПӘНІБОЙЫНШАСАПАЛЫОҚУЛЫҚТАРДАЙЫНДАУДЫҢӘДІСНАМАЛЫҚН

ЕГІЗІ 
 

Қ.Ә.Жұмағұлова– п.ғ.к.,доцентAбайатындағыҚазҰПУ 
 
Бұлмақаланыңмақсаты:жалпыбілімберетінмектептердегібиологияоқулығыныңбүгінгіжағдайынаталдаужасаужән

еоныңмазмұнынжақсартумақсатындаұсыныстаржасау.Жалпы,мақаладаоқулықтардыңғылыми-
теориялықәдебиеттердеқарастырылатынанықтамаларынаталдаужасалынды.Мектепоқулығы-
өскелеңұрпақтыдамытужәнетәрбиелеуді,оқытудыңнегізгімақсатынжүзегеасыруғақызметететінбиологияныоқытуүрді
сініңбірденбірмаңыздыкомпонентіболыптабылады.Сондай-
ақ,ұсынылыпотырғанмақаладабиологияпәнібойыншаоқулықтардыңқазіргіжағдайықарастырылыпотыр.Қазіргіоқуүрд
ісіндеқолданылыпжүргеноқулықтарғасалыс-
тырмалытүрдеталдаужасалынды.Қазіргітаңдақоғамдағыәлеуметтікмәденижағдаяттардыңөзгеруіне,сондай-
ақ,білімстандарттарыноқытудақұзыреттілікжәнеіс-
әрекеттіктәсілдергебағдарлануы,мектепоқулықтарыныңжаңасападажазылуынажаңаталаптарқоюдыталапетіпотыр.Бі
ріншіден,оқушылардаәмбебабоқуіс-
әрекеттерін(тұлғалық,коммуникативтік,танымдықжәнебақылау),оқушылардыңөзбетіншетанымдықдайындықтарынж
үзегеасыру,өзбетіншебілімалуғадегенішкітүрткілерінқалыптастыру. 

Түйіндісөздер:тұлғалық,коммуникативтік,танымдықбақылау 
Оқулық-

оқушыныңоқуға,алмұғалімніңоқушыныоқытуынаарналғанғылымижәнеқолданбалысипаттағыақпараттард
ыжеңіл,жүйелітүрдежеткізебілетінәдебиеттердіңерекшетүріжәнеерекшеоқубасылымыдегенұғымқалыптас
қан.Сондықтандапедагогикаменбиологияныоқытуәдістемесібойын-
шабасылымдардаоқулықнегізіненақпараттыққызметатақаратынбілімкөзі-
депсипатталады.Мысалы,В.И.Загвязинский(2001)«Оқулық-
білімберустандарттарыменбағдарламаларынасәйкестендірілгеноқуматериалдарынжүйелітүрдемазмұндай
тыноқушыларғаарналғанкітап»-
депжазады.Осытұрғыдажазылғанкітаптуралыанықтамалардыпедагогикалықэнциклопедиялардан(1968)жә
непедагогикалықсөздіктерденкездестіругеболады.Ал,соңғыкездегіәдебиеттерде«Оқулық-
дидактикаталаптарыменбағдарламалардабелгіленген,оқытудыңмақсатынасәйкестендірілгенбелгіліоқупән
ібойыншағылымибілімніңнегізінбаяндайтынкітап»-депкездеседі[1,11-б]. 

Соныменмектептегібиологияоқулығы-
оқушылардыңмеңгеруіүшінанықталғанөндіріспенғылымжетістіктерініңзаманауидеңгейлерінкөрсететін,б
иологиялықбілімберумазмұныныңнақтыкөлемінсистематикалықтұрғыданбаяндайотырыпкелесідейпедаго
гикалыққызметтердіатқарады. 

Биологияоқулығыныңқызметі: 
-Ақпараттық–биологиякурсыноқудаоқушылардақалыптасуғатиістімазмұнменіс-

әрекеттердіңтүрлерінкөрсетеді. 
-Тасымалдаушы–мазмұнныңғылымидұрыстығынжәнедәлелділігінанықтайды. 
-Жүйелеушілік–оқушылардабиологиялықбілімжүйелерініңқалыптасуынабағытталған. 
-Алғанбілімдібекітужәнеөзін-өзібақылау–меңгерузаңдылықтарыменанықталадыжәнеоқу-іс-

әрекеттерінұтымдыұйымдастыруғамүмкіндіктуғызады.Бекітужәнеөзінбақылау–меңгерузаңдылық-
тарыменанықталадыжәнеоқу-іс-әрекеттерінұтымдыұйымдастыруғамүмкіндіктуғызады. 

-Өздігіненбілімалу–
оқушылардаөздігіненбілімалуғадегенқажеттіліктіқалыптастыружәнеоқудыдұрысұйымдастыруіскерліктер
інмеңгеру. 

-Кіріктіру–жалпыақпаратқұралыболыптабылатынақпаратфрагменттерінбіртұтасбейнегебіріктіру. 
-Үйлестіруші–

барлықоқуқұралдарынкелісілгенөзараәрекеттестіккекелтіру(табиғи,суретті,техникалық). 
-Дамыту-тәрбиелеу–

биологиялықбіліммазмұныныңғылымилығыменанықталады,оқулықтыңбарлыққызметінбіріктіреді[2.27-
б.]. 

Биологияоқулығыныңмазмұндықішкіқұрылымы:Ұғымдардан;Терминдерден;Фактілердентұрады. 
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Ал,биологияоқулығындағыұғымдардыңенгізілуіәртүрліболуымүмкін.Мысалы: 
-Ұғым,алғашенгізіледіжәнеоқулықтатолықжеткіліктіашылады. 
-Ұғымалғашенгізіледі,олартуралыбіріншіреттүсінікберіледі. 
-Ұғымертеенгізіледі,осыоқулықтатереңдетіледіжәнедамиды. 
Биологияоқулығындағытерминдер:терминбірұғымдыберукерек;терминбірсөздентұрукерекнемесеөтеаз

сөйлемболуымүмкін;терминқолдануүшінөтеқолайлыболукерек;терминніңтерминдікжүйедебелгілібірорн
ыболукерек. 

Биологияоқулығындақарастырылатынфактілер: 
1. Теориянынезгіздеугеқызметістейді. 
2. Теориянытүсіндіреді. 
3. Өндірістіңпрактикаменбайланысын. 
4. Теориянықолданудыкөрсетеді. 
5. Мәлімдеуүшінқызықтымәліметтеркелтіріледі. 
6. Суреттеумәнгеие. 
Жоғарыдааталғанқызметтердіңжүзегеасумүмкіндіктерінбақылаумақсатындақазіргітаңдаоқытуүрдісінд

епайдаланыпжүргенбиологияоқулықтарынаталдаужүргізілді.Талдаунәтижесібиологияоқулықтарыныңбір
қатарқызметтерініңталапқасайеместігінбайқатты. 

Талдаунәтижесінен,мысалдаркелтірейік:  
Р/с Оқулықавторлары Баспаата

улары 
Ескертпелер Шешімдер 

1. 
 

8-сынып.(2012) 
Р.Әлімқұлова,Р.Сәтімбеков 

Атамұра Жүрекқалыптыжағдайдамину-
тына70-75ретсоғады(163б.) 

Жүректіңсоғуыөзгеріпо
тырады.Жасбалалар-
да70-75,алүлкенадам-
дардатөмендейбастай-
ды 

8-сынып.(2008) 
Е.Очкур,Л.Аманжолова,Р.Жұ
мабаева 

Мектеп Жүректыныштықкүйде60-
70ретсоғады(124б.) 

2. 8-сынып.(2012) 
Р.Әлімқұлова,Р.Сәтімбеков 

Атамұра 1грамммайыдырағанда39кДжэнерг
иябөлінеді(233,234б.) 

1грамммайыдыраған-
да39,1кДжэнергиябөлін
еді 8-сынып.(2008) 

Е.Очкур,Л.Аманжолова,Р.Жұ
мабаева 

Мектеп 38,9кДж(182б.) 

9сынып.(2009) 
Ж.Шілдебаев, Ж.Қожантаева, 
Л.Аманжолова 

Мектеп 38,9кДж(14б.) 

10сынып.(2006) 
Т.Қасымбаева,Қ.Мухаметжан
ов 

Мектеп 38,9кДж(19б.) 

3. 8-сынып.(2012) 
Р.Әлімқұлова,Р.Сәтімбеков 

Атамұра Қалқаншамаңыбездіңмассасы20-
50мг(49б.) 

Қалқаншамаңыбездіңма
ссасы20-50мг 

8-сынып.(2008) 
Е.Очкур,Л.Аманжолова,Р.Жұ
мабаева 

Мектеп 0,1-0,3грамм(39б.) 

4. 8-сынып.(2012) 
Р.Әлімқұлова,Р.Сәтімбеков 

Атамұра Қуықтыңбірыңғайсалалыбұлшықе
тұлпасыжиырылады(77б.) 

Қуықтыңбірыңғайсала-
лыбұлшықетұлпасыжиы
рылғандажиналғанзәрш
ығаруөзегіарқы-
лысыртқашығарылады. 

8-сынып.(2008) 
Е.Очкур,Л.Аманжолова,Р.Жұ
мабаева 

Мектеп Бірыңғайсалалыбұлшықеттіңбосаң
суынаапарыпсоғады(196б.) 

5. 9сынып.(2009) 
М.Қ.Гильманов,А.Р.Соловьева
,Л.Ү.Әбшенова 

Атамұра Неандертальдықтарбұдан300мыңж
ылшамасындапайдаболады 

Неандертальдықтарбұда
н300мыңжылша-
масындапайдаболады 

9сынып.(2009) 
Ж.Шілдебаев, Ж.Қожантаева, 
Л.Аманжолова 

Мектеп 200мыңжылбұрын 

11сынып.(2007) 
Р.Сәтімбеков,Р.Әлімқұлова,Ж.
Шілдебаев 

Мектеп 300-400мыңжылбұрын 

 
Жоғарыдакелтіргенмәліметтердіжалғастыраберугеболады,дегенменбіздіңмақсатымыз,осыаталғанкем

шіліктердіжойып,заманауиталаптарғасаймектепоқулығындайындау. 
Қазіргікездегіәлеуметтікмәдениеттіңөзгеруі,оқытуүрдісіндеқұзыреттілікжәнеіс-әрекеттіктәсіл-
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дердіңпайдаболуыбілімберусапасынұйымдастыруменмектепоқулықтарынажаңаталаптарменқарау-
дықажететіпотыр.Біріншіден,оқушылардаәмбебабоқуіс-
әрекеттерін(тұлғалық,коммуникативтік,танымдықжәнебақылау),оқушылардыңөзбетіншетанымдықдайын
дықтарынжүзегеасыру,өзбетіншебілімалуғадегенішкітүрткілерінқалыптастыру.Мінеосыдан,әлеуметтікор
таменоқушылардыңөзгеру-
мен,мектептебілімберудіңқазіргіжаңаталаптарыменбайланысты«білімкөзі»,«ақпараттасымалдау-
шы»дегеноқулықтыңқазіргіқызметіқанағаттандырарлықсызболыпотыр.Сонымен,мектепкедегенқоғамның
сұранысығанаөзгеріпқойғанжоқ,білімберуортасыдаөзгерді.Ондаэлектрондыресурстар,компъютердіпайда
ланужәнеИнтернетжүйелері,электрондықбайланыстаркүнделіктіқарым-
қатынаскөзінеайналды,албасқамемлекеттергежанұялықсаяхаттармаңыздыорыналабастады.Бұныңбарлығ
ыоқушылардыңбасқаелдердіңмәдениетнжәнетірітабиғатерекшеліктерінтаныпбілугедегенбілімдікорталар
ынкеңейтті.Балалардаөзгерді,сондықтанмектепоқулығыжалғызақпараткөзіболуданкетті.Қазіргікездеәртүр
ліпедагогтар,психологтарменәдіскерлердіңоқулықтардысипаттайтынкөзқарастарыменойларыөзгерді,сола
рдыңбірнешеуінкелтірейік:«оқушылардыңғылымнегіздерінмеңгеруіүшінқұралретінде»,«оқудыңмаңызды
құралы»,«мұғалімніңғылымиақпараттардыоқушығамазмұндаутүйініретінде»,«әдістемелікбағдарлауретін
де»;«оқупәніноқытуәдістеменіңбейнесіретінде»,«мұғалімүшінбасқаруқұралы»,«оқуүрдісініңсценариі,оны
ңжалпыламамоделі»-депкездеседі.Осыданавтор-
лардыңкөпшілігіқазіргікездегіоқулықтарпрактикағабағытталуыкерекдепесептейді,алолардыңоқуматериал
ынмеңгеруін,олардыңпәндікмазмұндыәртүрліміндеттердішешудегіөзбетіншебелсендііс-
әрекетжасаумүмкіндіктерінтірекетукерек.Осыталаптардыескерекелемектепоқулықтарыныңбастықызметі
өзгерукерек.Егероқулықбұрын,оқытудыңқұралыретінде-
оқытудыңпәндікмақсаттарыныңжетістіктерін(ғылымибілімніңнегізінмеңгеру,пәндікбіліктермендағдылар
дыдамыту,әлемтуралыпәндікұғымдардыжәнеғылымикөзқарастардытәрбиелеу)жүзегеасырусияқтыбірғана
қызметатқарса,алқазірмектепоқулығыоқуүрдісініңбастыкомпонентіретіндепәндікбілімберуүшінжаңақызм
еттіжүзегеасырукерек-
оқушылардыоқытудатұлғалықмақсатжетістіктерін(ойлаудыдамыту,танымдыққабілеттерін,әмбебабоқуіс-
әрекеттерін;мәдениетқызығушылықтарыменжалпықабілеттеріндамыту,шығармашылық,қызығушылық,гу
манизмжәнеазаматтық;өзбетіншедамужәнеөзбетіншебілімалуғадегенынталарынқалыптастыру[3,9-б]. 

Бұндайталаптыңшешімінтабуүшіноқулықтыңәдістемелікаппаратын,әсіресебағдардаужәнемеңге-
руаппараттарынаөзгерістеренгізукерек,яғни,көпкопоненттіжәнекөпқызметтіетіпқұрукерек.Мектепоқулығ
ындағыосыкомпоненттапсырмаларыменсұрақтарыоқытудыңпәндікмақсаттарыныңжетістікте-
рінбақылау;шығармашылыққабілеттерініңкөрсеткіштеріретіндеөзін-
өзібақылауғаарналады,бірақбұлтапсырмаларбиологиякурстарынасәйкеспәндікбиологиялықмазмұндыеске
руқажет.Соныменбіргесұрақтарментапсырмаларкурстанкурсқаөткенсайынсабақтасаотырыпкүрделеніпда
мыпотырукерек. 

Мұндағыәдіснамалықұстанымдардыңрөлібіліммазмұнын,оныңқұрылымын,құрамын,оқытуәдістерінан
ықтауғакөмектесіпқанақоймайды,соныменқатаролардыңөзімазмұнныңқұрамдасбөлігіболаотырыпбиолог
иялықбілімдідүниетанымдықжүйеменсабақтастырады,нәтижесінде«оқушылар-
дыңтірітабиғатқадегенғылымикөзқарасынқалыптастыру»дейтінталап,мақсат,тексөзжүзіндеқалмай,мазмұ
нарқылыжүзегеасырылады.Бұл,ортакезеңіндегі(11-
16жастағы)оқушыдажетекшіорынғашығатынқұндылық-
бағдарлыәрекеттіңқалыптасуынаелеуліықпалетіп,соныңнегізіндеоқушы-
ныңөздігіненөмірдіңмәнініздестіру,дүниегекөзқарасын,адамгершіліксезімін,мұратұстанымдарын,эстетика
лықталғамынайқындаубағытындағыталпынысыменмүддесінесайкеледі[4]. 

Мектептегібиологияныңжаңаәдістемесіндетірітабиғаттыңбіртұтастығы,оныменәрекеттестікқарым-
қатынас,оқушытұлғасыдамуыныңқисыныменоқупәніқисыныныңбірліктеқарастырылуы,биологиялықбілі
мніңжалпымәдениеттегіорнынанықтайтынгуманизацияидеяларыарқылынақтыла-
нып,биологиялықбіліммазмұны,құрылымы,құрамы,оныоқытуәдістеріосыидеяларғанегізделукерек. 

Қорытындылайкеле,сапалымектепоқулығындайындауүшінтөмендегідейіс-
әрекеттержүзегеасукерек: 

- оқулықтағытерминдерменкелтірілгенфактілердіңбірізділігінқадағалайтынорталықтыңболуы; 
- әрсыныпоқулықтарыныңавторларыбір-біріментығызқарым-қатынастаболукерек. 
- оқулықтыңқұрылымыменмазмұнынсараптайтынортақкритерийлерболукерек. 
Жоғарыдааталғаніс-әрекеттердіжұмылаіскеасырғандағаназаманауиоқулықтардыдайындау-
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Резюме 

Цельэтойстатьи:анализироватьшкольныеучебникиисцельюсовершенствованиесодержаниеучебникаделатьрекоме
ндации.Школьныйучебникбиологии-этоучебнаякнига,содержащаясистематическоеизложениеопреде-
ленногообъемасодержаниябиологическогообразования,отражающегосовременныйуровеньдостиженийнаукиипроизв
одства,предназначенныйдляусвоенияучащимися.Встатьерассматриваютсясостояниешкольногоучебникапобиологии.
Данысравнительныеанализыдействующихучебников.Внастоящеевремявсвязисизменившейсясоциокультурнойситуа
циейвобществеиориаентациейгосударственногообразовательногостандартанакомпе-
тетностныйидеятельностныйподходывобучении,нановоекачествообразованиякшкольномуучебникувыдвига-
ютьсяновыетребования. 
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Summary 
Thepurposeofthisarticle:toanalyzetextbooksandtoimprovethecontentofthetextbooktomakerecommendations.Schoolbiology

textbook-
atextbookcontainingasystematicexpositionofacertainvolumecontentofbiologicaleducation,reflectingthecurrentlevelofsciencean
dproduction,designedforlearningbystudents.Inthearticleexaminedthestateofschooltextbookonbiology.Thecomparativeanalyses
ofoperatingtextbooksaregiven.Presentlyinconnectionwithachangingsocioculturalsituationinsocietyandориаентациейofstateed
ucationalstandardonкомпететностныйandдеятельностныйapproachesineducating,onnewqualityofeducationtotheschooltextb
ookofвыдвигаютьсяnewrequirements. 
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БОЛАШАҚХИМИКМАМАНДАРЫШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚАБІЛЕТІН 
ДАМЫТУДАҒЫӨЗІНДІКТАПСЫРМАЛАРЖҮЙЕСІНОРЫНДАУДЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

З.О.Өнербаева– АбайатындағыҚазҰПУ-ніңдоценті,п.ғ.к. 
 
Мақаладаболашақхимикмаманыныңшығармашылыққабілетіндамытудағытанымдық-интеллектуалдықіс-

әрекеттерінқалыптастырумүмкіндіктеріжөніндедеректерменмәліметтерберілді.Жоғарыоқуорындарындағыоқуүрдісіс
туденттергебілім,білік,дағдыжәнешығармашылыққабілеттерінқалыптастыруғатолықнегізделген.Осынегіздеболашақ
химикмамандарыныңпедагогикалықіс-
әрекеттерініңтиімділігінарттырумақсатындаоқуүрдісініңдұрысформасыменәдіс-
тәсілдерінтаңдапалғандұрыс.Атапайтқанда,болашақхимикмамандарыныңпәндікқұзыреттілігітолыққалыптасқантұлғ
аретіндетәрбиеленуіүшін,жоғарыоқуорындарындадұрысшығармашылықбағыт-
бағдарберілуітиіс.Жоғарыбілімберужүйесіндеболашақхимикмамандарыншығармашылыққабейімдеуеңалдымен,мам
андыдаярлаутехнологиясыныңөзгеруімен,яғнистуденттердіңөзбетіменорындалатынжұмысауқымыныңұлғаюмен,тұл
ғағабағыттылықкөзқарастарыныңбасымдылығыменбайланысты.Болашақмамандардыдайындаудаалдыменоныңөзін-
өзіжетілдіруінен,жоғарыдүниетанымыменағымдағыжағдайларғаэтикалыққарым-
қатынасынан,содансоң,олмаманныңқызметжасайтынәлеуметтікортасынжан-жақтытануынабағыттау-
данкөріністабады. 

Жоғарыайтылғандайстуденттіңөзіндікжұмысыпәндімеңгеруге,өзіндікжұмысдағдыларынқалыптастыруға,оқу,ғыл
ыми,кәсібиәрекетіндежауапкершіліктіөзінеалабілуге,өзбетіменшешімқабылдауға,дағдарыстықахуал-
даншығуғакөмектеседі. 

Жоғарымектептіңайырмашылығыоқужұмыстарыныңәдістемесіменстуденттердіңөзбетіндікжұмысдеңгейі-
ніңөсуінде.Оқытушыболашақмамандардаоқу-танымдық,ғылыми-
зерттеу,шығармашылықөзбетіндікжұмысындұрысұйымдастырудыңтәрбиелікмәнібар. 
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Түйінсөздер:білімберудідамытутұжырымдамасы,шығармашылыққабағытталғанжұмысқабаулу,танымдықіс-
әрекет,тұрақтымотивация,жоғарыкәсібидеңгей,бәсекегеқабілеттітұлға,пәндікқұзыреттілік,шығармашылықдеңгейінің
репродуктивтілігі,продуктивтішығармашылықдеңгейі  

«ҚазақстанРеспубликасының2020-жылғадейінгібілімберудідамытутұжырымдамасында»қоғам-
ныңнегізгікапиталыназияткерлікжәнеадамныңжасампазіс-
әрекетінжүзегеасырумүмкіндігітуралыайтылған[1].Осығанбайланыстытанымдылықіс-
әрекеткедегентұрақтымотивациясыбар,жоғарыкәсібидеңгейібар,әлеуметтікжауапкершілігіжоғары,креати
вті,белсенді,қасиеттергеие,шығармашыл,бәсекегеқабілеттітұлғанықалыптастырумәселесікөкейкестіболып
отыр. 

Шығармашылықдегеніміз–адамныңөміршындығындаөзін-
өзітануғаұмтылуы,ізденуі.Өмірдедұрысжолтабуүшінадамдұрысойтүйіп,өздігіненсаналы,дәлелдішешімде
рқабылдайбілугеүйренуікерек.Адамбойындағықабілеттеріндамытып,олардыңөшуінежолбермеуадамныңр
уханикүшіннығайтып,өзін-
өзітануынакөмектеседі.Тұлғаныңізденімпаздыққабілетінсапасындамытудыңнегізгіөзегіболыптабылады.К
өтеріліпотырғанмәселеніңөзектілігіҚазақстанРеспубликасының«Білімтуралы»заңында,ҚРстратегиялықда
муының«Қазақстан-2030»,ҚР«Білім»бағдарламаларындамемле-
кеттіксаясаттыңбастыұстанымдарыретіндежекеадамныңшығармашылықәлеуетіндамыту,білімберудіңдам
ытушысипатынарттырумәселелеріндебастыміндеттерқатарындақойылған. 

Қазіргікездемұғалімболудегеніміз–
пәнніңкөмегіменжекетұлғаныигеру.Мұндайжағдайдамұғалімніңміндеті–
оқушылардапәндікқұзыреттіліктімеңгерту. 

Осытұрғыдамұғалімніңқазіргітаңдағыжұмысынданақтыөзгерістертекәдістемелікнұсқауларменшектел
мей,білімберупроцесіндеболашақмамандарыншығармашылыққабағытталғанжұмысқабаулуөзектілігінде.
Олдегенімізоқулықпенбағдарламаныңбірнешеальтернативтілігінекөңілбөлуге,оғанөзініңпәнініңәдістемесі
тұрғысынанбағаберуге,өзмүмкіндігіменбілімберетінжекетұлғаерекшелігінесепкеалуғамүмкіндігініңболуы
[2]. 

Оқупроцесінұйымдастырубарысында,шығармашылықтыкөрсетуболашақмаманнанөзпәнібойын-
шаәдістемелердітереңбілуді,соныменқатар,студенттіңіс-
әрекетінұйымдастырудаүлкеншеберліктіталапетеді. 

Педагогикасияқтыәдістемедеекіқұрамдыбөліктен,яғниғылымментехнологияныңбірлігімененсипаттала
ды,ондаекеуіөзаратығызбайланыстақалыптасады. 

Болашақмаманныңшығармашылығыдегенімізне?Олқалайбасталады?Шығармашылық-педагоги-
калықіс-әрекеттіңқұрамдасбөлігіжәнеболашақмаманныңжекеөзіндікерекшежақтары.Олайдейтіні-
міз,шығармашылықтабілімменшеберлік,педагогикағылымыменпәнніңәдістемесіжәнепедагогика-
лықшеберліктіңеңжоғары,жетілгентехнологиясынанкөріністабады.Әдеттеболашақмаманныңшығармашы
лығыкөбінесеәдістеменіңтеориялықжағыннәтижелейді.Мәселен,әрбірстудент-практи-
канттыңсабақконспектісінжазуыболашақмаманретіндеоныңшығармашылықжұмысынрастайды.Практика
нтсабақтыңсценариінбастан-
аяқжазады,оныңжүргізілубарысын,құрылымын,әдістемесі(әдістәсілдері)менформасындұрыснақтылап,саб
аққадайындықдеңгейіне,көркеніқұрамдардыңболуынат.б.қарапанықтайды[3]. 

Бұлардыңбарлығыбілімберументәрбиеқұралдарынтиімдіпайдаланудабілімберудіңәдіс-тәсілде-
рінде,студенттіңоқуіс-әрекетформаларынұйымдастырудажинақталады.Бұліс-
әрекетбілімберументәрбиедежоғарыжетістіктергежетуге,мұғалімстуденттіңуақыттытиімдіпайдалануынам
үмкіндікбереді[4].Сондай-ақстуденттіңөзін-өзідамытуға,өзін-
өзікөрсетуге,өзбетіншеізденуге,әрекететугебейімділігінжетілдіреді. 

Мектептіңқазіргібастымақсаты–
денісау,белсенді,талапты,талантты,шығармашылжекетұлғанытәрбиелеу. 

Осыжаңамақсаттыіскеасырудамектептегіхимияныңорнықандай? 
Бұлсұраққажауапберуүшіноқушығабілім,тәрбиеберуде,оныдамытуға,жалпыадаммәдениетінехимияны

ңқосқанүлесінанықтауқажет.Химияоқупәніретіндестуденттіңжекетұлғаболыпдамуынаәсері,мүмкіндігіөте
жоғары,себебіоныңмазмұныныңнегізіндеқоғамныңөмірсүруіс-
әрекетіжәнеоныңтабиғатпенөзараәрекеттесуіноқытудакешендіхимиялықбағыттарыжатыр[5]. 

Химияныоқытустуденттіңадамбіртұтасойыныңқалыптасуынқамтамасызетеотырып,студенттіңәлеумет
теөзін-
өзіанықтауға,өзбетіншеәрекететугесебепболады.Химияныоқытумақсатыортабілімберудегіхимияныңмазм
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ұнынанкөрінеді.Осыданстуденттіқазіргіхимиянықандаймақсатқақарайоқытусұрағыныңмаңыздылығынкө
реміз. 

Шығармашылықжұмыстыңбарысындаболашақмамандартөмендегідеймүмкіндіктертуындайды: 
- білімдітереңдетіп,кеңейтуде; 
- оқу-тануғадегенқызығушылықтыоятады; 
- оқу-таным,зерттеупроцесініңәдіс-тәсіл,әдістемелеріндамытады; 
- танымдыққабілеттеріндамытады; 
- болашақмаманретіндеқалыптасуына; 
- бітіружұмысы,курстықжұмыс,рефератжәнебаяндамаларжазудағдысымеңгеруіне; 
- зертханалықжүмысты,есеп–жаттығуларын,үйтапсырмаларынорындаушеберлігіне; 
- міндеттіжәнеқосымшаәдебиеттертізімібойыншажұмысжасаубілігіне; 
- алгоритм,өзіндікжұмыстыорындауәдістеріне; 
- өзіндікжұмыскөлемі,тапсырууақыты,формасыныңнақтыайқындауына. 
Болашақкәсібимамандайындаудаөзіндікжұмысстудентәрекетіндешығармашылықпроцестердіқамтиды.

Осығанбайланыстыболашақмаманныңшығармашылықдеңгейініңрепродуктивті,продук-
тивті,шығармашылық(ізденіс)түрлеріанықталады.Репродуктивтішығармашыныңдеңгейге:тапсыр-
маларорындау,кесте,сызбанұсқалартолтырут.б.(білімдібекіту,дағдынықалыптастыружұмыстарыорындала
ды).Продуктивтішығармашылықжұмысарқылытұжырымдықайтақұру,жоспарды,тезисті,аннотациянықұ
растыружүзегеасады.Шығармашылықжұмыснәтижесіпроблемалықситуацияныанализдеуді,жаңаақпаратт
ыашудықажететеді. 

Қорытакелеайтарымыз,оқытушыларжоғарыдааталғандеңгейлердіескеріпболашақмамандаржасағаншы
ғармашылықжұмыстарғаасакөңілбөлседегеной.Соныменбірге,кез-келгенаталғаншығар-
машылықжұмыстарынорындаудаболашақмамандаринновациялықтехнологияларды,компьютерлердіпайд
аланубіліктеріннәтижелімеңгереді.Соңғыкездеболашақмамандардыңшығармашылықжұмыста-
рындұрысұйымдастырумақсатында,портфолиоәдісі,түрлібағыттағышығармашылықтапсырмаларорындау
т.б.кеңтүрдеқолданылуда.  

1 ҚазақстанРеспубликасының2011-2020жылдарғаарналғанбілімберудідамытудыңмемлекеттікбағдарла-масы.- 
Астана,2010ж. 
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3 НұғыманұлыИ.,ШоқыбаевЖ.Ә.,ӨнербеваЗ.О.Химияныоқытуәдістемесі:оқуқұралы.–Алматы:print-s,2005.–

354б. 
4 КолеченкоА.К.Энциклопедияпедогогическихтехнологий.- М.:КАРО,2008,-13б. 
5 ЖұмаділоваР.Ж.Ортамектептегіхимияныоқытудыңқазіргімақсат,міндеттері.Оқытудыңқазіргізаман-

ғыпарадигмасыжәнеоқулық:Теориялық,әдіснамалықнегіздері.Респуб.Ғыл-практ.конф.мат.12желтоқсан2013ж.55-
57б. 

 
 
 

Резюме 
Вданнойстатьерассматриваетсяособенностиформированияпрофессиональнойтворческойдеятельностиубудущихс

пециалистовхимиивпроцессеобученияввысшихучебныхзаведениях,атакжепонятия«профессиональ-
наякомпетентность».Психолого-
педагогическиеособенностивыполнениясистемысамостоятельныхзаданиистудентов.Атакжевстатьерассмотреныпсих
олого-педагогическиеособенностивыполнениясистемысамостоя-
тельныхзаданиистудентов.Насегодняшнийденьрольсамостоятельныхработстудентоввизучениихимическихдисципли
нзанимаетзначительноеместовучебно–
воспитательномпроцессе.Разработаннаясистемавыполнениясамостоятельнойработыоказываетбольшоевлияниеразви
тиюпознавательногоинтересакдисциплинеилогическо-
мумышлениюстудентов.Этоспособствуетсистематизациизнанийстудентовиэффективномуиспользованиюбюджетавр
емени.Использованиеданнаястатьясамостоятельныеработыстудентаминаурокаххимии.Использова-
ниеданнойметодикистудентамиразвиваетумениеработатьсамостоятельнонаднаучнымитемамиипоказатьсебяслучшей
стороны.Выполнениясистемысамостоятельныхзаданиистудентовтакжеспособствуетразвитиюсамокон-
троляисамостоятельнонаходитьнеобходимуюинформацию. 

Ключевыеслова:Концепцияразвития,образования,ориентацияктворческойработе,познавательнаядеятель-
ность,устойчиваямотивация,профессиональныйуровень,конкурентноспособнаяличность,предметнаякомпетент-
ность,творческойпродуктивности 
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Thisarticlediscussesthefeaturesoftheformationofprofessionalcreativeactivityatthefutureofchemistryprofessionalsinthelearni
ngprocessinhighereducationinstitutions,aswellastheconceptof"professionalkompitentnost."Psychological-
pedagogicalfeaturesofthesystemindependentassignmentsstudents.Andalsointhearticleexaminespsychological-
pedagogicalfeaturesofthesystemindependentassignmentsstudents.Todate,theroleofindependentworkofstudentsinthestudyofche
micaldisciplinesoccupiesasignificantplaceintheeducational-
educationalprocess.Thedevelopedsystemisperformingindependentworkgreatlyinfluencesthedevelopmentoftradeshowpleasingi
nterestinthedisciplineandlogicalthinkingofstudents.Thiscontributestothesystematizationofknowledgeofstudentsandtheefficient
useoftimebudget.Ispozovaniethisarticleindependentworkofstudentsinchemistryclasses.Usingthismethodthestudentstodevelopth
eabilitytoworkindependentlyonscientifictopicsandtoshowtheirbestside.Executionofindependenttasksstudentsalsocontributestot
hedevelopmentofself-controlandself-findinformation. 

Keywords:Theconceptofdevelopmenteducationorientationtocreativework,cognitiveactivity,sustainedmotivation,highprofe
ssionallevel,thecompetitiveperson,subjectcompetence,reproductivecreativeproductivity 
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ВОЗМОЖНОСТИНОВЫХПРОГРАМНЫХСРЕДСТВВПОВЫШЕНИИКАЧЕСТВАОБРАЗОВАТ

ЕЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВ 
 

Н.Т.Манапов–преподаватель, 
Ж.М.Жаксибаева–старшийпреподаватель,к.х.н., КазНПУим.Абая 

 
Вданнойработенапримереразработкивводнойлекцииподисциплине«Компьютернаяхимия»показанывозможности

примененияпрограммныхпродуктовCamStudioиFreeQuizMaker,атакжеуказаныпреимуществаконвертераiSpringPower
PointtoFlashConverter.НауказанномзанятиипроисходитзнакомствоспрограммнымсредствомHyperChemфирмыHyperc
ubeInc.,являющимсянасегодняшнийденьоднимизнаиболеепопулярныхвомногиххимическихлабораторияхразличныхс
транмира.Егоосновныефункциипредставляютсясиспользованиемметодаассоциограмм.ПакетпрограммHyperChemпоз
воляетпроводитьнеэмпирическиеиполуэмпирическиерасчетыэлектронных,спектральныхимагнитныххарактеристикм
олекул,межмолекулярныхкомплексовинаноструктур,атакжевычислятьэнергиюпереходныхсостоянийкомплексов,рас
четыэлектронныхиколебатель-
ныхспектров,характеристикисистемвгидратнойилисольватнойоболочках,производитьпростейшиерасчетыхарактерис
тиккристаллов.ВозможностиHyperChemдемонстрируютсянапримереизученияпараметровмолекулыводы,расчеткотор
ыхзаписаннаскринкастспомощьюпрограммыCamStudio. 

Ключевыеслова:программаHyperChem,программыCamStudio,Компьютернаяхимия 
 
Внастоящеевремяактуальнойзадачейдляотечественнойобразовательнойсредыявляетсяширокоеиспольз

ованиесредствинформатики,вычислительнойтехникииавтоматизации.Компьютеризациянетолькодаетсущ
ественныйвыигрышвовремениисредствах,ноипозволяетприблизитьсякповышениюкачестваобразовательн
ыхматериалов. 

ОднойизпрограммповышающихкачествообразовательныхматериаловпохимииявляетсяHyperCh
em. 

HyperChem–комплексныйпрограммныйпродукт,предназначенныйдлязадачквантово-механическо-
гомоделированияатомныхструктур.Онвключаетвсебяпрограммы,реализующиеметодымолекуляр-
ноймеханики,квантовойхимииимолекулярнойдинамики.Силовыеполя,которыемогутиспользоватьсявHype
rChem–этоММ+(набазеММ2),Amber,OPLSиBIO+(набазеCHARMM).Реализованыполуэм-
пирическиеметоды:расширенныйметодХюккеля,CNDO,INDO,MINDO/3,MNDO,AM1,PM3,ZINDO/1,ZIN
DO/S.Представленынеэмпирическиеметодырасчетаиметодыфункционалаплотности. 

Всерезультатыквантово-
химическихрасчетов,представленныевданнойглаве,могутбытьполученысиспользованиемразличныхверси
йпрограммыHyperChem. 
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Рисунок1.ОбщийвидокнаиосновногоменюпрограммыHyperChem  
ГлавноеокнопрограммыHyperChemпредставленонарис.1.Вверхуэкранарасполагаетсяосновноеменю,чу

тьниженегонаходитсяпанельуправления.Окнопосередине–полевизуализации.Здесьотобра-
жаютсявсезагружаемыеилисоздаваемыеисследователемнаноструктуры.Внижнейчастиэкранараспо-
лагаетсястатуснаястрока,вкоторой,взависимостиотрежимаработыпрограммы,отображаетсяходвычислител
ьногопроцесса,подсказкиилирезультатывычислений.Вправомуглустрокисостояниявысвечиваетсясокраще
нноеназваниемодулявычислительногоалгоритма,которыйвданныймоментиспользуетсяпрограммой.Принц
ипработыпрограммытаков,чтодляконкретноймолекулярноймодели,загруженнойвокневизуализации,можн
орешатьоднотипныезадачи,например,минимизироватьэнергиюмолекулы,используяразличныеметоды.Вы
борметодапроизводитсявпунктеSetupосновногоменю.Вчастности,словосочетаниеAbInitioвправомнижнем
углуэкрананарис.1означает,чторабочимрасчетнымметодомвданныймоментявляетсянеэмпирическийквант
ово-химическийметод. 

Данныйпакетпредназначенвпервуюочередьдлярешениявычислительныхзадачкомпьютернойхимии,нан
офизики. 

ПакетпрограммHyperChemпозволяетпроводитьнеэмпирическиеиполуэмпирическиерасчетыэлектронн
ых,спектральныхимагнитныххарактеристикмолекул,межмолекулярныхкомплексовинаноструктур,атакже
вычислятьэнергиюпереходныхсостоянийкомплексов,расчетыэлектронныхиколебательныхспектров,харак
теристикисистемвгидратнойилисольватнойоболочках,производитьпростейшиерасчетыхарактеристиккрис
таллов[4]. 

Последняяверсия8.0содержит,какипредыдущие,графическийредактор,большуюбазуданныхпостроени
юмолекул,наносистем,нуклеотидов,полимеров,элементарныхячеекиспособнасчитатьметода-миab-
initioSCF(UHFиRHF),функционалаплотности(DFT)сиспользованиемразныхобменно-корреля-
ционныхпотенциалов. 

Достаточнобольшойнаборразличныхметодовмолекулярноймеханики,полуэмпирическихметодовивсев
озможныетипыбазисов,используемыевabinitioрасчетах,включаярасщепленныеиполяризован-
ные,обеспечиваютширокийспектрвычислений.Ксожалению,abinitioрасчетыдажевбазисе3-
21Gтребуютзначительныхресурсовоперативной,общейпамятиЭВМ,большоймощностипроцессора. 

НесомненнымпреимуществомпрограммыHYPERCHEMявляетсявозможностьнаглядногоизображе-
нияграфическойструктурымолекулыиизменениегеометрическихпараметровприоптимизациисистемы,атак
жевизуализацияполученныхврезультатерасчетовмолекулярныхорбиталей,относитель-
нойинтенсивностиэлектронных0-
0переходов,потенциаловвдвухмерномитрехмерномизображенииианимацияколебательныхмодели.Больша
ябазаданныхпозволяетпостроитьбелки,полимеры,фрагмен-
тыДНК,нанокластерыметаллов,металлоорганическихсоединений[2]. 

Вданнойработенапримереразработкивводнойлекцииподисциплине«Компьютернаяхимия»показанывоз
можностипримененияпрограммныхпродуктовCamStudioиFreeQuizMaker,атакжеуказа-
ныпреимуществаконвертераiSpringPowerPointtoFlashConverter.Науказанномзанятиипроисходитзнакомств
оспрограммнымсредствомHyperChemфирмыHypercubeInc.,являющимсянасегодняшнийденьоднимизнаиб
олеепопулярныхвомногиххимическихлабораторияхразличныхстранмира.Егоосновныефункциипредставл
яютсясиспользованиемметодаассоциограмм(рисунок2).ВозможностиHyperChemдемонстрируютсянаприм
ереизученияпараметровмолекулыводы,расчеткоторыхзаписаннаскринкастспомощьюпрограммыCamStudi
o. 

CamStudio-этолишьоднаизмногихпрограмм,дающихвозможностьзаписатьскринкаст,это–
программноеобеспечение,необходимоедляприменениятакназываемойтехнологиискринкаст,широкоиспол
ьзуемойвпрезентационныхцелях[1].Скринкастингактивноиспользуетсяивобразовательныхпроцессах,явля
ясьоднимизтиповподкастинга-
процессасозданияираспространениязвуковыхиливидеофайлов(подкастов).Вданномслучаеподкастомназыв
аетсяотдельныйаудио-иливидеофайл. 
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Рисунок2.Графическоепредставлениеинструментоврисования(верхнийблок)иредактирования(нижнийбло
к)программыHyperChemпометодуассоциограмм  

Скринкастинг(отанглийскихscreen-экраниbroadcasting-
передача,вещание)позволяетпередавать,например,длястуденческойаудиториизаписьпроисходившегонаэк
ранекомпьютерапреподавателя.Это–
незаменимыйприемпризнакомствесприкладнымикомпьютернымипрограммами,вданномслучае,HyperChe
m.Приподготовкелекционногоматериалапреподавательзаписываетсвоидействиянаэкранекомпьютера,созд
аетскринкаст(screencast)-
цифровуювидеозаписьинформации,производимуюнепосредственносэкранакомпьютера,можноисголосов
ымикомментариями[6].Налекцииостаетсялишьнажатьнужнуюкнопку(рисунок3),иначнетсядемонстрацияд
ействий,позволяющихстудентуосвоитьтеилииныевозможностиданногопрограммногопродукта-
HyperChem(рисунок3).Приэтомвозможнозадействоватьсразунесколькоканаловвосприятияинформации:зр
ительный,моторныйислуховой. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок3.ОкнопрограммыCamStudio  

Винтернетеможнонайтицелыйсписокпрограммдляскринкастинга.Пользуясьhttp://camstudio.org/можнос
качатьдистрибутивпрограммыCamStudioи,следуяпредписаниям,запуститьCamCodecRecorder.Основныекн
опкидаютвозможностьначать/завершить/приостановитьзапись.Опциидаютвозможностьнастройкикурсора
,настройказаписизвукасмикрофонаидинамиков,регулировкивременизаписи,выбратьобластьзаписинаэкра
не,возможностьдаватьназваниевидеоуроку,которыйбудетотражатьсянаэкране,либокакой-
либокартинкиит.д. 

Помимотехнологиискринкастнаданномзанятиибылииспользованыкомпьютерныетесты,разрабо-
танныеспомощьюинструментаFreeQuizMakerкомпанииiSpringSolutions-
производителяинструментовбыстройразработкиэлектронныхкурсов[5].Это–
несомненноудобнаяпрограмма,нетольковыдающаярезультаттестирования,ноивпроцессеразработкипозвол
яющаязагружатьвтексттестакартинки,формулы,аудио-ивидеоотрывки.Можновыбратьвидтеста–
тестнаправдивость(да/нет)илитестсвыборомответов,втомчислетестсомножественнымиответами. 
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Рисунок4.ПрограммаHyperChemпозволяетразличнымобразомпредставлятьчастицыиполучатьинф

ормациюобихстроении  
ДанныйинструментможнозагрузитьссайтаiSpringSolutions.com.Дляэтогонужнозарегистрировать-

ся,перейтикстраницезагрузки,скачатьустановочныйфайлипроследоватьшагамустановки.Послеокончанияу
становкипоявляетсяокнозаписитеста,можноработать. 

ПомимопрограммногосредстваFreeQuizMakerкомпанииiSpringSolutionsхотелосьбыотметитьтакойинст
рументорганизациипрезентаций,какiSpringPowerPointtoFlashConverter,позволяющийконвертиро-
ватьфайлыPowerPoint(.PPT,.PPTX,.PPS,.PPSX)воFlash(.SWF);добавлятьвпрезентациюфайлыFlashиYouTub
e;сохранятьвпрезентациинеизменнымианимации,активаторыанимации,стили,аудио,видео;использоватьпр
оигрывательSWF,вставляемыйвлюбоеместо.Приэтомнесоздаетсялишнихфайлов,всехранитсяводном,араз
мерпрезентациистановитсяменьше.Уданногопрограммногосредствапростойвиспользованииинтерфейсип
риэтоммногонастраиваемыйопций.ЭтотинструменттакжеможнозагрузитьссайтаiSpringSolutions.com. 

Сегодняразвитиепрограммныхсредствушлодалековперед,иестьвсеусловия,чтобыобучениепревратитьв
занятиенаглядное,интересноеизапоминающееся.  

1 Granovsky,PCGAMESSversion7.0,http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/index.html 
2 НемухинА.В.,ГригоренкоБ.Л.,ГрановскийА.А.МолекулярноемоделированиеспрограммойPCGAMESS:отдвухатом

ныхмолекулдоферментов.Вестн.Моск.Ун-та.Сер.2.Химия.2004.Т.45.№2,-С.75-102. 
3 GAMESSUser'sGuide,DepartmentofChemistry,IowaStateUniversity,Ames,IA50011http://www.msg.ameslab.g

ov/GAMESS/GAMESS.html 
4 http://www.hyper.com/ 
5 http://accelrys.com/products/materials-studio/ 
6 ClarkS.J.,SegallM.D.,PickardC.J.,HasnipP.J.,ProbertIVM.I.J.,RefsonVK.andPayneM.C.FirstprinciplesmethodsusingCA

STEP.Z.Kristallogr.220(2005)p.567-570. 
 

Түйін 
Бұлжұмыста«Компьютерлікхимия»пәнібойыншадәрістерініңкіріспесіндеCamStudioжәнеFreeQuizMakerбағдарлам

аларыныңмысалдарретіндеқолданумүмкіншілігіқарастырылып,iSpringPowerPointtoFlashConverter-
ініңартықшылықтарыкөрсетіледі.БүгінгікүндеәлемніңтүрліелдерініңкөптегенхимиялықзертханаларындаHypercubeIn
c.фирмасыныңHyperChemбағдарламасынқолданукеңтанымалболуда.Оныңнегізгіатқаратынқызме-ті-
ассоциограммәдісінқолдануарқылыкөрсетілген.HyperChemбағдарламасыныңпакетімолекулалардың,молеку-
лааралықкешендерменнаноқұрылымдардыңэлектрондық,спектрлікжәнемагниттікқасиеттерінеэмпирикалықемесжән
ежартылайэмпирикалықесептеулер,сондай-ақкешендердіңауыспалыкүйлерініңэнергиясын,электрон-
дықжәнетербелісспектрлерін,гидратталғаннемесесольватталғанұяшықтардыңжүйелеріменкристаллдардысипаттауға
арналғанқарапайымесептеулердіжүргізугенегізделген.HyperChemмүмкіндіктеріCamStudioбағдарла-
масыныңкөмегіменскринкасттежазылғансумолекуласыныңпараметрлерінзерттеумысалындакөрсетіледі. 

Түйінсөздер:HyperChemбағдарламасы,CamStudioбағдарламасы,Компьютерлікхимия 
 

Summary 
Inthispaper,anexampleofdevelopinganintroductorylectureonthesubject"ComputerChemistry"showsthepossibilityofusingso

ftwareCamStudioandFreeQuizMaker,andalsooutlinestheadvantagesConverteriSpringPowerPointtoFlashConverter.Ontheindic
atedemploymentthereisanacquaintancewiththeprogrammaticmeansofHyperChemoffirmHypercubeInc.,beingtodateoneofthem
ostpopularinmanychemicallaboratoriesdifferentcountriesoftheworld.Hisbasicfunctionsappearwiththeuseofmethodofассоциогр
амм.ThepackageofsoftwaresofHyperChemallowstoconducttheunempiricandsemiempiriccalculationsofelectronic,spectraland
magneticdescriptionsofmolecules,intermolecularcomplexesandnanostructures,andalsotocalculateenergyofthetransitionalstates
ofcomplexes,calculationsofelectronicandshakespectrums,descriptionsofthesystemsinahydrateorсольватнойshells,toproduceth
esimplestcalculationsofdescriptionsofcrystals.PossibilitiesofHyperChemaredemonstratedontheexampleofstudyofparametersof
moleculewatersthecalculationofthatiswritteninonскринкастbymeansoftheprogramCamStudio. 

Keywords:programHyperChem,programCamStudio,ComputerChemistry 
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МақаладаЕліміздіңиндустриялды-

инновациялықдамытустратегиясыбойыншаЕлбасымызН.Ә.Назарбаевтыңхалыққаарналғанжолдауындағытуризмсала
сынаерекшеназараударылғаныкөрсетілген.Қазақстанныңтуристікимиджінқалыптастырумақсатындағытуризминдуст
риясынбәсекегесайдамытуқажеттілігіменқатартуристіксаласыныңұрпақтәрбиелеудегіжаңашылдығынадакөңілбөлінг
ен.Туристік-өлкетануіс-
әрекетарқылыәлеуметтікжауапты,дербесжәнешығармашылықтұлғанытәрбиелеудіңмаңыздылығыкөрсетілген.Бұлмәс
еледеАлматықаласыныңерекшеорныанықталған.Алматыныңтуристік-
өлкетануұйымдардағы(орталықтары,үйірмелері)өткізі-летінқосымшасабақтароқушылардыңөзі-
өзікөрсетуінежәнежекешығармашылыққабілеттерінің,білімалуқызығушылығыныңдамуына,соныменқатар,өзін-
өзідамытужәнекәсібихабарлыболуынасептігінтигізеді.Бұныңбарлығыәрбалағаоныңжалпыдамудеңгейіне,қызығушыл
ығыныңқалыптасуына,оқуғадегенмотивациясынажәнежанұясыныңәлеуметтікстатусынақарамастанөтемаңыздыболы
пкеледі.Өйткені,кезкелгентуристікіс-
әрекеткеңмағынадатуристікқызметтітұтынушыжәнеолардыңжанұясымүшелерінетуристікжорықжәнеэкскур-
сияарқылытуристік-экскурсиялық,денетәрбиелік-сауықтыру,мәдениеті-
бұқаралыққызмететугебағытталғанбелсендідемалысұйымдастырудыкөздейді.Мақаладанақтытуристікжорықтыңұйы
мдастыруменжүргізуіненазараударылған.Туризмніңкөптүрлігінеқарайтуристік-
өлкетанужорықтардыңбіздіңөміріміздебосуақыттыұтымдыөткізудерөлізор.Яғни,жорықтыңкелесімаңыздылығыкеңс
ипатталған:туристікжорықтарарқылыадамныңруха-ниой-
өрісімендүниетанымыкеңейеді;туристікжорықтарғақатысаотыра,қазіргіжасжеткіншектербелгілідеңгей-деоқу-
тәрбиелікбілімалады;жорыққашығатынтопмүшелеріспортжағынантыйанақтыдайындалады.Туристік-өлкетануіс-
әрекеттерарқылыөскелеңжасұрпаққаөзелімізде,туғантабиғатымыздыңкөркемайшықтарыныңнегі-
зіндеұлттықтәрбиеніңқалыптастыруынаданазараударылған.Нәтижедетуристік-өлкетануіс-әрекетінұйымдас-
тырумүмкіншілігікөптегенфакторларғабайланыстылығыанықталған.Туризмніңбарлықтүрінеқарайжасұрпақтытәрбие
леумақсатындағытуристікіс-
шараларды,күрделіжорықтардыұйымдастырудатуризммамандарынбәсекегесайсапалыдеңгейдедаярлауқазіргінарықк
езеңіндегіәлеуметтікқоғамныңбастыміндетіболатыныдәлелденген. 

Түйінсөздер:туризмсаласы,өлкетану,туристік-өлкетануіс-
әрекеті,туризмтүрлері,фактор,тәрбиелеу,туристікорталық,туристікүйірме,бәсекелестік,туристікжорық 

 

Еліміздіңиндустриялды-
инновациялықдамытустратегиясындаЕлбасымызН.Ә.Назарбаевхалыққажолдауында«Туризммаңыздыбір
жобаболыпанықталған.Бәсекегесай,отандық,туристікиндустриянықұру,туристікмаманкадрлардайындауж
әнетәрбиелеу,халықаралықбірлестіктеҚазақстанныңтуристікимиджінқалыптастыружәнетуризмніңбастыт
үрлеріндамытуүшінәлібіразжұмыстаратқаруғатуракеледі»-дегенболатын. 

Еңалдыменжасұрпақтыңболашақтаэкономиканыңжаңашарттарыменжұмысжасаудайынды-
ғынакөңілбөлу,бүгінгіқажеттілік.Бұлдегенімізәлеуметтікжауапты,дербесжәнешығармашылықтұлғаны
тәрбиелеугеқайтабағдарлауменбілімжүйесінтүбіріменжаңарту.«Жазғыжорықтарданерекшекүштіқанд
айтәрбиеберуқұралыболуымүмкін»,-депбіркездеріпедагогМакаренконыңайтқаныосығандәлел. 

Алматықаласыныңтуризмніңтәрбиеберу-
оқытуроліәрқашанбасқабілімберуұйымдарындаталапетіліпжәнеолқазіргікезедежүзегеасты.Бұлұйымдарда
ғықосымшасабақтароқушылардыңөзі-
өзікөрсетуінежәнежекешығармашылыққабілеттерінің,білімалуқызығушылығыныңдамуына,соныменқата
рөзін-
өзідамытужәнекәсібихабардарболунасептігінтигізеді.Бұныңбарлығыәрбалағаоныңжалпыдамудеңгейіне,қ
ызығушылығыныңқалыптасуына,оқуғадегенмотивациясынажәнежанұясыныңәлеуметтікстатусынақарама
станөтемаңызды. 

Бірақ,әртүрлімемлекеттікжәнемемлекеттікемесқосымшабілімберумекемелерініңкеңтарағанжүйесінеқа
рамастан,педагогтармен,әрсаламамандығыныңкәсібимаманыментығызқарым-
қатынаснақтыосықосымшабілімберуұйымдарындаболды.Мұндақызығушылықпенқызметтестікнегізіндек
езкелгенбаланыңпотенциалымектептегітәртібінежәнежеткенжетістігінеқарамастанашылатүседі.Албұлдег
еніңқосымшажәнебағыттаушықажеттітәрбиелеушіарна,жасөспірімніңөмірлікбағытынқабыл-
даумүмкіндігі. 

Өйткені,кезкелгентуристікіс-
әрекеткеңмағынадатуристікқызметтітұтынушыжәнеолардыңжанұясымүшелерінетуристікжорықжәнеэкск
урсияарқылытуристік-экскурсиялық,денетәрбиелік-сауық-тыру,мәдениеті-
бұқаралыққызмететугебағытталғанбелсендідемалысұйымдастырудыкөздейді.Ауқымдымағынадатуристік
іс-әрекеттіңнегізіндежорықтардың,саяхатжасаудың,туристікжарыстар-
дың,жорыққадайындықтыоқытудың,бағдарлаутәсілдерін,өлкетанунегіздерінжәнетуризмніңбасқадаэлеме
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нттерініңбірнешетүрлерінұйымдастыратынжәнетуристікжұмыстыңдұрысжүргізілуінқамтама-
сызететін,соныңішіндежорықтардыңкестесіменжелісінқұру,лагерьалаңдарынұйымдастыру,турис-
тердіңқауіпсізігінқамтамасызетужәнеолардықоғамдықпайдалыжұмыстарғақатыстыружәнетағыбасқашара
лардыатқарументүсіндіріледі. 

Туристікжорықтуристердітабиғатпен,табиғибайлықтармен,мәдени-
тарихиескерткіштеріментаныстырады,денешынықтыру,спортжәнетуризмдітұтынушылырдыңкүнделіктіт
ұрмысынаенгізугесептігінтигізеді.Сондай-ақолардыфизикалықдамытадыжәнеруханибайытады,ой-
өрісінкеңейтеді,отансүйгіштіккетәрбиелейді,ұжымдастық,тәртіптілік,табандылық,шыдамдылықсияқтыса
паларындамытады. 

Туризмніңкөптүрлігінеқарайтуристік-
өлкетанужорықтардыңбіздіңөміріміздебосуақыттыұтымдыөткізудерөлізор.Олардымаңыздылығынақарай
талдайтынболсақ: 

Туристікжорықтарғақатысуарқылыбізжаңажерлер,елдімекендеркөріп,танымымызды,көзқарасы-
мыздыұлғайтааламыз.Бізбілмейтінеліміздіңелеуліде,маңыздыжерлеріөтекөп.Туристікжорықтарарқылыад
амныңруханиой-
өрісімендүниетанымыкеңейеді,адамаяғыбаспағансүрлеусоқпақтарменжүреотырып,көптегенқызықтарғаке
нелуімүмкін.Мүсіншітабиғаттыңқолыменжасалғансыйлары–аңға-
жануарларғаұқсағантастар,небірқиюласқантасмүсіндерге,тауданқұлапаққанкәусарбұлақтарғакуәболып,ол
ардытабиғатсыйыдепқабылдауымызкерек[1]. 

Туризмеңалдыменгеографияғылымыменбайланысты,өйткенігеографияаумақтықжекеерекшелік-
терді,оныңішіндетуристікресурстарменнысандардыңбелгілібіраумақтатаралуерекшеліктерінзерттейді.Од
анбасқагеографияғылымыгеографиялықзаңдылықтарды(зоналылық,температураныңжербетібойыншатара
луы,күнрадиациясыныңжербетібойыншатаралумөлшеріжәнетағыбасқалар)зерттеуменайналысады.Екінші
ден,туризмтарихғылымымендебайланысты,өйткенітуристер,туристіктоптар,саяхаттар,экскурсияларкезінд
етарихиескерткіштерменжәнеәртүрлітуристікнысандарментанысады,халықтықтарихикезеңдеріментанысб
олады.Соныменқатар,туристікжорықтарғақатысаотыра,қазіргіжасжеткіншектербелгілідеңгейдеоқу-
тәрбиелікбілімалады. 

Туризмніңбарлықтүріспорттықдайындықтыталапетеді.Спорттықтуризмөзкезегіндебиологияныңфизио
логияғылымыменөтетығызбайланысты.Туризмніңбелсендітүріне,туристікжорықтарға,әсіресекөпкүндікка
тегориялынемесеспорттықжорықтарғадайындықкезіндежәнежорықтардағыэнергияшығыныментамақтану
дыескеру,есептеуөтемаңызды.Осыжағдайдажәнежорықтарғадайындықкезін-
деағзаныңжекежасқа,жынысқа,денесаулығынажәнетағыбасқаерекшелігіменағзадажүретінфизио-
логиялықпроцесстер:асқорыту,тынысалу,қанайналу,заталмасу,зәршығаружәнешаршаупроцесіесепкеалын
ып,сауықтыружұмыстарыжүргізіледі.Мұндайжорықтардағыіс-
әрекеттержорыққашығатынтопмүшелерініңтыйанақтыспорттықдайындығыныңнәтижесіболыптабылады[
2]. 

Туристік-өлкетануіс-
әрекеттерарқылыөскелеңжасұрпаққаөзелімізде,туғантабиғатымыздыңкөркемайшықтарыныңнегізіндеұлтт
ықтәрбие,дінитұрғыданхалықтықсана-сезім,наныміс-әрекетте-
рінқалыптастыруымызкерек.Ұлттықтәрбиедегеніміздіңөзіпатриоттық,яғниОтансүйгіштіктәрбиементығыз
байланысты.Әр-
біразаматҚазақстандытуғанотанымдепқабылдап,оғандегенсүйіспеншілігінбілдіреотырып,елініңдамуынаү
лесқосабілсе,туристікжорықтардабиікшыңдардыбағындыраотырыпұлттықнақыштабейнеленгентөлтуымы
здыжелбіретеқадап,келерұрпақаүлгіболабілукерек.Қазақхалқыертезаманнан-
ақдінитұрғыдаағынсуға,жүйіткігенжелге,көкаспанға,отқатабынған.Сондықтантабиғатқаикемделу,қоршағ
анортағаасақұрметпенқарубүгінгікүнгедейінөзжалғасынтабуда. 

Өлкетанужорықтардыұйымдастыруэкономикасыныңмаңыздытармағы.Өйткені,туризмқоғамдыққұбыл
ысжәнесаларетіндеэкономикамен,экономикағылымыментығызбайланысты.Себебітуризмніңөзішаруашыл
ықтың,экономиканыңбірсаласыболыпесептеледі.Туризмменақша,өндіріс,саудақатынастарыбайланысты.Т
уризмарқылымемлекеттікбюджеткепайдатүседі.Олүшінтуристікжорық-тарменіс-
шаралардыжиіұйымдастырыпотырукерек.Туристіксалабойыншажарнамалыққызметжүзегеасадыжәнетур
истікфирмалар,туристікоператорлар,туристікагенттер,туристікнұсқаушыларөзіндікжұмысатқарады. 

Жалпытуризм–
шаруашылықтыңда,спорттыңдабірсаласы.Оларқылыбіржағынанжергіліктіхалықтыжұмысорнымен,кәсіпп
енқамтамасызетсе,екіншіжағынанхалықтымәденидемалысқаүйлес-тірушіболыптабылады[3]. 
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Қорытакеле,жоғарыдаайтылғанмәселелерденкөрініпотырғандайтуризмнің,оныңішіндетуристікжорықт
ардың,кез-келгенқоғамдықөмірдеалатынорныжоғары.Туристік-өлкетануіс-әрекетінұйымдас-
тырумүмкіншілігікөптегенфакторларғабайланысты,олардыңнегізгілерімыналар:туристікмекемеорналасқа
нқолайлытабиғи-
тарихишарттарыбарауданныңболуы;туристікқызметтіқамтамасызететінматериалдықбаза;жеткіліктікәсіби
деңгейментуристікмекемеқызметкерлерініңынтасы,еңалдымен–
нұсқаушықұрамыныңсапалыіскерлігіболуықажет. 

Туризмсаласынматериалдық-техникалыққамтамасызетудеңгейі(қоғамдықорындардың,туристік-
спорттыққұралдарың,оқу-әдістемелікәдебиеттің,бейнеқұрылғылардың,жорықжабдықтарыныңқұрал-
дарыжәнет.б.)туристікіс-
әрекеттіңәртүрлілігіне,туристікмамандандырылубойынша,туристергеқызметкөрсетудеңгейініңкөтерлуіне
септігінтигізеді. 

Туристік-өлкетануіс-
әрекеттерінжақсартудабастырольдітуристікқызметкөрсететіннұсқаушыларқұрамыменірітуристікорталық
тардыңжетекшілеріатқарады.Олардыңкәсібишеберлігінен,практика-
лықтәжірибесіжәнеіскерлігінен,табандылығыжәнеынтасынантуристік-
өлкетанужұмыстарыныңмазмұндықдеңгейі,оныңтуристергеқызығушылықтуғызудеңгейі,тәрбиелікжәнеса
уықтыружөніндегінәтижесі,туризмсаласынатуғанөлкеніңқызықтынысандарынақатыстыру,жаңамаршрут
желілерінашужәнебарлаудеңгейітәуелдіболады.Осығанбайланыстытуризмніңбарлықтүрінеқарай,туристік
іс-
шараларды,күрделіжорықтардыұйымдастырудатуризммамандарын,сапалыдеңгейдедаярлау,қазіргінарықк
езеңіндегіәлеуметтік-қоғамныңміндетіболыптабылады.  

1ЖиздыбаевТ.К.Жастуристергекеңес.Оқуқұралы.–Алматы:РПИК«Дәуір».2005.-61б. 
2НакатковЮ.С.ИсториятуризмаКазахстана.–Алматы,2001. 
3КонстантиновЮ.С.,КуликовВ.М.Педагогикашкольноготуризма.–М.,2002. 
4ДроговИ.А.Подготовкаинструкторовдетско-юношескоготуризма.–М.,2006.  

Резюме 
Встатьепоказанаважностьотраслитуризма,которойврамкахстратегиииндустриально-

инновационногоразвитияуделеноособоевниманиевпосланииПрезидентаН.А.НазарбаеванародуКазахстана.Вцеляхфо
рмирова-
ниятуристскогоимиджаКазахстананаравнеснеобходимостьюразвитияконкурентоспособнойиндустриитуризмаобращ
еновниманиеинавлияниеотраслитуризманавоспитаниеподрастающегопоколения.Рассматриваетсяважностьвоспитан
иясоциальноответственной,самостоятельнойитворческойличностипосредствомтуристско-
краеведческойдеятельности.ВданномвопросеособаярольотведенагородуАлматы.Дополнительныезанятиядляучащих
ся,проводимыетуристско-
краеведческимиорганизациями(центрами,кружками)городаАлматы,оказываютвлияниенаразвитиеиндивидуальныхтв
орческихспособностей,самопрезентацию,способностиусвоениязнаний,атакже,насаморазвитиеипрофессиональнуюос
ведомленность.Всеперечисленное,несмотрянасоциальныйстатуссемьи,являетсяважнымвобщемразвитиикаждогоребе
нка,вформированииегозаинтересованности,вчастности,вмотивациикучебе.Потому-
что,всякаятуристскаядеятельностьвширокомпониманииставитпередсобойцельюорганизациюактивногоотдыхаидосуг
апотребителямтуристскихуслугичленовихсемейпосредствомпроведениятуристскихпоходов,экскурсий,направленных
нафизическое,культурное,оздоровительноевоспитание.Встатье,вчастности,вцеляхвоспитанияподрастающегопоколни
яконкретнорассматриваютсявопросыорганизацииипроведениятуристскихпоходов.Взависимостиотвидовтуризмавели
карольтуристско-
краеведческихпоходоввэффективнойорганизацииипроведениисвободноговремени.Подробноописаныследующиезнач
имыехарактерис-
тикипохода;посредствомпоходаучеловекарасширяютсядуховноемировоззрениеипознаниемира;участвуявпоходе,уча
щиесяполучаютзнанияивоспитание;дляучастиявпоходеучащиесяполучаютхорошуюспортивнуюподготовку.Помимо
вышесказанного,уделеновниманиетому,чтопосредствомтуристско-краеведческойдеятель-
ностиуподрастающегопоколенияформируютсявзглядыонациональномвоспитании–
представленияосвоейродине,природеикультурекрая,патриотизме.Поитогамстатьиопределеныфакторы,влияющиенав
озможностьорганизациитуристско-
краеведческойдеятельности.Вовсехвидахтуризмавцеляхвоспитанияподрастающегопоколенияприорганизациитурист
скихмероприятий,сложныхтуристскихпоходоввкачествеоднойизосновныхзадачсоциальногообществадоказанаважно
стьподготовкивысокогоуровня,соответствующихнастоящимтребова-
ниямтуристскогорынка,конкурентоспособныхтуристскихкадров. 

Ключевыеслова:отрасльтуризма,краеведение,туристско-
краеведческаядеятельность,видытуризма,фактор,воспитание,туристскийцентр,туристскийкружок,конкуренция,турис
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тскийпоход. 
 

Summary 
Importanceofanindustryoftourismbywhichwithinstrategyofindustrialandinnovativedevelopmentthespecialattentioninthepre

sident'sletterofN.A.NazarbayevispaidtothepeopleofKazakhstanisshowninarticle.ForthepurposeofformingoftouristimageofKaza
khstanonanequalbasiswithneedofdevelopmentofthecompetitiveindustryoftourismtheattentionandtoinfluenceofanindustryoftour
ismtoeducationofyoungergenerationispaid.Importanceofeducationsociallyresponsible,дербесandthecreativepersonbymeansoft
ouristandlocalhistoryactivitiesisconsidered.InthematterthespecialpartisassignedtothecityofAlmaty.Theadditionalclassesforpupi
lsgivenbythetouristandlocalhistoryorganizations(thecenters,circles)ofthecityofAlmaty,haveimpactondevelopmentofindividualc
reativecapabilities,self-presentation,capabilitiesofassimilationofknowledge,andalso,onself-
developmentandprofessionalawareness.Alllisted,despitethesocialstatusofafamily,isimportantincommondevelopmentofeachchil
d,informingofhisinterest,inparticular,inmotivationtostudy.Because,anytouristactivitiesinbroadunderstandingsetbeforeitselfthep
urposetheorganizationofactiverecreationandleisuretoconsumersoftouristservicesandmembersoftheirfamiliesbymeansofcarryin
gouttouristcampaigns,excursionsdirectedonphysical,cultural,improvingtraining.Inarticle,inparticular,forthepurposeoftheeducat
ionwhichisgrowingupapokolniyaspecificallyquestionsoftheorganizationandcarryingouttouristcampaignsareconsidered.Depend
ingontypesoftourismofabikearoleoftouristandlocalhistorycampaignsintheeffectiveorganizationandcarryingoutfreetime.Thefoll
owingsignificantcharacteristicsofacampaignareindetaildescribed;bymeansofacampaignatthepersonthespiritualoutlookandknow
ledgeoftheworldextend;participatinginacampaign,pupilsgainknowledgeandeducation;forparticipationinacampaignpupilsreceiv
egoodsportspreparation.Inadditiontoabovetold,ispaidtheattentiontothatbymeansoftouristandlocalhistoryactivitiesatyoungergen
erationviewsaboutnationaleducation–
ideasofthehomeland,thenatureandcultureofedge,patriotismarecreated.Followingtheresultsofarticlethefactorsinfluencingpossibil
ityoftheorganizationoftouristandlocalhistoryactivitiesaredetermined.Inalltypesoftourismforthepurposeofeducationofyoungerge
nerationincaseoftheorganizationoftouristactions,difficulttouristcampaignsasoneofthemainobjectivesofsocialsocietyimportance
ofpreparationofhighlevelisproved,toconformingtheserequirementsofthetouristmarket,competitivetouristpersonnel. 

Keywords:tourismindustry,studyoflocallore,touristandlocalhistoryactivities,tourismtypes,factor,education,touristcenter,to
uristcircle,competition,touristcampaign 
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ОСОБЕННОСТИКОРПОРАТИВНОЙКУЛЬТУРЫ 

ВИНДУСТРИИГОСТЕПРИИМСТВАКАЗАХСТАНА 
 

Б.М.Усенов–магистрэкологии,старшийпреподавательКазНПУим.Абая 
 
ВстатьепредставленкраткийанализособенностямкорпоративнойкультурывиндустриигостеприимствавКазахстане.

Насегодняшнийденьиндустриягостеприимстваявляетсяспецифичнойдинамичноразвивающейсяотрасльюэкономики,
представленной,восномном,секторомгостиничныхуслуг.Помнениюаналитиков,к2020годутуризмстанетсамымкрупн
ымбизнесомвмире,чтосоответственноприведеткростучисларабочихместивозможностисделатькарьерувэтойсфере.Од
нимизключевыхфакторовконкурентоспособностигостиницявляет-
сяналичиеикачествокорпоративнойкультуры.Бесспорноэтоинструментдостижениястратегическихцелейотеля,ориент
ированныхнаперспективу.Корпоративнаякультураотелейстановитсямеханизмомвоздействиянаперсоналивключаетвс
ебяформальнуюинеформальнуюсистемыценностейпредприятия.Встатьерассмотренывопросыуровняразвитиякорпор
ативнойкультурыказахстанскихгостиниц.Казахстанскийрынокиндустриигостеприимстванасегодняшнийденьпредста
вленразнообразным,поройрезкоконтрастным,ассортиментомпреждевсегогостинич-
ныхуслуг.Весомуюдолюгостиничногопродуктазанимаютуслугикрупныхотелей,чащевсегоявляющимисячастьюгости
ничныхцепей.Наказахстанскомрынкесуществуютсамыеизвестныемеждународныегостиничныебренды.Отмечено,что
элементыкорпоративнойкультурыприсущивосномномгостиницаммеждународныхгости-
ничныхцепей.Так,дананализпричин,препятствующихформированиюиразвитиюкорпоративнойкультурывсреднихима
лыхказахстанскихгостиницах-
недостаточноговниманиядиректоровгостиничныхпредприятийккадровымвопросам;усложненнаяорганизационнаястр
уктурауправления,приводящаяксозданиюсобственныхсубкультурсотрудников;отсутствиестимуловдляпрофессионал
ьногороста,снижающихинтересперсонала;невысокоекачествопредоставляемыхуслуг;большаятекучестькадров;отсутс
твиеисследованияианализаконку-
рентнойсредыирынка;слабоепланированиедеятельностипредприятия;отсутствиекачественныхдолгосрочныхпрограм
мистратегийразвития;слабаякорпоративнаякультуракомпаний.Поитогамсделанывыводы:созданиеисовершенствован
иесистемыпостояннойподготовкиипереподготовкикадровдлягостиничногобизнеса;созданиеиразвитиесобственногок
азахстанскогостандартагостеприимства;совершенствованиеправовойбазы,регулирующейвопросыдоступностиибезоп
асностипредоставляемыхуслуг. 

Ключевыеслова:индустриягостеприимства,рыноктуристскихуслуг,туристскийпродукт,корпоративнаякультура,
фактор,стандарт,гостиничнаяцепь,конкурентоспособность,брэнд,стратегияразвития 
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Гостиничныйбизнесимеетмноговековуюисторию.Запоследниенесколькодесятилетийиндустриягостепр

иимстваизмениласьдонеузнаваемости.Сегодняиндустриягостеприимства(включаятуризм,отельныйиресто
ранныйбизнес)развиваетсядинамичнеедругихотраслеймировойэкономики.Помнениюаналитиков,к2020го
дутуризмстанетсамымкрупнымбизнесомвмире,чтосоответственноприведеткростучисларабочихместивозм
ожностисделатькарьерувэтойсфере. 

Корпоративнаякультурагостиничногопредприятиянепосредственновлияетнаконкурентоспособ-
ность,ускоряетиувеличиваетобъемыпродаж.Этоинструментдостижениястратегическихцелейотеля,ориент
ированныхнаперспективу. 

Важноналичиеобщихценностейуруководящегосоставарабочих,которые,вконечномсчете,транс-
формируютсявнормыповедения,способствующиеповышениюкачествапредоставляемыхуслуг,исовместны
хусилийпорешениютекущихидолгосрочныхпроблем. 

Сегоднябольшинствопрактиковразделяютмнение,чтостратегиягостиничногопредприятия,егоструктура
,типлюдей,принимающихрешения,системыиспособыуправления,какправило,отражаюткорпоративнуюкул
ьтуруотеля. 

Корпоративнаякультураотелейстановитсямеханизмомвоздействиянаперсоналивключаетвсебяформаль
нуюинеформальнуюсистемыценностейпредприятия.Необходимосоздатькорпоративнуюпрограмму,котор
аяотражалабыпредставлениеотом,какимотельхочетвидетьпредприятиепоотноше-
ниюкгостям,партнерам,сотрудникам,способствовалабыпозитивномунастрою.Одноизглавныхнаправлений
формированиякорпоративнойкультурыотелей–
предоставлениеуслугболеевысокогокачествапосравнениюсконкурентами,онидолжныудовлетворитьидаже
превосходитьожиданиягостей.Ожиданияформируютсянаосновеужеимеющегосяуклиентовопыта,атакжеи
нформации,получаемойполичнымилимассовымканалам.Еслипредставлениеополученнойуслугенесоответ
ству-
етожиданиям,гоститеряютинтерескэтомуотелю,аеслисоответствуетилипревосходит,онимогутвновьвыбра
тьего.Поэтомудляиндустриигостеприимстваважнонетолькопроизвестихорошее«первоевпечатление»,ноип
редугадатьжеланиягостей,проявляяискреннийинтерескихпроблемам[1]. 

Казахстанскийрынокиндустриигостеприимстванасегодняшнийденьпредставленразнообразным,поройр
езкоконтрастным,ассортиментомпреждевсегогостиничныхуслуг.Весомуюдолюгостиничногопродуктазан
имаютуслугикрупныхотелей,чащевсегоявляющимисячастьюгостиничныхцепей.Наказахстанскомрынкесу
ществуютсамыеизвестныемеждународныегостиничныебренды.Запоследние10летвАлматы,АктауиАстане
появилисьгостиницысмировымиименами–
«Marriott»,«Radisson»,«Rixos»,«Hyatt».Онивключенывмировуюсетьбронирования,чтосвидетельствуетовы
ходеКазахстананамеждународныйрынокгостиничныхуслуг.Состроительствомэтихгостиницбыласоверше
нствованапрактикаиспользования5-
звездочнойсистемыклассификациигостиниц,аэтоозначаетпереходнамировыестандарты. 

ВсвязисповышениемуровнягостиничногобизнесавКазахстаневозрослиитребованиякперсоналу,работа
ющемувданнойсфере.ЕслиранеевКазахстаненаруководящиедолжностивиндустриигосте-
приимствапредпочиталиприглашатьиностранныхспециалистов,тонасегодняшнийдень85%менедже-
ровсвысокимуровнемзнанийпредставленыказахстанскимиспециалистами. 

Активностьработыгостиництесносвязанастакимпоказателемкакуровеньжизнинаселенияиуровеньделов
ойактивности.Известно,чтонаиболееактивнымивэкономическомпланеможноназвать4города:Алматы,Аста
на,АтырауиАктау.Именноданныерегионыотличаютсятакжеивысокимипоказа-
телямиэффективностиразвитиягостиничныхуслуг.Вцеломже,почтиповсемпоказателямразвитиягостиничн
огоитуристическогобизнеса,безусловноелидерствопринадлежитг.Алматы. 

Однако,гостиничныйбизнесвреспубликевсеещенаходитсянастадиистановления.Развитиеноситмедленн
ыйхарактер,наблюдаетсяслабостьсистемыподготовкикадровиневысокоевцеломкачествоуслугвсоотношен
иисихценой.Существующиесредстваразмещенияотличаютсячрезвычайнонизкимуровнемкомфортностиит
ехническогооснащения,чтоделаетотечественноетуристскоеобслуживаниенеконкурентоспособным.Темне
менеединамикаразвитиягостиничногобизнесавстранеположительна. 

Насегоднядлятого,чтобыуспешноконкурироватьсизвестныминарынкепредставительствамигостиничны
хсетей,отечественныйбизнесобладаетвсейнеобходимойматериальнойиинтеллектуальнойбазой.Решение,н
анашвзгляд,заложеновсовмещениилучшихдостижениймировогогостиничногоменеджмента(американског
о,европейского)страдиционнымикультурнымиособенностями. 

Равняясьнакачествоуслугиностранныхотелей,всвоиуслугинамследуетпривноситьнациональныйколори
т–толькоэтоможетстатьзалогомуспешнойконкурентнойборьбы,втомчислеисобщеизве-
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стнымисетевымибрендами.ТуристскийпотенциалКазахстанаможетудовлетворитьспрослюбоготуриста,те
мболее,чтоосновнымтуристскимпродуктомявляетсягостеприимствоидоброжелательностьказахскогонарод
а. 

Используянакопленныймировойопыт,необходимосоздаватьиразвиватьказахстанскийменеджмент,осно
ванныйнабережномотношенииклюдям,грамотномпланированиидеятельности,знанииисторииикультурыка
захскогонарода,разработкеииспользованиивработеинновацийидостиженийсферывысокихтехнологий[2]. 

Следуетотметить,чтонаследиемгостиничногохозяйстваКазахстанавегосовременномсостоянииявляютс
яперекосыплановогохозяйствования,недостатокинформацииомировомгостиничномхозяй-
ствеисвязейсним,отсутствиенаучногообеспеченияразвитияисистемыподготовкикадров,вцеломслаборазви
таясетьгостиницсполнымихотсутствиемвнекоторыхотсталыхрайонах. 

Насегодняшнийденькактаковаякорпоративнаякультураприсущатолькоотелямгостиничныхцепей,работ
ающихпосистемефранчайзингасужеустановленнымистандартамикорпоративнойработы.Отсутствиекорпо
ративнойкультурывтойилиинойгостиницеозначает,чтомеждусотрудникамиируководствомгостиницы,атак
жемеждуеерядовымиработникаминетвзаимопонимания.Втакомотелевоцаряетсяатмосферанедоверияипод
озрительности,взаимопомощьисключается,посколькуосновнымдевизомпредприятиястановитсяпримитив
ныйлозунг«Каждыйсамзасебя».Вниманиеперсоналабольшезанятоинтригами,чемобслуживаниемклиентов
,становящихсязаложникамивнутреннихразбо-
рокколлектива.Нетруднопредположить,чтонанасыщенномрынкегостиничныхуслугтакоепредприя-
тиебудетнежизнеспособным.Наказахстанскомгостиничномрынкеещеостаютсяорганизации,прене-
брегающиесозданиемздоровогопроизводственногоклимата.Руководствотакихгостиницделаетставкутольк
онатехническуюсторонупроцессаобслуживания.Причинамиэтогослужатследующее: 

- однойизпричиннедостаточноговниманиядиректоровгостиничныхпредприятийккадровымвопросамяв
ляетсясуществующийпсихологическийбарьермеждуруководителямииисполнителями,чтосоздаетситуаци
ювзаимногонепониманияинедоверия; 

- излишняяспециализацияусложняеторганизационнуюструктуругостиниц,приводякдроблениюединого
механизманамногочисленныеизолированныедруготдругаслужбы,вкоторыхчастосоздаетсяикультивируетс
ясобственнаясубкультура,основаннаяначувствеложногопревосходстваодногоподраз-делениянаддругим; 

- отсутствиестимуловдляпрофессиональногоростаснижаютинтересперсонала,занятогонанизшихуровн
яхобслуживанияклиентов,кповышениюпроизводительноститруда. 

Этивыводынаводятнаопределенныеразмышления,поскольку,какпоказываютисследования,альтернатив
ыкорпоративнойкультуренесуществует.Персоналотелядолженвидетьзакаждымсвоимдействиемопределен
ный–отрицательныйилиположительный–вкладвобщийфинансовыйрезультатгостиничнойдеятельности. 

Невызываетсомнений,чтоработавгостиниценепохожанинакакуюдругую:атмосферапутеше-
ствий,впитавдухромантикидалекихострововигородов,уводитпосетителейвотпускнуюреальностьизаставля
етгостиничногоменеджераповеритьвсвоеволшебство–
ввозможностьпродатьклиентунепростономер,амечту...[3]. 

Несомненно,слабойсторонойменеджментаявляетсяневысокоекачествопредоставляемыхуслуг,большая
текучестькадров,отсутствиеисследованияианализаконкурентнойсредыирынка,слабоепланированиедеятел
ьностипредприятия,отсутствиекачественныхдолгосрочныхпрограммистратегийразвития,слабаякорпорати
внаякультуракомпаний. 

Необходимосоздаватьисовершенствоватьсистемупостояннойподготовкиипереподготовкикадровдлягос
тиничногобизнеса.Проблемаподготовкикадровстоитдавноиостро.Нехватаеттакжеквалифи-
цированныхадминистраторов,работниковслужбприемаиразмещениягостей,питания,хозяйственногоотдел
а.Вкаждомотеледолжнасуществоватьхотябыначальнаясистемаобученияперсонала. 

Необходимосоздаватьиразвиватьсобственныйказахстанскийстандартгостеприимства,анаегоосновеиоте
чественныебрендыгостиничногобизнеса.Казахизнаменитысвоимгостеприимством,иэтодолжностатьвизит
нойкарточкойкаждогоотечественногобренда.Данныебрендыдолжныучитыватьвсеуникальныеособенност
иказахскойкультуры,способныепривлечьизаинтересоватьзарубежноготуриста. 

Кромеповышенияуровняказахстанскихгостиницнеобходимотакжерешатьпроблемыссовершен-
ствованиемправовойбазы,регулирующейтуризм,задачидоступностиибезопасноститранспорта,вопро-
сыформированияпривлекательногоимиджастранызарубежом,улучшатьсистемуподготовкикадровдляинду
стриигостеприимства[4].Приэтомважнейшаярольвосуществленииэтихмероприятийдолжнапринадлежатьг
осударству.Толькоприкомплексномиспользованиивышеуказанныхмервозможноулучшитькачествопредос
тавляемыхгостиничныхуслуг,и,втомчисле,эффективнореализоватьпринципыкорпоративнойкультурыинд
устриигостеприимства.  

1JamesG.March"ExplorationandExploitationinOrganizationalLearning".OrganizationScience,2001. 
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2МарковскаяО.В.Корпоративнаякультуравиндустриигостеприимства/О.В.Марковская//ПарадОтелей.-2005.–
№2. 

3ДубовицкийР.А.Человеккакбизнесфактор/ДубовицкийР.А.//Философскиенауки–2003-№2. 
4JohnAdair.Guruofmanagement(Conceptofmadsuccess). - М.:EKSMO,2004. 
 

Түйін 
МақаладаҚазақстанныңқонақжайлылықиндустриясындағыкорпоративтікмәдениетініңерекшеліктерінешағынталд

аужасалған.Қазіргітаңда,негізіненқонақүйқызметтерісекторыменұсынылған,қонақжайлылықиндустриясыэкономика
ныңерекшеқарқындыдамыпжатқансаласыболыпкеледі.Сарапшылардыңпікірлерібойынша2020жылғатамантуризмәле
мдегіеңірібизнесіболады.Нәтижесіндебұлжұмысорындарыныңкөбеюінежәнемансапқажетумүмкіндігінеәкеліпсоғады
.Бірақ,қонақүйлердіңбәсекегежарамдылығыныңнегізгіфакторыретіндекорпора-
тивтікмәдениетініңболғаныжәнесапасыдеңгейіекендігіанық.Бұлсөзсізкелешеккебағытталғанотельдіңстрате-
гиялықмақсаттарынажетуініңқұралы.Отельдердіңкорпоративтікмәдениетіқызметкерлерқұрамынаәсертигізушымеха
низмінеайналаотырып,кәсіпорынқұндылықтарыныңресмижәнересмиемесжүйелеріненқұрылады.Мақаладақазақстан
дыққонақүйлердіңкорпоративтікмәдениетініңдамудеңгейітуралысұрақтарықарастырылған.Бүгінгікүндеқонақжайлы
лықиндустриясыныңқазақстандықнарығы,кейдетіптіқарама-
қарсы,түрлі,біріншіденқонақүйқызметтерассортиментіменұсынылған.Қонақүйөнімніңсалмақтыбөлігінкөбінесеқонақ
үйтізбегінекіретініріотельдерқызметтеріалады.Қазақстандықнарықтаеңтанымалхалықаралыққонақұйбрэндтеріұсын
ылған.Мақала-
дакорпоративтікмәдениетініңқасиеттерінегізіненхалықаралыққонақүйтізбегінежататынқонақүйлергетәнекендігікөрс
етілген.Соныменқатар,ортажәнешағынқазақстандыққонақүйлеріндегікорпоративтікмәдениетініңқалыптасуымендам
уынакедергіжасапжатқансепебтерінедеталдаужасалған–қонақүйкәсіпорындарыбасшыла-
рыныңкадрсұрақтарынажеткіліксізкөңілбөлуі;қызметкерлердіңжекесубмәдениетініңпайдаболуынасебепшібасқаруд
ыңұйымдастыруқұрылымыныңкүрделігі;қызметкерлерқұрамыныңқызығушылығынтөмендейтінкәсібиөсуінеқажетті
ынталандыруқұралдарыныңболмауы;ұсынылатынқызметтерініңтөменсапасыневысокоекачествопредоставляемыхус
луг;кадрлардыңасатұрақтамауы;нарықтыңжәнебәсекелесортаныңталдаумензерттеуініңболмағандығы;кәсіпорындарі
с-әрекетініңтөмендеңгейдегіжоспарлануы;сапалыұзақмерзімдідамубағдарламала-
рыменстратегияларыныңболмауы;компаниялардыңкорпоративтікмәдениетініңтөмендеңгейі.Қорытындакелесінәтиж
елерұсынылған:қонақүйбизнесіүшінкадрлардыүздіксізжәнеқайтадаярлаужүйесінқалыптастыружәнежетілдіру;қонақ
жайлылықтыңжекеөзіндікқазақстандықстандартынжасаумендамуы;ұсынылатынқызметтердіңқолжетімділігіменқауі
псіздігінреттейтінқұқықбазасынжетілдіру. 

Түйіндісөздер:қонақжайлылықиндустриясы,туристікқызметтернарығы,туристікөнім,корпоративтікмәдени-
ет,стандарт,фактор,қонақүйтізбегі,бәсекегежарамдылық,брэнд,дамустратегиясы 

 
Summary 

InarticletheshortanalysisisprovidedtofeaturesofcorporateculturetotheindustriesofhospitalityinKazakhstan.Todaytheindustry
ofhospitalityisthespecificdynamicallydevelopingindustryoftheeconomyprovidedinosnomny,sectorofhotelservices.Accordingto
analysts,by2020tourismwillbecomethelargestbusinessintheworldthatrespectivelywillleadtogrowthofnumberofworkplacesando
pportunitytopromoteinthissphere.Oneofkeyfactorsofcompetitivenessofhotelsisavailabilityandqualityofcorporateculture.Indispu
tableitistheinstrumentofachievementofthestrategicobjectivesofhotelorientedtoprospect.Thecorporatecultureofhotelsbecomesthe
impactmechanismonthepersonnelandincludesformalandinformalvaluesystemsoftheentity.Inarticlequestionsofalevelofdevelop
mentofcorporatecultureKazakhstanhotelsareconsidered.TheKazakhstanmarketoftheindustryofhospitalityisprovidedvarious,so
metimessharplycontrast,therangefirstofallofhotelservicestoday.Thepowerfulshareofahotelproductisoccupiedbyservicesoflargeh
otels,mostoftenbeingpartofhotelchains.IntheKazakhstanmarkettherearemostknowninternationalhotelbrands.Itisnotedthateleme
ntsofcorporatecultureareinherentinosnomnyinhotelsoftheinternationalhotelchains.So,theanalysisofthereasonsinterferingformin
ganddevelopmentofcorporatecultureinaveragesandsmallKazakhstanhotels-
insufficientattentionofdirectorsofthehotelentitiestopersonnelproblemsisthis;thecomplicatedorganizationalstructureofmanageme
ntleadingtocreationofownsubculturesofemployees;absenceoftheincentivesforprofessionalgrowthreducinginterestofthepersonne
l;lowqualityoftheprovidedservices;bigstaffturnover;lackofresearchandanalysisofacompetitiveenvironmentandmarket;weakente
rpriseplanning;absenceofhigh-qualitylong-
termprogramsandstrategyofdevelopment;weakcorporatecultureofthecompanies.Followingtheresultsofconclusionsaredrawn:cre
ationandenhancementofsystemoffixedpreparationandretrainingofpersonnelforhotelbusiness;creationanddevelopmentofownKa
zakhstanstandardofhospitality;asovershenkstvovaniyeofthelegalbaseregulatingquestionsofavailabilityandsafetyoftheprovideds
ervices. 

Keywords:industryofhospitality,marketoftouristservices,touristproduct,corporateculture,factor,standard,hotelchain,compet
itiveness,brand,developmentstrategy 
 
УДК:94(574)+338.48:93(574) 
 

MODERNTRENDESOFDEVELOPMENTINTERNATIONALOFTOURISMINKAZAKHSTAN 
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A.A.Aldasheva– CandidateofhistoryKazNPUnamedafterAbayDepartmentofTourism 
 
Inarticlequestionsofdefinitionoftheterms"culturalheritage","naturalheritage"accordingtoUNESCOConvention;valuesofuse

ofobjectsofheritageofUNESCOfordevelopmentoftheinternationaltourism,inparticularculturaltourism;recommendationsaboutth
eiruseandprotectionfortouristactivityandfromimpactsoftouristactivity;politiciansofdevelopmentoftourismforthesepurposesarec
onsidered.Alsoinarticleproblemsofdevelopmentofnewconceptsofdevelopmentofculturaltourismbytheofferofintroductionintotra
ditionalprogramsofroundsofshort-
termexcursionsorspecializedroutesareconsidered.RelevanceofresultsofrealizationoftheStateprogramofRK"Culturalheritage"ont
hebasisofwhichthemainconclusionsrecommendationsonarticlesubjectaregivenisproved. 

Theeconomicconditionsofabilitytolivewhicharetheeconomicbaseoftourismhavechanged,andthisbusinessfactorhasessentiall
ylimitedparticipationintourismofmanysocialstrata.Thebalancebetweenastronomicalandworkinghours,definingextraworkingho
urshaschanged.Whichispossibleforimmutableemploymentandleisure.Inanumberofdepartmentstherewereinsteadofoneannualtw
otruncatedholidaysduringdifferentseasons.Levelsofknowledgeanderuditionofthepopulation,publichealth,anurbanization,charac
teroflaborandfamily-householdactivityhavechanged.Simultaneouslywithittheturistko-
excursionsystemhaschangedandhasaccordinglychangedvisionofasituationandprospects.Thethesisaboutsuccessfulgeographical
andgeopoliticalpositionofKazakhstanwhichbecameanordinarystampinworksoftheauthorsfarfromknowledgetourizmoftechnolo
giesisdoubtful.Worldpracticehasprovedthathighcostoftheentryvisareducesquantityoftourists. 

Keywords:cultural,historicalandnaturalheritage;TheUnitedNationsconcerningeducation,WorldtourismorganizationoftheU
nitedNations(YuNVTO);tourismandconservationandcultures;culturaltourism;policyofdevelopmentoftourism;stateprogram;tou
ristcluster 

 
Socialandeconomicconditionsofdevelopmentoftourismhavechangedinconnectionwithageneralcrisisinthepolitici

an,economyandculture.Whichhavebeencausedbychangeofasocio-
historicalformation.Undertheinfluenceofallsetofsocio-
economicfactorsinterrelationsofthecountries,regionsandeconomybranches,economicrelationswiththeterritorialcom
plexeshavechangedterritorially-branchdivisionoflabor,essentialvaluewasgotbynon-productivesphere. 

Theeconomicconditionsofabilitytolivewhicharetheeconomicbaseoftourismhavechanged,andthisbusinessfactorh
asessentiallylimitedparticipationintourismofmanysocialstrata.Thebalancebetweenastronomicalandworkinghours,d
efiningextraworkinghourshaschanged.Whichispossibleforimmutableemploymentandleisure.Inanumberofdepartme
ntstherewereinsteadofoneannualtwotruncatedholidaysduringdifferentseasons.Levelsofknowledgeanderuditionofth
epopulation,publichealth,anurbanization,characteroflaborandfamily-
householdactivityhavechanged.Simultaneouslywithittheturistko-
excursionsystemhaschangedandhasaccordinglychangedvisionofasituationandprospects.Thethesisaboutsuccessfulg
eographicalandgeopoliticalpositionofKazakhstanwhichbecameanordinarystampinworksoftheauthorsfarfromknowl
edgetourizmoftechnologiesisdoubtful.Worldpracticehasprovedthathighcostoftheentryvisareducesquantityoftourists
. 

Recommendationstousefortorizmthepurposesamedicaldirt,mineralsourcesandotherhealth-
sanatoriumresourcesreferencesonwhichareaplatitudeproceedings,branchresearches,publicarticlesareproblematic.A
sarule,datasuchareinresearchesonthetouristofgeographyalongwithmedicalcharacteristicsoftheirusefulproperties.Th
usalwaystherearenoresearchresultsoftheirappealtoIntouristsincomparisonwithforalongtimeknownlikeprestigeresort
s(KarlovyVary,theCaucasianMineralwaters,Baden-
Badenetc.)Atperfectlyequippedpolyclinics.Andalsotherearenoprofessionalcalculationsofallnecessaryinfrastructure.
Whichcanbecreatedtakingintoaccountavailablecapacities.And,thevain,thenation-
widerequirementformassimprovementwhichiscausedbydifficultiesofatransitionperiodisabsolutelyignoredandprove
stobetruebothofficialmedicalstatistics,andweeklypublicationstheSMI(1). 

Inthenewconcept,bebasedonentertainingleisure,theimportantplacetotherestcentersistakenaway. 
HoweverdevelopmentoftheKazakhstancentersofleisureshouldn'tbelimitedbymodernizationoftheformerrecreatio

nparks,copythewesternsamplesandseparatecities.Hugeemptyterritoriesinnotmasteredareascanbecomethelargestand
thefirstintheworldcomplexesreproducingthelosthistoricalandculturalvalues:ханскиеrates,fieldsofbattles,auls,movet
oanewplaceonzhailau.OnemoreproblemoftheKazakhstantourismwasadvancementintheworldmarkettouristicprodu
ct.BecauseofdebtsagainsttheWTOKazakhstandidn'tparticipateintheinternationaltouristfairs.Butafteritsalmostfullre
paymentpossibilityofvisitingoftheinternationalexhibitionsinBerlin,Moscow,London,Paris,Tashkenthasopened(2). 

SummingupitisnecessarytonoticethatthetourismhistoryinKazakhstanconsistsofcontinuousandconsecutivenumb
ersofrepeatingevents,asthegeneralhistoryoftourismandmankind.Inanyhistoricalintervaloftimethemajorcriterionofde
finitionofconstantlyarisingproblemsisinfinalaresultefficiencyoftheirdecision.Certifyinginscientificjudgementtourist
icdevelopmentandabsenceofpracticalrecommendations,neverthelessitisnecessarytorecognizebacklogthatadministra
tiveandlegalreactionpromotestouristicprogress.Tourismasapartofuniversalcultureisincludedintosphereofprofession
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alinterestsofmanyspecialdisciplinesandthereofcan'tinexclusiveconductinggeographyoreconomyandpedagogicalgeo
graphy,oranyothergroupofdiscipline. 

Theanalysisthetouristoftheactivity,madeinthegivenresearch,showsthattourizmisn'tlimitedtosphereofsportstouris
m,thepedestriancampaignsandmountainascensions,andpresentedbyvarietyoftransporttravelinconcretehistorical,eco
nomic,ideological,legal,technical,geographyliteratureexpression. 

StudyingbythetouristofactivityshowsthatexceptKomsomolandstatesystemstouristictheorganizationstheinternati
onaltourism,wereengaged10earlierthegroupsnotestablishedbyresearcherstouristicestablishmentsandtheenterprises.
KaztoursovetandKazsovprofinsystemoftrade-
uniontourism,republicanclubofclimbers,CommitteeonphysicalcultureandsportsatMinisterialcouncilKazSSR,theKa
zakhsocietyoffriendshipandaculturalcontactwithforeigncountries,airline"Aeroflot",thejointSoviet-
foreignenterprises,cooperativesocietiesandsmallenterprises.Theinconsistencyofopiniononthestatemonopolyfortour
ismfromthisfollows(3). 

UniformdevelopmentofworldandKazakhstantourismisestablishedfrompresencegeneralforms,methodsandthema
intenancethetouristofactivity:individualandgrouprounds,transporttourismwithuseagiftandcampsites,cultural-
informativeandotherkindsoftourism,advancementonthemarketofatouristproductbyadvertizing,exhibitionsandother
actions,thepublicandstatetourist'sorganizations,transpotthebranchtourist'sorganizations,joint-
stockcompanies,theenterpriseswiththemixedforeignanddomesticcapital,branchesabroad,theprivateandgovernmenta
lenterprises,legalbase,ideologicalmaintenance,touristresourcesintheformofhistoricalandcultural,natural,industrial,
medicalandotherobjects.Theirgeneralityisestablishedforthedifferenthistoricalperiodsandthecountries(4). 

Proceedingfromdominationofthetransporttravelhavingeconomic-
financialindicatorsandseveraltimesmuchmorequantityofroutes,thenaturalconclusionaboutunreasonablerepresentati
onofhistoryoftheKazakhstantourisminmodernresearchesasfollowshistorybasicallymountainascensions,thepedestria
ncampaignsandsportstourism. 

SpecificityoftheKazakhstaninternationaltourismconsistsinactiveuseoforganizationalandismaterial-
financialpossibilitiespublic(trade-
unionandKomsomoltheorganizations,societiesoffriendshipandaculturalcontactwithforeigncountries)theorganizatio
nsinKazakhstanandtheiranalogsabroad,inuseoftouristpotentialforneedsofdefenseofthestateandinagitator-
propagandathepurposesforstrengtheningoftheinternationalauthorityofKazakhstan,inuseбезвалютнойandbarterfor
msofatouristexchangeinthelimitedcurrencypossibilities,inhistoricalattachmentofgeographyoftourismtoroutesandan
dtocultural-historicalmonumentsoftheSilkway. 

Theanalysisofdevelopmentofscientificandstudy-methodicalbaseoftheinternationaltourismin1990-
2000Showsitsbacklogfromtheincreasedrequirementsfortrainingofqualificationoftouristworkersofvariousspecialitie
s.Ineconomic,geographicalandpedagogicalworksofthisperiodandthenextyearsnotuzeeconomicindicatorsontranspor
ttokindsoftravel,ownandrentedhotel-
transportbaseforthecharacteristicofthefacts,thephenomenaandprocessesintouristsphere,aren'tofferednewroutesandt
echnologiesinplanning,theorganizationandcarryingoutofthetravel,newtechniquesoftrainingonawidespectrumoftour
ismspecialities. 

Fortenyears,passedsincethedeclarationKazakhstanofthesovereignty,hadbeencarriedoutacomplexofthegovernm
entalandinternationalactionsdirectedonrealizationoftheprojectofUNESCOandtheWTOondevelopmentoftourisminf
rastructureontheSilkway. 

ObviousprioritiesofeconomicdevelopmentofnewcapitalofAstanaandoil-
extractingareasoftheWesternKazakhstanhavecausedsoobviousindicatorsoftheacceleratedtouristdevelopmentincom
parisonwiththecentral,northernandsomesouthernregionsofKazakhstan. 

Summingup,itisnecessarytonoticethatonlyuseofstrictmethodsofahistoricalsciencehasallowedtorevealthebasicla
wsoftouristdevelopmentandtoreconstructafullandcompletepictureoftheKazakhstantourism.Thecircleofquestions,do
cumentarysources,thehistoricalperiodsforthesubsequentresearchesofhistoryoftourisminKazakhstanissimultaneousl
ycertain. 

 
1DvornichenkoV.V.RazvitieoftourismintheUSSR(1917-1983).- Moscow,2000. 
2 NemoljaevaM.E.,HodorkovL.F.Internationaltourism:yesterday,today,tomorrow,- Moscow,2008,- 176with. 
3BarchukovaN.S.Internationalcooperationofthestatesinthefieldoftourism,- Moscow,2007,- С.25. 
4DolmatovofM.ForeigntourismoftheSoviettradeunions:arealityandperspectives,- Moscow,2001,With.112. 
5 Communicatingheritage–

ahandbookforthetourismsector.2011,Worldtourismorganization(UNWTO)callecapitánhaya,4228020- Madrid,Spain. 
6 Культурноенаследие.Национальныйпроект. 
 

Түйін 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №3(41), 2014 ж. 

105 

МақаладаҚазақстантуризмніңерекшелектеріқарастырылған.Қазақстандағыішкі,сыртқытуризмніңдамуерекшелект
ерінемәнберілген.Қазақстантуризмніңәркезендеріндесипаттамаберілген.Туризміңтекэкономикасаласыныықпалетпей
ді,соныменқатарсаясат,білім,ғылым,жәнеәлеуметтікжағдайғаәсеретеді.Туризмбұлөркениетжәнебейбітшілікжолы.Еге
мендіҚазақстандатуризмсаласындакөптегенөзгерістерболды.Соныменқатаркөптегензаңдарқабылданды,оныңішенде
Туристікқызметтуралызаң,Туризмтуралызаң,туристердіңқауіпсызды-
ғы.Мақаладаөзектімәселелердіңбірітуризмніңсаяси-
экономикалықжағдайғаықпалы.Көптегенмемлекеттертектуризмарқылығанаэкономикалықжағдайларынжақсартуда.Т
уризмбұлтұрақтысаясатжағдайы.ҚәзіргітаңдаҚазақстандағытуризминфрақұрылымынаерекшемәнберілген.Туризмин
фрақұрылымыкешендісервистікқызмет-
тержиынтығы.Оныңішінде:жолторабтары,қонақүйшаруашылығы,байланыс,тамақтанужүйесі,көлікт.б. 

Кәзіргітаңдатуризминфрақұрылымыерекшеорыналуда.Оныңішіндеөндірістікинфрақұрылымыолар:жолтораптар
ы,суменжабдықталуы,электірменжабдықталуы,құбырлар,байланысжүйелерісоныменқатарәлеуметтікинфрақұрылым
:оқу,ғылым,денсаулықсақтау,әлеуметтікқамтамасету.Соныменқатарсөзсізтуризминфрақұры-
лымытуризмсаласындаерекшеорыналуда.Туризминфрақұрылымынжақсартуүшін:инвистициятартуқажет,мамандард
аярлау,қаражатбөлінуі,жолдарсалу,қонақүйшаруашылығындамыту,көлікқызметтеріндамуты.Соныменқатаржаңатур
истікмаршуттарыныңжасалынуыдінижәнетуристіккешендердіңэтнографиялықмұражайлардың,тарихидіниорталықта
рыныңдемалысорындарыныңқұрылуы.Туристікөнімніңбәсекелестігінарттыруүшінкапиталдықажететеді.Капиталәрм
емлекеттехалықаралықтуризмніңэкономикалықмаңыздылыққаәсеретеді.Егермемлекеттабиғиресурстарғабайболса,ал
оныңкапиталсалымдарыболмасаондабұлелдехалық-
аралықтуризмдамымайқалады.Туризмсаласындахалықаралықкапиталайналымытуражәнепортфельдікболыпбөлінеді.
Туризмтезқарқынымендамыпкележатқандығынескереотырып,барлықсалаларғаөзәсерінтигізгендік-
тенолҚазақстанэкономикасындеңгейінкөтеретініс-әрекетретіндеқарастырылуықажет.Туризминфрақұрылымы-
ныңдамуытуристікресурстардыңқолдануүрдісініңжоспарлаудағымаңыздыкезеңі.Туризминфрақұрылымыкешендісер
вистікқызметтержиынтығыболғансоң,туризмсаласындаерекшеорыналуда.Туризмдемалыспенспортпен,табиғатқарым
қатынаспенбайланыстыіс-
әрекетжәнедеоныжетілдірумақсатындажоспарланужәнетәжирбиеденөтукерек.Туризмсаласыныңорныерекшеөйткені
экономикажәнесаясатсаласынаықпалызор.Туризмбұлөркениетжәнебейбітшілікжолы. 

Түйінсөздер:туризмніңтүрлері,ішкітуризм,халықаралықтуризм,мәдени,тарихижәнетабиғимұра;БіріккенҰлттарҰ
йымыныңДүниежүзілікТуристікҰйым(ДТҰ);мәденитуризм;туризмдідамытусаясаты;мемлекеттікбағдарлама;туристі
ккластер 

 
Резюме 

Вданнойстатье«СовременныетенденцииразвитиятуризмавКазахстане»Туризм-
сложное,разностороннееимногообразноеявление,имеющееважноезначениедляразвитияэкономики,политикиикультур
ыкакотдельногогосударства,такирядагосударств,различныхпоуровнюразвитияэкономики,политическомустрою,систе
мегосударственногоуправления,идеологии,этническомусоставунаселения,жизненномуукладу.Оказываязначитель-
ноевлияниенаразвитиенациональнойэкономикиимировойторговли,международныйтуризмодновременноявляетсяфак
торомполитическойстабильностииразвитиягосударственности,источникомпозитивноговалютногобалансавовнешнеэ
кономическомобменеиреальнымсимволоммирногопрогресса.ИсторическийанализразвитиятуризмавКазахстанечрезв
ычайноважендляопределениявкладаКазахстанавмировуюэкономику,политикуикультуру,дляоценкиперспективвзаим
овыгодногомеждународногосоциально-экономическогоикультурногосотрудничества. 

ИсториографиямеждународноготуризмавКазахстанеисчерпываетсявышеуказаннымиисследованиямиказах-
станскихавторов,охватившихузкийспектрподлежащихизучениювопросовисодержащихспорныевыводыиоценки.Внут
реннийтуризмпредставленфрагментарнымизложениемспортивныхпоходовигорныхвосхожденийотдельныхтуристск
ихгрупп,личноговкладаавтороввограниченнуюсферутуристскойдеятельности,перечнямсозданныхтуристскихведомст
в.Неустановленасвязьвнутреннеготуризмасмеждународным.ДляисторииКазахстанскоготуризмаиспользованынеадек
ватныепериодизации,заимствованныеупольских,российскихисоветскихавторов. 

Традициягостеприимства,лежащаявосноветуризма,ещевдревности,когданародыбылиразобщенытеррито-
риально,экономическиикультурно-
идеологически,способствовалаустановлениюконтактовисоциальномупрогрессутем,чтобылазащитойпутникавуслови
яхотсутствиязащитысосторонывластей. 

Туристскийбизнес-однаизнаиболеебыстроразвивающихсяотраслеймировогохозяйства.Основныминаправ-
лениямидеятельностиразличныхстранвобластимеждународноготуризмаявляются:развитие,модернизацияирасширен
иематериально-
техническойбазытуризма,подготовкаивоспитаниекадровзанятыхвсферетуристскойдеятельности,популяризацияидаль
нейшиесовершенствованиеорганизованноготуризма,включаясоциальныйимолодежный.Значительноевниманиеуделя
етсяповышениюэкономическойэффективностииностранноготуризма,атакжеулучшениюкачествапредоставляемыхус
луг.Приэтомсуществуютособенностивобщественно-экономиче-
скомикультурномстатусетуризмаразвитыхиразвивающихсястран. 

НаблюдаемыевКазахстанетемпыразвитиятуризмаможнообъяснитьтем,чтовотличиеотразвитыхстранразвивающие
сястранынеимеютдостаточныхфинансовыхсредствдляактивногопродвижениясвоеготуристскогопродукта,чтобврезул
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ьтатеполучитьбольшеинтуристовибольшесредствдляразвитиятуристскойинфраструкту-
ры,атакжеразвитияменеджментавтуристскойиндустрии. 

Ключевыеслова:видытуризма;тур;туризмвнутренний;туризммеждународный;Всемирнаятуристскаяорганизация
ОрганизацииОбъединенныхНаций(ЮНВТО);туризмиохранаприродыикультуры;развитиятуриз-
ма;государственнаяпрограмма;туристскийкластер 


