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УДК 389
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИЙ, ЦЕНТРОВ В ОБЛАСТИ 

ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ ТАРЫ И УПАКОВКИ 
 В КАЗАХСТАНЕ

Мақалада орама мен қаптамаларды сараптау және сынау саласындағы Қазақстандық зертханалар, орталықтар 
қызметін талдау қарастырылған. Сынау орталықтары, зертханалары мен сәйкестікті растау органдарының 
қызметіне жалпы SWOT-талдау жүргізілді. 

This article embraces analysis of local labs and centres actions, concerning examination and test of packaging. 
General SWOT – analysis has been held for actions of testing centers, labs and body of confirmed correspondences.

Развитие интеграционных процессов, 
создание Таможенного союза, перспекти-
вы вхождения в ВТО предполагают пра-
вильный выбор направлений развития 
отраслей экономики по углублению эко-
номической интеграции и расчеты инте-
грационного эффекта от появления эко-
номического союза. В результате снятия 
барьеров, затруднявших взаимную торгов-
лю, образуется емкий растущий общий ры-
нок с более чем 165 миллионами потенци-
альных покупателей. В настоящее время 
рынок характеризуется структурными, це-
новыми изменениями, снижением техниче-
ских барьеров в торговле. Индустрия тары 
и упаковки, сопровождающая продукцию 
многих отраслей экономики, обеспечива-
ющая конкурентоспособность отечествен-
ной продукции, также претерпевает изме-
нения. Создание благоприятных условий 
для динамичного и устойчивого развития 
производства и применения упаковочных 
материалов, изделий и оборудования, 
технологий упаковки, маркировки и иден-
тификации товаров, применения и обслу-
живания оборудования для производства 
упаковки, технологий сбора и утилизации 
твердых бытовых и промышленных отхо-
дов в целях эффективного использования 
в коммерческом обороте вторичных ресур-
сов, координация усилий, направленных 
на повышение их конкурентоспособности 
и совершенствование ведения бизнеса, 
является в настоящее время первостепен-
ными задачами государства и производи-
телей тары и упаковки.    

Технический регламент Таможенного 
Союза 005/2011 «О безопасности упаков-
ки» распространяется на все типы упа-
ковки, в том числе укупорочные средства, 
являющиеся готовой продукцией, выпу-
скаемой в обращение на таможенной тер-
ритории Таможенного союза, независимо 
от страны происхождения. На все типы 
упаковки (укупорочные средства), которые 
изготавливаются производителем про-
дукции, упаковываемой в процессе про-
изводства такой продукции, выпускаемой 
в обращение на таможенной территории 
Таможенного союза, распространяются 
требования только статей 2, 4, 5, пунктов 
1 и 2 статьи 6 в части информации о воз-
можности утилизации использованной 
упаковки (укупорочных средств) с указани-
ем цифрового обозначения и (или) буквен-
ного обозначения (аббревиатуры) матери-
ала, из которого изготавливается упаковка 
(укупорочные средства), и статьи 9 техни-
ческого регламента Таможенного Союза 
005/2011 «О безопасности упаковки».    

По техническому регламенту Тамо-
женного Союза 005/2011 «О безопасно-
сти упаковки», в единый реестр на соот-
ветствие ТР ТС от Республики Казахстан 
включены 28 органов по сертификации и 
38 испытательных лабораторий. Наиболь-
шее количество аккредитованных лабо-
раторий, в область аккредитации которых 
входит тара и упаковка, приходится на 
г. Алматы, Алматинскую область и г. Аста-
на, Акмолинскую область. 

Анализ местоположения, области ак-
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кредитации ОПС и испытательных лабо-
раторий свидетельствует об их соответ-
ствии развитию отраслей экономики в том 
или ином регионе республики. В мегаполи-
сах получили развитие производства упа-
ковки из полимерных и комбинированных 
материалов, бумаги, картона. В регионах с 
развитой структурой по переработке сель-
скохозяйственной продукции  и пищевой 
промышленностью - производство стекло-
тары. В приграничных с Россией регионах, 
вследствие снижения транспортных рас-
ходов на сырьевые материалы развива-
ются производства гофроупаковки и кар-
тона, упаковки из полиэтилена. Области 
аккредитации ОПС и испытательных ла-
бораторий включают испытания упаковки 
указанных отраслей. В целях обеспечения 
эффективной работы по сертификации 
упаковки, например, компания АО «На-
циональный центр экспертизы и серти-
фикации» имеет сеть испытательных ла-
бораторий во всех регионах республики. 
К услугам заявителей предоставлены: 28 
аккредитованных лабораторий согласно 
международным требованиям. Следует 
отметить системную работу в данном на-
правлении Комитета технического регу-
лирования и метрологии, ТОО «НЦА», 
которыми организованы работы по рас-
ширению областей аккредитации ОПС и 
испытательных лабораторий и дооснаще-
нию  техническими средствами для испы-
тания различных видов упаковки во всех 
регионах Казахстана. Учитывая мнения 
производителей, в организационных ра-
ботах необходимо предусматривать сле-
дующий факт. Поскольку производитель 
сам отбирает образцы, а затем пользуется 
услугами одной или нескольких лаборато-
рий, которые могут находиться в различ-
ных областях, то процедура испытания 
продукции и получения соответствующих 
документов является очень хлопотной. 
Предпочтительно, чтобы производитель, 
не выезжая за пределы своего региона, 
мог определить все показатели для произ-
водимой им упаковки с получением декла-
рации. 

Основным элементом обеспечения 
качества и достоверности проводимых 
лабораторных испытаний и исследова-
ний качества и безопасности исследуе-
мых объектов является аккредитация – 
общепринятая процедура объективной и 
квалифицированной оценки (подтверж-
дения) компетентности испытательных 
лабораторий. Аккредитация лаборатории 

как формализованное  признание ее ком-
петентности служит готовым средством 
определения и выбора надежных испыта-
тельных, измерительных и калибровочных 
услуг.

Чтобы поддерживать такое формализо-
ванное признание, лаборатории проходят 
регулярную оценку органом аккредитации, 
чтобы подтвердить свою способность вы-
полнять требования на непрерывной ос-
нове и продемонстрировать выполнение 
стандартов в своей деятельности. Аккре-
дитация придает уверенности потребите-
лю в компетентности и целостности функ-
ционирования лаборатории. 

Организация, претендующая на аккре-
дитацию и функционирование в системе 
технического регулирования Таможенного 
союза в качестве испытательной лабора-
тории, должна быть компетентной, неза-
висимой от изготовителей и потребителей 
испытываемой продукции, располагать 
необходимыми средствами и документи-
рованными процедурами, позволяющими 
проводить испытания продукции для це-
лей сертификации, включая: 

- испытательное оборудование и сред-
ства измерений, помещения и т.п.; 

- квалифицированный и прошедший 
специальную подготовку персонал; 

- правовые и организационно-методи-
ческие документы, устанавливающие по-
рядок и правила проведения испытаний 
закрепленной продукции и обеспечение 
качества их проведения; 

- фонд нормативных документов на 
продукцию и методы ее испытаний.  

Испытательная лаборатория несет 
ответственность за объективность про-
ведения испытаний и достоверность по-
лученных результатов и обеспечение 
конфиденциальности информации, полу-
ченной в результате проведения испыта-
ний продукции. Требования к персоналу 
испытательной лаборатории (центра), по-
мещениям для проведения испытаний, ис-
пытательному оборудованию и средствам 
измерений, их аттестации и поверке, 
предъявляемые при проведении испыта-
ний для целей сертификации продукции, 
должны соответствовать требованиям си-
стемы технического регулирования РК. 

Функции, права, обязанности и ответ-
ственность персонала испытательной 
лаборатории,  требования к техническим 
знаниям и опыту работы устанавливаются 
должностными инструкциями или другими 
внутренними документами лаборатории, 
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которые должны своевременно пересма-
триваться. 

Структура испытательной лаборатории 
может предусматривать наличие самосто-
ятельных подразделений, проводящих ис-
пытания отдельных групп продукции или 
отдельные виды испытаний.

Декларация соответствия ТР ТС 
005/2011 «О безопасности упаковки» мо-
жет быть оформлена лишь в органе сер-
тификации, имеющем аккредитацию в 
национальном центре аккредитации  и 
включенном в единый реестр центров по 
сертификации Таможенного союза. Для 
оформления декларации соответствия 
требуется предоставить протоколы испы-
таний лабораторий, включенных в Единый 
Реестр органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий ТС. 

К испытательным лабораториям 
предъявляются следующие требова-
ния: регистрация лабораторий в каче-
стве юридического лица  в соответствии 
с законодательством страны;  наличие 
действующего аттестата аккредитации 
в национальной системе аккредитации 
страны, выданного в соответствии с тре-
бованиями международных стандартов 
или национальных стандартов, гармони-
зированных (идентичных) с международ-
ными стандартами;  наличие в области 
аккредитации продукции, отвечающей 
одному или нескольким из следующих 
требований: подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) соответствия в 
соответствии с законодательством РК и 
законодательством Таможенного союза, 
подлежащей санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю) в соответствии 
с законодательством Таможенного союза; 
подлежащей карантинному фитосанитар-
ному контролю (надзору) в соответствии 
с законодательством Таможенного союза; 
подлежащей ветеринарному контролю 
(надзору) в соответствии с законодатель-
ством Таможенного союза; отсутствие в 
течение срока действия аттестата аккре-
дитации нарушений, повлекших за собой 
выпуск в обращение продукции, не соот-
ветствующей обязательным требованиям;  
наличие положительных результатов меж-
лабораторных сравнительных испытаний;  
аккредитация на техническую компетент-
ность и независимость.

Результаты анализа деятельности   ис-
пытательных лабораторий и органов по 
оценке соответствия, в область аккредита-
ции которых входит упаковка, показывают, 

что перспективы развития предприятий по 
производству упаковки и отечественных 
лабораторий,  их  выход на международ-
ные рынки зависят во многом от самоор-
ганизации в период подготовки и после 
вступления в ВТО. 

Имеются предприятия, которые по сте-
пени технического оснащения и экономи-
ческому состоянию можно  отнести к груп-
пе риска. Учитывая важную роль упаковки 
в продвижении отечественной продукции, 
социальную значимость предприятий по 
производству упаковки в регионах, необхо-
димы общие усилия государственных ор-
ганов, исполнительной власти и бизнеса в 
разработке и реализации мероприятий по 
модернизации отрасли, включая диверси-
фикацию производства в  моногородах, в 
рамках ГП ФИИР.

Для поддержки производителей и ис-
пытательных лабораторий необходимо 
активизировать роль  профессиональной 
ассоциации упаковщиков, которая должна 
выступать инициатором  по принятию за-
щитных мер по отношению к зарубежным 
конкурентам.

Для оценки факторов и явлений, влия-
ющих на деятельность органов по оценке 
соответствия и испытательных лаборато-
рий, разработки рекомендаций и предло-
жений по совершенствованию деятель-
ности лабораторий, центров в области 
экспертизы и испытаний тары и упаковки, 
предложений по совершенствованию за-
конодательства в сфере безопасности упа-
ковки, а также для определения проблем 
в развитии лабораторных исследований, 
был проведен  SWOT-анализ. Все факто-
ры были разделены на четыре категории: 
2 категории SWOT анализа описывают  
организацию изнутри - strengths (сильные 
стороны предприятия), weaknesses (сла-
бые стороны предприятия); 2 другие ка-
тегории SWOT анализа описывают внеш-
нюю среду для организации - opportunities 
(возможности для предприятия) и threats 
(угрозы для предприятия). 

Развитие малого и среднего бизнеса в 
Казахстане может внести большой вклад 
в развитие производства упаковки и тары. 
Уже сейчас малые и средние предприятия 
вносят значительный вклад в конкуренто-
способность упаковочной продукции. Как 
показывает проведенный анализ, наи-
большие возможности для развития мало-
го и среднего бизнеса имеются в сфере 
пищевой  и сельскохозяйственной про-  
мышленности, для развития производства
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S(strength) - сильные 
стороны

 - системная деятель-
ность Комитета техниче-
ского регулирования и 
метрологии по снижению 
технических барьеров и 
повышению конкуренто-
способности испытатель-
ных лабораторий и орга-
нов по подтверждению 
соответствия на террито-
рии Таможенного Союза;

- аккредитация органов 
по подтверждению соот-
ветствия и лабораторий 
в соответствии с между-
народными стандартами; 

- развитие сети лабо-
раторий и органов по 
подтверждению соответ-
ствия, соответствующих 
требованиям междуна-
родных стандартов;

- вступление полно-
правными членами в 
международные органи-
зации по аккредитации 
ILAC;

- наличие испытатель-
ных лабораторий по ис-
пытанию упаковки в соот-
ветствии с требованиями 
технического регламен-
та Таможенного Союза 
005/2011 «О безопасно-
сти упаковки» во всех ре-
гионах Казахстана;

- актуализация аккре-
дитационной  докумен-
тации;

- техническое доосна-
щение лабораторий в 
сжатые сроки;

- компетентный потен-
циал лабораторий;

- соблюдение принци-
пов аккредитации (до-
бровольности, компе-
тентности, отсутствие 
дискриминации, конфи-
денциальности). 

W(weakness) - слабые 
стороны
- объем испытаний для 
органа по подтверж-
дению соответствия  в 
50%;
- чрезмерная бюрокра-
тизация при расшире-
нии области аккреди-
тации лабораторий;
- недостаточное осна-
щение лабораторий 
совершенными прибо-
рами;
 - использование уста-
ревших ГОСТов и ме-
тодик проведения  ис-
пытаний;
 - недостаточное до-
говорное сотрудниче-
ство с предприятиями;
- неинформирован-
ность производителей 
упаковки.

O (opportunity)- благопри-
ятные возможности
- благопрятная политика 
государства;
- благоприятная динами-
ка развития производ-
ства тары и упаковки в 
стране;
- возможность вносить 
дополнения для выпол-
нения обязательных тре-
бований ТР ТС 005/2011;
 - возможность интегра-
ции в международное  
пространство;
- системная деятель-
ность ТОО НЦА.

T(threat) – угрозы
- угроза снижения по-
зиций ОПС на отече-
ственном рынке из-за 
лимита по объему ис-
пытаний;
- угроза бюрократиза-
ции при расширении 
области аккредитации;
- недостаточное тех-
ническое оснащение 
испытательных лабо-
раторий;
- недостаток кадров в 
лабораториях.

всех видов упаковки.
Одним из наиболее эффективных 

средств, стимулирующих производство 
конкурентоспособной продукции в стране, 
является развитие сети испытательных 
лабораторий, центров в области экспер-
тизы и испытаний тары и упаковки, оказы-
вающих услуги в соответствии с междуна-
родными требованиями.

Для обеспечения  соблюдения  требо-
ваний Технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности упаковки» 
(ТР ТС 005/2011) и утвержденного переч-
ня стандартов, в результате которых на 
добровольной основе обеспечивается со-
блюдение требований данного регламен-
та, перечня стандартов, содержащих пра-
вила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе и правила от-
бора образцов, необходимых для приме-
нения и исполнения требований техниче-
ского регламента Таможенного союза «О 
безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) 
и осуществления оценки (подтверждения) 
соответствия продукции, необходимо про-
вести плановые мероприятия.

Внедрение инновационных техноло-
гий предполагает развитие производства 
упаковочных материалов, создание ак-
кредитованных лабораторий, способных 
обеспечить на всех этапах производства 
достоверной и объективной информа-
цией о свойствах предполагаемых к ис-
пользованию материалов. Для полноты 
исследований упаковочных материалов с 
печатью необходимо наличие новых стан-
дартизированных методов, с помощью 
которых можно оценивать качество нане-
сенной на упаковочный материал много-
красочной печати и используемых красок. 
Испытания новых упаковочных средств и 
материалов возможно только при условии  
использования совершенных физико-хи-
мических методов (газо-жидкостной хро-
матографии, спектрофотометрии, масс-
спектрометрии), обученного персонала.         

Общий SWOT-анализ деятельности 
испытательных центров, лабораторий и 

органов подтверждения соответствий
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УДК 745/749
ДИЗАЙН САЛАЛАРЫНА МАМАНДАР ДАЯРЛАУДА ЗАМАНАУИ 

КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ
В данной статье говорится о значении применения современных компьютерных технологии в процессе под-

готовки специалистов в сферы дизайна.

The article states about the importance of the application of modern computer technology in the training of specialists 
in the sphere of design.

Біздің елімізде заман талабына сай 
жаңа ақпараттық технологияларды 
жетік меңгерген кәсіби маман даярлау 
мәселесі осы күнгі өзекті мәселелердің 
бастыларының бірі екендігі хақ. Сондықтан, 
аталмыш мәселе біздің университетіміздің 
жоғары білім беру саясатының негізгі 
ұстанымдарының бірі болып табылады. 

Қазіргі кезеңде заманауи компьютерлік 
технологияларды адамзат тіршілігінің 
көптеген салаларында тұтыну өріс алған. 
Әсіресе, өндірістегі электрондық техни-
ка өндіру, медицинадағы биотехнологи-
яларды қолдану, ғылым мен білім беру 
саласында, мәдениет пен өнер саласын-
да, көпшілік ақпарат құралдарында, кино 
мен теледидарда т.б. қолдану үйреншікті 
құбылысқа айналды. 

Адамзат қоғамының қарқынды даму-
ына жаңа ақпараттық технологиялардың 
ықпалы өте зор. Еліміз бүкіл адамзат 
өркениетінің бір бөлшегі ретінде онымен 
бірге дамып отыруы заңдылық. Соңғы 20 
жыл ішінде дүние жүзінде болып жатқан 
техникалық прогресстің ықпалын біздің 
елімізде де айқын сезінеді. 

Компьютерлік технологиялар – адам 
қиялының сиқырлы құралы ретінде 
адам тіршілігіндегі көптеген бірсарынды 

өнімсіз тірлік түрлерінен босатып, 
жоспарланған қызмет түрлерін жылдам 
орындауға мүмкіндіктер береді. Адамның 
биологиялық қасиеттері мен ойлау 
қаблеттерінен әлдеқайда басым түсетін 
озық компьютерлік технологиялардың 
жаңа түрлері күн сайын пайда болуда. 

Бұл құбылыс игі ниетпен қолданылса, 
адамзаттың келешегі тек жақсылыққа 
тола болады деген ойдамыз. Осындай  
көмекші құралды ойлап тапқан адамзат 
оны өз мұратына дұрыс қолдана біледі 
деп сенеміз. Ал, бұл өз кезегінде қоғамның 
салаларының дамуына оң ықпал етері 
сөзсіз.  

Осы мақсатты саналы әрі жоспарлы 
түрде іске асыру үшін, қоғамның дұрыс 
дамуына жауапты басты рухани салалар 
– ғылым мен білім беру және мәдениет 
пен көркем өнер қызметкерлері алға пара-
сатты мақсат қоя білулері шарт. Солардың 
айқындаған бүкіл адамзат мүддесін 
қолдайтын парадигмалары ойдағыдай іске 
асырылуы қажет. Осы игі іске үлес қосу әр 
адамның да қоғам институттарының да 
ортақ міндеттері болып табылады. 

Сондықтан, бүгінгі күнде заман тала-
бына сай кәсіби деңгейі жоғары маман 
дайындау – білім беру саласының басты 
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міндетіне айналғанын біз өз тәжірибемізден 
жақсы білеміз. 

Нақтылап айтар болсақ, қәзіргі дизайн 
саласында еңбек етуге әзір, озық техноло-
гияларды қажетті деңгейде меңгерген жас 
маман дайындау – өзекті мәселерлердің 
бірі. Болашақ маманға қойылатын талап-
тарды саралайтын болсақ, олар мынадай: 
біріншіден – көркем заңдылықтарды жете 
меңгерген; екіншіден – заманауи техноло-
гияларды жоғары кәсіби деңгейде қолдана 
білуге дағдыланған; үшіншіден – ой-өрісі 
кең, шығармашылық қабілеттілігі өте 
жоғары; төртіншіден – адами қасиеттері 
мол және парасатты қоғам мүшесі болуы 
шарт.  

Еліміздің білім беру саласына ел 
басшымыздың қойып отырған тала-
бы қарқынды дамыған елдер қатарына 
қосылу мақсатында бәсекелестікке икем 
маман даярлау ісі осы күндегі ең басты 
нысана екенін де есте ұстауымыз керек. 
Білім сапасы мен кәсіби деңгейі жоғары 
мамандар ғана еліміздің әлемде құрметке 
ие болуының кепілі болмақ. 

Сондықтан, Қазақстанның әр білім 
ордасы өз  қызметін осы мақсатқа 
жұмылдыруы қажет.  Әрине, мақсатты 
айқындап алғаннан кейін, оны іске асыру 
шараларына кірісу керек. 

Тарихқа үңілсек, Қазақстандағы дизайн 
салаларының дамуы еліміздің тәуелсіздік 
алған кезеңімен тұспа-тұс келеді. Кеңес 
Одағының ыдырап, экономикалық дағ-
дарысты бастан кешкен шағымызда, «те-
мір жамылғының» жиырылған кезінде бүкіл 
әлемге есігіміз айқарыла ашылған еді. 

Мәдениетіміз бен өнеріміз  еліміздің 
дамудың бірбеткейлік тығырығында 
отырған шағындағы жағдайға байланы-
сты тоқырау кешіп отырғанын дамыған 
елдердегі өркениеттің деңгейін көргенде 
түсіндік. 

Көш кейін қалған экономикамыз бен ру-
хани салаларымызды жандандыру оңайға 
түскен жоқ. 

Дегенмен, қазіргі кезеңде озық тәжіри-
белерді жинақтау, оларды барлық сала-
ларға енгізу осы күннің басты талабына 
айналды. Жоғарыда айтылған барлық 
салалардағы даму қарқынының күннен 
күнге үдей түсуі осы саясаттың нәтижесі. 

Бұндай тарихи шолу дизайн саласының 
елімізде қалыптасуы кезеңдерімен 
қатар жүріп отырғанына куә болдық. 
Жалпы дизайн саласы елімізде бұрын 
қажетті деңгейде ескерілмеді. Жоспар-
лы экономика саясаты жүргізілген Кеңес 

Одағында  тұтыныушының әсемдікке тал-
пынуын «өзімшіл буржуазиялық індет» деп 
бағалайтын. Батыс елдерде кемеліне жете 
дамып, көркем өнерде өз орынын алған 
дизайн саласына кеңес саясаткерлері кері 
көзқараспен қарады.  

Өйткені, нарықтық экономиканың да-
муы заттық ортаның эстетикалық тұрғыдан 
дамуына әсер ететін. Ал, ол өз кезегінде 
қоғамның әл-ауқатының өсуінің көрсеткіші 
ретінде қабылданатын. 

Ол кезеңде біздің еліміздің азамат-
тары ұлан ғайыр еліміздің қай жерінде 
тұратынына қарамастан  бір пошымды киім 
киіп, бірыңғай пішінді заттарды тұтынатын. 
Жарнама деген ұғым мүлдем жоқ бола-
тын. Тұтынушының көңілінен шығу, оның 
талғамын ескеру деген түсінік те бол-
майтын. Сондықтан, көркем заңдылыққа 
бағынатын дизайн ұғымы да болған жоқ. 

Жоспарлы өндірісте өндірілетітін бұйым-
дардың сыртқы сипатын айқындайтын 
«техникалық эстетика» заңдылықтары 
қолданылатын. Оның басты қағидасы 
- өндірістік шығын көлемі төмен, көп 
мөлшерде шығаруға ыңғайлы, пішіндері 
конвейірлік тәсілменен орындауға оңтайлы 
заттар жасау болатын. 

Осындай тұрғыдан адамды қоршаған 
ортаны ұйымдастыру өз кезегінде олардың 
әсемдікті сезінуі мен сұлулыққа сүйсіну 
қабілеттіліктерін басып, бірыңғай бір сарын-
ды ғұмыр кешуге мәжбүрлейтін. Адамның 
басты қажеттіліктерінің бірі эстетикалық 
ләззат алу оның табиғи қасиеті екенін пси-
хология ғылымы дәлелдеп берген.  

Адам психикасына қоршаған ортаның 
әсері көптеген ғылыми-ізденіс жұмыс-
тарының негізі болды. 

Қазіргі ақпараттық қоғам заманауи 
компьютерлік технологияларды жетік мең-
герген біліктілігі және кәсіби икемділігі 
жоғары мамандарға мұқтаж. Заман ағы-
мына тез бейімделе алатын дизайн сала-
ларына қажетті мамандар даярлау осы 
мақсаттарға бағытталуда. Компьютерлік 
технологиялардың дамыған елдердегі ди-
зайн салаларында кең қолданыста болуы 
біздің елдегі осы салаға маман даярлау 
жұмысында өз деңгейінде болуы шарт. 
Жаңа технологияларды адам қызметінің 
барлық салаларына жаппай енгізілуі білім 
беру саласын қайта қарастыру және оны 
дамытудың жаңаша түрлері мен жолдарын 
іздеуді міндеттейді. 

Бұл мәселені теориялық негізін ай-
қындап алғаннан кейін жасайтын келесі 
қадам – тәжірибе жүзінде іске асыру жол-
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дарын қолға алу. Болашақ мамаманның 
алдында тұрған мақсат – оқу іргесінен 
еңбек нарығына аяқ басқан шақта оның 
қояр талаптарына сай болу. Ендеше 
нақты тәжірибе сабақтарында осы талап-
тарды еске ала отырып, кәсіби пәндерді 
құрылымдау және әдістемелік базасын 
жасауға кірісейік. Ол үшін қазіргі кезеңдегі 
оқу үрдісіне зер салып, жеткен жетістіктер 
мен кеткен олқылықтарды анықтар алуы-
мыз қажет. Компьютерлік технолгияларды 
дизанерлерді дайындау үдірісінде қолдану 
соңғы 10 жылда кең етек алуда. 

Ендігі көңіл бөлуді қажет ететін мәселе 
дизайнерлердің кәсіби қалыптасуына 
әсер ететін компьютерлік технологи-
яларды қолдану арқылы даярлаудың 
педагогикалық шарттары болып табыла-
ды. Оқыту барысында озық педагогикалық 
әдістемелерді қолданып, заман тала-
бына сай маман даярлауды жүйелі түр-
де ұйымдастыру керек. Ол үшін оқу 
жоспарындағы компьюерлік технология-
ларды қолданудың үлесі жеткілікті көлемде 
болуын және оқу формаларының жаңаша 
түрлерін үрдіске енгізілуін қамтамассыз 
ету керек.  

Дизайнерлердің кәсіби деңгейінің 
қалыптасу межесін анықтап, оның заман 
талабына сай болуына қол жеткізу керек. 

Дегенмен, техникалық прогресс 
қарқынына ілесе алмай келе жатқан 
оқытушылар осы үдірістен тыс қалып, сту-
денттермен салыстырғанда компьютерлік 
білімі мен дағдыларының жоқтығынан 
немесе ондай ептіліктерінің төмен дең-
гейде болуынан көшке ілесе алмай 
келе жатқан жағдайы бар. Сондықтан 
дәстүрлі оқыту технологияларын замана-
уи озық компьютерлік технологиялармен 
ойдағыдай ұштастыра отырып, дизайн са-
лаларына маман даярлау жұмысын қайта 
құру қажеттілігі туындайды. 

Бұл үдірістің қажетті қарқынмен дамуы-
на оқу орындарының қаржылық тәуелділігі 
де кедергі етуде. Жыл сайын көз ілестірмей 
тез дамып отырған компьютерлік техно-
логия өнімдерінің нарықтық бағасының 
қымбаттылығы мен бюджеттік жүйеге 
тәуелді оқу орындарының қаржылық 
мүмкіншіліктерінің шектеулі болуы маман-
дарды нарықтық еңбек салаларындағы 
бәсекеге сай кәсіби деңгейінің қажетті ме-

жеде болуына кері әсерін тигізетін екінші 
объективті себеп болып табылады.

Ал, үшінші себеп – дизайн маман-
дықтарының кәсіби арнайы пәндерінің 
мазмұндық құрылымы мен әдістемелік 
деңгейінің қажетті деңгейден әлдеқайда 
төмен болуы. Алдыңғы екі қомақты 
себепті оқытушылар өз деңгейінде шеше 
алмағанымен, кәсіби арнайы пәндерді 
оқыту барысын компьютерлік техноло-
гияларды ұтымды пайдалау арқылы 
ұйымдастыруға ерікті. Ол үшін әр оқытушы 
өзінің кәсіби компьютерлік білімін көтеруге 
және оқытудың жаңа  технологияларын 
меңгеруіне мүмкіншіліктері бар. 

Осының дәлелі ретінде соңғы жылда-
ры дизайн саласының мамандықтарын 
әзірлеуде қоланылып жүрген ғылыми 
ізденіс жұмыстардың негізінде пайда 
болған озық әдістемелерді атап өтуге бо-
лады.

Ақпараттық технологияларды оқу 
үдірісінде кеңінен қолдану осы күннің та-
лабы. Соның бір бөлігі болып табылатын 
компьютерлік технологияларға тоқталып 
өтейік. 

«Компьютерлік технологиялар» ұғымы 
заманауи компьютерлік және басқа да 
техникалық құралдарды қолданудағы 
ақпараттарды жинақтау, өңдеу, сақтау 
және тасымалдау әдістері мен тәсілдерінің 
жүйелендірілген жиынтығы ретінде 
қаралады. 

Дизайн саласындағы болашақ маман-
дардың кәсіби даярлығын арттырудың 
құралы ретінде қолданылатын компьютерлік 
технологияларға интелектуальдық оқыту 
жүйелерінің компьютерлі-құрылымдық 
түрлері, кәсіби компьютерлік графикалық 
пакеттерді қолдану технологиясы,  қосалқы 
техникалық құрылымдарды қолдану 
әдістері және мультимедиа құралдары жа-
тады. 

Болашақ дизайнерлерді даярлаудың 
басты мақсаты – күрделі дизайнерлік 
көркем шешімдерді қолдануды талап ететін 
дизайн-жобаларды орындау әдістері мен 
тәсілдерін кәсіби деңгейде меңгеру болып 
табылады. Бұл тұста техникалық тұрғыдан 
меңгеру ғана емес, сонымен қатар 
шығармашылық, эстетикалық тұрғыдан да 
қарау ескерілу керек.
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ҰЛТТЫҚ НАҚЫШТАҒЫ ИНТЕРЬЕР ЖӘНЕ ТҮСТІҢ 

ПСИХОЛОГИЯҒА ӘСЕРІ
В статье рассматриваются актуальные проблемы современного интерьера в национальном стиле и влияние 

цветов на психологию человека.

In the article the issues of the day of modern interior in national style and influence of colors are examined on psychology 
of man.

Интерьер — пәтердің белгілі бір рет-
пен қалыптастырылған әрі сәндеп 
жабдықталған ішкі кеңістігі. Пәтер 
интерьерін қалыптастыруда оның 
сәулеттік шешімі және құрылыс жабдық-
тары: бөлменің саны мен өзара ыңғай-
ластырылуы олардың көлемі мен 
габариті, терезе мен есіктің, үй жылыта-
тын радиаторлардың, жапсарластырып 
салынған шкафтың, санитарлық аспап-
тардың, асханадағы ыдыс-аяқ жуғыш және 
газ не электр плитаның т.б. орналасуы 
елеулі роль атқарады. Пәтер интерьері 
тұрмыстық аспаптардан, машиналар мен 
жарық түсіретін құралдар мен жиһаздан 
құралады.

Интерьерді жабдықтаудың қажетті шар-
ты — қолайлылық пен әсемдік болып та-
былады. Интерьердің барлық элементтері 
өзара әдемі үйлесуі, ал интерьер 
бүтіндей алғанда бірін-бірі толықтырып, 
көз тартарлық әсем болуы тиіс. Пәтерді 
жабдықтарда үйге қандай заттар қажет, 
оларды қай жерге және қалай орналасты-
ру, әшекейі мен түсі, бөлменің әшекей мен 
болуын өзгерту-өзгертпеу туралы мәселені 
алдын ала ойластыру керек.

Кез келген интерьер қалың көпшілікке 
есептелініп жасалады. Қазіргі заманғы 
интерьерде түстердің алатын орны 
өте қомақты. Интерьер сонымен қатар 
түстердің адам баласының, әсіресе 
балалардың психологиясына әсері мол. 
Күрделі емес қарапайым интерьер бала 
психологиясына жайлы болады. Жылдап, 
айлап емес күн сайын өзгеріске еніп жатқан 
заманауи интерьердің қазіргі ерекшелігі де 
осы қарапайымдылығында. 

Озық үлгідегі интерьерлер бөлмелерді 
әсіресе әшекейлеуде шектен тыс 
жылтырақтан сақ болу керек.

Үй интерьері ерекше детальдардан 
құралады. Ал оларды еш шығынсыз, өз 
қолыңыздан жасауға болады. Қолөнер 
қазақ халқында өте жақсы дамыған. Ер-
теде әжелеріміз, ана-әпкелеріміз бірге 
отырып, іс тігіп, кілем тоқып, құрақ көрпе 

жасаған. Бірақ ол кезде бұл нақты қажетіне 
қарай жасалса, бүгінде құрақ көрпе - 
интерьерді толықтыратын таптырмас құ-
рал. Сондықтан, көзі тірі әжелеріңізден 
қолөнердің қыр-сырын үйрену парызы-
мыз деп ұғамын. Ою-өрнекке толы төл 
өнеріміз бола тұра, ұлттық болмысты 
дизайнымыздың келбеті «мынандай 
еді» дейтіндей нақты бір ізге түсе қойған 
жоқ. Көбімізге жақсы танысы – итальян, 
ағылшын, грек стильдері. Жаңашыл 
бағыттағы модернизм, ар-деко, кантри 
дегендері де бар. Ал қазақтың ұлттық 
нақыштағы дизайны ше?... Көбіміздің 
күмілжитініміз анық. Интерьердің иісі 
мұрынымызға келмейді емес, ұлттық 
нақышты дизайн өнеріміз бояуға бай. 
Бірақ бүгінгі күнге бейімдей алмай жатқан 
сияқтымыз. 

Интерьер жайында жазып көбірек 
ізденістер жасап, студенттерді баулуымыз 
қажет.

Қазақтың киіз үйінің ішкі көрінісі бүгінгі 
кез келген стильден артық. Олай дейтінім, 
біздің қазақы интерьер қонақжайлылықты, 
кеңдікті, дархандықты көрсетіп тұрады. 
Ал қазіргі көптеген жаңа типтегі үйлердің 
төрі қайсы екенін білмейсің кейде. Киіз 
үй ауа райының қандай жағдайында да 
пайдалануға өте ыңғайлы ғой. Ішіне жарық 
жақсы түседі, шеңбердегі ауа айналы-
мы да талапқа сай. Оның мәнін, пайда-
сын дұрыс ұғынбайтындар мұрын шүйіре 
қарайды. Шаңырағы – күн, уықтары одан 
тараған нұр іспеттес, отбасымыз күндей 
жарқырап, ұрпағымызға нұр құйылсын де-
ген мағынаны білдірсе керек. Киіз үйдің 
өзін, ішкі келбетін қазіргі сәулетімізден 
көргіміз келіп-ақ тұрады. Алайда негізгі 
үлгісін, ұлттық ажарын жоғалтып алмасақ 
болғаны. Ұлттық  дизайнымызды на-
сихаттау, дамыту біз секілді ұлтжанды 
азаматтардың міндеті –деп түсінемін.  Қазір 
ұлттық дизайн саласы бойынша жастарға 
көбірек насихат жасауымыз қажет. Баба-
ларымыздың көзіндей болған қасиетті 
өнерді ұмыт қалдырмай, өркендету керек 
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деп санаймын.  Елімізде дизайн сала-
сы біртіндеп дамып келеді. Негізі, дизайн 
экономиканың көзі, керек десеңіз идеоло-
гия да. Қазақтың дизайны дүние жүзіндегі 
прогресті дизайн. Киіз үйдің өзі дизайнның 
классикалық формасы. Қазақтың ұлттық 
оюлары бар үй бұйымдары еш елде жоқ. 
Соны дамыту үшін, бүгінгі заманға сай ету 
үшін оған қажырлы еңбек қажет. Жастары-
мызды ұлттық нақыштағы түрлі интерьер 
үлгілерін істеуге үйретіп, ұлтшылдыққа 
баулуымыз керек. Болашақта олар өз 
тапсырыс берушілеріне ұялмай ұлтық 
нақыштағы дизайнды яғни интерьерді 
ұсына алады. Негізгі бағыт – қазақша 
безендіруге көп көңіл бөлу болып табыла-
ды. Әйтсе де, дәл кәзіргі уақытта, ұлттық 
мәнерлі интерьерге қызығып, иық сірестіріп 
кезекке тұратындар жоқтың қасы. Ең жоқ 
дегенде ұлттық нақыштағы біраз зат бол-
са да көңілің тоқ болар еді. Ақырындап 
өзгеріс енгізуге кірісетін болсақ алдымен, 
үйді жылдар бойы тұратын артық заттар-
дан тазарту керек. Онсыз сіздің жасаған 
өзгертулеріңіз ешқандай нәтиже алып 
келмейді. Сіздің айналаңызда тек өзіңізге 
ұнайтын заттар ғана болу керек. Егер сіз 
айналаңызға қарайтын болсаңыз көптеген 
өз орны жоқ артық заттар табылады. Өз 
үйіңіз - сіздің ішкі әлеміңіздің айнасы секілді. 
Сондықтан, үйді ретке келтіре отырып, сіз 
өз ойыңызды да ретке келтіресіз.Үйіңізде 
гармония мен жайлылыққа қол жеткізу 
үшін бұрын істеуге тиіс болған немесе 
кейінге шегерілген яғни өзіңіздің ойыңызға 
алған бір затыңызбен толықтыруға бола-
ды. Мысалы ұлттық нақышта оюланған 
жастықшалар, оюлы көрпе, орындық 
үстіне арналған көрпешелерден-ақ 
бастаңыз. Ұлттық нақышта жасалған әр 
бұйым көтеріңкі көңіл күй қуанышты сезім 
сыйлары сөзсіз. Өзіңізді жақсы сезіне ба-
стайсыз, себебі, таза, көзге жылы көрінетін 
үй әр адамның көңіл-күйін жайландыра-
ды. Төменгі суреттерден қазақы ұлттық 
нақыштағы интерьерлерді көруге болады. 

Қонақ бөлмесі интерьеріндегі түс. Егер 
қонақ бөлмесі кішірек болса кең етіп 
көрсететін түстерді қолдануға болады. Мы-
салы ақшыл жасыл, ақшыл сары, көк-сұр, 
маржан түстес түстерді пайдаланамыз. Ал 
егер керісінше бөлме тым кең болса онда 
неғұрлым жұмсартылған қанық түстерді 
қолдануға болады. 

Жатын бөлмесі интерьеріндегі түс. Бұл 
бөлмеде жылылықты сезіну үшін дәстүрлі 
ашық жайлы түстер қолданылады. Ал  
жылы қоңыр, қою-көк, қою-күлгін түсті көрпе  

жамылғыларын және ашық түсті жиһазбен 
еден кілемдерін қолдануға болады.

Ас бөлмесі интерьеріндегі түс. Бұл жерде 
көбіне жылы түстер қолданылады. Қызыл, 
сары, қызғылтсары және осыған жақын 
түстер асқа деген тәбетіңді ашады. Со-
нымен қатар жиһаздарда және еденге де 
осы жылы түстерді қолданған жөн. Ас үй 
барлық отбасы мүшелерінің жиналатын 
орны болып саналады. Ал, ас үйдің қонақ 
күтетін орнының кең болуы сәйкесінше көп 
қонақ күтуге мүмкіндік береді. Безендіру 
жағына келетін болсақ, бұл сұрақты от-
басы мүшелері өзара мұқият шешіп, 
жауапкершілікпен қарауы тиіс. Ас үй өте 
ыңғайлы да көп мүмкіндігі бар болуы тиіс, 
ең бастысы қол жетімді бағада болуы ке-
рек.

Жуынатын бөлме интерьері. Жуынатын 
бөлме кішірек болатын болса ақ түс аралас 
жұмсақ ақшыл түстерді қолданған абзал. 
Ал жуынатын бөлме кең болса қорықпай 
қанық түстерді қолдануға болады.

Балалар бөлмесі интерьері. Екі жасқа 
толмаған балалар бөлмесіне жұмсартылған 
қанық түстер пайдаланамыз. Баланың 
жасы өскен сайын жарық та көңілді бөлмеге 
айналуы керек. Бөлме қабырғасына 
ақшыл-сары түс өте үйлесімді болады. 
Баланың көңіл-күйін көтеріп жайлылық 
сездіреді. Сонымен қатар интерьерге 
қосымша ашық түсті жастық, қабырға 
газеті, ойыншық машина немесе ұшақ 
модельдерімен, жұмсақ ойыншықтармен 
толықтыратын болсақ баланың жанына 
тіптен жақын болады.

Түс адам физиологиясы мен психикасына 
әсер ететіні ежелден белгілі құбылыс.  

Түстерді таңдау - қиын нәрсе. Бұл - 
жауапты міндет. Әсіресе балалардың көзі 
шаршамас үшін балалар бөлмелеріне 
жөндеу жұмыстарын жасағанда түстердің 
жеңіл түрлерін қолданған жөн. Қыз 
балалар бөлмесін көбіне ақшыл қызыл, 
ақшыл жасыл түстерді пайдаланса, ал ер 
балалардың бөлмесіне ақшыл көк, ақшыл 
күлгін түстерді көбірек пайдаланады. 
Балалар бөлмесі сонымен қатар жарық 
болуы тиіс. Балалар өскен сайын бөлме 
интерьерінің түстері де қоюлана түседі. 
Интерьердегі түстерге тоқталатын болсақ:

 Интерьердегі қызыл түс - адамға әсері 
өте жоғары. Қоздырғыш, белсенділікті 
арттыратын, жылытатын, өмірге деген 
құштарлықты, күш-қуатты, сенімділікті 
арттыратын түс. Қызыл түс жылылықтың 
белгісі. Сондай-ақ қызыл түс бөлмені 
кішірейтіп және төмендетіп көрсетеді. 
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Сонымен қатар көру мүшесі арқылы 
қабылданып, адам ағзасының барлық 
мүшелерінің жұмысын жандандырады 
(Сурет 1). 

Сурет 1 - Қызыл түсті шешімдегі интерьер

Интерьердегі қызғылтсары түс – адам 
энергиясымен көңіл-күйдің көтерілуіне 
әсері мол, жандандыратын түс. Қызыл 
түс әсер ететін бағытта әсер етеді. 
Бірақ, қызылға қарағанда саябырлау, 
қажырлықты арттырады, еңсені көтереді. 

 Интерьердегі сары түс – спектрдегі ең 
ашық түс, күн сәулелі түс. Жайлылық 
атмосферасын беретін түс. Сары түсті 
балалар бөлмесінде көбірек қолданады, 
өйткені балалардың ойлау қабілетінің 
дамуына зор ықпалын тигізеді. Сондай-
ақ жандандыратын түс, көніл күйді 
көтеретін, ас қорытуды жақсартады, 
қимыл – қозғалысты жақсартады, адамды 
шаршатпайды. Сонымен қатар сары түс 
бөлмені кеңейтіп көрсетеді (Сурет 2).

Сурет  2 - Қонақ  бөлмесінің интерьері

Интерьердегі жасыл түс – қалыпты 
көзге үйреншікті түстің бірі, адамның 
көңіл-күйіне жағымды әсер етеді. Жасыл  
түс сонымен қатар қалыпты жағдайды 
қалыптастырады. Қажырлылықты, 
қайраттылықты, табандылықты, өмірдегі 

қиыншылықтарға қарсы тұратын қасиетке 
ие. Жасылға жақын түстердің барлығы 
да жеңіл және қуанышты атмосфераны, 
көтеріңкі көңіл-күй беріп тұрады (Сурет 3).

 

Сурет 3 - Ашық түстегі жатын бөлмесі

 Интерьердегі көгілдір түс - тыныштыратын 
түс, сергітетін, шыдамдылыққа баулитын, 
салқындатқыштық қасиеті бар. Бұл түс 
көк аспан, тұнық судың, қарлы шыңның 
түсі. Бұл түсті көбіне жұмыс орындарына 
қолданады. Бұл түстегі интерьер кең 
болып көрінеді (Сурет 4 ).

 
Сурет 4 - Көк түсті шешімдегі интерьер

Интерьердегі көк түс – суық түске 
жататындықтан интерьерде көп қолдана 
бермейді. Тек аз мөлшерде әр жерде 
қолдануға болады. 

 Интерьердегі күлгін түс - қызыл мен 
көктің қоспасы. Күлгін түс ауыр түстердің 
қатарына жатады сондықтан интерьерде 
көп қолданбауға тырысады. Бірақ күлгін 
түстің ашық түрлері интерьердің көркін 
келтіреді (сирень гүлдері түстес) сергітетін 
әсер қалдырады. Театр интерьерінде 
креативті көңіл-күй орнатады. Бұл түсті 
көбіне өнер адамдары және суретшілер өз 
шеберханаларына қолданады.  

Интерьердегі ақ түс -  көңіл күйді жады-
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ратытын, тазалық сезімін тудыратын 
қасиетке ие. Ақ  түстің қосындысын яғни 
ақтың көкпен, сарымен, қызғылтсарының 
қосындысы-жастардың интерьерін энер-
гиясы көп адамдардың бөлмелеріне осы 
түстерді көбіне қолданады.

Интерьердегі қара түс – түннің түсі, 
жұмбақтық пен салтанаттылық, стиль, 
байлық пен биліктің түсі. Қара түс  
ұстамдылық, байыптылық сезімдерін туды-
рады. Мөлшерден тыс тым көп қолданған 
жағдайда көңіл күйге ауыр әсер етеді және 
сол жерді тарылтып көрсетеді. 

Интерьердегі сұр түс - тыныштық сезі-
мін тудырады. Тым ұзақ қолданылса 
көңіл күйді түсіріп, амалсыздық сезімін 
тудырады. Бұл түсті қолданғанда да абай 
болған дұрыс. Неғұрлым ақшыл түстерін 
қолданған дұрыс болады.

Интерьердегі қоңыр түс - жайбарақаттық 
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УДК 519.2
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Берілген мақалада ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика оқыту курсында тәжіребе 
сабақтарды өткізу барысында ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану мүмкіндіктері көрсетілген.  
Ықтималдық статистикалық әдістерді әр түрлі бағдарламалар пакеттер көмегімен жүзеге асыру мүмкіндіктері 
берілген.

This article discusses the possibility of using information and communication technologies in the course of teaching the 
theory of probability and statistics in laboratory work. Possibilities of implementation of probabilistic and statistical methods 
using various software packages.

В современной жизни, благодаря воз-
никновению и совершенствованию элек-
тронно-вычислительной техники,  веро-
ятностно-статистические методы широко 
внедрились в жизнь. Они используются 
в различных областях жизнедеятельно-
сти человека: биологии, медицине, бан-
ковском деле, страховании, управлении, 
инженерии, социологии, военном деле, 

лингвистике и т. д. Многочисленные ста-
тистические программные пакеты сделали 
эти методы более доступными и нагляд-
ными, избавив исследователя от такой  ру-
тинной работы как вычисление  различных 
статистик, параметров, характеристик, по-
строение  таблиц и графиков.  Исследова-
телю остается творческая работа: поста-
новка задачи, выбор методов ее решения 

сезімін тудырады, тым ұзақ әрі көп 
мөлшерде қалданылса көңіл-күйді қамсыз-
дыққа әкеледі (Сурет 5).

Сурет 5 - Қоңыр түстегі жатын бөлменің интерьері

Интерьермен жұмыс істеген кезде адам 
мінезіне жақын түстерді және стиль жайлы 
ұмытпаған жөн.
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1) Рассмотрим, например, возможности 
применения языка программирования 
Pascal.

Основные статистические закономерно-
сти были обнаружены давно на при-мерах 
подбрасывания монеты, игральной кости, 
карточных игр и т.п., то есть на примерах 
испытаний, в которых все исходы равно-
возможны. Эти факты навели на мысль 
численного определения вероятности  с 
помощью статистического подхода, когда 
из теоретических соображений значение 
вероятности заранее установить нельзя.

В математике широко известен  так назы-
ваемый метод Монте-Карло для прогнози-
рования результатов экспериментов, для 
подтверждения или опровержения пред-

№ 
п/п

Тематика лабораторных занятий Трудоем-
кость
(час.)

1 Элементы комбинаторики. Вычис-
ление вероятностей

2

2 Теоремы сложения и умножения 
вероятностей

2

3 Схема Бернулли. Формула Пуассо-
на

2

4 Предельные теоремы Муавра-Ла-
пласа

2

5 Случайные величины. Законы рас-
пределений. 

2

6 Функция и плотность распределе-
ния вероятностей случайной вели-
чины

2

7 Основные законы распределения 2

8 Числовые характеристики случай-
ных величин

2

9 Закон больших чисел и предельные 
теоремы

2

10 Система двух случайных величин 2

11 Вариационные ряды и их характе-
ристики

2

12 Методы расчета сводных характе-
ристик выборки

2

13 Статические оценки параметров 
распределения

2

14 Проверка статистических гипотез 2

15 Основы корреляционного и регрес-
сионного анализа

2

ИТОГО: 30

и интерпретация результатов.
 Наличие стохастических знаний и уме-

ний стало необходимым условием твор-
ческой работы современного специалиста 
этого направления. В связи с этим,  вопро-
су  подготовки специалистов, владеющих 
знаниями теории вероятностей, методами 
статистического анализа и статистической 
культурой, уделяется большое внимание 
и  появляется проблема поиска педагоги-
ческих инноваций в преподавании данной 
дисциплины. 

Теория вероятностей и математическая 
статистика является базовым предметом 
при подготовке специалистов математи-
ческих, технических, экономических и др. 
специальностей.

Курс теории вероятностей и матема-
тической статистики для специальности 
5В060100 – математика включает в себя  
наряду с лекционными занятиями и про-
ведение лабораторных занятий в объеме 
30 часов, которые проходят в компьютер-
ном классе.  На  лабораторных занятиях  
по теории вероятностей и математической 
статистике студенты, изучающие данную 
дисциплину, не только усваивают основ-
ные понятия курса, модели  и методы ре-
шения задач, но и учатся использовать 
современные компьютерные и информа-
ционные технологии, что, несомненно, 
сказывается на их мобильности в обуче-
нии и повышении ценности их как будущих 
специалистов. 

Приведем лишь некоторые примеры ис-
пользования информационных техноло-
гий в обучении указанному учебному ма-
териалу. 

В таблице 1 представлен перечень ла-
бораторных занятий, которые необходимо 
провести в течение семестра.

Таблица 1

ложенного ответа.
Это  один из популярных  численных ме-

тодов, основанных на получении большого 
числа реализаций стохастического (слу-
чайного) процесса, который формируется 
таким образом, чтобы его вероятностные 
характеристики совпадали с аналогичны-
ми величинами решаемой задачи. 

Рассмотрим применение метода Монте-
Карло для проверки свойства статистиче-
ской устойчивости частот (лабораторная 
работа №1). Экспериментальной характе-
ристикой случайного события  А является 
частота hn(A), равная отношению числа 
опытов nA, в котором событие А произо-
шло, к общему числу опытов n, т.е.,  hn(A)= 
nA/n. При увеличении числа опытов часто-
та hn(A) приближается к определенному 
числу, которое называется вероятностью 
происхождения события А и обозначает-
ся p(A). Примерами таких экспериментов 
служат многократное подбрасывание мо-
неты, игральной кости, вращение коле-
са рулетки в казино и пр. Например, при 
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подбрасывании монеты может выпасть 
«герб» или «решетка». В результате этого 
эксперимента любой из этих двух исходов 
выпадает с равной вероятностью. Чтобы 
этот эксперимент реализовать с помощью 
компьютера, нужно использовать функ-
цию, позволяющую сформировать случай-
ное число в заданном диапазоне.

Выбрать случайное число из диапазона 
позволяет функция Random. Для того, что-
бы компьютер выбрал случайное целое 
число из полуинтервала [0, аргумент), не-
обходимо в скобках указать аргумент. 

Для реализации эксперимента с подбра-
сыванием монеты используется ко-манда 
RANDOM (2), т.к., результатом экспери-
мента будет любое целое число из полу-
интервала [0, 2), если исходу «герб» по-
ставить в соответствие число 1, а исходу 
«решетка» - число 0.

Аналогично, в случае  эксперимента 
с подбрасыванием игральной кости ис-
пользуется команда RANDOM(6)+1. Для 
реализации эксперимента с вращением 
колеса рулетки (европейской с 37 секто-
рами) необходимо использовать команду: 
RANDOM (37) и т.д.

При многократном «подбрасывании» и 
подсчете числа исходов следует организо-
вать цикл с параметром i, где i - счетчик 
совершенных подбрасываний. 

На первой лабораторной работе студен-
там предлагается составить программу  на 
языке Pascal, реализующую подбрасыва-
ние монеты, игральной кости или другого 
подобного опыта n раз и подсчитывающую 
количество выпавших исходов. 

Вот так выглядит, например,  результат 
эксперимента с подбрасыванием моне-
ты: по результатам моделирования можно 
определить относительную частоту выпа-
дения «гербов», которая является оценкой 
вероятности этого события (таблица 2). 

Коли-
чество 

экспери-
ментов

Число 
«гербов»

Число 
«решек» 

Относительная 
частота выпаде-

ния «гербов» 

10 6 4 0,60

7 3 0,70

5 5 0,50

8 2 0,80

4 6 0,40

1000 436 564 0,44

532 468 0,53

478 522 0,48

492 508 0,49

516 484 0,52

10000 5250 4750 0,52

5044 4956 0,50

4959 5041 0,50

4924 5076 0,49

4977 5023 0,50 

Таблица 2 

На данном примере студенты могут убе-
диться, что, чем больше число проводи-
мых экспериментов, тем ближе частота 
выпадения гербов к 1/2.

В качестве самостоятельной работы сту-
дентам предлагается более сложная за-
дача, заключающаяся, например,  в под-
брасывании k монет и подсчета числа 
экспериментов, в которых  число выпаде-
ний «герба» равно m или в подбрасывании 
k игральных костей и подсчета числа экс-
периментов, в которых сумма выпавших 
очков равна m. 

Метод Монте-Карло успешно исполь-
зуется и для вычисления геометриче-ских 

Рассмотрим простой пример. Найти 
вероятность попадания случайно бро-
шенной на единичный квадрат точки  в за-
данную фигуру. Для этого необходимо най-
ти  площадь плоской фигуры S. Выберем 
в единичном квадрате N  случайных точек. 
Обозначим через K число точек, попавших 
при этом внутрь S. Искомая вероятность 
приближенно равна отношению K/N.  В 
нашем примере N=40, K=12. Т.о., вероят-
ность равна 0,3.  Зная, что точная вероят-
ность равна 0,35, увеличивая количество 
точек (N), студенты убеждаются в том, что 
точность оценки вероятности увеличива-
ется с увеличением N.

2) Подобные эксперименты можно про-
водить и с помощью пакета программ  
Mathcad. 

Рисунок - 1

вероятностей, причем в вероятностном 
пространстве любой размерности. 
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Коли-
чество 

экспери-
ментов

Число 
«гербов»

Число 
«решек» 

Относительная 
частота выпаде-

ния «гербов» 

10 6 4 0,60

7 3 0,70

5 5 0,50

8 2 0,80

4 6 0,40

1000 436 564 0,44

532 468 0,53

478 522 0,48

492 508 0,49

516 484 0,52

10000 5250 4750 0,52

5044 4956 0,50

4959 5041 0,50

4924 5076 0,49

4977 5023 0,50 

Таблица 2 Вероятность  события A  так же  опре-
деляем экспериментально, как относи-
тельную частоту m/n его появления в до-
статочно длинной серии n испытаний, 
приблизительно равную  p.  Для подсчета 
количества исходов в  достаточно длинной 
последовательности из случайных нулей и 
единиц подсчитаем долю единиц, исполь-
зуя встроенную функцию Хевисайда. Для 
получения случайных чисел 0,1 необходи-
мо с помощью команды rnd(1) сгенериро-
вать случайное число между 0 и 1, которое 
затем округлить в ближайшую сторону ко-
мандой round(x).

Описанные выше методы можно ис-
пользовать и для решения задач по теме 
«Сложение и умножение вероятностей».

3) Рассмотрим возможности примене-
ния пакета программ Maple на примере 
лабораторной работы «Схема Бернулли.  
Формула Пуассона».

Известно, что вероятность того, что в 
n независимых испытаниях число успехов 
наступит ровно m раз, выражается форму-
лой Бернулли. 

где p-вероятность появления успеха в каж-
дом испытании; q=1-p- вероятность неудачи.

В случае, когда n велико, а p мало (обыч-
но p<0,1; npq<10) вместо формулы Бер-
нулли применяют приближенную формулу 
Пуассона.

Перейдем к пределу по n
> limit(P(n,5),n=infinity);

Мы получили формулу Пуассона, т.к.
> 4^7/7!;

Построим график функции
> ps:=7^m/m!*exp(-7);

> plot(ps,m=5..8);

Исследуем связь между формулами 
Бернулли и Пуассона. Для определенно-
сти будем считать m=7, а для достаточно 
больших n пусть np равняется, к примеру, 
4, p=4/n.

 Согласно схеме Бернулли
>P(n,5):=binomial(n,7)*(4/n)^7*(1-4/n)^(n-7);

где

, Вероятность при данном n сначала 
увеличивается при увеличении m от 0 до 
некоторого   , а затем уменьшается при 
изменении m от    до n. Это число   
равно целой части числа (n+1)p и 
называется наивероятнейшим числом 
появления успеха.

(См. задачи в [7]).
4) Наиболее используемым в выполне-

нии лабораторных работ по теории веро-
ятностей и математической статистике 
является табличный процессор Microsoft 
Excel. Имеющаяся в ней программная над-
стройка «Пакет анализа» и библиотека из 
более  чем 80  статистических функций, 50 
математических функций, позволяют авто-
матизировать расчеты и на их основе по-
лучить графическую интерпретацию. При 
изучении основных понятий и теорем тео-
рии вероятностей и математической стати-
стики используются встроенные  функции 

Рисунок - 2
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Excel из категорий математические, стати-
стические, работа с базой данных, ссылки 
и  массивы. Рассмотрим использование 
Excel при изучении различных видов рас-
пределений дискретных и непрерывных 
случайных величин. 

Рассмотрим задание на биномиальное 
распределение (Лабораторная работа 
№7):

Задание 1. Построить с помощью про-
граммы Excel, закон распределения и мно-
гоугольник биномиального распределения 
для следующих параметров:

1. n=10; p=0,1;
2. n=10; p=0,5;
3. n=10; p=0,9;
4. n=20; p=0,1;
5. n=20; p=0,7; 

Из категории статистические функции 
выбираем функцию БИНОМРАСПР: 

Изменяя параметры распределения, 

проследить как изменяется контур много-
угольника распределения. Аналогичные 
задания можно сформулировать и для 
вероятностных моделей распределения 
Пуассона, геометрического и гипергеоме-
трического и других распределений. 

Далее, в качестве примера применения 
табличного процессора Microsoft Excel 
рассмотрим следующее задание по ста-
тистике (Лабораторная работа №14):

Используя диалоговое окно анализ дан-
ных, выберите инструмент анализа  гене-
рация случайных чисел и, задав параме-
тры нормального распределения: среднее 
значение 0 и стандартное отклонение 1, 
получите совокупность значений случай-
ных величин определенного объема. С 
помощью другого инструмента анализа 
описательная статистика проведите об-
работку полученных данных и, используя 
итоговую статистику, выведите на экран 
следующие статистические данные: сред-
нее, стандартная ошибка (среднего), ме-
диана, мода, стандартное отклонение, 

Рисунок 3 - Многоугольник биномиального 
распределения (n=10, p=0,5)

По  выведенным данным можно судить 
и о качестве модели. Аналогично студен-
ты могут определить параметры и других 
видов регрессии: параболической, гипер-
болической, логарифмической и пр. и вы-
брать затем наилучшее уравнение связи. 

В заключение можно сказать, что со-
вершенствование  учебного процесса на 
основе  внедрения  современных  инфор-
мационных  технологий  в курсе теории ве-

Значение 
коэффициента b

Значение 
коэффициента a

Среднеквадратическое 
отклонение b

Среднеквадратическое 
отклонение a

Коэффициент  детерми-
нации R

Среднеквадратическое 
отклонение y

F - статистика Число степеней свободы

Регрессионная сумма 
квадратов

Остаточная сумма квадра-
тов

Таблица 3.

дисперсия выборки, асимметрия, эксцесс.  
Постройте интервальный и точечный ва-
риационные ряды. С помощью мастера 
диаграмм постройте гистограмму и поли-
гон частот и относительных частот. Убе-
дитесь, что графики соответствуют пред-
положению о нормальном распределении 
случайной величины.  С помощью встроен-
ной функции ХИ2РАСП из категории стати-
стические проверьте гипотезу о нормаль-
ном распределении случайной величины.

В качестве еще одного примера приме-
нения пакета Microsoft Excel рассмотрим 
выполнение лабораторной работы №15. 

Пусть по имеющимся статистическим 
данным, которые студенты могут сами 
найти в интернете (еще один пример ис-
пользования информационно-коммуника-
ционных технологий), необходимо найти 
соответствующее уравнение линейной 
регрессии, т.е., определить параметры 
линейной регрессии  y=a+bx. Для этого 
используется встроенная статистическая 
функция ЛИНЕЙН. Необходимо запол-
нить аргументы функции в появившемся 
окне.  Для того чтобы вывести дополни-
тельную информацию по регрессионному 
анализу, следует логическому значению 
статистика придать значение 1. После 
выполнения программы, на экране появ-
ляется только первый элемент итоговой 
таблицы.  Для раскрытия всей таблицы 
нужно вначале нажать на клавишу F2, а 
затем – на комбинацию клавиш <CTRL> + 
< SHIFT >+ <ENTER>.  Регрессионная ста-
тистика выводится по следующей схеме:

2
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Значение 
коэффициента b

Значение 
коэффициента a

Среднеквадратическое 
отклонение b

Среднеквадратическое 
отклонение a

Коэффициент  детерми-
нации R

Среднеквадратическое 
отклонение y

F - статистика Число степеней свободы

Регрессионная сумма 
квадратов

Остаточная сумма квадра-
тов

Таблица 3.
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Сегодня Республика Казахстан ставит 
перед собой задачу – выйти на новые 
позиции в рейтинге стран мира в числе 
тридцати наиболее развитых стран. Одна 
из гарантий вхождения в общее мировое 
пространство – высокий социальный и об-
разовательный уровень населения. В рам-
ках вхождения в единую образовательную 
программу, основанную на кредитных 
технологиях, подписано Болонское согла-
шение о внедрении на территории Казах-
стана новой образовательной системы ев-
ропейского образца.

Главной причиной перехода на новый 
образовательный стандарт называются 
возможности интеграции в единое об-
разовательное пространство, получение 
дипломов единого образца, возможность 
обучения в любой стране, входящей в Бо-
лонское соглашение, даже по отдельно 
взятому предмету. Лишь бы количество 
кредитов соответствовало единым стан-
дартам. 

Основой любого образования, как код, 
отражающий объективную реальность, 
является слово. Слово несёт информа-
цию, посредством которой оказывается 
информационное воздействие на обще-

ство. Посредством информации форми-
руется среда, в которой, по Л.Н. Гумилеву, 
происходит формирование человека, жи-
вущего в ней, формирование и развитие 
генетически обусловленного потенциала. 
Если в среде обитания нет условий для 
развития, то это ведёт к срыву генетически 
обусловленного потенциала. Притом, ге-
нетический обусловленный потенциал не 
проявляется в одном поколении, для это-
го требуется время. А вот для обратного 
процесса достаточно и одного поколения. 
(Генетически обусловленный потенциал – 
предопределённость популяции к разви-
тию посредством пробуждения способно-
стей на основе генетической информации 
в благоприятной среде (генофонд)).

Культура же является одним из факто-
ров среды обитания, который воздейству-
ет на людей, формирует в них способности 
и возможности к сохранению генетическо-
го потенциала, одновременно создавая 
условия для развития самой среды обита-
ния.

Однако надо помнить о том, что носи-
телем культуры является не биологиче-
ская популяция, а социальная. Культура 
генетически не наследуется. Её надо вос-

Цвирко Ю.А., старший преподаватель ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

УДК 37
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

И ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Мақалада Қазақстанның білім жүйесінің қазіргі жағдайы және оның алдағы даму жолдары қарастырылған. 

Қазіргі білім саласындағы оқулықтар мен кемшіліктерге терең сараптама жасай отырып, автор дамудың жолдарын 
көрсетуге тырысқан.

The article describes the current situation of the education system of Kazakhstan and ways of its development in the 
future. The author conducted the examination of textbooks and disadvantages, and tried to show the development in 
education at the moment.

роятностей и математической статистики 
позволяет   значительно  повысить моти-

вацию  обучаемых  в  условиях  вынужден-
ного  сокращения  аудиторной нагрузки. 
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питывать через идеалы, оказывающие 
управляющее воздействие на сознание 
человека с помощью родителей, школы, 
института. При этом необходимо помнить, 
что хорошие идеалы создают хороше-
го человека, а плохие идеалы – плохого 
человека. Культура становится безнрав-
ственной, если руководствуется плохими 
идеалами. В качестве примера безнрав-
ственного управления можно привести 
безпризорника. 

Воспитание культурных наследий – за-
дача не одного дня, это ежедневный труд. 
Сделать так, чтобы народ Казахстана со-
хранял, развивал и берёг свои традиции 
(не забывая о том, что культура не может 
развиваться изолированно, что при изо-
ляции происходит вырождение), возможно 
только через воспитание образованных 
и культурных граждан. Только почувство-
вавшие искреннюю систематическую за-
боту государства поколения (несколько 
поколений) станут патриотами своей стра-
ны. Государственные органы управления 
должны нести полную ответственность за 
проводимые реформы, а не эксперимен-
тировать над завтрашним днём.

Сегодня преподавателям мешает за-
ниматься со студентами обилие бумаж-
ной документации. Было бы очень хо-
рошо, если бы учебные планы, рабочие 
программы, методические рекомендации 
и другая различная документация под-
готавливалась методическими отделами 
при министерстве образования, а не на 
местах. Пока что получается, что про-
граммы и всё остальное на разных про-
фессиональных уровнях, и производимая 
документация зависит от субъективного 
восприятия каждого отдельного препода-
вателя. При этом всё-таки, и возможности 
для корректировок должны оставаться 
применительно к условиям на местах. Не-
обходимо добиться такой ситуации, чтобы 
преподаватели занимались не бумажной 
волокитой, а непосредственно обучением 
студентов.

Фактически, преподаватели превраща-
ются в офисных работников, где у каждого 
есть стол, компьютер и горы бумаг. Значи-
мость преподавателя определяется коли-
чеством подтверждающих его заслуги до-
кументов, а не его умением.

Кстати, и количество кредитов (объ-
ём часов) для всех дисциплин при обу-
чении за рубежом в два раза превышает 
количество кредитов внутри страны.  При 
уменьшении количества кредитов авто-

матически уменьшается учебная нагрузка 
преподавателей, а значит, появляется не-
обходимость увеличения количества пре-
подаваемых предметов, так как оплата по 
прежнему исчисляется ставками. Но, чем 
больше предметов, тем более поверх-
ностным становится обучение, и, соответ-
ственно, увеличивается объём бумажной 
документации. 

Курс на остепенённость ППС, необхо-
димая и хорошая вещь, но должны быть 
разумные пределы в остепенённости в 
процентном отношении (представьте себе 
армию, в которой одни генералы). В обя-
зательном порядке необходимо ввести до-
ступность к диссертациям по защите науч-
ных званий в библиотеках и в интернете по 
всем направлениям. Открыть к ним широ-
кий доступ населения, чтобы и преподава-
тели, и студенты могли использовать их в 
образовательных процессах.

Кредитная система обучения далеко 
не так совершенна, как может показаться, 
не отработана, не прошла стадию обкат-
ки, всё правится на ходу. Подведём итоги: 
Говоря о системе образования в целом, 
мы можем сделать вывод (на основании 
вышесказанного) о том, что существуют, 
конечно – же, положительные моменты. В 
первую очередь – это намерение руковод-
ства внедрить в образовательный процесс 
компьютерные программы (сегодняшний 
день требует усовершенствований), с той 
оговоркой, что такие программы должны 
быть не в стадии эксперимента, а идеаль-
но отлажены до момента внедрения. Не-
обходимо выстраивать отношения «пре-
подаватель – компьютер – студент» таким 
образом, чтобы преподаватель не тратил 
своё (государственное) время на беготню 
по кабинетам из-за каждого прогула сту-
дента (либо по любой другой причине). 
Пусть бегает сам студент. Но это всё част-
ные моменты, которые когда-нибудь раз-
решатся. Наши преподаватели и не такое 
переживали (одним «бойцом» больше, од-
ним меньше). 

Проблема образования заключена как 
раз в том, что проводимые реформы на-
правлены не на улучшение качества об-
разования, а на стандартизацию, как одно 
из условий вхождения в европейское со-
общество. Делается это системно и мето-
дически, подгоняя цели и задачи к чужим 
интересам. В самом деле, вряд ли кто-то 
станет сознательно и целенаправленно, в 
своих интересах, уменьшать объём учеб-
ных занятий более чем в три раза, утверж-
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дая при этом, что это улучшает качество 
образовательных услуг. Мы все делаем 
ошибки, главное, чтобы не было слиш-
ком поздно эти ошибки осознать. Чтобы 
осталось время, силы и возможности эти 
ошибки исправить. Где сейчас средне-
специальное и техническое образование? 
Даже в самые тяжёлые времена нужно 
планировать качество своей жизни в буду-
щем. И начинать надо со школы, как одной 
из составляющих системы. Той системы, 
которая сегодня формирует грамотность, 
профессионализм и патриотизм тех, кто 
завтра будет управлять государством. 
Можно предположить, что сократив объём 
знаний сегодня, мы в недалёком будущем 
будем иметь недалёких граждан, создаю-
щих такие же законы, такое же общество. 
В этом случае мы будем милостиво про-
сить хоть кого-нибудь управлять нами, 
либо умирать в междоусобных и захватни-
ческих войнах. 

Мрачный прогноз, не правда ли? А ведь 
не так уж и далёк от истины. Оглянитесь 
вокруг, разве никто не видит, с какой скоро-
стью сейчас меняется всё вокруг нас? И в 
какую сторону изменения? Когда-то в шко-
ле мы сдавали экзамены. Конкретный от-
вет на конкретный вопрос, что может быть 
естественней и проще для проверки зна-
ний. Сегодня школьники на ЕНТ пытаются 
угадать, какой же ответ из предложенных 
вариантов правильный. Может быть всё 
оттого, что уже некому оценить правиль-
ность ответа? Отгадайте, кто завтра будет 
водить поезда, управлять самолётами, 
учить наших детей, делать нам операции 
на хирургическом столе, строить атомные 
электростанции? Ответ один. Это те, кого 
сегодня «натаскивают» на сдачу ЕНТ. Те, 
в ком неосознанно формируют «калейдо-
скопическое» мышление. Те, кто отомстит 
нам за то будущее, которое мы все им 
оставили в наследство. 
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УДК 502/504
FORMING LEXICAL SKILLS IN ENGLISH 

BY THE MEANS OF A GAME
Шет тілін үйретуде ойынның маңызы зор екендігі белгілі. Көптеген ұстаздар шет тілін оқытудағы осы әдістің 

әсеріне назар аударады. Ойынның барысында білім алушылардың барлық мүмкіндіктері ашылады. 

Как известно, изучение иностранного языка играет значимую роль. Многие преподаватели используют данную 
методику при изучнии иностранного языка. В ходе игры у обучающихся открываются многие возможности.

It is known about the game’s training 
opportunities for long time. Many outstanding 
teachers have rightly drawn attention to the 
efficiency of the use of games in learning. 
Human abilities, particularly students are 
shown full and sometimes unexpectedly in 
the game.

Game is a particularly organized occu-
pation requiring emotional and mental efforts. 
The game always involves a decision - what 
to do, what to say, how to win? Desire to 
resolve this issue escalates mental activity 
of players. And if a teenager is speaking a 
foreign language while playing, it opens up 
rich learning opportunities. Students do not 

think about it. The game is firstly and foremost 
- an exciting experience for them. That is 
what attracts teachers, including teachers of 
foreign languages . All are equal in the game. 
It is feasible even for weak students.

Moreover, the student with weak 
language training may become the first in 
the game: resourcefulness and ingenuity 
here are sometimes more important than 
knowledge of the subject. Sense of equality, 
the atmosphere of enthusiasm and joy, a 
sense of task affordability - all this allows the 
children to overcome shyness which prevents 
free usage of foreign language words in 
the speech, and has a beneficial effect on 
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learning outcomes. Language material is 
absorbed imperceptibly, and there is a sense 
of satisfaction as «it turns out that I can say 
along with all» [2] .

The main element of the game is to play 
the role, not important which role, but that 
one which helps to play a variety of human 
relationships existing in life. If to isolate and 
put into the base of the game the relationship 
between people, it will be meaningful and 
useful. Regarding developing value of the 
game, it is inherent in the very nature of it, 
because the game - it’s always emotions 
and where emotions are, there is an activity, 
attention and imagination, and thinking is 
working.

Thus, the game - is: 1) the activity (in 
this case, speech), 2) motivation, lack of 
enforcement, and 3) individualized activities, 
deeply personal, and 4) training and education 
in the community and through the collective 
(A.V. Petrovskiy), and 5) the development 
of mental functions and abilities, 6) 
«teaching with passion» (in the words of the 
S.L. Soloveitchik).

Game is considered as a situational-
variable exercise where multiple repetition 
of the speech sample in conditions close 
to real speech dialogue with its inherent 
characteristics, emotion, spontaneity, deli-
berate speech effect opportunity is created.

Games contribute the implementation of 
important methodological problems: 
- creation of children’s psychological 
readiness to speech dialogue;
- providing natural necessity of multiple 
repetition of language material; 
- training students in choosing the right 
speech option, that is a preparation for 
situational spontaneity of speech in general.

Playing form of learning allows you to 
use all levels of learning: from reproducing 
through the transforming activity of the 
main goal - the creative and search activity. 
Creative-search activity is more effective if it 
is preceded by reproducing and transforming 
activity in which students learn teaching 
techniques [3].

Technology of playing form of learning 
aims teaching students to be aware of the 
reasons of learning, his behavior in the game 
and in life, that is to form the objectives and 
programs of their own independent activity 
and predict its short-term results [3]. 

Speaking about foreign languages 
teaching via games and foreign language 
communication, we often turn to the 
classification of games developed by 

E.A. Maslyko. In this classification, games are 
divided into 5 groups, which can be allocated 
within the subgroups.

Group 1 - language games. They 
are intended to form the pronunciation, 
vocabulary and grammar skills, training 
of usage linguistic phenomena at the 
preparatory, precommunicative stage of 
mastering a foreign language. In this group 
there are 5 subgroups: 

1) Phonetic games; 
2) Spelling games; 
3) Games to work with the alphabet; 
4) Lexical games; 
5) Grammar game.
Group 2 - playing exercises for working 

with the lexical and grammatical material. 
Their main task is to manage the educational-
cognitive activity of students and the 
formation of their vocabulary and grammar 
skills, as well as the organization of intensive 
independent work in the classroom in order 
to master the rules of the use of specific 
linguistic units. Game aspect in different 
exercises emphasized differently - from full 
use of gaming activities of students to purely 
didactic games.

Group 3 - games psycho-games for 
learning the skills and abilities of the lexical 
and grammatical processing of speech 
utterances. The main functions of these 
games are: 
1) the creation of the trainees internal visibility, 
required for submission to the training session 
of given situation; 
2) implementation of the didactic framework 
in the form of a learning task to synchronize 
mental and physical activities with a speech 
in a foreign language; 
3) the use of intensive training of lexical and 
grammatical material.

Group 4 - playing exercises for learning 
foreign language communication. They 
allow purposeful practice speech of a foreign 
language learners, training and activation 
within it skills monologue and dialogue 
speech, different types of interaction partners 
in dialogue, formation and formulation of 
multiple functional types of statements 
(descriptions, messages, information, 
evidence, etc.).

The purpose of these games is speech 
training in a foreign language. Teacher tells 
the learner goal of the game that sets them to 
perform various actions, and foreign language 
becomes a means of their performance, 
creating the foundation for the practice of 
foreign language learners’ speech activity.
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«САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАУ» 

ОРТАЛЫҒЫНДА СУДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН 
ЖАҚСАРТУ ШАРАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ 

В статье рассматривается улучшение качества очистки сточных вод  ТОО «КазФосфат»   

The article deals with improving the quality of wastewater treatment LLP «Kazphosphate»

Өмір сүріп жатқан ғасырымызда әрбір 
мемлекеттің өркениетті қауіпсіз дамуы 
үшін, негізгі үш мәселеге назар аудару 
қажет. Олар: мемлекеттік саяси бағыты, 
экономикалық тәсіл және экологиялық 

жағдайы. Саяси бағыт – ол мемле-
кет басшыларының, саясаткерлерінің 
құзырында болса, ал экономика-экономи-
ка саласындағы мамандардың қолында. 
Ал – экологиялық жағдай ғалымдардың 

In this group of games there are following 
subgroups:

1) Playing exercises to warm up the voice;
2) Type game interview to enhance skills 

in the «dialogue - monologue to dialogue»; 
3) Games on conjecture;
4) Playing on a joint speech activity and 

communicative interaction;
5) Role-playing games.
5 group games - business games. 

Educational game business is a practical 
exercise simulating various aspects of 
professional activity of trainees and providing 
conditions of complex use of their knowledge 
of the subject of professional activity, 
improving their foreign speech, as well as a 
more complete mastery of a foreign language 
as a means of professional communication 
and the subject of study.

The game can also be divided into: 1. 
Games with letters. 2. Word games. 3. Syntax 
game. 4. Games with text. 5. Grammar 
games. 6. Poetic game. 7. Correction game. 
8. Riddles, puzzles. 9. Interactive games [4].

On the lessons to be used for the following 
purposes: the formation of certain skills, 
the development of certain verbal skills; 
learning to communicate, development of 
the necessary skills and mental functions, 

cognition, remembering speech material. 
There are basic organization of the game: 
the lack of any form of coercion with the 
involvement of children in the game, the 
principles of the gaming dynamics, principles 
of maintaining game atmosphere (maintaining 
real feelings of students), the interrelationship 
gaming and gaming activities .

For teachers transferring the basic meaning 
of game action in real-life experiences of 
children, the principles of the transition from 
simple games to complex forms of gaming 
is important. The logic of the transition from 
simple games to complex associated with the 
gradual deepening of diverse content and 
rules of game tasks - from the playing status 
for game situations, from imitation to the 
gaming initiative from local games – complex-
games, from the age aimed  games - to non-
age aimed, «eternal» [ 5].

Thus, we can conclude that the game:
- Particularly organized occupation 

requiring emotional and mental efforts;
- A motivated individual personally 

significant speech activity in which the student 
is trained and educated in the community and 
through the team develops psychic abilities 
and functions, which is based on interest.
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білімділігімен, көрегенділігімен сипаттала-
ды. 

Қазіргі таңда халықты сапалы сумен және 
қажетті мөлшерде сумен қамтамасыз ету - 
мемлекетіміздің негізгі міндеттерінің бірі 
болып табылады. 

Қазіргі кезде таза суды таза қалпында 
сақтау, өндірістік ақаба сулардың тұр-
мыстық және өндірістік ластануын болдыр-
мау, олардың өндірістің тұйық айналымды 
жүйесінде қолданылып, қайта тазартылуы, 
фосфор шлактарын зиянсыздандыру және 
пайдалану өзекті мәселе болып табыла-
ды.  

Яғни, бұл жұмыстың мақсаты – Жаңатас 
қаласындағы фосфор өндірісінің суды пай-
далану тұйық айналымды жүйесінің ақаба 
суларын зиянды заттардан бастапқы 
және модификацияланған шлакпен та-
залау технологиясын жасау және өндіріс 
қалдықтарын минералдық тыңайтқыш 
ретінде пайдалану.

Фосфор өндірісінің суды пайдалану 
тұйық айналымды жүйесінде ақаба су-
лар көп мөлшерде қажет етіледі. Ақаба 
сулардың құрамына кіретін компонент-
тер (фосфор қышқылы, мышьяк, фтор, 
ауыр металдар) өте зиянды және жоғарғы 
реакциялық қасиетке ие, биосфера, 
топыраққа, гидросфераға кері әсерін тигі-
зеді, сондықтан, өндірістік ақаба суларды 
залалсыздандыру, таза пайдалану және 
бейтараптандыру маңызды болып табыла-
ды. «Казфосфат» ЖШС-де күніне барлығы 
5000 м3 залалды өнеркәсіптік ақаба сулар 
айналымда болады.

Құрамында фосфор қосылыстары бар 
мұндай ақаба сулар, пешті цехтардан 
басқа да фосфордың қарапайым бөлігін 
тұндыру әрекеті орындалатын арнайы 
тор арқылы жіберіледі. Пайдаланыла-
тын ақаба сулардың бір бөлігі қайтымсыз 
жоғалады, келесі бөлігі ластанып, бейта-
раптану бекетіне қайта түседі. Қайтымсыз 
ақаба сулар су-жабдықтау жүйесінің сула-
рымен араласады.

Қазіргі таңда таза суды табиғи қалпында 
сақтау, өндірістік ақаба сулардың тұр-
мыстық және өндірістік ластануын бол-
дырмау, олардың өндірістің тұйық ай-
налымды жүйесінде қолданылып, қайта 
тазартылуы, фосфор шлактарын зиянсыз-
дандыру және пайдалану өзекті мәселеге 
болып табылады. Ғылыми жұмыс фос-
форды өндіруде пайда болатын бастапқы 
шлактарды қолданып құрамында зиянды 
заттар кездесетін өндірістік ақаба суларды 
тазалау әдістерін жетілдіруге, экологиялық 

қауіпсіз технологияны жасауға негізделген.
Фосфор өндірісінің тұйық айналымды 

ақаба суды пайдалану жүйесі мен оның 
қалдықтарының қоршаған ортаға әсері 
және өндіріс қалдықтары-шлактарды 
пайдалану әдістері қарастырылған. Фос-
фор өндірісінің ақаба сулары көптеген 
қосындылармен ластанады, олардың ішін-
дегі ең улылары: сары фосфор, фторлы, 
цианитті және күкіртті тұздар, фенолдар, 
фосфин. Осындай зиянды компоненттерді 
қамтитын ақаба суларды су қоймаларына 
жібермеу және қалдықты пайдаға асыру 
арқылы қоршаған табиғи ортаны қорғауды 
және су қорларын тиімді пайдалануды 
ұйымдастыру, өндіріс экономикасын арт-
тыру жолдары қарастырылған. 

Ақаба сулардың қоймадан, концентра-
ция бөлімінен, газ және коттрельді сут 
құрылғысынан шығарылғанда түзетін 
ластағыш қасиеттері болады. Фосформен 
қарым-қатынастан кейін ақаба сулар бой-
ына оны сіңіретіндіктен, оның құрамында 
коллоидті фосфордың майда бөлшектері 
болуы мүмкін. Фосфор мен судың 
әрекеттесуінен рН3 және төменгі дәрежелі 
қышқылдар жасалынады. Концентрация 
үрдісінде суға цианидтік қосылыстар, фто-
ридтер, сульфидтер өтеді де өндірістік 
ақаба сулар өзінің ластағыш қасиетін 
сақтап қалады.  

Ақаба суды тазалау дәрежесі оларды су 
қоймаларына жіберуде тексерілетін талап-
тарымен анықталады және көбінесе ба-
стаушы заттардан тәуелді болады.

Өндірістік ақаба сулар механикалық және 
биологиялық тазалау бекеттерінен өтеді. 
Тараз қаласында жұмыс істейтін «КазФос-
фат» ЖШС өндірісінің су жабдықтау тұйық 
айналымды жүйесінде ақаба суларды 
пайдалану мен тазалау жұмыстары бірге 
қарастырылатын қазіргі кездегі технологи-
ясы (1 сурет) келтірілген.

Фосфор зауытының ақаба суларының 
құрамындағы зиянды заттарды қайта қол-
дануға болатындай дәрежеде тазарту 
қажет. 

Фосфор өндірісінің суды пайдалану және 
суды жабдықтау жүйесінде биологиялық 
тазалау үрдісі толық қарастырылып, та-
залау құрылғыларының жұмыс әрекетінің 
анықтау жолдары мен математикалық 
үлгілері келтірілген. Өндірістегі ақаба 
сулардың механикалық және биологиялық 
тазалаудан өткен соң қайта пайдалануда 
құрамында ауыр металдар мөлшері мен 
ШРК мәні жыл мезгіліне қарай өзгереді. 
Өндірістік ақаба суларды талдау нәтижесі 
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(1 кесте) алынды.
Өндіріс қалдықтарының жақын маңдағы 

аймақтардың фаунасы мен фло-
расына әсерін түсіну үшін олардың 
құрамындағы бастапқы қосылыстар 
түзілімін, қалдықтарды қоршаған ортаға 
жіберетін мекендердегі зиянды және улы 
қосылыстарды, қоныс аудару әдісі мен 
жолын, залалды заттардың адам мен жа-
нуарлар ағзасына әсері анықталды және 
ақаба судың тазалығы зерттелді.

«КазФосфат» ЖШС-де пайдалануға ұсы-
нылатын фосфор өндірісінің бастапқы 
шлактарын зерттеп қрастырамыз. Ақаба 
суды тазалаудың ең тиімді әдістерінің бірі-
сорбенттер ретінде табиғи және жасанды 
заттарды пайдаланатын сорб-циялық әдіс. 
Шлак молекуласының ай-наласындағы 
электрондық бұлт қатаң сим-метриялық 
емес, яғни, молекуланың бір жағында 

электрондық тығыздық (және дербес теріс 
заряд) көп, бұл-электрлік дипольдің жылдам 
түзілуіне келеді. Көрші молекулалардағы 
дипольдерді белсенді етіп аламыз, бұл 
кезде, бастапқы молекуланың теріс оңдық 
заряды көрші тартып алады. Осылай-
ша, молекулалар арасында белсенді 
дипольдер есебінен әлсіз тартылыстар 
пайда болады, бұл-электрондардың 

үзіліссіз әрекетінің нәтижесінде туады 
және жоғалады. Бұл жағдайда, фосфат-
иондардың теріс зарядталған молекула-
лары шлак минералының кристаллдық 
торының оң зарядталған катионына 
химиялық байланысты орнатады, бұдан, 
шлактың беткі қабаты фосфат-иондар-
ды адсорбциялай алатыны дәлелденеді.

Біз құрамында фосфор қосылыстары 
кездесетін ақаба суларды 10 мг/л, 40 мг/л, 
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Сурет 1 - Өндірістік ақаба суларды тазалаудың технологиялық үлгісі

70 мг/л - концентрациялары бойынша 
шлак арқылы тазалауды зерттедік. Бұл  
үшін дистилляциядан өткен суды және 
CuSO4 ∙5H2O мен  NaSO ∙4H2O тұздарын 
пайдаландық.

Шлак жоғарғы дисперсиялық көп-
компонентті жүйеге жатады, оның құрамы 
мен физикалық және химиялық қасиеттерін 
(2 кесте) зерттеуде бастапқы фосфорлық 
шлакта шыны-фаза, псевдоволласто-
нит, ранкинит, ольдгамит минералдары 
қамтылатыны анықталды (2 сурет).

Тәжірибені жүргізу үшін шлакты гра-
нуляциядан өткізіп, майда фракция-
ларын (0,060 мм елек арқылы өтетін 
бөлшектерді) тұтып алып тастадық, 
құрамындағы терімді тұрақты магнитпен 
бөліп алдық. Сорбцияны жүргізу шар-
тын өзгеріссіз қалдырып, 100мл берілген 
ақаба су ерітіндісіне шлактың 50мл 

бөлігін қостық, алынған қоспаны магниттік 
араластырғышпен араластырдық. Ара-
ластыру уақыты 5-40 минут жалғасты, 
ерітіндіні қағаз сүзгі арқылы сүзіп алдық. 
Сүзгіні әдістемеге сәйкес Na2+ иондарына 
талдадық. Шлактағы магниттік фракция 
құрамы магниттік сепарация көмегімен 
анықталды. Шлактың бөлшектерін 
көлбеу беткі қабатқа төгіп, тең қалыпты 
қабатқа келтірдік, беткі қабатынан 10-
15мм биіктікте тұрақты магнит орнатыл-
ды. Магниттің қызметі тоқтағаннан кейін 
шлактың магниттік құрамын бөліп алып 
өлшедік және бастапқы салмақ құрамын 
анықтадық. Алынған нәтижелерге бай-
ланысты, шлак пен ақаба  су ерітіндісін 
байланыстырғанда, негізгі нәтижелерге 
байланысты, шлак пен ақаба су ерітіндісін 
байланыстырғанда, негізгі нәтиже 
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№ Ингредиенттер аты ШРК Жыл мезгілдері

Жаз Қыс

1 Тұздық  құрамының негізгі құраушылары

1.1 Na 20,5 24,6 22,02

1.2 K 18 2,1 1,9

1.3 Mg 0,0005 34,9 30,5

1.4 Ca 4,8 37,2 35,6

2 Микроэлементтер (ауыр және сирек  металлдар)

2.1 Cu 2,1 0,0052 0,0019

2.2 V 0,02 0,0092 0,008

2.3 Pb 0,24 0,005 0,003

2.4 Zn 2,8 0,0034 0,0029

2.5 Ni 0,59 0,0004 0,0005

2.6 Mn 0,2 0,0394 0,04

2.7 Mo 0,03 0,0131 0,012

2.8 Ti 1,7 1,4459 1,098

2.9 Fe 3,1 1,3145 1,32

2.10 Cr 0,07 0,0171 0,011

2.11 Ba 0,1 0,13 0,14

алғашқы 5-10 минутта байқалды. Қоспаны 
байланыстыру уақытын ұзартқаннан таза-
лау дәрежесі маңызды өзгере қоймайды, 
бұл өзгеріс экономикалық тұрғыдан қажет 
емес, себебі, оны араластыруға кететін 
электроэнергия шығыны көп болады.

Бастапқы шлак көлемі (су көлеміне 
қарағанда) 0,2-2%-ды құрайды, рН=7-8 
болғанда 1,4-2%, қышқыл ортада 1% -дан 
аспайды. Нәтижесінде, ерітіндіні тазалау 
дәрежесі өте үлкен және орта есеппен 98-
99%-ға жетеді.

Өндіріс шлактарын пайдаланып фос-
фор қосылыстары бар ақаба суларды 
тазалау механизмі мен оның тиімділігін 
арттыру үшін шлакты тұз қышқылымен 
өзгерту арқылы модификацияланған 
шлактың физико-химиялық сипатын 
анықтау, осыған сәйкес, технологиялық 
факторлар әсерінің математикалық үлгісін 
жасау және тиімділігін арттыру жолда-
ры қарастырылған. Бұл үрдіс бастапқы 
шлактың негізгі құраушыларын, каналда-
рымен жарылған жерлерін жуып тазалауға, 
салыстырмалы қабаттың  жоғарылауына, 
уақытты үнемдеуге, электроэнергияны 
аз жұмсауға мүмкіндік береді. Берілген 
әдіспен фосфор өндірісінің ақаба су-
ларын тазалау жақсы  нәтиже береді 
және өндіріс қалдығы-шлактың арзан 
тұратындығы  өндіріске тиімді болып та-
былады. Фосфор өндірісінің ақаба суды 

пайдаланады тұйық айналымды жүйесін 
бақылауды және басқаруды автомат-
тандыру жолының математикалық үлгісі 
толық дәлелдемелер арқылы зерттелінген 
және бастапқы шлакты пайдаланатын 
жаңа кешендік технология жасалынған. 
Шлакты шартты көрсеткіштерге сәйкес 
өзгертеміз. 1,0м3 сүзгіден өткізілген ақаба 
суға (АС) модификацияланған шлак 
(МШ) және бастапқы шлак (БШ) қосамыз, 
оларды 20 минут  араластырамыз.

Фосфат-ионнан тазалау тиімділігі 40,56%-
дан (0,1 МШ/100 мл АС) 95,19%-ға дейін 
(0,3 МШ/100мл АС) ауыстырылып тұрады. 
100мл су үшін 0,3г МШ-ты пайдалануда 
біртекті электрөткізгіштік 2,14 рет азаяды.

Фосфор қосылыстары бар ақаба су-
ларды шлакпен тазалауда қоспаның 
біртекті электрөткізгіштігін азайта-
мыз, бұл-бөлінетін бөлшектердің беткі 
қабатында еруін және қиын қосылыстар 
мен сорбциялардың түзілу үрдісін 
көрсетеді. Тәжірибелерге жүгінсек, фос-
фатты қоспаларды тазалау үрдісіне сулы 
ортаның температурасы және рН-ортасы, 
шлак шығыны және тазалау  үрдісінің 
жалғасу факторлары әсер етеді. Бастапқы 
айнымалыларды таңдауда температу-
ра шамасы алынбайды, барлық тазалау 
құралдарында ақаба судың температурасы 
20±3,5˚С аралығында болады, тәуелсіз ай-
нымалылар ретінде, модификацияланған 

Кесте 1
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Сурет 2 - Бастапқы шлак сараптамасы

шлак шығыны, тазалау үрдісінің жалғасу 
мерзімі, рН-ортаның бастапқы мәні 
қарастырылады. Шлакпен тазаланған 
ақаба су нәтижелері (9 кесте) анықталған.

Берілген кестеде тазалаудан өткен ақаба 
сулардың құрамындағы рН орта мәні, 
РО4 концентрациясы мен минералдар 
мөлшері, оттекке биологиялық қажеттілік 
(ОБК5), оттекке химиялық қажеттілік (ОХҚ) 
анықталған. Фосфатты қоспаларды та-
залау тиімділігі ретінде У(%)  көрсеткішін 
бағалаймыз, тазалау үрдісінің сандық си-
патын аламыз және оны қоспалардың 
РО3-иондарын қамтуына қарай тал-
дауда өлшейміз. Қоспадағы фосфат-
иондардың бастапқы концентрациясы 
тұрақты шама - 10мг/л, тәжірибені өткізу 
кезіндегі температура - 18±0,5˚С құрайды.  
Модификацияланған шлакпен тазалау 
тиімділігінің тәуелділігі сызықтық сипатқа 
ие болғандықтан үрдістің математикалық 
жазбасы үшін екінші ретті факторлық 
тәжірибе жоспарымен орындалады. Үлгі 
тиімділік мәнін табуға мүмкіндік береді  
және интерполяция  мен экстраполя-
ция мақсаттары үшін пайдаланылады.
Фосфат қоспаларды тазалау тиімділігі 
келесі көрсеткіштерге тәуелді:
                В=£(ш), В=F(pH), B=I(y),      (1)

Мұндағы, £(ш)-модификацияланған шлак 
шығыны, F(pH),-рН-ортаның бастапқы 
мәні, I(y)-тазалау үрдісінің жалғасу  уақыты.
Тәжірибеде математикалық жоспарлау 
әдісі қолданылды. Сызықты емес үлгіні 
алу үшін және статистикалық талдау үшін 
екінші ретті факторлық тәжірибе пайда-
ланылды. Құрылғы математикалық үлгі 
арқылы тиімді мәндерді анықтаймыз, 
интерполяциялық және экстраполяциялық 
зерттеулер жүргіземіз. Факторлық 
тәжірибе сызықты емес бағдарламалау 
көпмүшеліктерін сипатау үшін қажет. 
Екінші ретті факторлық тәжірибе 
жоспарының ротатабельдік шарттарын 
орындау үшін арнайы таңдалған «түйін» 
нүктелер бөлігін және нөлдік нүктелер 
санын таңдау жоспары тиімді ету шар-
тына тәуелді. Математикалық үлгіні құру 
үшін екінші ретті ротатабельді жоспар 
алгоритмі таңдалынды. Тәжірибе жоспа-
рын жүзеге асыруда регрессия теңдеуінің 
коэффициенттері есептелді, талдау мен 
теңдеудің сараптамасын ЭЕМ-ді пай-
даланып қолданбалы бағдарламада 
орындадық, регрессия коэффициенттері 
есептелінді:
У= 47,75 +2,4х1 +2,32х2-3,1х3-0,52х1х2-
0,67х1х3-5,3х2х3+6,3х12+2,2х22+7,4х32                 
                                                                  

(2)
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2 кесте - Фосфор өндірісі шлактарының физикалық-химиялық
сипаттамасы

Шамасы Өлшемі Мәні
Бөлшектердің орта диаметрі Мкм 4,3

Ылғалдылық % 0,05
Суда еруі % 15±0,5
0,5н HCl-да еруі % 22±0,5
1,0н HCl-да еруі % 29±0,5

2,0н HCl-да еруі % 36±0,5
Сулы ортадағы - 7,98
Магниттік фракция құрылымы % 10
Бетіндегі тығыздық г/см3 1,205
Негізгі тығыздық г/см3 2,4
Салыстырмалы беткі қабат м2/кг 574,9
СаО+MgO құрамы % 10,4

3 кесте - Шлакпен тазаланған ақаба су нәтижелері

Шлак 
шығыны, г/л

рН РО4 концен-
трация, мг/л

Минералдар 
мөлшері, %

ОБҚ5,
мг/л

ОХҚ, мг/л

Тазаланбаған ақаба су
1 8,5 4,0 45,15 369,3 623,3
2 8,57 4,23 63,3 395,6 589,6
3 8,56 4,21 62,5 399,5 612,8

Бастапқы шлак
1 8,25 3,79 38,77 345,5 581,1
2 8,15 2,55 58,80 300,9 501,6
3 8,24 2,63 57,50 315,4 549,6

Модификацияланған  шлак
1 8,12 3,46 44,10 250,7 494,3
2 8,01 1,24 79,96 160,5 402,2
3 7,84 1,65 73,34 178,1 424,3
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Теңдеудің адекваттылығы Фишер шар-
ты бойынша анықталды. Шарт бойын-
ша есептелінген теңдеу мәні 2,32-ге тең 
және кестелік мәні - 5,05-тен жоғары емес. 
Табылған регрессия теңдеуі фосфатты 
суды шлакпен тазалау үрдісіне сәйес және 
анықталған үлгі- қажетті тәуелділікті 95% 
дәрежеде сипаттайды.

Ақаба суды шлакпен тазалау үрдісінде 
(3 сурет) судың құрамындағы ОХҚ, ОБҚ 
мәндеріне сәйкес тазалау тиімділігі 
анықталған.

Сурет 3 - Су пайдалану жүйесінде шлакты
 пайдалану нәтижесі.

Суреттен ақаба суды тазалау тиімділігінің 
сенімді интервалы 99,58±0,90 құрайтыны 
байқалды.

Ақаба суды модификацияланған шлакпен 
тазалауда фосфаттан тазарту тиімділігі 
жоғарылайды, оның құрамындағы ОБҚ 

және ОХҚ мәндері және зиянды заттар аза-
яды, фосфатты су қоспаларын тазартуда 
рН ортасының мәні модификацияланған 
шлак үшін 7,65-тен 7,32-ге дейін (шлак  
шығыны - 1,0 г/л) ауытқиды. Тәжірибе 
нәтижелері анықталған (4 сурет). Сурет-
тен байқалып тұрғандай, ерітінді тазалау 
дәрежесі өте үлкен және орта есеппен 98-
99 пайызға жетеді. 

Модификацияланған шлакты «КазФос-
фат» ЖШС де қолдану құрамында зиянды 
заттары көп ақаба суларды тазалаудың 
биологиялық тазалау кезеңінде үлкен 
қажеттілік тудырады  және қолдану 
нәтижесі тиімді болды. 

Тәжірибе шарттарының есептелуі 
нәтижесінде регрессия теңдеуі табиғи ор-
тада келесі түрге келеді: 

У=153,95-260Х1+0,708Х2+3,96Х3-
0,99Х1Х2 -0,756Х1Х3 -0,502Х2Х3+

+142Х12+   +0,352Х22 +0,414Х32                                 

Фосфор өндірісінің ақаба суларын та-
залау құрылғысының ұсынылатын 
технологиялық сызбасында (5 сурет) 
тазалау үрдісі үшін 4-ыдыста 0,5 л тұз 
қышқылының ерітіндісі дайындалады.

Бұл ыдысқа 3-дозатордан концентрация-
ланған тұз қышқылы 2-дозатодан 
тазартылған ақаба су жіберіледі. 
Дайындалған қышқыл қоспасы

Сурет 4 - Шлак арқылы тазалау дәрежесінің араластыру уақытына тәуелділігі.

(3)
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Сурет 4 - Шлак арқылы тазалау дәрежесінің араластыру уақытына тәуелділігі. Белгіленуі:
1 - концентрацияланған тұз қышқылы орналасқан ыдыс, 2 - таза су дозаторы, 3 - өлшемдік ыдыс, 
4 - 0,5 л тұз қышқылының ерітіндісін араластырғыш, 5-шлак дозаторы, 6 - 0,5 л тұз қышқылының 

ерітіндісі, 7 - пропеллерлік араластырғыш, 8 - барабандық дозатор, 9 - тік араластырғыш, 
10 - тік қондырма, 11 - шлам жинақтауыш.

5 сурет - Фосфор өндірісінің ақаба суларын шлакпен тазартудың ұсынылатын технологиялық үлгісі

технологияларының автоматтандырылған 
басқару жүйесі (АБЖ) құрылды.

Құрылған АБЖ (6 сурет) арқылы фосфор 
өндірісінің су пайдалану тұйық айналым-
ды жүйесінің ақаба суларын анықтаудың 
ыңғайлы және нақты нәтижесі ұсынылады. 

Жасалынған алгоритм мен програм-
малардың орындалуы ақаба сулардың 
сапалық және сандық құрамы жай-
лы мәлімет алуға мүмкіндік береді, ол 
қоршаған ортаның жүйелік экологиялық 
мониторингінің ажырамас бөлігі болып та-
былады.

Ағын суды тазалағаннан кейінгі қалды-
қтардан тиімді минералдық тыңайтқыш 
алу үрдісі және фосфор өндірісінің тұйық 
айналымды су пайдалану жүйесінің 
шлак қалдықтарының қоршаған ортаға 
тигізетін экологиялық - экономикалық 
зияндылығын есептеу және оларды бо-
дырмау шаралары қарастырылған: ағын 
суларды өндіріс қалдығы-шлакпен та-
залау үрдісін жүргізгенде суды тазар-
ту шламдары түзіледі, олар-шлактың 
кейбір құрамын қамтитын болғандықтан, 
егіс алқаптарына тыңайтқыш ретінде 
пайдалану жұмыстарын зерттейміз.  
«КазФосфат» ЖШС-нің су тазалаудан 
кейінгі шлактарының қажетті дәрежеде 

7-араластырғышқа түседі. Осы кезде ба-
рабанды 8-дозатордан шлак жіберіледі. 
Шлак 1,5 сағат аралығында  суспензиялық 
шайқалтып араластыру жолымен мо-
дификацияланады. Тазалауға қажетті 
судың температурасы 20+3,5˚С және 
9-тік араластырғыш ыдыста моди-
фикацияланған шлак суспензиямен ара-
ластырылады. Ақаба суды реагентке 
жіберу уақыты 15-минут жүреді, бұдан 
соң, су 10-тік қондырмаға жіберіледі, 
тазартылған су декантациялық қалдықтан 
бөлініп шығарылады. Тазаланған 
судың бір бөлігі 2-дозаторға түседі 
және қышқылдық қоспаны дайындауға 
бөлінеді. Тік қондырмадағы шлам 11-шлам 
жинақтауышқа түседі және пайдалануға 
жіберіледі. Биологиялық тазалау 
құрылғыларында модификацияланған 
шлакты пайдалану барысында бірінші 
ретті тазалағыш қондырмаға дейін 
шлакты-өндіріс қалдығын қосу тиімді 
нәтижеге жеткізеді.

Жұмыс нәтижесінде фосфор қосылыс-
тары бар ақаба суды шлакпен тазартудың 
технологиялық  сызбасы  жасалынды 
және  өндірістің  су  пайдалану  жүйесінің  
экологиялық және эконимикалық бағасын 
анықтауға арналған фосфор өндірісінің 
суды жабдықтау және  суды падалану жүйесі 
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Ақаба су ағындарын  
жіберу 

Ақаба су  тазалығын  
анықтау 

Биологиялық тазалау 

Тазалау  құрылғыларында су тазалау 
нәтижесін  анықтау 

Нәтижелерін анықтау 

Соңы 

Шлакпен тазалау кешені 

Шлак пен шламды  бөлу 

Ақаба суларды тазалау  
нәтижелері 

Сурет 6 - Автоматтандырылған басқару жүйесінің сызбасы.

топыраққа қосылғанда өсімдіктердің 
дамуына әсерін зерттеуге арналған 
бірнеше тәжірибелер жүргізілді. Тәжірибе 
жүзінде Тараз қаласының қара топырағы 
алынды, оның құрамында 4,7% шірінді, 
56мг/кг белсенді фосфор, 107 мг/кг Ка-
лий, 0,7мг/100г алюминий қамтылды. 
Катиондық алмасу сыйымдылығы 25мг-
экв/100г.

Өлшемі, қалыбы, сыртқы түрі мен 
толықтығы бойынша сұрыпталған би-
дай мен  пияз дақылдары дайындалған 
топыраққа 0,5 см тереңдікте жекеле-
ген пластикалық қалыпқа отырғызылды. 
Ауыл шаруашылық дақылдарының әр 
қалыбы дайындалған шлак ерітіндісімен 
суғарылды. Бір қалыпты басқа дақыл 
түрлерімен салыстыру үшін таза сумен 
суғарылды. Өндіріс қалдықтарын қосудың 
тиімді шамасын анықтау мақсатында су 
тазалаудан кейінгі шлак пен шламның 
келесі концентрациялар бойынша (%): 0,5; 
1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5  топырақпен араласқан 
қоспасы дайындалды. Пайдалану ал-
дында топырақ қоспалары сулылық-
дымқылдығы 70 пайыздан аса дистилля-
циядан өткен сумен бірге  2 ай аралығында 
шлак компоненттерін тасымалдау үшін 

құйылып тұрды.
Тиімді нәтижеге топыраққа 2,0% шлакты, 

2,5% шламды қосу арқылы жететінімізді 
алынған нәтижелерден байқауға бола-
ды. Ең сезімтал дақылдар жүгері мен 
пияз болып табылды. Шламның 3,5% 
концентрациясын пайдалануда тамыр 
жүйелерінің қысқаруы және 3,5%-ға 
дейін шлакты пайдалануда биосалмақ 
дәрежесінің төмендеуі көрініс табады. Ең 
үлкен нәтиже мәніне зиянды әсері тамыр 
жүйесінің ұзындығын азайтқанда және жер 
асты биосалмағының төмендеу шамасына 
жетеміз.

Істелінген жұмыстарды қорытындылайтын 
болсам  «Санитарлы –эпидемиологиялық 
сараптау» орталығында судың эколо-
гиялық қауіпсіздігін жақсарту шараларын 
әзірлеу тақырыбы жан-жақты талданып, 
ашылып жазылды. 

Бұл жұмыстағы негізгі идея «СЭС» 
орталығында «КазФосфат» ЖШС өндірі-
сінің ақаба суларды пайдалану мен та-
залау жұмыстарын жақсарту, өндіріс 
қалдықтары көмегімен жүзеге асыруға 
негізделген. 

Фосфор өндірісінің тұйық айналымды су 
пайдалану жүйесі мен оның қалдықтарының 
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қоршаған ортаға әсері қарастырылған 
және өндірісте қолданылатын ақаба судың 
құрамы анықталған.

Өндіріс қалдығын пайдаланып құрамын-
да фосфор қосылыстары бар ақаба суды 
тазалаудың физикалық сорбция, хемо-
сорбция және реагенттік тазалау үрдістері 
қарастырылып, шлактың беткі қабаты фос-
фат-иондарды адсорбциялай алатындығы 
қарастырылып, шлактың беткі қабаты фос-
фат-иондарды адсорбциялай алатындығы 
дәлелденген және ұзақтығы 5-10 мин 
уақытында ақаба суды тазалау нәтижесі 
байқалады, тазалау дәрежесі 98-99%-ға 
жетеді.

Өндіріс қалдығын тұз қышқылын пайдала-
нып модификациялауды зерттеу арқылы 
модификацияланған шлактың физикалық-
химиялық сипаты анықталған және фос-
фор өндірісінің суды пайдалану жүйесінде 
бастапқы және модификацияланған шлак-
ты пайдалану үлгісі жасалынған.

Зерттеу барысында өндірістік суды та -

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Александрович И.А. Проектирование водосеабжения канализации. Информационный реферативный  
сборник. IV серия. Вып. 3(72). - М.:Союзводоканалпроект, 1971. - 6,15.
2. Аскаров А.А., Шакиров А.Т., Лесбекова Г.А. и др. Руководство по обеспечению безопасности  питьевой 
воды для населения. – Астана:«эталонный центр», 2007. - 53 с.
3. Ауланбергенов Ә.А., Мал шаруашылығы нысандарын сумен жабдықтау, садыра ағындысын тасымалдау 
және өңдеу технологияларын жақсарту. – Алматы: «Нур - принт», 2009. – 42 б.
4. Баешов А. Экология және су проблемалары. – Алматы: «Дәнекер», 2003.– 224 б.
5. Булегенов Г.Р., Сарқынды суды биологиялық тазартуға арналған шағын қондырғыны жетілдіру. Авторефе-
рат. – Алматы: «Копир & Ка», 2008. - 22 б. 

залауда оттекке биологиялық қажеттілік 
(ОБҚ) және оттекке химиялық қажеттілік 
(ОХҚ) шамалары 30 – 35%-ға, рН орта-
сының өлшемі модификацияланған шлак 
үшін, қышқыл ортада 1,7 шамасында 
төмендейтіні анықталды және фосфор 
өндірісінің ақаба суларынан қоршаған 
ортаға келетін зияндылықты болдырмауға 
бағытталған экологиялық шешімдер жаса-
лынды. Шлакты пайдалану нәтижесінде 
фосфор өндірісінің ақаба суларынан 
қоршаған ортаға келетін экологиялық 
зияндылық шығынын болдырмау жылына 
15 336 мың теңге құрайды. Бұл тәсілдің 
экономикалық және экологиялық жағынан 
өте тиімді екені анықталған. 

Қорыта келе суды табиғи қалпында сақтау, 
өндірістік ақаба сулардың тұрмыстық және 
өндірістік ластануын болдырмау, олардың 
тұйық айналымды жүйесін қолданылып, 
қайта тазартылуы, фосфор шлактарын зи-
янсыздандыру және пайдалану мәселесі 
толық өз шешімін тапты.

В 1997 году столица Казахстана была 
перенесена из города Алматы в город Ак-
мола, которая  в 1998 году получала новое 
название - Астана. Это событие дало на-
чало уникальному эксперименту в области 
градостроительства и архитектуры Казах-

стана, согласно которому областной центр 
должен был превратиться в главный город 
страны с соответствующим архитектур-
ным обликом. Здесь развернуто масштаб-
ное строительство, активно ведется ре-
конструкция существующих зданий [1]. И в 

Жумадиль А.Н., магистр, преподаватель ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

УДК 745/749
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЦВЕТОВОМУ И СТИЛЕВОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В ГОРОДЕ АСТАНА
Біздің астанамыздың өсуіне байланысты жаңа құрылыс нысандарының саны өсуіне әрбір жаңа құрылыстың 

өзіндік қайталанбас сәулеті бар. Бұл конструктивтік шешім, стилдік бағыт, сонымен қатар ғимараттар мен 
кешендердің түстік көріністері. Жекеленген сәулет және оның сипаттамасы немесе басқа тұрғын үй арқылы 
адамдардың аңғаруы, сезімі, көңіл күйі байқалады.

With the growth of our capital increases the number of new buildings. Each new building has its unique architecture. And includes 
the design solution, stylistic direction, as well as the color scheme of residential buildings and complexes. With the help of individual 
architecture and character of a residential house there are certain sensations, feelings, emotions, perception in humans.
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своей рукописи «Евразия» Н.А.Назарбаев 
в 2008 году говорит: «Создавая и строя 
Астану, новую столицу Казахстана на бла-
гословенных берегах Ишима, мы  прежде 
всего помнили о том, что столица – это не 
просто совокупность построек, пусть даже 
весьма продуманная. И, несомненно, сто-
лица – это оптимальная среда обитания 
для городского жителя. Необходимо было 
не только построить некоторое количе-
ство домов согласно Генеральному плану 
и вдохнуть в них жизнь. Необходимо было 
создать такие условия, в которых столич-
ный житель мог цивилизованно работать и 
отдыхать» [2].

В настоящее время по мере перемеще-
ния с правого берега в сторону левобере-
жья Астаны, то можно увидеть как уютный 
и зеленый старый город постепенно - по 
мере продвижения - уступает место ши-
роким светлым проспектам с высотками 
ультрасовременного дизайна. Ну и ко-
нечно рост городского населения повлек 
за собой массовую постройку жилых до-
мов, комплексов. Одной из характерных 
тенденций последних годов в цветовом 
решении фасадов жилых зданий, объемы 
которых несколько вытянуты по верти-
кали, является активное использование 
классического трех частного членения по 
высоте на «основание», «тело» и «венча-
ние» здания. При этом «основание», со-
стоящее из первых 2-3х жилых этажей или 
технического этажа, оформляется в более 
темных цветах по сравнению с верхней ча-
стью фасада и, как правило, имеет грубую 
рельефную фактуру под рустовку (за счет 
использования железобетонных плит с со-
ответствующей фактурой или рельефной 
штукатуркой). Или, что используется гораз-
до реже, они имеют более детальную про-
работку по сравнению с общим объемом 
(Рисунок1). В последнем варианте оформ-
ления «базы» можно встретить использо-
вание сочетание различных отделочных 
материалов: облицовочного кирпича и 
штукатурки разных цветов со вставками 
кирпичных поясков и т.п. «Тело» здания, 
или основная часть фасадной плоскости 
может быть однотонным или иметь по-
этажную, или с каким-либо другим шагом, 
рассечку в виде штукатурных поясков вы-
деленных цветом из общей поверхности 
стены. Иногда к ритму горизонтальных по-
лос присоединяется ритм вертикальных 
элементов, образованный из подчеркну-
тых цветом эркеров и лоджий. В качестве 
«венчания» здания может использоваться 

смена цвета покраски верхних этажей на 
более светлый и легкий; выделение бо-
лее ярким и чистым цветом технического 
этажа; используются контрастирующие с 
общей поверхностью стены стальные по-
крытия сложных кровель; широкие венча-
ющие здания карнизы; встречается при-
сутствие фриза и аттика, декорированного 
бетонными вставками; а в ряде случаев 
используются металлические конструкции. 
Подобные композиции цветового решения 
фасада получают широкое распростране-
ние в панельном и кирпично-монолитном 
строительстве, что ранее было не харак-
терно для подобных технологий [3, 4, 5].

Рисунок 1 - Фасад жилого дома, имеющий 3-х 
частное деление фасада, г. Астана

В цветовой композиции фасадов точеч-
ных односекционных жилых домов можно 
встретить цветовые акценты расположен-
ные в верхней части фасада, вместе с со-
седними зданиями создающие определен-
ный ритм. Эти цветовые элементы изна-
чально рассчитываются на восприятие 
с больших дистанций, поэтому здесь ис-
пользуются насыщенные цвета, контра-
стирующие с основной поверхностью сте-
ны (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Фасад с ритмичными цветовыми 
акцентами, г. Астана
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В композиции цветового решения фа-
садов здания, обладающих большой про-
тяженностью и имеющих встраиваемые 
посещения служб обслуживания, можно 
встретить цветовые композиции, под-
черкивающие наличие в доме разных 
функций. Нижние этажи, имеющие обще-
ственные назначение, окрашиваются в 
какой-либо определенный цвет, верхние 
этажи – в другой. Отличительной особен-
ностью, характерной для современной 
архитектуры, становится компоновка ниж-
них этажей с общественной функцией не в 
ровный постамент для верхних этажей, а в 
некую ступенчатую форму, имеющую свою 
систему декоративных и конструктивных 
элементов, создающих свой характерный 
ритм на фасадной плоскости. В верхних 
этажах может присутствовать ритм гори-
зонтальных полос, образованный цветны-
ми ограждениями балконов, лоджий или 
декоративными поясами, длина которых 
не совпадает с общей протяженностью 
фасада [3, 6, 7].

В цветовом оформлении нижних эта-
жей можно встретить радикальные реше-
ния с использованием сильных цветовых 
контрастов для привлечения внимания к 
входной части.

 Гораздо в большей степени в совре-
менной архитектуре распространено стро-
ительство жилых домов, в цветовом реше-
нии которых применяются монохромные 
цветовые сочетания и ахроматические 
тона, часто подобные дома имеют боль-
шие нерасчлененные плоскости, облицо-
ванные каким-либо одним отделочным 
материалом (Рисунок 3). Разновидностью 
их являются кирпичные дома в общей сво-
ей массе однотонные. Это относится как к 
панельным домам, имеющим кирпичную 
облицовку панелей, так и к кирпично-мо-
нолитным домам. Редко можно встретить 
использование мелкоразмерные декора-
тивные элементы и наличие широкого цве-
тового ассортимента кирпича для созда-
ния интересной цветовой композиции на 
фасадных плоскостях. Такие решения как 
правило, ограничиваются двухцветными 
сочетаниями кирпича и штукатурки. При 
этом в вертикальные цветовые столбы 
выделяются эркеры, панели лестничных 
клеток, лоджии. Таким образом, создается 
ритм цветовых масс, полностью повторя-
ющий ритм основных архитектурных эле-
ментов  [36].

В ряде случаев цветовое решение 
фасадов жилых домов строится на круп-

номасштабном делении объема здания 
цветовыми массами. В одном из вариан-
тов цветом выделяются отдельные секции 
жилого дома, создается ритм крупных эле-
ментов, эффективность цветовой компо-
зиции возрастает если дом имеет перепа-
ды этажности и угловые секции. В другом 
варианте отдельные простые составляю-
щие сложного объема наделяются своим 
определенным цветом, что в конечном 

Рисунок 3 - Жилой комплекс с 2-х цветным 
кирпичным фасадом

итоге помогает разобраться в сложной 
структуре самого объема здания [6, 7, 8].

Постепенно увеличивается количество 
жилых домов имеющих большие плоско-
сти стеклянных поверхностей. Несмотря 
на то, что большая площадь остекления 
более характерна для общественных зда-
ний (офисные здания, демонстрационных 
центров и салонов-магазинов), в послед-
нее время она становится популярной в 
жилых домах, оборудованных зимними са-
дами, имеющих рекреационные зоны, или 
сплошное остекленные лоджий. А также 
можно встретить стекло в качестве деко-
ративного отделочного материала для глу-
хих стен. Активное использование стекла 
в отделке жилых домов способствует де-
материализации архитектурной формы 

Рисунок 4 - Жилой комплекс 
«Северное сияние»
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и придает им характер определенной аб-
стракции (Рисунок 4).

По мере роста нашей столицы возраста-
ет и количество новых построек. Большая 
часть новых жилых домов и комплексов 
имеют индивидуальную архитектуру. Та-
ким образом, такие новые строения имеют 
подчеркнутую архитектурную выразитель-
ность, и безусловно выделяются из, так 
называемой фоновой застройки. Это спо-
собствует не только его скорейшему на-
хождению в городе, но и в известной мере 
может стать архитектурной доминантой – 

своего рода визуальным брендом того или 
иного района города. Если разобраться, 
мы очень часто на плакатах и открытках 
видим дома интересные в первую очередь 
своим внешним обликом. С помощью ин-
дивидуальной архитектуры и характера 
того или иного жилого дома складываются 
определенные ощущения, чувства, эмо-
ции восприятия у людей. Если добиться 
всех этих качеств одновременно в архи-
тектурном объекте, то можно считать за-
дачу успешно решенной.
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УДК 528
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ГЕОДЕЗИЯ САЛАСЫНДАҒЫ 

КООРДИНАТТАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ 
ТАҢДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ

В данной статье приведены теоретические  предпосылки  построения спутниковой геодезической сети и уста-
новление единой государственной системы координат на территории Республики Казахстан 

This article presents the theoretical background of building the satellite geodetic network and the establishment of a 
unified state system of coordinates on the territory of the Republic of Kazakhstan

Қазақстан Республикасының 2002 
жылғы желтоқсандағы №1403 Үкімет 
Қаулысымен Қазақстан Республикасының 
аумағында РФ−сы аумағында Пул-
ковск қаласындағы обсерваториясының 
Дөңгелек залында орналасқаннан бастау 
алған координаттардың ортақ мемлекеттік 
жүйесі құрылған. Қазақстан Республика-
сында бекітілген координаттарды құру та-
рихы өткен ғасырдың бірінші жартысынан 
бастау алады. 

Геодезия және картографияның, бас 
басқармасының (одан әрі ГКББ) және 
1942 жылғы маусымдағы Қорғаныс 
министрлігінің Бас Штатының Әскери−
топографиялық басқармасымен (бұдан әрі 
ҚМ БШ ӘТБ) шағын жартылай ості 6378245 
параметрлі, 298,3 қысылған (Крассов-

скийге ұқсатып) эллипсоидын қабылдау 
ұсынылып, референц-эллипсоид ретінде 
КСРО−ның астрономо−геодезиялық 
торабын теңестіруде ортақ шешім 
қабылданды. Есептеулер жүргізілген ко-
ординаттар жүйесін 1942 жылғы коорди-
наттар жүйесімен атауға шешілді. 1942 
жылғы геодезиялық координаттар жүйесі 
1946 жылғы 7 сәуірдегі КСРО Министрлер 
Кеңесінің №760 Қаулысымен енгізілді және 
67 жылдан аса қызмет етуде.

СК-42−ні орнату сондай−ақ, Пулко-
во торабындағы геодезиялық пунктегі 
геодезиялық даталардың бастапқы 
мәндерін шығуды болжады. Шығарылған 
геодезиялық даталар құрамына бастапқы 
пункті Красовскидегі референц-эллип-
соидтіндегі геодезиялық кеңдік пен 
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ұзақтығы топырақ жолағында ауытқуды 
және Красовскидегі алғашқы пунтктегі 
эллипсоидтағы квазигеоидтің биіктігін 
құрайтын бастапқы бағыттағы геодезиялық 
азимуты кіреді. Бұл мәліметтер төмендегі 
қатаң теориялық талаптарды орындағанда 
Жер қойнауындағы референц-эллипсоид 
осіндегі жиынтығының кеңістіктік бағдарын 
анықтайды. Оларға:
- эллипсоидтың кіші осі орта остің қалпына 
параллельді бағытталған;
- нольдік меридианның жазықтығы бастап-
қы астрономиялық меридиандық жазығына 
параллельді;
- референц - эллипсоидтың үстіңгі қаба-
тында геодезиялық тораптың өңделетін 
барлық территориядағы геоидтің үстіңгі 
қабатында орташа ауытқулары жатады.

Көрсетілген жағдайларды орындаудағы 
шынайы қатаңдық барлық пайдаланған 
астрономо-геодезиялық мәліметтердің 
нақтылығымен анықталады және бастапқы 
пунктің нақты таңдауына қатысты емес.

Алғашқы геодезиялық даталардың 
мәні координаттық есептер жүйесімен 
орнатады. Алайда бұл геодезиялық 
тораптың ішкі дәлдігін анықтамайды. То-
раптағы геодезиялық пунктердің өзара 
қатынасының дәлдігі сондай-ақ алғашқы 
пунктің орналасу орнына, сонымен қатар 
алғашқы геодезиялық даталардың мәніне 
қатысты емес. Координаттар жүйесін шын 
мәнінде жер үстінде орындалатын дәстүрлі 
астрономо−геодезиялық өлшемдерді пай-
далану уақытында нақтырақ орнату жалғыз 
мүмкіндік болды. Алғашқы геодезиялық да-
талар  Жер қойнауындағы референциялық 
жүйедегі кеңістіктік жағдайды референц-
эллипсоид бетіндегі әрекет жағдайы және 
берілген территориядағы геоид арқылы 
тек пішін−ара ғана анықтайды. Алайда ре-
ференц-эллипсоид орталығының қалпы. 
Жер массасының қосымша ақпаратты 
қоспағанда белгісіз болып қалады.

СК-42 орнатқан кезде теңестіруге 
ССРО−ның Еуропалық аумағына жайылған 
және координаты  Қиыр Шығысқа дейін 
созылған жіңішке жолақты үлкен бөлікті 
АГС− тың 87 полигоны кірді. 

Өңдеу жобалау әдісі бойынша 
Красовскидегі эллипсоидте орындалды. 
Жобалау әдісі ашық әдіске қарағанда 
геодезиялық өлшемдердің мәліметтерін 
тұжырымдауда теңіз деңгейіндегі Жердің 
референц-эллипсоидтының үстіңгі қабаты 
арқылы болжанды. Квазигеоидтің биіктігі 
мен жауапты құрайтын сызықтардың 
ауытқуларын анықтауда бұндай қажеттілік 

тұжырымдары гравиметрикалық мәлімет-
терді пайдаланумен орындалады. Оларға: 
алдымен топырақтың ауытқуы астрономо-
геодезиялық интерполяцияның дәлдігін 
нақтылауды арттыру және квазигеоидтің 
асыратын биіктіктігін есептеу үшін, со-
дан кейін гравиметриялық әдістің дамуы-
мен квазигеоид биіктігі және топырақтың 
ауытқуын құрайтын сызықтар астрономо−
геодезиялық мәліметтерсіз анықталды [1].

Бұрынғы ССРО аумағында СК-42−ні 
бұдан әрі бірнеше ірі триангуляцилық по-
лигондар блоктарын және 1 класты поли-
гондарды ретімен пайдалануда жүргізілді. 
Әрбір кезекті блокты қосқан кезде блок-
тар шекарасындағы пунктер координат-
тары теңестірілген тораптағы блоктар 
жестикпен пайдаланылды. Полигондар 
жүйесі түрінде құрылған АГС−ті қиындата 
түсу үшін оларды тұтастай 2 класты три-
ангуляциялы тораптарымен толылты-
ру жүргізілді. 2 класты триангуляцияның 
тұтастай тораптары бастапқы ретінде 1 
класты триангуляция пунктеріндегі теңес-
тірілген координаттарды пайдаланумен 
жеке полигондар шегінде бірдейленді. 
Атқарылған жұмыстар нәтижесінде 
Мемлекеттік геодезиялық торап пайда 
болды (МГТ).

Пайда болған  МГТ  бұрынғы Кеңестер 
Одағының игілігі бола отырып, негізінен 
қорғаныс пен жоспарлы экономиканың 
тапсырмаларына жауап берді.

МГТ территориясы бойынша тегіс 
орналасқан және жергілікті жерде арнайы 
орталықтармен бекітілген, олардың ұзақ 
уақыт арасындағы жоспарлы және биіктігі 
бойынша қорғалуын және орнықтылығын 
қамтамасыз ететін геодезиялық пунктердің 
жиынтығын білдіреді.

Қазақстан Республикасындағы МГТ 155 
мың геодезиялық пунктер мен ұзындығы 
76000 шаршы км тұратын тегістелген то-
раптардан тұрады. 

Олардың ішінде 25 787 геодезиялық 
пункті 1 және 2 классты. 1 және 2 классты 
геодезиялық пунктердің сандық көрсеткіші 
1- сызбада көрсетілген. 

Жүйе шаруашылық, ғылыми және 
қорғаныс маңызын орындауда келесі 
негізгі тапсырмаларды шешуге арналған:
- еліміздің барлық аумағында  мемлекеттік 
геодезиялық координаттың референттік 
жүйесін орнату және өрісін кеңейту соны-
мен қатар оны заманауи және болашақ та-
лаптар деңгейінде мақұлдауға;
- еліміздің аумағын картаға түсіруді және 
оның қоршаған теңіз айлағын геодезиялық
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қамтамасыз етуіне;
- жер ресурстарын және жер қойнауын 
пайдалану, кадастрды (мүліктің жергілікті 
жария тізімдемесі), құрылыс, табиғи ре-
сурстарды игеру мен барлауды зерттеуде 
геодезиялық қамтамасыз ету;
- табиғи және техникалық жабдықтармен 
жер бетіндегі, теңіз және аэроғарыштық 
навигация, аэроғарыштық мониторингтік 
алғашқы геодезиялық мәліметтермен 
қамтамасыз ету;
- жердің үстіңгі қабаты мен гравита-циялық 
алаңын және олардың уақыт өте келе 
өзгеріске ұшырауын меңгеру; 
- геодинамикалық құбылыстарды меңгеру  
[2].

1942 жылғы координаттар жүйесінде 
геодезиялық жүйесінде теңестірілген 
блоктардың жалғасуының бірізділігі 
қалыптасқан. Бұл біркелкі геодезиялық 
құрылым болмайды. Бұл блоктардың 
геодезиялық пунктерінің жүйелік және 
кездейсоқтық қателіктерінің әртүрлі деңгейі 
бар. Сондықтан 1942 жылғы координат-
тар жүйесіндегі қоординаттарды құруда 
параметрлердің ортақ жүйесін пайдалану-
да координаттардың жаңа жүйесінде сол 
немесе басқа өңірдегі тура көшіруде зама-
науи талаптарды қанағаттандырмайды. 

Тұтастай алғанда жүйе бойынша СК-42 
формасының өзгертілуінің болуы мүмкін 
емес.  

Координаттардың квадраттық қателік-
терінің орташа биіктігі бағалануы мүмкін 
(бұдан әрі СКО), ол шамамен 3,5 – 4 м. 
тең. СКО дәл осындай дәлдікпен СК-42−
нің жаңа жүйесінде орташа қайта құрылуы 
мүмкін. Координаттардың жаңа жүйесіне 
ортогендік қайта құруда параметрлерді 
жинақтауда ортақ барлық МГТ−ны пайда-
ланады. Бұнда абсолюттік биіктікте 10−ға 

№ атауы саны

1 1 классты триангуляция 
пункті

1905

2 2 классты триангуляция 
пункті

23882

3 3 классты триангуляция 
пункті

20530

4 4 классты триангуляция 
пункті

5286

5 І классты тегістелген 
топырақтық ошақ

3406

6 П классты тегістелген 
топырақтық ошақ

5997

           Сурет 1 - 1 және 2 классты геодезиялық 
пунктердің саны

жетуі және одан да асыру қателіктері бол-
майды.  

1942 жылғы координаттар жүйесі 
ғылымның, экономиканың және респу-
блика қорғанысының заманауи және 
болашақ талаптарына жауап бермейді 
және оны координаттарды анықтауда 
спутниктік әдісті пайдалануға байланы-
сты жаңа технологиялардың топографо-
геодезиялық өндірісінде пайдалану, әрі 
пайдалану тиімділігін төмендетеді [3]. 

Қазіргі таңда қолданылатын СК-42 
құпиялық болып саналады. Мемлекеттік құ-
пияларға жататын геодезиялық пунктердің 
координаттары геодезиялық мәліметтерді 
пайдаланатын қатардағы ұйымдарға 
қол жетімді емес. Ал орта және шағын 
бизнеспен айналысатын субъектілерге 
мемлекеттік координаттар жүйесіне бай-
ланысты жұмыстардан бас тартуға тура 
келеді.   

Шетелдің 1950-60 жылдардағы ядролық 
қаруға қарсы тұру кезеңінде, «дұшпандарды 
жіберу» мен баллистикалық және зымыран 
ракеталарын дәл көздеуге мәліметтер бер-
мес үшін ССРО−да 1963 жылы (СК-63) ко-
ординаттарды арнайы бұрмаландырылған 
жүйесі ойлап табылған және жаппай 
қолдануды тәжірибеге айналдырған. 

СК- 63 КПСС ОК және СМ ССРО−
ның 1987 жылғы 25 наурыздағы №378-
85 Қаулысымен жойылған. Алайда 
бұнда топографо- геодезиялық және 
картографиялық материалдар мен 
мәліметтерді пайдалануға рұқсат етілген. 
Бірақ бұл жүйеде жаңа материалдар мен 
мәліметтер енгізүге болмайды. 

СК-63 ресми түрде 1987 жылы 
жойылған. Ірі елдімекендерде шағын не-
месе жергілікті координаттар жүйесі пай-
даланылады. Координаттардың аталған 
көрсеткіші құпия болып табылмайды. 

Алайда бұл жүйедегі координат-
тарды алу мен пайдалану топографо-
геодезиялық саладағы шағын және орта 
бизнес өкілдерінің субъектілері үшін 
аса күрделі тапсырма. Себебі көптеген 
жағдайда дұрыс емес талаптар қойылады.

Жұмысты және құпия мәліметтерді, 
мемлекеттік құпияны құрайтын  ақпа-
раттарды пайдалану үшін рұқсат сұрауды 
рәсімдеу қажет. Көрсетілген рұқсаттың 
фактіге негізделген ресімдеуі Мемлекеттік 
органдарға немесе ұйымдарға қайтадан 
тіркеледі. Бұлар мемлекеттік құпияны 
пайдалану жұмысына тапсырыс беруші 
ретінде алға шығуға керек  [4]. 

2002 жылғы 28 желтоқсандағы №1403 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекі-
тілген Қаулысымен координаттар жүйесі 
көптеген жағдайда тек қана мемлекеттік 
органдарға ғана емес, сонымен қатар 
азаматтарға және жеке ұйымдарға бағыт-
талмаған координаттардың жүйесін құру 
қажеттілігіне байланысты қатардағы аза-
маттарға және жеке ұйымдарға қол жетімді 
емес.

Қазіргі таңда Қазақстан Республика-
сының аумағында WGS-84 координат 
жүйесінде жұмыс жасайтын навигациялық 
құралдарыдың көптеген саны пайда-
ланылады. WGS-84 координаттардың 
геоорталықтанған жерге ортақ жүйесі 
болып табылады және оны республика 
аумағында пайдалануға заңнамалық және 
нормативті құқықтық актілермен тыйым 
салынбаған. 

Қазақстанда СК-42 және коор-
динаттарды қайтадан анықтау кілті 
құпияландырылған. Ал WGS-84 коорди-
наттар жүйесі ашық пайдаланылады.

Спутниктік технологияны заманауи 
дамытуда Қазақстан Республикасын-
да геодезиялық мәліметтерді құпиялау 
туралы шаралар қолдану мағынасын 
жоғалтқан. 

ТМД елдерінің көпшілігіндегі секілді 
Қазақстанда да ғарыштық ақпараттарды 
қолданудың, жоғары рұқсатсыз түсірім-
дерінің режимдік шектеуі бар.

Нақты мәліметтерді пайдалану бой-
ынша шектеулерге өкілетті орган тек 
Қазақстандық азаматтар мен ұйымдар 
үшін жоғары рұқсатты түсірілімдерді пай-
далану ортасынан шығарады. Осы ретте 
басқа елдерде, соның ішінде Қазақстанда 
ақпаратты еркін пайдалануға болады. 
Шектеулерді алып тастау туралы мәселені 
Ресей Федерациясының ғалымдары Ресей 
Федерациясының Президентімен кездесу-
де көтерді. 

2000 жылғы 1 мамырдағы АҚШ Прези-
денті NAVSTAR жүйесіндегі сигнал-
дарға кіруге болатындығында селективті 

режимді жою туралы шешім қабылданды. 
Бұл азаматтық пайдаланушыларға, соның 
ішінде Қазақстан Республикасы террито-
риясында тұрып жатқан азаматтарға GPS  
навигаторлық жабдықтарға әлдеқайда дәл 
координаттарды алуға мүмкіндік берді  [5]. 

Көрсетілген факторлар режимдік шек-
теулер ғылыми−техникалық өңдемелердің 
заманауи деңгейінде қарама−қарсылыққа 
келгенін растайды және бұл қайта қаралуы 
қажет.

Қазақстан Республикасында Қазақстан 
Республиксының 2012 жылғы 31 желтоқ-
сандағы «Қазақстан Республикасында 
2013-2016 жылдарға арналған  геоде-
зия мен картографияны дамыту туралы 
бағдарламаны бекіту туралы» №1455 
Қаулысына және «Қазақстан Республи-
касында жоғары дәлдіктегі спутниктік 
навигациялық жер үсті инфроқұрлымының 
жүйесін құру» жобасына сәйкес сапалы 
жаңа жүйені, координаттарды құру бойын-
ша жоспарлы жұмыстар жүргізіледі. Бұл 
экономика, қорғаныс және геодезиялық 
мәліметтердегі нақты ғылым саласындағы 
қажеттілікті толықтай қамтамасыз етеді. 
Қазақстан аумағында заманауи жоғары 
тиімді, ГЛОНАСС\GPS өлшемі негізінде, 
бұдан әрі еуропалық Galileo спутниктік 
технологияларды практикаға терең енді-
рулерді жүзеге асырады. 2013-2016 
жылдардағы іс−шаралар «Қазақстан Ре-
спубликасында 2013-2050 жылдарда инду-
стриалды−инновациялық даму стратегия-
сын» жүзеге асыру жоспарына сәйкесінше, 
Қазақстан Республикасының өңірлік даму 
министрлігі, Қазақстан Республикасы 
ведомствоаралық кәсіпорын комитетімен 
«Спутниктік геодезиялық торапты құру 
және Қазақстан Республикасының аума-
ғында ортақ мемлекеттік координаттар 
жүйесін орнату» инвестицияланатын жоба 
негізінде жер ресурстарын басқару бойын-
ша технико-экономилық негіздеме (ТЭӘ) 
әзірленді  [6]. 
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УДК 528
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТАХ

Бұл ғылыми ғылыми мақалада қазіргі замаңғы TRIMBLE S06 BLUETOOTH электронды тахеометрінің техникалық 
мінездемесі  техникалық мінездеме және жұмыс істеу жүрісі  қарастырылады. Оларды ғимараттардың құрылысында, 
сонымен қатар ізденіс жұмыстары кезіндегі геодезиялық қамтамасыздандыруда қолдануын қарастырады

This article discusses the scientific and technical characteristics of the progress of modern electronic tachometers 
TRIMBLE S06 BLUETOOTH and their application in the field of geodetic support the construction of buildings and 
structures as well as surveying work.

Мы знаем, что требования к качеству 
строительной продукции с каждым годом  
быстро растут. Возрастает и необходи-
мость постоянного   повышения    общего 
технического уровня  строительных  работ,  
надежности,  долговечности, эстетичности, 
технологичности топографо-геодезическо-
го производства. Современный геодезиче-
ский  прибор сегодня  - это  продукт  высоких 
технологий, объединяющий  в  себе  по-
следние  достижения  электроники, точной  
механики,   оптики,   материаловедения  и   
других   наук.  А  использование спутнико-
вой навигации систем GРS-Глонасс (в том 
числе  и в целях геодезии) - можно смело 
считать новым достоянием  цивилизации. 
Конкуренция   на   международном    рынке   
электронных  тахеометров обусловливает  
их    непрерывное    совершенствование,     
заставляя производителей  находить  все  
более  эффективные  решения,   упро-
щать процессы измерений и использовать 
максимально удобные пользовательские 
интерфейсы, создавать интегрирован-
ные  системы, комбинирующие  функции 
компьютеров, тахеометров, спутниковых 
приемников, инерциальных систем. Со-
временные тахеометры  значительно раз-
личаются  не только  своими технически-
ми характеристиками,  конструктивными  
особенностями,  но  и прежде всего ори-
ентацией на конкретного пользователя 
или  определенную сферу применения. 
Поэтому тахеометры  можно также клас-
сифицировать  по их предназначению для 
решения  конкретных задач. Точность и  
дальность измерений  в   данном  случае   
уже  не   играют  существенной   роли.

Тахеометр Trimble S6 –  один из самых 
производительных тахеометров в мире. 
Он позволяет обеспечить проведение 
практически всех видов топографо-гео-
дезических работ, начиная от развития 
обоснования и заканчивая разбивочными 
работами,  включая вынос в натуру циф-
ровых моделей поверхностей (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Тахеометр Trimble S06 
BLUETOOTH

Лазерный дальномер прибора имеет воз-
можность измерений как с использовани-
ем призмы, так и без нее. Кроме того,  при 
работе с призмой имеется возможность 
производить измерения в стандартном 
режиме и режиме усиленного сигнала, 
дающего возможность измерений увели-
ченной дальности. Тахеометр Trimble S6 
имеет встроенный в крепление контрол-
лера на веху активный радиомодем, что 
дает возможность производить работы 
в роботизированном режиме. При таком 
виде работ  контроллер крепится на вехе 
с отражателем, веха устанавливается в 
точке съемки. Держащий веху исполни-
тель работ с контроллера подает сигнал 
по радиоканалу на тахеометр для запуска 
измерений. Одновременно производится 
измерение длины линии, вертикальных 
углов и расстояний. На экран контроллера 
выводятся не только эти данные с учетом 
коллимационной ошибки и места нуля, но 
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и горизонтальное проложение, превыше-
ние, уклон линии, координаты измеренной 
точки. 

Измерительный блок тахеометра устроен 
следующим образом. Механический дат-
чик угловой системы встроен в корпус сер-
вомотора. Центральный блок состоит из 
оптического диска, лазерного излучателя, 
приемников изображения и сохранения 
угловых данных, но также и для снабже-
ния серво системы данными для угловых 
вычислений. Помимо быстрого получения 
точных углов, система угловых измерения 
компенсирует следующие ошибки:

- Автоматическая коррекция наклона вер-
тикальной оси.

- Автоматическая коррекция коллимаци-
онных ошибок.

- Автоматическая коррекция наклона го-
ризонтальной оси вращения.

- Арифметическое усреднение результа-
тов с целью уменьшения ошибок наведе-
ния.

 Прибор содержит несколько уникальных 
технологий:

 MagDrive Servo (Серво привод). 
В основе этой технологии  лежит прин-

цип использования  электромагнитов для 
транспортных двигателей, аналогичный 
движению поездов на магнитной подушке, 
что обеспечивает инструменту самую вы-
сокую скорость вращения в мире в соче-
тании с малым потреблением энергии. 
Вращение без трения, кроме того,  делает 
вращение прибора практически бесшум-
ным и замедляет  износ инструмента.

В сервотехнологии используются три 

следующих рабочих режима:
Режим движения. Вращение управляется 

серво винтами или самой системой.
Режим торможения. Привод позволяет 

вращать прибор вручную.
Режим удержания. Привод работает как 

закрепительный винт для удержания ин-
струмента в неподвижном положении, 
препятствуя смещениям. Максимальная 
скорость вращения я инструмента состав-
ляет 115 градусов в секунду.

Sure Point (Точная фиксация точки).
Тахеометр Trimble S6 удерживает точное 

наведение, активно корректируя неже-
лательное воздействие ветра, вибрации, 
толчков или проседания. Суть техноло-
гии заключается в том, что после уста-
новки инструмента в рабочее положение 
на станции, прибор «запоминает» его и 
корректирует измерения в случае его из-
менения.  Двухосевой компенсатор авто-
матически исправляет горизонтальные и 
вертикальные углы отклонений от отвес-
ной линии, вызванных нарушением гори-
зонтирования. 

Target ID (Идентификатор цели).
Данная технология позволяет инструмен-

ту работать с различными отражателями, 
разной формы, а также характеристиками. 
В частности, с таким тахеометром могут 
работать как пассивные отражатели, так и 
активные, в режиме автоматического сле-
жения за отражателем и активного их по-
иска. Кроме того, при работе с активным 
отражателем в роботизированной съемке 
один тахеометр может работать с 8 актив-
ными отражателями, не путая их [3].

   Trimble S06

Точность    5»

Автоматический компенсатор    Двухосевой, ±6’

Дальность измерения    2500 м

Точность (СКО)    ±3 мм + 2 ppm

Безотражательный режим    300-400 м

Точность безотражательного режима    2 мм + 2 ppm

Увеличение зрительной трубы    30x

Оптический трегер    Встроенный трегер

Минимальное измеряемое расстояние    2 м

Подсветка сетки нитей    Переменная(10 уровней)

Время работы    Около 6 часов от одной батареи

  Вес прибора, кг    5,25

Рабочая температура    от –20°C до + 50°C

Интерфейс связи    USB, последовательный, Bluetooth®7

Дальность при съемке в режиме Robotic(дистанционное наве-
дение) 

   500-700 м

Таблица 1 – Технические характеристики
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Применение тахеометров TRIMBLE S06 
в топографо-геодезических работах

Топографическая съемка – это  комплекс 
работ, выполняемых с целью получения 
съемочного оригинала топографической 
карты или плана, а также получение топо-
графической информации в другой форме. 
Конечным продуктом при производстве то-
пографической съемки является топогра-
фический план местности (геоподоснова).

Выделяют следующие виды топографи-
ческих работ:

Топографическая съемка общего назна-
чения и (или) ее обновление (корректура) 
масштабов 1:500 - 1:10000 при ведении 
инженерных изысканий для строитель-
ства, эксплуатации зданий и сооружений, 
ведении кадастров, межевании земель, 
проведении других изысканий и специ-
альных работ; рельефа, трёхмерное мо-
делирование растительности и объектов, 
а также построение векторного плана 
местности. При этом применяется техно-
логия воздушного лазерного сканирова-
ния; получение производных материалов 
аэросъемочных работ в фотографическом 
и цифровом (электронном) видах. Выпол-
нения при помощи летательных аппаратов 
самих аэросъемочных работ.

Инженерно-геодезические изыскания.        
Комплекс геодезических работ по изуче-

нию и съемки ситуации и рельефа на тер-
ритории предполагаемого строительства. 
Включает в себя: - создание планово-вы-
сотного обоснования, топографическую 
съемку, построение крупномасштабных 
планов для снятого участка, составление 
проекта вертикальной планировки.

Геодезические разбивочные работы
В состав разбивочных работ входит: - по-

строение геодезической разбивочной ос-
новы, вынос в натуру главных (основных) 

осей здания и проектных отметок, деталь-
ные разбивочные работы выполняемые на 
разных стадиях строительства от раскопки 
котлована до монтажа технологического 
оборудования.

Исполнительные съёмки.
По мере возведения зданий для опреде-

ления планового и высотного положения 
окончательно установленных конструкций 
выполняют комплекс геодезических работ, 
который называют исполнительная геоде-
зическая съемка. Исполнительной съемке 
подлежат те элементы и части зданий, от 
правильного положения которых зависит 
прочность и устойчивость всего сооруже-
ния. Точность, принятая при исполнитель-
ной съемке, должна быть не ниже точно-
сти разбивочных работ.

Создание геодезических сетей.
Создание, реконструкция, сгущение пла-

новых и высотных геодезических сетей
Наблюдение за деформациями зданий и 

сооружений.
Наблюдения за деформациями пред-

ставляют собой комплекс геодезических 
измерений по результатам которых выяв-
ляют величины деформаций и причины 
их возникновения, также систематические 
наблюдения за деформациями своевре-
менно предупреждают о возможных ава-
риях и нарушениях эксплуатационных ка-
честв сооружений [1].

В современном мире электронные тахе-
ометры все более интенсивно использу-
ются при выполнении топографических и 
кадастровых съёмок, в землеустройстве, 
инженерных изысканиях и других геоде-
зических работах. Развитие электронных 
тахеометров с каждым годом наглядно по-
казывает растущую потребность в инфор-
мации о пространственном положении 
различных объектов.

Таблица 1 – Технические характеристики
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