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ОӘЖ 622.691.4.053 
 
 

Құбырдың қирау жылдамдығына жұмыс пен  
геометриялық параметрлердің және құбыр болатының 

механикалық қасиеттерінің әсері 
 

Жұмабаев Атоғали Аленұлы 

 
техника ғылымдарының докторы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

 
 
Аңдатпа. Мақалада магистральді газ құбырындағы жарықшаның таралу жылдамдығына 
құбырдың жұмыстық және геометриялық параметрлерінің, сонымен қатар, болаттың 
механикалық қасиеттерінің әсерін зерттеу нәтижелері келтірілген. Зерттеу қорытындылары 
көрсеткендей, жұмыстық қысым мен құбырдың диаметрінің үлкеюі қирау жылдамдығының 
өсуіне әкеледі, ал құбыр қабырғасы мен материалдың соққы тұтқырлығының үлкеюі қирау 
жылдамдығын азайтады. 
 
Кілт сөздер: жылдамдық, жұмыстық қысым, құбырдың диаметрі, қабырға қалыңдығы, 
механикалық қасиеттер, газ құбыры, сенімділік. 
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния рабочих и 
геометрических параметров, а также  механических свойств стали на скорость распространения 
трещины магистральных газопроводов. По результатам исследований установлено, что 
увеличение рабочего давления и диаметра труб приводит к увеличению скорости разрушения, 
а с увеличением толщины стенки труб и ударной вязкости материала скорость разрушения 
уменьшается. 
 
Ключевые слова: скорость, рабочее давление, диаметр трубы, толщина стенки, 
механическое свойство, газопровод, надежность. 
 
Abstract. In clause the results of research of influence of working parameters are given and 
mechanical properties became on speed of distribution of a crack of main gas pipelines. By results of 
research are determined, that the increase of working pressure and diameter of pipes  results in 
increase of speed of destruction, and with  increase of thickness of a wall and shock viscosity of a 
material the speed decreases. 
 
Key Words: speed, operating pressure, tube diameter, wall thickness, mechanical property, pipeline, 
reliability. 

 
 

Магистральді құбыр желілерінің қазіргі кезеңдегі құрылысы оның геометриялық 

өлшемдері мен жұмыс параметрлерінің үздіксіз өсуімен сипатталады. Бұл өз кезегінде  

магистральді құбыр желілерін пайдалануда жоғары дәрежеде жауапкершілік пен сенімділікті 

қажет етеді. 

Жарықшаның таралуына газ құбырының материалдар кедергісі көп жағдайда қирау 

жылдамдығына тәуелді [1,2].  
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Қирату жылдамдығы қирату үрдісі мен оның ұзақтығын көрсететін өлшем болғандықтан, 

оның газ құбырындағы жұмыс қысымына, құбырдың диаметрі мен қабырғасының 

қалыңдығына, құбыр болатының тұтқырлық қасиеттеріне байланысты өзгеру тәуелділіктерін 

зерттеу белгілі бір қызығушылық тудыруы заңды.  

Келтірілген тәуелділіктерді анықтау үшін [3,4] жұмыстарынан алынған құбырларды 

пневматикалық сынау нәтижелері мен құбыр желісінің сызықтық бөлігінің үлгілерін сынау 

нәтижелерін [5,6] пайдаланамыз. 

Зерттеу жұмыстары қирату қысымы 5,8...7,6 МПа, құбыр қабырғасының қалыңдығы 12...17 

мм мен диаметрлері 1220...1420 мм болатын құбырларда жүргізілді, ал болаттың тұтқырлық 

қасиеттері стандарты үлгілерді (KCV) сынау барысында алынған материалдың кедергісі 

бойынша бағаланды.  

Газ құбырларының параметрлері мен материалдың қасиеттеріне байланысты қирау 

жылдамдығының өзгеруі  1-кестеде келтірілген.  

Мәліметтерді сараптау нәтижелері көрсеткендей, құбыр диаметрінің үлкеюі қирау 

жылдамдығының өсуіне, ал қабырға қалыңдығы мен құбыр материалының соққы 

тұтқырлығының үлкеюі керісінше қирау жылдамдығын азайтады. Қирау қысымының 

үлкеюімен қирату жылдамдығы бірталай өседі.  

Қорыта айтқанда, анықталған тәуелділіктер қирау қысымы мен құбыр диаметрі үлкейгенде 

және құбыр болатының тұтқырлық қасиеттері кішірейгенде қирау жылдамдығының өсетінін 

көрсетеді. 

 
Кесте 1: Газ құбырларының параметрлері мен материалдар қасиетіне байланысты құбырлар мен 

олардың үлгілерін пневматикалық сынау нәтижелері 

Болат 
маркасы 

Қабырға 
қалыңдығы, 

мм 

Қирату 
қысымы, 

МПа 

Диаметр, 
мм 

Тұтқырлық, 
Дж/см2 

Қирату 
жылдамдығы, 

м/с 
08Г2ФЮ 17,0 7,1 1220 104 165 
09Г2ФБ 17,0 7,3 1420 115 215 

14Г2АФ-У 17,0 6,2 1220 98 230 
14Г2АФ-У 17,0 6,5 1220 98 280 

Ст10 0,5 2,3 20 144 125 
Ст10 0,5 3,8 20 139 165 
Ст8 1,0 1,4 20 126 150 
Ст8 1,0 1,6 20 122 140 
Ст8 0,45 1,3 25 130 110 
Ст8 0,45 1,8 25 118 75 

 

Енді газ құбырында апат болған жағдайда, жоғарыда келтірілген параметрлердің қирау 

жылдамдығына әсерін жеке-жеке анықтаймыз. Ол үшін қирау жылдамдығының құбырдағы 
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жұмыс қысымынан, құбыр диаметрінен және құбыр болатының тұтқырлық қасиеттерінен 

тәуелділіктерін саламыз, бұл тәуелділіктер 1-суретте көрсетілген. 

p 2/p1, D2/D1, t1/t2, KCV 1/ KCV 2

1,00 1,25 150

v2/ v1

1,25

1,50
3

2

1

1,00

 
 

Сурет 1: Қирату жылдамдығының газ құбырындағы жұмыс қысымына (1), құбырдың диаметріне (2), 
құбыр болатының тұтқырлық қасиетіне (3) және құбыр қабырғасының қалыңдығына (4) тәуелділігі  

 
1-суреттегі  𝑝𝑝1, 𝐷𝐷1, 𝑎𝑎𝑝𝑝1  параметрлері  𝑣𝑣1-қирау жылдамдығына сәйкес келетін 

параметрлердің өзгеру диапазонының төменгі шектері, ал  𝑝𝑝2, 𝐷𝐷2, 𝑎𝑎𝑝𝑝2  параметрлері  𝑣𝑣2-қирау 

жылдамдығына сәйкес қысым, құбыр диаметрі және болаттың тұтқырлық қасиеттерінің тиісті 

мәндері.  Суретте келтірілген тәуелділіктер таңдап алынған диапазондағы қарастырылған 

параметрлердің ағымды мәндері мен  олардың ең кіші мәндерінің қатынастары бойынша 

тұрғызылған. Құбыр болатының тұтқырлық қасиеттерінің үлкеюі қирау жылдамдығының 

төмендеуіне әкелетіндіктен, бұл параметрдің әсер ету дәрежесін айқындау үшін олардың кері 

қатынасы алынған. 1-суретте келтірілген графиктерге сараптау нәтижесі қирау 

жылдамдығының таралуына құбыр болатының тұтқырлық қасиетінің өзгеруі көп, ал газ 

құбырындағы қысымның өзгеруі аз әсер ететіндігін көрсетті. 

Құбырдың қирау жылдамдығына әрбір параметрдің әсер ету дәрежесі салыстырмалы түрде 

2-кестеде келтірілген. 

 
Кесте 2: Қирату жарықшаларының жылдамдығына газ құбырының параметрлерінің әсер ету 

дәрежесі 
 

Фактор 
Өзгеру диапазоны Орташа мәні Қирату 

жылдамдығына 
әсер дәрежесі 

min max 

p , МПа 5,8 7,6 6,7 0,67 

D , мм 1220 1420 1320 0,98 
𝑎𝑎𝑝𝑝 , кДж 3,60 4,40 4,40 1,22 
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Газ құбырының қуаты мен оны пайдалану шарттарына байланысты магистральды 

құбырдың сенімділігі ғылыми негізделген және құбырдың материалын таңдаумен анықталады. 

Қолданыстағы газқұбырларының қуаты негізінен тасыланатын заттың қысымымен және 

құбырдың диаметрімен анықталады, жаңа газқұбырларын салған кезде, осы параметрлерді 

алмастыру арқылы жоспарланған қуатқа қол жеткізуге болады.  

Қысым мен құбырдың диаметрі жарықшаның таралу жылдамдығына әртүрлі әсер 

ететіндігін және қирауға қарсы материалдың кедергісін ескере отырып, газ құбырының 

параметрлерін үйлесімді таңдау үшін және құбырдың қирауының алдын алу үшін, бірінші 

кезекте құбырдағы жұмыс қысымын үлкейту, одан кейін құбырдың диаметрі үлкейтілуі тиіс. 

Осы жағдайда газ құбырының жұмыс сенімділігі артады және апат болған кезде қираудың 

созылмалығы азаяды.  Сонымен қатар, бұл мәселенің техникалық жағынан басқа экономикалық  

жағын да қарастыру керек, яғни осы сұрақтарды бірлесе шешкен жағдайда құбырдың тиімді 

параметрлерін дұрыс анықтауға болады. 
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Андатпа. Мақалада білім беру үдерісінде оқушыны жетістікке жеткізу мәселелері 
талқыланған. Оқушылардың жетістікке жеткізудің өзектілігі, қазіргі таңдағы жай-күйі мен 
негізгі әдіс-тәсілдері көрсетілген. Сонымен қатар, мақалада оқушының  жетістікке жетуіне 
қажетті механизмдер көрініс тапқан. 
 
Кілт сөздері: жетістік, жетістік ұстанымдары, жетістікке жетудің жолдары, 
табыстылық. 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблемы обучения учащихся для достижения ими 
образовательных целей. Показаны педагогические подходы и современные условия для 
обучения учащихся на современном этапе, особенности для достижения учащимся 
поставленных целей. Вместе с тем, также отображены механизмы, обучения учащихся для 
обеспечения их достижений. 
 
Ключевые слова: достижение, принципы достижения, способы достижения успеха, 
рентабельность. 
 
Abstract. The article discusses the ways of succeeding of a learnen in learning process. It also shows 
a learner’s actuality in reaching success, current state and main methods. In addition to this, it revcals 
necessary mechanisms of a learner’s succeeding.  
 
Key Words: attainment, principles to achieve, how to achieve success, profitability. 
 
 
Психологтар «ұстаным» ұғымын адамның іс- әрекетке бейімділігімен байланыстырады.  

Пажарес [1, 1992] оқытудың кешенді міндеттерін және мұғалімнің әр түрлі жағдайларда жұмыс 

істейтіндігін ескерсек, тиімділік, деген сөздің мағыналық анықтамасы нақты емес, екіұшты 

болып шығады. Қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі – әлеуметтік, экономикалық 

өзгермелі жағдайларда өмір сүруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар оны жүзеге 

асыруға, жақсартуға игі ықпал ететін жеке тұлғаны қалыптастыру. Мұндай тұлғаға қойылатын 

бірінші кезектегі нақты талаптар – шығармашылық, белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, 

кәсіби сауаттылық. Бұл талаптарды жүзеге асыру үшін, оқушының білім алуда табысқа жету 

жолдарын нақтылау және оқушы білімін бағалауда мүлдем жаңа бағытта жұмыс істеу 

қажеттілігі туындайды. Выготскийдың айтуы бойынша [2, 118 бет]. Осы қажеттілікті шешу 

жолдарының бірден – бір жолы оқушыны білім жолында табысқа жеткізу жолдарын анықтау, 

білім жүйесін бағалау бойынша сараптау, басты мән беретін жағдай – оқу процесінің өзі, сол 

арқылы оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 
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көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді, яғни оқушы қалай жұмыс жасағаны, қалай 

ойланғаны бағаланады. Выготскийдың айтуы бойынша [2,15 бет]. Әлеуметтік -мәдени 

теориядағы маңызды ұғым -жақын арадағы даму аймағы. Выготскийдың айтуы бойынша [2, 28 

бет], жақын арадағы даму аймағы- оқушының өз бетінше шешкен міндеттердің көмегімен 

анықталған өзекті даму деңгейі мен үлкендердің басшылығымен және анағұрлым қабілетті 

жолдастарымен бірігіп шешілген міндеттер арқылы анықталатын болжамды даму деңгейі 

арасындағы қашықтық. Негізінде, бұл түсінік адам өз бетімен игере немесе көрсете алмайтын, 

бірақ, біреудің көмегімен үйренуге болатын барлық білімдер мен дағдыларды қамтиды. 

Выготскийдың пікірі бойынша [2, 28 бет], оқушылар нақты мақсаттарды көздеген, көбірек 

білетін қайраткер жандармен әлеуметтік қарым- қатынас нәтижесінде ойлау және сөйлеу 

дағдыларын дамытады. Оқушының аса епті және хабары мол адаммен интерактивті вербалды 

алмасуы нәтижесінде біртіндеп сыртқы, әлеуметтік – жанама диалог орнатуы, күнделікті 

міндеттерді шешуге қатысуы. Әлеуметтік тәжірбие ретінде бала бойына сіңіп, оның өз бетімен 

ойлануына қатысты ішкі және қоры ретінде қалыптасады. Н.Мерсер, Е.Фишер [3,1993] ЖАДА–

ның тапсырманы орындау жауапкершілігін білім алушыға беру қасиетін көпіршелердің басты 

мақсаты деп қарайды. Көпірше деп саналу үшін оқыту мен оқушыда мынадай жағдайлар керек:  

а) оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру; 

ә) оқушыны тапсырманы өз бетінше орындауға мүмкіндік беретін құзыреттілікке жеткізуді 

мақсат ету; 

б) көпіршелер тәжірбиесін қолдану нәтижесінде оқушылардың өзіндік құзыреттіліктің  

жоғары деңгейіне қол жеткізуіне жағдау тудыру. Н.Мерсердің айтуы бойынша [4, 2005]  

құрдастар тобындағы өзара қарым- қатынас оқуда маңызды рөл атқаратынын көрсетті. 

Оқушылар топта немесе жұпта жұмыс істегенде, олар «мұғалім- оқушы» сұхбаты түріндегі 

өзара іс-қимылға қарағанда мейлінше «симметриялы» болып табылатын өзара іс- қимылға 

таратылады, осылайша негізделген дәлелдерді әзірлеуде және қадағаланатын оқиғаларды 

сипаттауда түрлі мүмкіндіктерге ие болды деп айтты.  Н.Мерсердің зерттеуіне сәйкес [4, 2005],  

әңгімелесу оқушылардың оқуының ажырамас бөлшегі болып табылады және әңгімелесудің үш 

түрі бар (1-кесте). Көптеген талқылаулар, әдетте, әр түрлі әңгіме түрлерінен құралады. 

Н.Мерсердің айтуы бойынша, ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жеткізу аясындағы 

табысты талқылауларда әңгімелесудің зерттеушілік түрі басымдылыққа ие болады. 

Р.Александер [5, 2008], диалог түрінде оқыту оқушыларды ынталандыру және дамыту үшін 

әңгіме  күшін қолдануға мүмкіндік береді деп санайды.  Диалог түрінде оқыту М.М.Бахтиннің 

[6, 1981], Н.Мерсердің [4, 2005], Г.Уеллстің [7, 1999] және Д.Уордтың [8, 1998] жұмыстарында 

бейнеленген. Р.Александердің [5, 2008] пайымдауынша, диалог арқылы оқушылардың дамып 
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келе жатқан идеяларымен жұмыс жасауларына және түсінбеушілікті жеңе білулеріне көмектесе 

алады деп айтты. Сабақ барысындағы әлеуметтік өзара іс-әрекеттер оқуда маңызды рөл 

атқарады. «Мұғалім -оқушы» және «оқушы-оқушы» жағдайындағы қарым-қатынас түсінікті 

дамыту мен мағынаны ашудың елеулі бөлігін құрайды.   

Кесте 1: Оқуда қолданылатын әңгімелесу түрлері 

Әңгіме- дебат барысында: 
 ой-пікірлерде үлкен алшақтық болады және 
әрқайсысы өз шешімдерінде қалады; 
 ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған 
талпыныс жасалады; 
 қарым-қатынас көбіне «Ия, бұл солай», «Жоқ, 
олай емес» деген бағытта жүзеге асады; 
 орта бірлесуден гөрі, көбіне бәсекелестікке 
бағытталған. 

Топтық әңгіме барысында байқалатын жағдайлар: 
 айтылған пікірлермен тыңдаушылардың 

әрқайсысы механикалық түрде келісе беруі; 
 әңгіме білім алмасу мақсатында 

жүргізілгенімен, оған қатысушылардың өзгелер 
ұсынған қандай да болсын идеяларды 
төзімділікпен тыңдауы; 
 идея қайталанады және жасалынады, бірақ 

үнемі мұқият бағалана бермейді 
Зерттеушілік әңгіме жүргізілу үстінде: 
 әркім ақылға қонымды мәлімет ұсынады; 
 әркімнің идеясы пайдалы ретінде бағаланғанымен, мұқият  бағалау жүргізіледі; 
 қатысушылар бір –біріне сұрақ қояды; 
 қатысушылар сұрақ қояды және айтқандарын дәлелдейді, осылайша әңгімеде  дәлелдеме 

«көрінеді»; 
 топтағы қатысушылар келісімге жетуге тырысады (олар келісімге келуі де, келмеуі де  мүмкін, ең 

бастысы – келісімге ұмтылу). 
 

Соңғы зерттеулер оқу қай жерде өтетініне қарамастан, жалпы белгілері болатынын 

дәлелдеді, атап айтқанда: 

 Адамдар ассоциациялар арқылы, мнемоника, жаттығулар, имитация, нұсқаулық беруді 

пайымдалана отырып, білім алады, бұл түсінік пен дағдылардың кезең – кезеңімен  

қалыптасуына ықпал етеді. Ассоциациативті оқыту нақты мәліметті жаңғырту немесе есте 

сақтауға жол ашады. 

 Адамдар диалог әдісін қолдана отырып, мәселен, талқылау, дебат, ынтымақтастық 

білімді бірлесіп құру арқылы түсінік пен дағдыларды қалыптастыру арқылы білім алады. 

Әлеуметтік –сындарлы оқыту да дағдылардың ықпалдасуына және тереңірек  түсінуге әкеледі.  

Оқушылардың белсенділігін арттыру, осындай әдістер мен тәсілдерді үнемі, әрі тиімді 

пайдалану нәтижесінде мынадай табыс формуласын көруге болады. Олар: 

− оқу процесінің әр кезеңінде әр оқушының дайындық деңгейін анықтау; 

− оқушының жеке даму траекториясын түзету, алға ілгерілеушілігін бақылау және 

анықтау; 

− оқытудағы табысқа қол жеткізу үшін оқушылардың біліктілік дағдыларын дамытуға 

ынталандыру; 

− түрлі жұмыстарды орындағаны үшін бағалардың дифференцациялануының 

маңыздылығы; 
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− оқу процесін ұйымдастырудағы ерекшеліктер мен оқу материалының сапалы 

меңгерілуін анықтау үшін мұғалім мен оқушы арасындағы кері байланысты қамтамасыз ету.  

Диагностикалық, зерттеу және мәміле кезеңінде оқушылардың оқу жетістіктерін 

салыстыруға негізделген үрдістің маңызы, төмендегі артықшылықтармен белгіленеді: 

− жеке тұлға емес, оқушының жұмысы көрініс табады; 

− оқушы жұмысы алдын-ала белгілі критерийлер бойынша бағаланады; 

− кезеңдер нақты оқыту мақсаттарын айқындайды, сондықтан оқушыларға оқып-

зерделенген материал бойынша ғана баға қойылады; 

− өзінің оқу жетістіктерінің деңгейін анықтау үшін және ата-аналарына осы ақпараттарды 

жеткізу үшін алдын ала диагностика жүргізу алгоритімі белгіленеді; 

− оқушының оқуға деген және өзін-өзі дамытуға деген ынтасы артады. 

Барлық әдістер мыналарға назар аударады: 

 Оқушының белсенділігі; 

 Күтілетін қажетті нәтижелерге сай сындарлы қызмет бағыттарын жүзеге асыру; 

 Кері байланыстың маңыздылығы; 

 Шоғырлану (тәжірбие) және ықпалдасу мүмкіндігі. 
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Аңдатпа. Біз қандай қызғанышпен түрлі түсті импорттық тауарлардың орауларына қарап едік, 
қандай әдемі боп олар көрінді. Бірақ біраз уақыт өте келе түстердің көп тіркестері көз тартып, 
көңіл күй көтере бермейтіні анық болды. Біз үйренген тауарлардың түсті ораулары бізге 
белгісіз кейбір заңдылықтарға негізделген. Кез келген маркетолог пен дизайнердің тілегі - 
көздеген топтың орындалмаған арманымен байланыстыратын "революциялық" түсті табу. 
Әрбір аңшы, яғни өндірушінің арманы өзінің тауарының қаптамасын "арман түсіне" бояу.  
 
Кілт сөздер: түс, тауар, орауыш, жарнама, бөлшек сауда, дизайн, психология, түс 
семантикасы. 
 
Аннотация. С какой завистью мы смотрели когда-то на яркие упаковки импортных товаров, 
какими красивыми они нам казались. Но прошло совсем немного времени, и мы поняли, что не 
все сочетания цветов поднимают настроение и привлекают. Мы привыкли, что в цветовом 
оформлении упаковки некоторых товаров прослеживаются закономерности, но не всегда 
знаем, почему выбираются те или иные цвета. Заветная мечта любого маркетолога и дизайнера 
- отыскать новый «революционный» цвет или оттенок, ассоциирующийся у целевой группы, 
условно говоря, с нереализованной мечтой. Каждый охотник, то есть производитель, желает 
знать, как «раскрасить» упаковку своего товара в «цвет мечты».  
 
Ключевые слова: цвет, товар, упаковка, реклама, розничная торговля, дизайн, психология, 
семантика цвета. 
 
Abstract. With some envy we watched once for the bright packaging of imported goods, how 
beautiful they seemed to us. But a little time has passed, and we realized that not all the combinations 
of colors cheer up and attract. We've learned that in the color design of the packaging of certain 
products can be traced all the patterns, but don't always know, why did they choose certain colors. The 
dream of any marketer and designer is to find a new "revolutionary" color or shade, associated with 
the target group, relatively speaking, with unrealized dream. Every hunter, that is, the manufacturer 
wants to know how to "paint" the packaging of its product in the "dream color".  
 
Key Words: сolor, product, packaging, advertising, retail, design, psychology, color semantics. 

 
 

С какой завистью мы смотрели когда-то на яркие упаковки импортных товаров, какими 

красивыми они нам казались! Но прошло совсем немного времени, и мы поняли, что не все 

сочетания цветов поднимают настроение и привлекают. Мы привыкли, что в цветовом 

оформлении упаковки некоторых товаров прослеживаются закономерности, но не всегда знаем, 

почему выбираются те или иные цвета. Заветная мечта любого маркетолога и дизайнера - 

отыскать новый «революционный» цвет или оттенок, ассоциирующийся у целевой группы, 
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условно говоря, с нереализованной мечтой. Каждый охотник, то есть производитель, желает 

знать, как «раскрасить» упаковку своего товара в «цвет мечты». 

Целью данной работы является: изучение влияния упаковки товара на решение 

потребителя при покупке. Задачи: рассмотреть какие факторы влияют на цветовые 

предпочтения потребителей. 

В наше время, серьёзной и сильной конкурентной борьбы очень важно сохранять свои 

позиции на рынке, причем задача состоит не только удержаться, но и занять как можно больше 

нишу на рынке. Но в условиях большой конкуренции это довольно сложно сделать, поэтому 

здесь никогда нельзя «расслабляться», а нужно постоянно искать новые возможности для 

развития фирмы, использовать потенциальные возможности. Для производителей одним из 

методов удержания на рынке, является хорошая реклама, качественная и эффективная 

упаковка, и квалифицированный отдел сбыта. Давайте разберем один из факторов, который 

влияет на скорость продвижения товара – это упаковка.  

Еще буквально 20 – 30 лет назад, в нашей стране не обращали никакого внимания на 

упаковку, её виду, качеству, удобности и привлекательности, как показано на рисунке 1. 

Причиной тому была изготовление однородных, одинаковых товаров, к тому же они были 

всегда в дефиците, поэтому людям на тот момент было важно купить хоть что-нибудь, и не 

важно как выглядел продукт, как он был упакован. Но с распадом Советского Союза 

последовало развитие рыночной экономики, где существует море производителей с 

качественной продукцией. Вот с этого момента и начались развиваться такие направления как 

эффективное продвижение товаров, правильное оформление упаковки со стороны удобства, 

привлекательности и с учетом даже психологических особенностей каждого покупателя. 

Помимо вышеперечисленных функций упаковки, она еще играет роль информативности, 

коммуникабельности с потребителем, помогает позиционировать товар среди товаров 

конкурентов, и, конечно же, является неотъемлемой частицей брэнда. 

Вся гамма и разновидность упаковок разных фирм обязана научно-техническому 

прогрессу, так именно он в составе безумно большого количества профессионалов, занимается 

постоянно поисками нового, современного и инновационного, что потом успешно внедряется и 

используется производителями для поддержания своей конкурентоспособности. Например, 

благодаря разработкам ученых-химиков, которые создали сочетания необъятно большого 

выбора цветов, которые мы можем наблюдать на упаковках разных фирм продукции, зайдя в 

любой супермаркет.  
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Рисунок 1: Советская упаковка 

 
Разрабатывая, тот или иной дизайн упаковки производители начали принимать во 

внимание не только удобство и привлекательность упаковки, но и особенности её цвета и 

правильные сочетания этих цветов, в соответствии с рисунком 2. Этим нововведениям и 

тонким особенностям, производители обязаны разработкам и многочисленным экспериментам 

ученых-психологов. Так как они, на примере разных экспериментов доказали, что разные цвета 

влияют на человека по-разному, а также разновидности цвета вызывают у каждого человека 

свои какие-то отдельные и индивидуальные психологические реакции и ассоциации. Исходя, из 

выше сказанного можно сделать вывод, что цвет упаковки выполняет две функции - это 

привлечение внимания и участие в формировании образа товара. Поэтому при разработке 

дизайна упаковки нужно учитывать обязательно эти два фактора, они должны быть связаны 

между собой, или иначе без учитывания этих особенностей продукт может потерпеть «крах». 

Давайте разберем, какие нужно выбирать цвета, какому виду продукта, и что каждый цвет 

подразумевает под собой на психологическом уровне при его восприятии. Этому открытию 

нужно отдать должное швейцарскому психиатру по имени Максу Люшеру. Он разработал 

цветотест, который показывает связь цветовыбора с определенными установками и 

настроением человека. Причем различные цвета привлекают внимание различных групп 

потребителей. И так, красный и оранжевый цвета – учащают сердцебиение и дыхание у 
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человека. К этому цвету стремятся люди, которым не хватает остроты ощущений, ярких 

переживаний. 

 
 

Рисунок 2: Примеры оформления продаваемых упаковок 

 
Синий и темно-синий цвета – особенностью этого цвета, является успокаивающий момент, 

так как при длительном созерцании этого цвета у человека успокаивается нервная система, 

замедляется серцебиение и дыхание. Этот цвет предпочитают люди, которые стремятся к 

умиротворению и спокойствию. 

 Кстати, говоря именно об этом цвете, психологи подтвердили что, внимание женщин 

быстрее всего привлекает упаковка именно синего цвета.  

И если взять, например, зеленый цвет на упаковку для сахара, то врятли результат 

увенчается успехом, так как зеленый цвет ассоциируется на подсознательном уровне с чем-то 

кислым и горьким. Чего нельзя сказать о синем цвете, так он вызывает у человека ассоциации 

чего-то вкусненького и сладкого. Поэтому именно этот цвет будет уместен на упаковке сахара.  

Желтый цвет – ассоциируется у покупателей с чем-то солнечным и теплым. Выбирают 

этот цвет люди, которые находятся в ожидании счастья и надежды на лучшее.  

Зеленый цвет – это цвет выбирают люди, которые желают самоутвердиться, добиться чего-

то значительного в жизни. Ну и рассмотрим несколько комбенированых цветов.  

Фиолетовый цвет – смесь красного и синего, то есть объединение противоположностей. 

Его значение зависит от преобладания того или другого оттенка. Коричневый – выбирают 

люди, которые стремятся к комфорту.  
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Черный цвет – подсознательно стремятся те люди, у которых по той или иной причине 

возникает протест ситуации, сопротивление.  

И белый цвет – вызывает желание освободиться от неприятных ассоциаций. 

Мы разобрали, как разные цвета влияют на человека, какие вызывает у него ассоциации, и 

на основе этих деталей производитель должен решать какой же цвет нужно подобрать к его 

товару, в зависимости от того на какого покупателя рассчитан товар. 

Еще есть один интересный момент при создании дизайна упаковки – это правильное 

комбинирование цветов, то есть их сочетание визуально так и подсознательное положительное 

воздействие на покупателя:  

1. На упаковке должны преобладать чистые цвета, как можно меньше должно быть 

смешанных цветов.  

2. При дневном освещении боле выразительными будут смотреться теплые тона – это 

красный, оранжевый, желтый, нежели холодные тона.  

3. Темные цвета нужно использовать, если Вы хотите визуально уменьшить предмет, со 

светлыми цветами наоборот.  

4. В глаза всегда быстрее «бросаются» светлые тона, такие как белый или желтый, нежели 

темные – синий, фиолетовый.  

5. Наиболее различаются такие цвета как белый, желтый, зеленый, красный. Более трудные 

в распознавании – это темно синий, фиолетовый цвета.  

6. Должно быть правильное сочетание цветов, так чтобы название продукта не сливалось 

на общем фоне с упаковкой, а наоборот четко и контрастно выделялось.  

 

 
 

Рисунок 3: Примеры сочетания цвета на упаковке 
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Подводя итоги, можно смело заявить, что наиболее хорошо сочетаются цвета так: - красная 

надпись на светлом тоне – желтом, белом, в соответствии с рисунком 3; - зеленая, черная, синяя 

надпись на белом фоне. 

Используя все выше перечисленные нюансы в разработке дизайна упаковки, толи новому 

продукту, который только выходит на рынок, толи старому, который меняет немного свой 

дизайн, нужно обязательно учитывать все выше перечисленные факторы и моменты. И еще 

маленький момент, его нужно учитывать уже устоявшимся на рынке производителям, при 

смене дизайна упаковки, никогда не нужно её кардинально менять. Так как покупатель может 

просто не распознать ваш продукт, и Вам придется снова завоевывать доверие вашего 

покупателя. 
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Аңдатпа. Автор мақалада ақпараттық-коммуникациялық технологияны оқытуда қолданудың 
тиімділігі жайында сөз қозғалған.  Әлемдік ғалымдардың зертеулеріне сүйене отырып,  білім 
беруде АКТ-ны  қолданудағы  басты себептері мен бағыттарын  нақты көрсеткен.   
 
Кілт сөздер: aқпарат, технология, ақпараттық технология,  ақпараттық - коммуникациялық  
технология. 
 
Аннотация. В статье речь идет об эффективности применения информационно-
коммуникационных технологий в обучении. Опираясь на исследования мировых ученых, автор 
раскрыл главные направления и принципы применения ИКТ в образовании.   
 
Ключевые слова: информация, технология, информационная технология, информационно -
коммуникационная  технология. 
 
Abstract. The article focuses on the effectiveness of the use of information and communication 
technologies in education. Based on the study of world scientists, the author opened the main 
directions and principles for the use of ICT in education. 
 
Key Words: information technology, information technology, information technology - 
communication. 

 
 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев Республикалық мұғалімдер съезінде: «ХХ ғасырдың екінші 

жартысында белгілі болған нәрсе – ХХІ ғасырда алдыңғы саптағы елдер қатарына өз 

жастарының интеллектуалды және рухани әлеуетін барынша дамыта алатын мектептер мен 

жоғары оқу орындарының ең тиімді жүйесін жасаған ел ғана көтеріле алады», [1] - деген 

болатын. Қазіргі таңдағы  педагогикалық инновациялар бірі – сындарлы оқыту. Ал АКТ –ны 

сабақта қолдану дәстүрлі оқытудан өтіп сындарлы оқытуға бағыталудын бірден бір жолы 

болмақ.  

Рутковский мен Спаркс (2011) өз зеттеулерінде «педагогикалық инновациялар мен 

түрлендірулер АКТ-ның мүмкіндіктерінің есесінен жүзеге асу мүмкін» [2] екендігі жайында 

қорытынды ой айтады.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B#cite_note-2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B#cite_note-2
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Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, әрі білікті 

мамандар даярлау - мұғалімнің басты міндеті. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің 

қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап 

етеді.  

Білімді ақпараттандырудың негізгі мақсаты – «оқушыларды ақпараттық қоғам жағдайында 

тұрмыстық, қоғамдық және кәсіби салалардың іс-әрекетіне толық, тиімді араластыру» болып 

табылады [4]. 

Алғаш рет В. Тлушков «Ақпараттық технология» деген терминді енгізді. «Ақпараттық 

технология дегеніміз - ақпаратты өндеумен байланысты үрдістер» - деген ойда болған. 

«Ақпаратгық технология дегеніміз - ақпаратты өндеу үрдісі арқылы жүзеге асатын құралдар 

мен әдістер жиынтығы» - деп берген В.Апатова мен  В.Глушковтың анықтамасынанда оқытуда 

ақпараттық технологиялар үнемі қолданылатынын  байқауға болады.  

Ақпарат технологиясы (ағылш. information technology, қысқ. IT) - объектінің, процестің 

немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу 

тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс [3]. 

Ақпараттық технологиялардың мақсаты: Ақпараттық технологиялардың мақсаты, 

адамның талдау жасай отырып, нәтижесінде белгілі бір әрекетті орындау арқылы шешімдер 

қабылдай алатындай ақпаратты өңдіру болып табылады [3].  

Д. Матрос «жаңа ақпараттық технология» ұғымын қарастыра отырып, кез келген әдістер 

немесе педагогикалық технологиялар ақпаратты тәлімгерлер, оқушылар меңгеру үшін қалай 

өңдеу және жеткізу керектігін суреттейді, яғни, оның анықтамасы бойыңша, кез келген 

педагогикалық технология дегеніміз - бұл ақпараттық технология. 

Ақпараттық - коммуникациялық  технологиялардың нақты анықтамасы берілмеген. АКТ - 

компьютерді және телекоммуникациялық жабдықтарды деректерді сақтау, шығару, тасымалдау 

және өзгертуге арналған технология деп түсінуге болады.  

Ақпараттандыру жағдайында білім алушылар меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының 

көлемі күннен-күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Оның басты сипаттарына – ақпараттық 

технологияларды кеңінен пайдалану, адамдардың көптеген қызмет түрлерін компьютерлендіру, 

коммуникациялардың бірыңғай халықаралық жүйелерін жасау істері жатады. Ендеше,  қазіргі 

компьютерлік кезеңде ақпараттық коммуникацилық технология сабақта қолдану өзекті болып 

отыр.  

Көптеген елдердің ғылыми орталықтары мен оқу орындарында нақ осы білім қажеттілігі 

үшін мамандандырылған компьютерлік жүйелер саны дайындалды, олар оқу-тәрбие 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B#cite_note-2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B#cite_note-2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B#cite_note-2
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үрдісінде әр түрлі жағынан қолдауға бағытталды. Бұл – жүйелердің негізгі түрлері болып 

табылады. 

• Компьютерлік бағдарламаланған оқыту – бұл сәйкесінше, компьютерлік 

бағдарламалардың көмегімен бағдарламалық оқыту механизмдерін жүзеге асыратын 

технология; 

• Материалды компьютердің көмегімен оқу – оқушының жаңа материалды әр түрлі 

құралдардың, оның ішінде компьютердің көмегімен өз бетінше оқуын болжайды. Бұл жерде 

оқу іс-әрекетінің сипаты айтылмайды, оқу нұсқауларының жиынымен іске асырылуы мүмкін. 

Мұның өзі бағдарламалық оқыту әдісінің мәнін ашады; 

• Материалды компьютер қоры негізінде оқу – алдыңғы технологиялар, 

технологиялық құралдардың алуан түрін (оның ішінде дәстүрлі оқулықтар, аудио және 

видеожазбалар және т.б.) қолданумен айрықшаланатын болса, мұнда бағдарлама құралдарын, 

оқушылардың өз бетінше тиімді оқуын арттыратын бағдарламаларды басымырақ қолдану 

жүргізіледі; 

• Компьютер қорымен оқыту – білім берудің барлық мүмкін боларлық формаларын 

қолдану (мұғалімнің қатысуымен), шын мәнінде, жоғарыда айтылғандармен сәйкес келеді; 

• Компьютердің көмегімен бағалау – өз бетінше оқыту технологиясы деп 

қарастырылады, дегенмен ол практикада басқаларға құрамдас элемент болып кіріп жүр. 

Мұндай жүйе оқылатын пәннің мазмұны мен дәстүрлі оқытуда қолданылатын немесе оқыту 

бағдарламаларында жүзеге асырылатын әдістерге тәуелсіз; 

• Компьютерлік коммуникация – білім беру және оны жеткізумен қамтамасыз ете 

отырып, жоғарыда аталған технологиялардың барлығының ажырамас құрамы болып табылады. 

Жергілікті, аймақтық және басқа компьютерлік желілерді қолдану үшін жұмсалады. 

Компьютерлік коммуникация жекелеген оқу орындарының, қаланың, аймақтың, елдің 

ақпараттық білім жүйесінің мүмкіндіктерін көрсетеді [4]. 

АКТ кіріктірілген сабақты жоспарлау барысында  ең бастысы оның «САБАҚ» екендігін 

және  компьютер мұғалімнің орынын баса алмайтынын, тек толықтыратынын ұмытпау керек. 

АКТ-ны қолданып құрастырған тапсырмалардың жүйелі, бірізді, тиімді және мақсатты болуы 

ескерілуі тиіс. Сабақ компьютерлік сыныпта және жеке жұмыстарға бағытталып өкізілген 

жағыдайда  1сыныпта -10 мин, 2-5 сыныптарда - 15 мин, 6-7сыныптарда -20 мин, 8-9-

сыныптарда - 25 мин, 10-11сыныптарда - 30 минуттан аспауы қажет.   

Сабақ АКТ-ны қолдану үшін не керек? 

Біріншіден, компьютерлік сауатты, компьютермен (мультимедиялық проектор, 

интерактивті тақта т.б.) жұмыс істеуге дағдыланған  мұғалімнің болуы.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B#cite_note-2
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Екішіден, құрал-сайман, кем дегенде компьютер мен мультимедиялық проектордың 

(интерактивті тақта, ұялы телефон, жеке компьютерлер, интернет т.б.) жұмыс істеп тұруы. 

Үшіншіден, білім беру өнімдері (сабақ бойынша таныстырылым, флипчарттар, 

видеожазба, тапсырмалар) алдын ала дайындалып қойылуы.  

Дәстүрлі білім берудегідей тек мұғалімнің айтқандарын немесе оқулықты пайдалану осы 

заман талабын қанағаттандырмайды. Сондықтан, білім алу үдерісіне жаңа оқыту 

технологиясын енгізу оқушының өздігінен  білімі алуына, оқуға деген қызығушылығының 

нығайуына (1 кесте) ықпал етеді. 

 
1 кесте: Дәстүрлі және АКТ-ны қолданылған сабақтарды салыстыру 

   АКТ-ны қолданатын сабақ Дәстүрлі сабақ 
 Ақпаратты алуы  Оқушылар ақпаратты неғұрлым қаныққан, 

көрнекі түрде немесе өз бетінше алады 
Мұғалімнің түсіндіреді, 
оқулықтан оқиды. 
 

Оқушылардың 
сабаққа деген 
белсенділігі  
 

Сыныптағы оқушылар толығымен 
қамтылады  

Үздік оқушылармен 
шектеледі  

Жұмыс жасау 
қарқыны 

Әр оқушының жұмыс істеу өз қарқынына 
сайкес.  

Сыныптағы белсенді 
оқушылардың жұмысына 
сәйкес  
 

Тапсырмалары  Тапсырмалар мен мультимедиялық құралдар 
білім алушылардың жеке ерекшеліктерін, 
олардың сол уақыттағы білім мен дағды 
деңгейлерін есепке ала отырып ұсынылады. 
 

Оқулық бойынша жалпылама 
тапсырма беріледі. 

 Көрнекілігі  Видео, аудио жазбалар, таныстырылымдар, 
фотосуреттер т.б.  

 Оқулық, таратпа 
парақшалар, тақтадағы 
жазбалар т.б.  
 

Оқушылардың 
дағдылары  

Тыңдау, көру, айту, оқу, жазу, ойлау, 
жобалау, зерттеу т.б. 

Тыңдау, көру, айту, оқу, 
жазу, ойлау, жобалау, зерттеу 
т.б. 

 

АКТ-ны  әдістемелік құрал ретінде келесі бағыттарда қолдануға болады: 

 Білім алу. Тақырып бойынша жан-жақты мәлімет алады, алған білім бойынша 

тәжірибелік жұмыс жасалады. 

 Анықтама және ақпараттық-iздестiру. Білгілі бір ақпаратты іздеуге, сұраққа жылдам 

жауап алуға мүмкіндік туады.  

 Тренажер. Өткен сабақты қайталауға немесе бекітуге қолданылады.  

 Көрсету. Білім алу және зерттеу мақсатындағы үрдісті визуалдандырады. 
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 Имитациялық. Нысанның белгілі бір қырынан функционалдық және құрылымдық 

сипаттамаларын зерттеуге мүмкіндік береді. 

 Лабораториялық. Қолданыстағы жабдықтарды арқылы эксперименттер өткізеді. 

 Модельдеу.  Нысанды зерттеу және бақылау үшін моделдеу.   

 Есептеу. Әртүрлі есептерді автоматты түрде есептейді.  

 Оқыту ойындары. Әртүрлі ойындар оқу ортасын құру үшін қолданылады.  

Мұғалім АКТ-ны пайдалану  арқылы оқушыларға ой тастау,   бағыт – бағдар беруі үшін 

қолданса, оқушылар өз бетімен ізденіп, жаңа мәліметтер алып, талдау, саралауға және 

салыстыруға мүмкіндік алады. Ендеше АКТ-ны сабақта бірнеше бағытта (сурет 1) қолдауға 

мүмкіндік бер екені күмәнсіз. 

 
Сурет 1: Білім алу ортасында АКТ-ны қолдану бағыттары 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технология дегенде бірден компьютердің еске түсері 

белгілі. Мектептің материалдық - техникалық базасына байланысты сыныпта бір компьютер 

немесе әр оқушыға жеке болуыда мүмкін. Сондықтанда, кез-келген коммуникациялық 

байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім алу болады. Ол оқу үдірісін 

ұйымдастырушының шеберлігіне байланысты екені айқын.  

Ақпараттық – коммуникациялық технология тікелей ақпаратпен жұмыс барысында 

қолданатын болғандықтан радио-телемедия, электрондық есептеуіш құралдар,  компьютерлік 

бағдарламалар, электрондық оқулықтар, интерактивті құралдар, интернет желісі, 

бағдарламалау мен моделдеу бағдарламалар және т.б. көптеген түрлерін келтіруге болады. 

Жалпы қазіргі кездегі педагогтар арасында жиі қолданатын және олар үшін қол жетімді 

құралдар сызбасы ұсынылды.  

АҚПАРАТТЫҚ-
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯ

Мұғалім мен оқушы 
(сұрақ-жауап, тест, 

модельдеу)

Оқушы 
(ақпарат іздеу, тәжірибе 

жасау т.б.)

Мұғалім
(таныстыру, көрсету, 

тыңдату т.б. )
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Сурет 2: Оқытуда қолдануға мүмкіндік беретін ақпараттық – коммуникациялық құралдар 

 

Қазіргі таңда оқытуда қолдануға мүмкіндік беретін ақпараттық – коммуникациялық 

құралдар өте көп. Оларды қолдана біліу мұғалімінің ақпараттық сауаттылығына тікелей 

байланысты. Соның ішінде, бірнеше ақпараттық – коммуникациялық құралдар (2 сурет) 

ұсынылды.  

Педагог-психологтар А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.А. Менчинская өздерінің 

зерттеулерінде оқушылардың біліктілігін оқу материалын тек қабылдау  мен есте сақтау 

ретінде ғана емес, олардың өзіндік ойлау іс-әрекеті ретінде қарастыру қажеттігіне назар 

аударады [10].  

Ендеше, оқушылардың тек білу, түсіну деңгейінде ғана қалмай, алған білімдерін саралауға, 

салыстыруға, талдауға және өзіне керегін таңдап ала алуына педагогикалық технология мен 

әдіс-тәсілдердің әсері зор.  

 

 

 

АКТ

Интерактивтік 
тақта 

Электрондық 
оқулық 

Байланыс 
құралдары 

(Планшет, ұялы 
телефон)

Компьютерлік 
бағдарламалар 

Интернет 
ресурстары  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B#cite_note-2
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Сабақта АКТ-ны қолданудың тиімділігі: 

 Ақпаратты қолдана отырып жұмыс істей алу дағдысын және коммунткативтік 

қабілетінің қалыптасуына мүмкіндік береді; 

 Жаңа таным құралдарын пайдалануға және ұйымдастыруға жағдай жасалады; 

 Білім беруді ақпараттық тұрғыдан қамтамасыз етеді; 

 Оқушылар өзіне қажетті ақпаратты жедел түрде алуға мүмкіндік болады; 

 Білім сапасын арттыруға септігін тигізеді; 

 Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттырады; 

 Оқушының ой - өрісін, дүниетанымын кеңейтеді; 

 Оқушылардың ойлана отырып, өзіне керегін саралай алуға мүмкіндік туады; 

 Алған білім негізін дамыта отырып оқушының шығармашылық деңгейін шыңдап, 

жетістіктерге жетуіне көмектеседі; 

 Жаңа ақпаратты жинақтап, салыстырып, жүйелеп, нақты қорытынды жасауға 

жетелейді; 

 Оқушылардың  белсенділіктері арттырады; 

 Көрнекті түрде тапсырмаларды орындай алады; 

 Ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысуға көмектеседі; 

 Уақытты үнемдейді; 

 Қайталау мүмкіндігін кеңейтеді. 

 

Қорыта келгенде, ақпараттық-коммуникациялық технологияның тиімділігі – бүгінгі таңда 

оқушылардың өз білімдерін бағалай отырып, табысқа жету жолында қызығушылықпен еңбек 

етуге мүмкіндік беретін амал-тәсілдің бірі болуында.  
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Андатпа. Мақалада студенттердің сызба геометриясың оқытуда олардын геометриялық 
ұғымың және кеғңістікте ойлау қабілетін дамыту мәселелері қарастырылған. Геометриялық  
есептерді шешуде көптеген әдістер қолданылады, онын ішінде ен тиімділігі мол болып есеп 
шешуде кеністік моделдерің қолдану болып табылады. Геометрия есептерің шешуінде келесі 
сатылар ескерілуі тиіс, модельді орындау, онын негізінде шешу жоспарын қүру және оны 
модель тілінде немесе басқа амалдармен орындау. Модельді қүрастыру-есептің мазмүның 
ұғыну тәсілі болып табылады.  
 
Кілт сөздері: геометриялық өкілдігі, кеңістіктік ойлау, сызба геометрия, модель міндеттері, 
графикалық есептер. 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы формирования геометрических 
представлений и развитие пространственного мышления студентов на материале курса 
начертательной геометрии. В решениях геометрических задач используются различные 
методы, но при развитии пространственного мышления более важную роль будут играть 
пространственные модели к задачам. Использование моделей при решении задач включает в 
себя исполнение модели в материале, составление по ней плана решения и его выполнение, как 
на языке моделей, так и другими средствами. Построение модели - есть средство осмысления 
содержания задачи. Обучение должно строиться так, чтобы учащиеся переходили от 
графического решения задач к  мысленному её представлению, предметному моделированию 
как средству осуществления первичного анализа.  
 
Ключевые слова: геометрическое представление, пространственное мышление, 
начертательная геометрия, модель задач, графические задачи. 
 
Abstract. This article considers the problems of formation of geometrical ideas and the development 
of spatial thinking of students on the material of the course in descriptive geometry. In the solution of 
geometrical problems using different methods, but with the development of spatial thinking is more 
important will be the role of spatial models to the task. The use of models in solving tasks involves 
execution of a model in the material, drawing upon her solution plan, and its implementation, as the 
language models, and other means. Building a model - is a means of understanding the content of the 
problem. The training should be designed so that students moved from graphical solution of the task 
to her mental representation, object modeling as a means of implementing a primary analysis.  
 
Key Words: geometric representation, spatial thinking, geometry, mathematics, model tasks, 
graphics problem. 
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Обучение начертательной геометрии в вузе имеет ряд специфических особенностей, 

влияющих на процесс получения конструкторско-геометрического образования будущим 

инженером. Изучение этого предмета приходится на сложный период адаптации студента к 

вузу. Дополнительные консультации, дозированные задания не решают проблемы, а зачастую 

затрудняют и адаптацию, и изучение самого предмета. Средняя школа обеспечивает 

недостаточный уровень подготовки для успешного овладения курсом начертательной 

геометрии. Преподавание начертательной геометрии нужно совершенствовать с учетом этих 

особенностей, обращаясь к предметному ее содержанию, способам его развертывания в 

учебном процессе и к особенностям позиции студента и педагога. 

Обучение начертательной геометрии сложилось таким образом, что значительная часть 

времени на практических занятиях отводится решению графических задач. Чертежи 

изолированных элементов сопровождаются текстовыми описаниями.  

Таким образом, студент имеет дело со скудным информационным полем, на котором 

трудно создать предметную основу для «задачного» восприятия графической ситуации. 

Поэтому осуществление направленности этой части уроков на формирование 

пространственного мышления обучающихся будет играть важную роль в становлении и 

развитии студентов творческих специальностей. 

Основная идея обучения посредством применения пространственных моделей 

применительно к данному предмету - сокращение разрыва между «искусственностью» учебных 

процедур с содержанием графического материала, являющегося знаковым отражением 

реальных геометрических объектов, и «естественностью» инженерной деятельности, в которой 

аппарат начертательной геометрии используется, как средство решения инженерных учебных 

задач на младших курсах и профессиональных в работе специалиста. 

Известно, что начертательной геометрия как наука, первоосновы которой излагаются в 

школе, имеет своим предметом изучение пространственных форм и отношений реального 

мира. Научное познание этих форм и отношений возможно при наличии у человека развитого 

мышления и воображения. Такие качества приобретаются жизненным опытом и обучением. 

Отсюда важнейшей целью обучения начертательной геометрии является формирование 

пространственных представлений и развитие воображения и мышления у обучающихся. 

Пространственное мышление - вид умственной деятельности, обеспечивающий создание 

пространственных образов и оперирование ими в процессе решения практических и 

теоретических задач. Это сложный процесс, куда включаются не только логические (словесно-

понятные) операции, но и множество перспективных действий, без которых мышление 

протекать не может, а именно опознание объектов, представленных реально или изображённых 
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различными графическими средствами, создание на этой основе адекватных образов и 

оперирование ими по представлению.  

При обучении начертательной геометрии её цели и средства находятся в сложных 

диалектических причинно следственных взаимосвязях. Если студент при решении 

геометрических задач плохо представляет формы фигур и их детали, он допускает ошибки или 

совсем теряется в преодолении трудностей. Это показатель того, что у него слабо развиты 

пространственные представления и воображение.  

Раскрытие этих взаимосвязей, с учётом индивидуальных способностей обучающихся 

является важнейшей проблемой педагогики начертательной геометрии. Формирование 

геометрических представлений и развитие пространственного мышления студентов на 

материале курса начертательной геометрии преследует не только общеучебные, но и 

теоретико-познавательные цели подвести учащихся к пониманию существенных свойств 

реального пространства, знаниями которых они могли бы пользоваться в трудовой 

деятельности.  

В решения геометрических задач используются различные методы, но при развитии 

пространственного мышления более важную роль будут играть пространственные модели к 

задачам. Использование моделей при решении задач включает в себя построение модели, 

составление по ней плана решения и его выполнение, как на языке моделей, так и другими 

средствами. Построение модели - есть средство осмысления содержания задачи. 

Полезно научить студентов осознанно использовать приём визуализации. Обучение 

воспроизведения заданной ситуации должно проводиться параллельно с формированием у 

студентов умения представлять её. Строиться это обучение должно так, чтобы учащиеся 

переходили от графического решения задач к  мысленному её представление, предметному 

моделированию как средству осуществления первичного анализа. 

К условно-предметным моделям отнесём пространственные модели плоскостей проекции, 

исследуемых геометрических образов. Предметы, о которых идёт речь в задаче, 

рассматриваются непосредственно на пространственных моделях и т. п. 

Основу работы по формированию пространственных представлений составляет, прежде 

всего создание запаса пространственных представлений, получаемых на основе 

непосредственного знакомства с материальными образами геометрических объектов, которые в 

дальнейшем совершенствуются с привлечением геометрических моделей. 

Важным методическим приёмом, обеспечивающим прочные геометрические знания 

является формирование пространственных представлений через непосредственные восприятия 

обучающимися конкретных вещей, материальных моделей геометрических образов.  
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На начальном этапе пространственные представления вырабатываются в процессе 

приобретения студентами практического опыта пространственной ориентировки реальных 

предметов, материальных моделей геометрических фигур. На последующих этапах характер 

работы по формированию пространственных представлений усложняется. Следует, разработать 

систему упражнений и методику  использования пространственных моделей основным 

назначением которых является формирование пространственных представлений и развитие 

пространственного мышления и воображения во время изучения курса начертательной 

геометрии. 
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Көпір өткелдерінің құрылысы кезінде жасалатын бөлу 
жұмыстарын орындауда заманауи технологияларды қолдану 
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Андатпа. Бұл мақалада көпір құрылысы кезінде орындалатын геодезиялық жұмыстар 
қарастырылған. Қазіргі таңда көпір мен көпір өткелдерін салу барысында мамандардың 
заманауи технологияларды қолдануды толыққанды игерілмегендігінен, мақаланың мақсаты 
бұл жұмыстарды мысалдармен қарастырып, шолу жасау. Мақалада, сонымен қатар, бөлу 
торларының толық жете суреттелуі, көпірдің тіреу бөліктерін бөлу кезінде лазерлік нивелирді 
қолданылуы сұлбалар мен суреттермен бейнеленген. Көпір құрылысы кезінде орындалатын 
бөлу жұмыстары кезінде заманауи технологияларды қолданудың артықшылықтары 
келтірілген. Бөлу жұмыстарының орташа квадраттық қателіктері бойынша мәлімет берілген. 
 
Кілт сөздері: көпір, заманауи технологиялар, бөлу жұмыстары, көпір құрылысы, бөлу 
торлары. 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены выполняемые геодезические работы в ходе 
строительства моста. Цель статьи дать обзор использования современных геодезических 
приборов при разбивочных работах в строительстве мостов на примерах, так как в настоящее 
время при строительстве мостов и мостовых переходов все чаще встречаются проблемы 
неосведомленности специалистов об их применении. В статье в виде схем и рисунков 
представлены детальное описание разбивочных сетей, вариант использования лазерного 
нивелира при разбивке опорных частей моста. Приведены преимущества применения 
современных приборов при разбивочных работах строительства моста. Даны сведения средних 
квардратических ошибок, допустимых при разбивке. 
 
Ключевые слова: мост, современные технологии, разбивочные работы, строительство 
мостов, разбивочные сети. 
 
Abstract. This article describes the performed geodetic works during the construction of the bridge. 
The article purpose to give an overview of the use of modern surveying instruments with location 
survey in the construction of bridges by examples, as is currently in the construction of bridges and 
bridge crossings are increasingly common problem is lack of information about the usage of 
instruments by professionals. In an article in the form of diagrams and drawings presented a detailed 
description of reference grids, the example of usage of laser levels while stakeout of bridge bearings. 
There are advantages of the use of modern equipment at the stakeout works of construction of the 
bridge. The given data of standard deviation allowed while stakeout.  
 
Key Words: bridge, modern technology, marking works, stakeout, construction of bridges. 
 
 
Көпір – жол жалғасын кедергілерден (өзеннен, сайдан, жырадан, темір жолдан жөне т.б.) 

өткізу үшін салынатын инженерлік кұрылыс. Қазіргі кезде Қазақстанда көпірдің өзен, сай, 
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жыра секілді табиғи кедергілерден және су, газ құбырлары секілді жасанды кедергілерден өтуге 

арналып салынатын түрлері көп.  

Көпір құрылысы күннен-күнге даму үстінде. Оның дәлелі ретінде ҚР Президенті 

Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» Жолдауы аясында 

«Орталық-Шығыс» автожолына енетін, Қазақстан аумағындағы ғана емес, Азиядағы ең үлкен 

көпір болатын «Ақсу-Павлодар» көпірінің құрылысын атап көрсетуге болады [1].  

Көпір және көпір өткелдерінің құрылысы жоғары дәлдікті, үнемі бақылауды, мамандардың 

біліктілігінің деңгейінің жоғары болуын талап ететін, көпқырлы күрделі жұмыстар кешенінің 

процессі.  

Бұл процесстің әр кезеңінде геодезиялық жұмыстармен қамтамасыз етілетін жобаның 

орындалуының жоғары дәлдігі қажет етіледі. Оларға, дәлірек айтқанда, көпір тіреулерін 

құрылыстың әртүрлі деңгейлерінде бөлу, көпір тіреулерінің жоғары алаңдарындағы осьтерді 

бөлу, аралық құрылысты тіреу бөліктерге орнату мен оның монтажын бақылау жұмыстары 

жатады. 

Көпір немесе көпір өткелінің геодезиялық бөлу торын құру үшін геодезиялық бөлу торы 

деген не, оның құрылыс үшін маңызы қандай екенін анықтап алу керек. Сонымен, геодезиялық 

бөлу торы көпір құрылысының барлық деңгейлеріндегі бөлу және бақылау-өлшеу 

жұмыстарының пландық және биіктік негізі болып табылады. 

Бөлу торының пунктері өзен жағасы мен аралдарда, бөлу жұмыстары мен бақылау 

өлшеулерді жүргізуге ыңғайлы жерлерде орналастырылады. Тордың екі пунктін көпірдің 

осінде – оның басы мен соңында орнатады. Тік сызықты көпірлерде, негізінен, х осі көпір осі 

бойымен бағытталады. Көпірдің бөлу торының ең көп таралған сұлбасы төменде көрсетілген 

(1-сурет, а). 

Тордың пунктерін жергілікті жерде берік белгілермен бекітеді. Белгінің конструкциясын 

төменгі суреттен көруге болады (1-сурет, б). 

Бөлу торында, мүмкіндігінше, барлық бұрыштар мен ара қашықтықтар өлшенеді. 

Өлшеулерді заманауи электронды тахеометрлермен орындайды. Бұрыштарды 2"-5" орташа 

квадраттық қателікпен, ал ара қашықтықтарды – 2-3 мм өлшейді. Пунктердің координаталарын 

анықтаудың орташа квадраттық қателіктері 6 мм аспауы тиіс. 

Өлшеулерді өңдеу үшін орындалған өлшеу нәтижелердің теңестірілуі, тор пунктерінің 

координаталарын анықтау мен олардың дәлдігін анықтауды қамтамасыз ететін стандартты 

программалар қолданылады.  
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Сурет 1: Бөлу торы: а – сұлба, б – пунктің құрылымы: 1- қалыңдығы 10 мм,  d=16,5 мм саңылауы бар 

болат пластина; 2 – d=160 мм құбыр; 3 – қиыршық тас немесе ірі түйірлі құм; 4 – бетон; 5 – репер 

 

Биіктік тордың пунктері жергілікті жерде реперлермен бекітіледі. Күрделі көпір құрылысы 

кезінде әр жағалауда екі репер орнатылады. Әдетте, биіктік тордың реперін пландық тор 

пунктінің центрімен біріктіреді. Осылайша, суретте (1-сурет, б) көрсетілген пункте 5 репер 

ретінде құбырға пісірілген түйреуіш (бұрыш немесе арматуралық білік) алынады. 

Заманауи технологиялардың дамуы геодезиялық аспаптардың жетілдірілуіне өз септігін 

тигізіп отыр. Қазіргі кезде электронды, сонымен қатар,  лазерлі аспаптардың шығарылуы мен 

кең қолданылуы оның дәлелі болып табылады. Олардың ең басты артықшылықтарына 

дәлдігінің жоғары болуы (оның есебінен ауытқулар мөлшері төменірек), істеу принципінің 

жеңіл болуы, адам факторын (яғни адам жіберетін қателіктерін) шегеретін ірі сандары мен 

әріптері бар дисплейдің болуы, алынған мәліметтерді ЭЕМ-ға жеңіл тасымалдау үшін арналған 

сақтау жадымен жабдықталуы  жатады. 

Мысалы, Владивосток қаласындағы екі ванттық көпірдің құрылысы кезінде Петербург 

байланыс желілері университетінің «Инженерлік геодезия» кафедрасының мамандарымен 

геодезиялық бөлу торларының барлық пунктерінде өлшеулер электронды тахеометрлер, 
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спутниктік геодезиялық қабылдағыштармен жүргізіліп, сызықтық-бұрыштық және спутниктік 

бақылаулардың біріккен теңестірілуі және басқа да жұмыстар жүргізілді. 

Сонымен қатар, ерекше жағдайлардағы объектілердің құрылысына сапалы геодезиялық 

бақылау жүргізуге мүмкіндік беретін әдістер ұсынылып, енгізілді: электронды тахеометрмен 

өлшеулерді жүргізуге қолайсыз ауа-райы жағдайындағы құрылыс кезінде, биіктігі 100 м астам 

жерлерде, пилон конструкциясын орнатуды бақылаудың негізгі әдісі ретінде спутниктік 

аппаратураны қолданумен жүргізілетін әдіс қолданылды.  

Геодезиялық бөлу негізінің стационарлы пунктеріндегі екі базалық станциялары бар 

бақылау нүктелерінің координаталарын анықтаудың бірнеше схемалары ұсынылды. Пилон 

блоктарының нүктелерінің координаталарын анықтау үш спутниктік қабылдағыштың 

көмегімен жасалынды (2-сурет). 

 

 
 

Сурет 2: Пилон блоктарының нүктелерінің координаталарын спутниктік қабылдағыштың көмегімен 
анықтау 

 

Тахеометрдің көмегімен бұл нүктелерге кері кертпе жасалып, содан кейін пилон 

блоктарының бұрыштары мен ванттық түйіннің тіреу қабатының бақылау нүктелерінің 

координаталары анықталды (3-сурет) [2]. 

Реперлер өзара III немесе IV класстық геометриялық нивелирлеу жүрістері арқылы 

бірыңғай биіктік торға біріктіріледі. Бастапқы болып саналатын реперге қатысты орташа 
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квадраттық қателіктің белгілері тұрақты реперлерде – 3 мм, ал уақытша реперлерде – 5 мм 

аспауы тиіс. Көпірдің биіктік торы мемлекеттік нивелирлік тормен біріктіріледі. 

 

 
 

Сурет 3: Пилон блоктарындағы кері кертпе және ванттық түйіннің тіреу қабатының центрінің 
координаталарын анықтау 

 
Тіреулердің құрылысы кезінде әр тіреуге нивелирлеу жүрістері арқылы тұрақты 

реперлерге байланыстырылатын уақытша репер орнатылады (4-сурет) [3]. 

 

 
 

Сурет 4: Тіреудегі белгілерді беру үшін лазерлік нивелирдің қолдану үлгісі 
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Осылайша, қорытындылай айтқанда, құрылыстың негізі болып табылатын геодезиялық 

қамтамасыздандыру кезінде орындалатын ең маңызды жұмыстар, яғни бөлу жұмыстары – көпір 

және көпір өткелдерінің құрылысы кезінде жоғары дәлдікті талап ететін, әрі заманауи 

геодезиялық технологиялардың өсу қарқына сай қолдану аясы болып табылатын геодезиялық 

қамтамасыздандырудың бөлінбес жұмыстар кешені.  

Қазіргі таңда, техника мен технологиялардың даму үрдісі жоғары деңгейде болып жатқан 

кезде, көпір мен көпір өткелдерінің құрылысындағы бөлу жұмыстарында заманауи 

технологиялар міндетті түрде қолдануы тиіс. Заманауи технологиялар уақытты үнемдей 

отырып, жұмыс дәлдігін арттыра алатын технологиялар болғандықтан, көпір құрылысындағы 

еңбек шығынын үнемдейді, қателіктерді қысқартады және  жалпы жұмыстар кешенін де 

жеңілдетеді. 
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Қазақстан бейнелеу өнерінің даму кезеңдері 
 

Түсіпбекова Шолпан Мұқаметқанқызы 
 

аға оқытушы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті  
 
 
Аңдатпа. Бұл мақалада қазақстандық бейнелеу өнерi мәселесі қарастырылады, Қазақстан 
бейнелеу өнерi дамуындағы әр түрлi кезеңдер зерттеледi, сонымен бiрге онының өзiне тән 
ерекшелiктерi қарастырылады.  
 
Кілт сөздер: Қазақстан бейнелеу өнерi, бейнелеу өнерінің дамуы. 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы казахстанского изобразительного 
искусства, исследуются различные периоды в развитии изобразительного искусства 
Казахстана, а также выделяются его специфические особенности.  
 
Ключевые слова: изобразительное искусство Казахстана, развитие изобразительного 
искусства. 
 
Abstract. This article deals with the problems of Kazakh fine arts, explores the various periods in the 
development of fine arts of Kazakhstan, as well as highlighted its specific features.  
 
Key Words: fine arts of Kazakhstan, development of fine arts. 

 
 

Бүгінгі таңда мемлекет тәуелсіздігін нық ұстау мақсатында жүргізіліп жатқан рухани 

шараларға қатысты ұлттық философия мен мәдениеттің өркендеуіне қолайлы жағдайлар туып, 

кеңінен жол ашылуда. Оған Республика президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның 

болашағы қоғамның идеялық бірлігінде» атты еңбегінде: «Тарихи құндылықтарымызды 

барынша зерттеу мен қайта қалпына келтіру, сақтауға, зерттеуге мән беріп, өткен тарихымызды 

ұрпаққа жеткізуіміз керек. Өзінің тарихи, мәдени тамырларына қайта оралу–бұл әрине оң 

процесс. Қазақстанда ұлттық тілді, өнерді, мәдениетті дамытуға барынша қолдау жасалып 

отырғандығын айғақтайды. Қазақ бейнелеу өнері бір адам ғұмырына ғана жетерлік өте аз 

мерзімде өзгеру, өсу кезеңінен халықаралық ілтипатқа бөлену шағына дейін бүкіл даму 

сатыларынан өтті [1]. 

Адамды адам етіп, ұлтты ұлт ететін – рухани байлық. Рухани байлықтың қайнар көзі 

өнерде. Көненің көзін бүгінгі ұрпаққа мұра еткен, сонау ерте кезден ата-бабаларымызбен бірге 

біте қайнасып келе жатқан, қазақ халқымыздың, ұлтымыздың бейнелеу өнері бүгінгі жаһандану 

заманында өскелең ұрпаққа берері мол алтын қазына десек артық айтпаймыз. Бейнелеу 

өнерінің адамзатқа сыйлар рухани байлығы ұлан ғайыр. Бізге дейін келіп жеткен тарих тереңіне 
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үңіліп, бағзы заман деректеріне  көз жүгіртсек, тым арғы замандағы жазудың тегі суреттен 

басталғанын білеміз. Сурет жазуы алғашқы қауымдық дәуірде пайда болып, сол заманның 

бейнелеу өнерімен тамырлас болады. Әр түрлі бейнеленген бұл суреттер көшпелі 

халқымыздың көркемдік талғамын көрсетеді [2]. 

Дүниеге келген әрбір жаңалық сол күйінде қатып қалмайтынын ойға алсақ, ертедегі сурет 

жазуы да сол пайда болған күйінде қалып қойған жоқ, ол өмірге икемделіп өзгеріп, өрістей 

түсті. Біраз кейінірек замандағы өрнекті пішінмен оюланып салынған бейнелі суреттер пайда 

бола бастады. Ұлтымыздың өнердегі озық үлгілері ою-өрнекпен өлшенген. Қарапайым 

халқымыз қоршаған ортасынан нәр алып, көк әлем аспанын, су мен жерін, төрт түлік малын 

ою-өрнекке үлгі ете білген. Кең байтақ даламыздың өзі өнерге тұнып тұр емес пе, қазақтың 

әрбір тасында сурет, тауында құдірет барын қазақтың тума талант суретшісі Ә. Қастеев өнерді 

«Таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, апамның киізінен, ешкінің мүйізінен үйрендім», - деп, 

әзілдеген сөзінен-ақ байқауға болады. 

Табиғат сонау бастан-ақ әсемдіктен құралған. Оның әрбір бөлігі қайталанбас керемет 

үйлесімділікпен қалыптасқан. Тек сол әсемдікті байқай білетін, сезе білетін жүрек керек. Ал, 

енді рухани деңгейі жоғары шебердің қолынан шыққан өнер туындысы адамдарға өте ыстық 

көрінеді. Өзінің ішкі күш-қуатымен көрермендерін сүйсіндіреді. Суретші тек табиғаттан 

үйренудің арқасында ғана шеберлікке жеткен.  

Ал, рухани тоқыраудан шыға алмаған адам сомдаған өнер туындысы сырты көркем 

болғанымен, шын мәнінде тартымдылығы жоқ, бос дүние болмақ. Руханилықтың әсемдікпен 

байланысы осындай. Әсемдікті көре білген, сезе білген адам оны қоғамның рухани әлемін өз 

тарапынан толықтыра түседі. Сөйтіп, ол өз іс-әрекеті арқылы адамзат арасындағы сұлулықпен, 

үйлесімділікпен көмкерілген руханилықтың қалыптасуына, оның дамуына өз үлесін қосады [3]. 

Өнер бұл адамзаттың тіршілік етуімен қатар жасалынып, дамып келе жатқан ерекше тіл. 

Кез келген өзге тіл сияқты ол да ой мен сезімді жеткізу үшін, басқа ешқандай жолмен бере 

алмайтын адам тәжірибесін беру үшін жаратылған.  Бейнелеу  тілі  арқылы  ғылыми  тілдің  

формуласына  және логикалық дәлелдерге қисыны келмейтін мәліметтерді жеткізуге болады. 

Қазіргі кезде Республикамыз егемен ел болып әлеуметтік-экономикалық саясатын жаңаша 

жүргізіп жатқан уақытта, алғашқы кезеңдерінен бастап-ақ мәдени салада үлкен өзгерістер 

байқалып, жаңа құндылықтар пайда болды. Тіпті, бұрынғы мен өнердегі жаңа құбылыстарға 

өзіндік көзқарастар қалыптаса бастады. 

Қазақстан бейнелеу өнері – басқа елдермен салыстырғанда жас өнер. Сондықтан да оның 

теориялық және практикалық негіздерінде игерілмеген көптеген тың проблемалар баршылық. 

Міне осы қазіргі Қазақстан жағдайында өнер туындылары көрмелер мен музейлерге арналған 



Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары  № 3 (36)• 2016 

 

Проблемы инженерной графики и                                                                                                         Рroblems of engineering graphic and  
профессионального образования  № 3 (36) 2016                               37                                                professional education № 3 (36) ·2016 

рухани ғана сұраныс болудан қалып, ол әрі тауар ретінде көпшілік пен жеке адамдардың 

материалдық құндылығына да айналған кезде, олардың мәдени деңгейін көтеру, талғамына 

әсер ету, сезімін тәрбиелеу бүгінгі күн талабы.  

Осы міндеттерді шешу барысында еуропалық классикалық бейнелеу өнері мен дәстүрлі 

шығармашылыққа байланысты бейненің тұрақты нақыштық белгілерінің «модельдік 

теориясын» жасап, оның қазақ өнеріне жасаған сапалық өзгеріс белгілерін мойындай отырып, 

дәстүрлі өнер мен жаңа мәдениет арасындағы байқалған өзара ішкі қақтығыстарына, орын 

алған қайшылықтарына, оның кеңістік бойлығындағы тарихи эволюциялық дамуына 

объективті түрде баға беру, осы арқылы дәстүрлі өнердің табиғи сипатын сақтап  қалу және 

Қазақстан бейнелеу  өнері үшін «оптимальды» позицияны анықтау қазіргі таңдағы көкейкесті 

мәселе болып отыр.  

Қазақстандық суретшілердің, шеберлердің, сәулетшілердің көркемдік проблемаларды 

шешу өндістерінен, образдық белгі ретінде ұсынылған идеяларынан, нақыштарынан, 

пластикалық түзілім шешімдерінен, бояу түсіне жасалған акценттерінен, баяндау тілі мен 

образдың жалпы сомдалу сипатынан және оның оқылу ерекшелігінен көрінетіндігі сөзсіз. 

Осылардың философиялық тұрғыдан теориялық және әдіснамалық негіздемелерін жасау қазіргі 

таңдағы актуальді мәселе болып табылады. 

Бүгінгі күннің бейнелеу және мүсін өнері контекстік жағынан аса толықтырылған күрделі 

болып келеді, ол өз кезегінде қарапайым көрерменнің түсінбеуін тудырады. Бүгінгі күні 

суретшілер мектебінің қалыптасу сатысының алдыңғы кезеңіндегі тәжірибелерін толық түсіну 

болашақтың ісі. Түрлі түстер, композициялар, фактура немесе пластика көмегімен шығу 

көздері, жылдар бойы шыңдалған, әдеттегі құндылықтар мен түсінушіліктермен тығыз 

байланысқан, дүниенің құрылуы туралы ұлттық түсініктерді өнерде қалыптастыра, бейнелік 

шығармалар мен мүсіндік композицияларды қалпына келтіре отырып, суретшілер небір 

жиынтыққа, біртұтас жүйеге, шашырап қалған элементтер мен фрагменттерді жинайды деуге 

болады.  

Осы процесс барысында шығармалардың нысандарымен атқарылатын жұмыстар да жедел 

қойылғанын атап өтуіміз керек. Әр алуан түрлі стильдер, тәсілдер, қолтаңбалар бойынша 

қызмет атқаратын, сол бағыттарда тамаша туындыларды дүниеге әкелетін бейнелеушілер мен 

мүсіншілердің шығармаларында нысан рөлін әсемдік ерекшелік факторының күшеюі немесе 

күнделікті эстетикалық өлшемдерді жоққа шығару арқылы қарқындандыру жүзеге асырылуда. 

Осы үрдіс ұлттық менталитетке қатысты жаңа суретшілер тілін қалыптастырумен тығыз 

байланысты болып отыр. Ол өзінің сыртқы стильдік көріністерінде айтарлықтай шартты, 

орташалау, рәміздік, метафоралық немесе тіпті ашықтан – ашық метафизикалық сипатқа ие 
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болды. Әрине біздің назарымыздағы басты мақсат бейнелеу өнерінің қазіргі кездегі көрінісі, 

оның өткені мен болашақтағы келбетіне болжам боларлықтай даму өзегін айқындау.  

Осыған байланысты Қазақстан мәдениетінің алдында екі іргелі міндет тұр: қазақы 

мәдениеттің өзіндік келбетін сақтап қалу және көркемдік кеңістік пен уақыт ырғағында 

қалыптасқан тұрақты нақыштардың негізінде оның даму сапасына игі әсер ету. 

Сондықтан біз уақытқа байланысты, оның өзгеріс сапасын дамытқанда Тас дәуіріндегі 

суреттік белгілерге көңіл бөлеміз. Ұлттық нақыштың тұрақтанып үлгіленуі осы кезден 

басталады. Одан кейін қазақ өнері үшін дәстүрлі мәдениет ретінде жалғасқан халықтық 

шығармашылық үлгілерінің ұлттық белгілері ғасырлар бойы жетіліп, ХХ ғасырдың басына 

дейін шыңдалып келді.  

Қазіргі кездегі Қазақстан бейнелеу өнерінің сипаттық ерекшелігіне өзгеріс енгізіп, кәсіби 

өнердің жаңа сапалық белгілерін қалыптастырған өнер шындық бейне яғни реализмнің 

әдістемелік негіздері болды. Осының өзі айналып өтуге мүмкін болмайтын тарихымыз. Ол 

дәстүрлі халықтық сана сезімге сапалы өзгерістер жасап, нақыш пен сурет қатынасындағы 

жаңа қасиеттерді анықтады. Бұл бір ғана кеңістік ауқымында байқалған уақыт ырғағындағы 

өзгерістер еді. Дегенмен халық өнерін хронологиялық тәртіпке бағындыруға келе бермейтінін 

айтуымыз керек. Оның көркемдік тұрақты нақыштары қадым заманда қалыптасып, белгілі-бір 

әлеуметтік-саяси және мәдени жағдайлардағы өзгерістерге байланысты ол өнерде жаңа сапалы 

реңдер пайда болып, кейін соны қырынан көрінуі мүмкін. Соған қарамастан бұтақтарын 

айналасына кең жайып, уақыт өткен сайын толыға түскен діңгек секілді ол бір тамырдан 

қоректенетіндігі даусыз. 

Қазақтардың өткен кезеңдердегі рухани дүниесі ислам дінімен үйлесімін тауып, көркем 

кеңістіктік-уақыттық ырғақта болмысы түгел дерлік сақталып, семантикалық сипаты ғана 

ішінара өзгеріске ұшыраса, мұсылмандық мәдениет те тұтасымен алғанда халқымыздың 

санасына сапалы өзгерістер енгізіп, кейін жаңа тарихи жәдігерлердің қалыптасуына жағдай 

жасады. Бейненің тұрақты нақыш үлгілеріне өзіміздің тұрақты қатынасымыз жөнінде айтқанда, 

әрине, біз әр уақыт аралығындағы өнердің қайталанбас өз спецификасы болатынын ескереміз. 

Әлеуметтік, қоғамдық, ғылыми-техникалық жетістіктердің және басқа бөтен мәдениеттердің 

ықпалдарына байланысты бұрынғы дүниетанымдық көзқарастың өзгеріп, жаңа сананың 

қалыптасуы заңды процесс. 

Қазіргі кезеңде әлеуметтік жағдайлар өзгеріске ұшырап, мәдени ақпараттық алмасулар мен 

өзара әсер қатынастарының күшейіп, өнер тек қана рухани сұраныс болудан қалып, ол тауар 

ретінде де жұмыс істей бастаған кезде және оған деген сұраныс критериінің көпшілікке, жеке 

адамдарға, базар талғамына, көрмелер мен мұражайларға арналған түрлі талап-тілектерін 
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қанағаттандырып отырған шақта біздің бағалау критерилеріміз бейнелеу өнеріне ғана емес, 

дәстүрлі халықтық шығармашылыққа қалыптасқан көзқарасымыз өзгерді.  

Дәстүрлі өнерге деген көзқарасты бағытталған позициялық қатынас анықтайтындай 

өзгерістер байқалды. Әлемнің өркениетті елдері біздің ғасырлар бойы шыңдалып, сұрыпталып, 

өзіндік келбеті қалыптасқан дәсдүрлі шығармашылығымыздың көркемдік жүйесіне 

қызығушылық танытып, оны меңгеруге ұмтылған кезде, кеңес үкіметі тұсында халықтық өнер 

ескі мектептің қалдығы ретінде бағаланып, біз  оған менсінбей қарағанның өзінде, қазақ  

өнеріне қатысты айтқанда, бейнелеу өнері мен халықтық өнер бір-бірінің қақтығысы мен өзара 

әсерінің негізінде дамыды деп тұжырымдауымызға болады. Қазақ өнерінің қазіргі жағдайын 

толығырақ түсініп, оның болашағына көз жүгірту үшін біз халықтық дәстүрлі өнер тудырған 

табиғи көркем заңдылықтарды да, әлемдік мұраны да, қазіргі таңда күнделікті өмір қойып 

отырған жаңа міндеттерді де назардан тыс қалдыра алмаймыз. Қазақ бейнелеу өнерінің 

құрылуы мен даму барысы белгілі қыл қалам шебері Әбілхан Қастеевтің (1904- 1973 жж.) 

есімімен тығыз байланысты. Оның еңбек жолы жиырмасыншы жылдардың соңынан басталады. 

Ә. Қастеевтің қолынан шыққан көптеген сулы бояулы және суреттер «Көне және жаңа тұрмыс» 

топтамасына біріктірілді. Әбілхан Қастеевтің майлы бояумен әр жылда жазылған бірнеше 

жұмыстары мысалға келтірілді (1, 2 суреттер). 

 
 

Сурет 1: «Амангелді сарбаздары». 1970 ж. 
 

Соғыс алдындағы жылдары Қазақстанда А. Ысмаилов, ағайынды Қожықовтар, Б. 

Сәрсенбаев, Ұ. Таңсықбаев және т. б. қыл қалам шеберлері болды. Ұлы Отан соғысы жылдары 

Қазақстанда Украинаның, Белоруссияның, Мәскеу мен Ленинградтың суретшілері жұмыс 

істеп, Қазақстандағы бейнелеу өнерінің құлаш жазуына өзіндік үлестерін қосты.  
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Сурет 2: «Түрксіб». 1969 ж.  
 

Орыс суретшілері қазақ халқының тұрмысы мен тыныс тіршілін бейнелеуге өзгеше бағыт 

беріп, үлкен әсерін тигізді. Қазақстанда түрлі экспедициялар құрамында болған Б. Смирнов, О. 

Федченко, П. Кошаровтар өз туындыларында халық өмірін суреттеуге тырысты. Әсіресе орыс 

суретшісі В. Верещагинді Орта мен Қазақстан тақырыбы өте қызықтырды.  

Өзінің «Лепсі өлкесін қоршаған таулар» атты еңбегінде қазақ даласы керемет шеберлікпен 

суреттелген. Белгілі қыл қалам шебері Н. Хлудовта өзінің барлық туындыларын Қазақстан 

тақырыбына арнаған. Оның «Мал айдау», «Отынға барғанда» қазақ өлкесінің әсемдігін 

бейнелеген туындыларында үлкен сүйіспеншілік жатыр.  

Қазіргі уақытта бұл өнерді бағалаушылар қазақстандық шеберлер А. Бренердің, Б. 

Шульцтың, А. Жұмаеваның, К. Ибрагимовтың. Ш. Ноғайбаевтың, Е. Нүсіповтың еңбектерін 

ерекше атап жүр.  
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Андатпа. Мақалада ақпараттық-коммуникативтік технологиялар, білім берудің электрондық 
ресурстары жөніндегі мәселелер күрделі жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз етуді құру 
процессінде қарастырылады. Бағдарламалық жүйелер өзінің даму барысында анағұрлым 
күрделі деңгейге жетіп қалып отыратындықтан қолданыстағы бағдарламалар құруға 
пайдаланылып жүрген әдістер мен концепциялар өз нәтижелерін бермей қалып жатады. 
Әдетте, осындай жағдайларда бағдарлама құрудың жаңа, тың парадигмасы пайда болады да, 
бағдарлама жасаушылар бірте-бірте жаңа бағытқа көше береді. Процедуралық, модульдық 
және нақты бір объектіге бағытталған бағдарламалар жасау концепциясы – кешегі күннің 
еншісі екені белгілі; ал болашақ бағдарламашылар сервистік-бағытталған архитектураларды 
қолданысқа алуы керек сияқты. 
 
Кілт сөздері: ақпараттық-коммуникативі технологиялар, объектілі- бағытталған тәсіл, 
сервисті-бағытталған архитектура, веб-сервис. 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы информационно-коммуникационных 
технологий, образовательных электронных ресурсов в процессе построения программного 
обеспечения сложной системы. Программные системы по мере развития достигают такого 
уровня сложности, что существующие подходы и концепции разработки ПО становятся 
малоэффективными. Как правило, при этом рождается новая парадигма программирования, на 
которую постепенно переходят все разработчики. Cоздание концепции процедурного, 
модульного и объектно-ориентированного программирования - это примеры давнего или 
недалекого прошлого; будущее же, похоже, за сервисно-ориентированными архитектурами. 
 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, объектно-
ориентированный подход, сервисно-ориентированная архитектура, веб-сервис. 
 
Abstract. This article discusses the issues of information and communication technologies, 
educational electronic resources in the process of building complex software systems. Software for the 
development of the system reach a level of complexity that the existing approaches and concepts of 
software development are becoming ineffective. As a rule, it is born a new programming paradigm, 
which are gradually moving all developers. Creating the concept of procedural, modular and object-
oriented programming - are examples of long-standing or recent past; the future, it seems, for the 
service-oriented architecture.  
 
Key Words: information and communication technologies, object-oriented, service-oriented 
architecture, web service. 
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Creation of system that effectively perform missions, functions or effectively decisive applied 

tasks can be reached on the basis of various technologies both services, and agents. 

In this regard, there is a question as it is necessary to program system on the basis of various 

languages: the assembler, pascal, Java, and on the basis of various technologies as procedural, modular 

and object-oriented programming, service, i.e. Web ServiceSemantic, Web Service and agentns. 

It is known that the reuse of a program code simplifies development of big information systems. 

Until recently for this purpose the object-oriented approach (OOA) meaning rigid association of 

components and application objects in a single whole was traditionally applied. In OOA paradigm 

from the developer the knowledge of the applied program interface in which the attributes and 

methods together realizing necessary functionality are integrated is required. But as object systems are 

usually created on the basis of some programming language (Delphi, C ++, C#, Java, etc.) and the 

fixed mechanisms of exchange of information between objects and modules of information system, 

and in OOA all dependences and restrictions remain.  

Such approach is convenient not always - in particular, it doesn't allow to react quickly to change 

of a situation and, for example, to design the modern systems which are guided by the concept 

"resources on demand". Besides, for modification of object systems quite often it is necessary to 

rewrite codes of the connected objects and methods. To reduce these restrictions to a minimum just 

and the SOA technology (ServiceOrientedArchitecture - service-oriented architecture) which is 

already recognized as many as revolution in technology of programming allows. Analysts are sure that 

they in process of development of the SOA standards of the company will develop this area, and 

vendors modernize the products according to its requirements.  

Actually, SOA is just other style of creation of modern systems for the enterprise. It is 

concentrated on services which are characterized by the loosely coupled distributed architecture and 

interfaces. Service in this case - it is not something else than the unit of work performed by the service 

provider to ensure the desired result customer service.  It is service, but not object in OOA, thus, it 

doesn't depend on technology, media and other language resources. The integrating role is undertaken 

by program agents between service provider and the user of carrying out program agents. 

Degree in which various elements of system can reduce some features of architecture of SOA. 

Interaction of components with use rather small a set of simple interfaces which have only the most 

general of semantics and are available to all suppliers and consumers. Transmits the message for the 

limited dictionary through these interfaces. And as only gives the general structure of corporate system 

and the dictionary, all of semantics and the business logician, specific for prilozheniyaopisyvatsya in 

these messages directly. 
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The corporate information system constructed on SOA consists of a great number of persons 

available through API. The search engine allows the operator to enter the required function in general 

for the user from the register of services which is built. Clients who want to solve a specific problem 

contact service provider via interfaces to carry out necessary actions - this procedure is accurately 

shown in fig.1: the component A uses the service provided through a component B of the interface 1 

and a component B with use of the program interfaces 2-4 provided by establishments of the C, D and 

E system. 

All components of corporate system have to support general "language", the representing 

message. It isn't difficult to guess that SOA and web services as a rule, are mentioned together. 

 

 
 

Figure 1: Architecture of System in the concept of SOA 
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The architecture of web services also is service-oriented. Moreover, web services are an essence 

of SOA with two additional restrictions: interfaces are based on Internet protocols (HTTP, FTP, 

SMTP, TCP), and all messages are described in the XML format.  

Detailed descriptions of the standard of web services and the SOA specifications are provided on 

the websites of consortium W3C and the OASIS organization - we won't spend time for acquaintance 

to them once again, and we will look how the program systems created in new architecture of SOA 

function [1]. 

Practical aspects of service-oriented technology allow to solve problems of scalability, to 

integrate data transmission networks and voices, to simplify procedures of design and management of 

networks, and also to create other distributed applications, is transparent interacting with resources of 

systems by means of applied program interfaces and open standards. 

The "New Generation of Systems and Applications for Support of Operating Activities" program 

(NewGenerationOperationsSystemsandSoftware, NGOSS) - an initiative of the international, 

independent non-profit organization TeleManagementForum (TM Forum). It provides specialized 

structure of support of the effective operator, providing to the enterprise the tools necessary for sure 

expansion of projects of automation.  

In decisions on the basis of NGOSS the information and technological concepts and technologies 

promoting creation of the productive environment of development and more effective management of 

infrastructure admitted to branches are used. 

The NGOSS program represents the tool kit consisting of the structures, specifications and the 

guidelines coordinated within branch and covering key zones of business and technology. She is 

intended for integration of business requirements and technical aspects of activity of the operator of 

telecommunications into uniform architecture, automation of business processes in heterogeneous 

information and communication environments, creation of the general information infrastructure. 

In total the NGOSS elements promote creation of through structure of development, integration 

and operation of the OSS/BSS systems; the NGOSS elements can be also used as through structure as 

part of universal methodology for implementation of large-scale projects of development and 

integration. Along with it, the NGOSS elements are applied separately for the purpose of receiving 

concrete short-term result. 

If to consider NGOSS in the generalized form, one may say, that it consists of four key, 

interconnected among themselves structures and methodology of the support providing use of these 

structures: 

• Expanded structural model of telecommunication business processes). 

• The all-corporate unified data/information model). 
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• Technologically neutral architecture. 

• Card of telecommunication applications  

• Iterative methodology of life cycle of development (Scope, Analyze, Normalize, Rationalize, 

Rectify, SANRR) [2]. 

Architectural unit of service is the component which can support one or several contracts. Within 

technologically neutral architecture of NGOSS the term "service" designates the functionality of a 

component available at use of contracts (fig. 2). 

 

 
 

Figure 2: Architectural service unit 
 

The concept of uniform representation and storage of information for her use in various business 

processes is one of the fundamental principles of NGOSS. SLA (ServiceLayerAgreement - the 

agreement on level of service), the information about clients, network topology, etc. can be examples 
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of such information. Access to data is provided by means of services which interfaces are specified by 

information contracts (informationservicescontracts) [3]. 

Introduction of the NGOSS program opens prospect of creation of information infrastructure 

from the standardized applications which, in turn, allow to bring quickly new services to the market 

and also to withdraw quickly from circulation in process of obsolescence and replacement with new. 

(All this in coordination with other components of technology - business processes, structure of data, a 

network and other elements of telecommunication infrastructure). 
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Аңдатпа. Бұл мақалада темір жол құрылысына арналған геотекстильді материалдың 
артықшылықтары мен қолдану ерекшеліктер және тиімділігі баяндалған.   
 
Кілт сөздер: геотекстиль, темір жол құрылысы, жер төсемесі,  дренаж, мембрана. 
 
Аннотация. В этой статье рассмотрена особенность, эффективность и преимущество 
применения геотекстильного материала для строительства железной дороги.   
 
Ключевые слова: геотекстиль, строительство железной дороги, поверхность земли,  
дренаж, мембрана. 
 
Abstract. This article describes the features, performance and benefits of the use of geotextiles for the 
construction of the railway. 
 
Key Words:  geotextiles, construction of the railway, land surface, drainage, membrane. 

 
 

Заманауи теміржол құрылысында салынып жатқан объектінің үйілген конструкциясы мен 

құрылыс негізі арасындағы көпфункционалды қабатта геотекстиль маңызды роль атқарады. 

Материалдың физикалық-механикалық қасиеттері типтік теміржол желісінің құрылысы кезінде 

және экстремалдық құрылыс жағдайында күрделі көлік объектілерімен жұмыс кезінде, 

сонымен қатар, болашақ темір жол желілерін пайдалануда тиімділікті қамтамасыз етеді. 

Беріктілік, ұзақ мерзімді және қоршаған орта әсеріне инерциялы, тоқусыз геотекстиль бір 

уақытта бірнеше құрылыс тапсырмаларын шешуге мүмкіндік береді.  

Геотекстиль темір жол құрылысында кең қолданысқа ие: 

• салмақ түсіру қабілеті төмен топырақ конструкцияларын арматуралауға; 

• тірек қабырғалар мен тік қиябеттерді бекітуге; 

• топырақ негізі мен теміржолдың төсеме үймесін бөлуге; 

• іргелес конструктивтік қабат материалдарының араласып кетуіне кедергі болатын 

технологиялық қабатшалар; 

• сусіңгіш конструкцияларда сүзгіш қабатшалар; 
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• эрозияға қарсы қорғаныс конструкцияларында қорғаушы қабат немесе элементі ретінде 

қолданылады.  

Геотекстильді теміржол төсемінің балластық қабаты табанын арматуралау мен 

тұрақтандыруға пайдалану топырақ іргетасынан лай жиналуымен байланысты проблемаларды 

және рельс жолдары арасындағы салмақ түсіру қабілеті жоғалтуларын шешуге, сонымен қатар 

теміржолдардың пайдалану сипаттамаларын жақсартуға мүмкіндік береді. Теміржол төсемі 

құрылысы кезінде геотекстиль келесі функцияларды орындайды: 

- жоғары орналасатын ұсақтас балластық қабатты ұстап тұру мақсатында көлденең 

шектеу бойынша арматуралау; 

- жаңа теміржолдарда жергілікті топырақ пен жаңа балластық қабат арасында бөлу; 

- қайта қалпына келтірілген теміржолдарда ескі балластық қабат пен жаңа балластық 

қабат арасында бөлу; 

- судың жоғары деңгейі немесе дөңгелек жүктеменің нәтижесінде динамикалық айдау 

салдарынан геоқабаттар астындағы топырақтан шығатын топырақ жер асты кеуекті суларын 

геосинтетикалық материалдың толық жазықтығы бойынша сүзу; 

- геосинтетикалық материалдың астынан және үстінен келетін суды оның ішкі 

жазықтығында көлденең сіңдіру арқылы суды сусіңгіш арықтарға шығару; 

- жер төсемі мен оның салмақ түсіру қабілетінің тұрақтылығын арттыру. 

Геотекстиль бағыттық ауыстырулар, рельс жолдарының қиылысуы, автомагистраль 

арқылы өтетін темір жол өткелдері, сонымен қатар негізгі рельс жолдарының қатты айдауға 

немесе құлауларға шеткі топырақ үймесіне тұрақтылық беру қажет аймақтары секілді жоғары 

пайдалану шығындары бар салаларда қолданылады.  

Жоғары беріктікке ие болатын геотканьдар тұрақсыз жолдарды арматуралайды және 

құрылыс шығындарын азайтуға, құрылыс мерзімін қысқартуға және жолдың пайдалануға 

берілуінің жөндеу аралық кезеңін арттыруға септігін тигізеді (сурет 1). 

Теміржол құрылысында геосинтетикалық төсемі бірнеше функцияны қатар атқарады: 

• іргетасты бекіту – бері біртұтас төсем топырақты арматуралауға септігін тигізеді және 

жоғары динамикалық жүктеме әсерінен деформацияға ұшырауына кедергі болады. 

• сүзгілеупен дренаж – материал су мен ауаны еркін өткізеді, сол арқылы дренаж 

жүйесінің тұрақты жұмысын (еш қоқыстанусыз) қамтамасыз етеді. 

• жол төсемі қабаттарының бөлінуі – бөлуші қабат ретінде геотекстиль үйме материалы 

мен топырақ табанының өзара еніп кетуінің алдын алады. 
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Сурет 1: Геотекстильдің қолдану аймағы 

 

Геотекстильдік төсемдерді теміржол құрылысында қолданудың кешенді нәтижесі: дренаж 

жұмысын қамтамасыз ету, топырақтың салмақ түсіру қабілетін арттыру, жүктемені бірқалыпты 

орналастыру, іргетастың және пайдаланылатын төсемесінің деформация мен мерзімнен бұрын 

тозудан жоғары қорғанысы болып табылады. 

Геотекстильдік қабатшаларды қолдануда салынған теміржол төсемдері жоғары сенімділік 

пен ұзақ уақыт жөндеусіз пайдаланылуымен ерекшеленеді. Осындай жолдардың жоғары 

пайдалану сапасы геотекстильді қолдану артықшылықтарымен негізделген: 

• экологиялық таза пен улылық дәрежесінің болмауы; 

• жұмыс температураларының кең диапозоны; 

• суыққа және ыстыққа төзімділік, қоршаған ортаның жағымсыз факторларына қарсы 

тұра алушылығы; 

• биологиялық және химиялық тұрақтылық; 

• шіру мен ескіруге тұрақтылық; 

• пайдаланылу деформациясының минималдық коэффициенті; 
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• ұзақ мерзімділік – геотекстиль қасиеттері мен функционалы өзгеріске ұшырамай 25 

жылдан астам уақыт бойы қызмет көрсетеді. 

Геотекстиль көп жағдайда бір құрылыста бірнеше функцияны атқарады. Мысалы, ол 

мембраны сақтайды және сол уақытта суды бұрып тұрады. Бұл жағдайда қорғаныс функциясын 

орындау үшін беріктік қажет, ал суды бұрып тұру үшін гидравликалық қасиеттері үлкен 

маңызға ие болады.   

Бұл функцияның жалғыз мақсаты осы материалды қорғау болғандықтан, оның 

механикалық қасиеттері ең маңызды болып табылады, ал гидравликалық қасиеттерінің 

маңыздылығы төмендеу. Геотекстильдік материал жоғары қабаттан келетін кез-келген 

жергілікті қысымды көтеруге және орналастыруға міндетті, сол арқылы қорғалатын материалға 

бұзушы жүктемелердің әсері тимеуін қамтамасыз етеді. 
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Аңдатпа. Өткен ғасырдың 80-ші жылдан бастап, ауа желілерінде оқшауланған сымдар 
пайдаланылады. Өзін-өзі қолдау оқшауланған сымдар жалаң сымдарынан артықшылығы бар, 
және бізге бірқатар басты мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Бүгін, өзін-өзі қолдайтын 
оқшауланған сымдар Қазақстанның электр желілік компанияларында үлкен қызығушылық 
тудырады.  
 
Кілт сөздер: өзін-өзі қолдайтын оқшауланған сым, ұзынша орын, сәуле тұрақтанған, 
салбыраған жердің қауғасы. 
 
Аннотация. Начиная с 80-х годов прошлого века, на воздушных линиях используются 
изолированные провода. Самонесущие изолированные провода имеют преимущество над  
неизолированными проводами и позволяют решать ряд актуальных проблем. На сегодняшний 
день самонесущие изолированные провода имеют большую заинтересованность 
электросетевых компаний Казахстана.  
 
Ключевые слова: самонесущие изолированные провода (СИП), пролет, 
светостабилизированный, стрела провеса. 
 
Abstract. Since the 80s of the last century, insulated wires are used on overhead lines. Self-supporting 
insulated wires have the advantage over the bare wires, and allow us to solve a number of pressing 
problems. Today, self-supporting insulated wires have a great interest in Kazakhstan's power grid 
companies.  
 
Key Words: Self-supporting insulated wire, span, light-stabilized, sag arrow. 

 
 

Воздушные линии электропередачи работают в очень тяжелых условиях, так как 

подвержены постоянно меняющимся циклическим напряжениям, возникающим от изменения 

внешних факторов.  

Основными конструктивными элементами воздушных линий электропередачи являются 

провода, защитные тросы, опоры, изоляторы и линейная арматура. К  проводам воздушных 

линий предъявляются требования достаточной механической прочности, так как они находятся 

под воздействием механических сил, меняющихся в очень высоких пределах. Выход линии  из 

строя приводит к тяжелым последствиям, поэтому к ним предъявляются повышенные 
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требования прочности и устойчивости. На работу конструктивной части воздушных линий 

оказывают воздействие механические нагрузки от собственного веса проводов и тросов, от 

гололедных образований на проводах, тросах и опорах, от давления ветра, а также изменения 

температуры воздуха [1]. 

Под действием ветра при определенных условиях может появляться вибрация и «пляска» 

проводов. Вибрацией проводов называются вызываемые ветром периодические колебания 

натянутого в пролете провода, с высокой частотой и малой длиной волны. Вибрация приводит 

к ослаблению сечения проводов, а иногда и к обрыву. Под пляской проводов принято понимать 

колебания со значительной амплитудой и малой частотой. Длительность этих колебаний, как 

правило, не велика, но иногда достигает нескольких суток. При пляске проводов возникают 

большие механические усилия, действующие на провода и опоры и часто вызывающие обрыв 

проводов, а иногда поломку опор. 

Гололедные образования на проводах возникают в результате попадания капель дождя, 

снега, изморози и тумана. Отложения гололеда на проводе или тросе могут принять в сечении 

форму крыла самолета, вследствие чего при порывах ветра появляется подъемная сила, 

приложенная к проводам, и возникает пляска проводов и тросов. 

Изменение температуры воздуха приводит к изменениям длины проводов воздушных 

линий. При очень низких температурах провод сокращается и натягивается в пролете, что 

приводит к возрастанию механического напряжения в материале провода. Повышение 

температуры проводов приводит к их отжигу и снижению механической прочности [2].  

Кроме того, при повышении температуры провода удлиняются и увеличиваются стрелы 

провеса. В результате могут быть нарушены габариты воздушной линии и изоляционные 

расстояния, то есть, снижены надежность и безопасность работы воздушной линии 

электропередачи.  

В настоящее время в распределительных сетях 10-0,4 кВ есть перспектива использования 

самонесущие изолированные провода (СИП) (рисунок № 1), которые обладают определенным 

преимуществом по сравнению с неизолированными проводами ЛЭП. СИП нашёл применение, 

как в магистральных воздушных линиях, так и в качестве ответвлений (вводы в частные дома, 

хозяйственные постройки). Внешне провод представляет собой скрученные токопроводящие 

алюминиевые жилы, покрытые изоляцией. Изоляция проводов состоит из 2-3 слоев 

светостабилизированного сшитого полиэтилена. Сечения проводов находятся в пределах 35-

150 квадратных миллиметров, междуфазные расстояния воздушных линий (напряжением выше 

1 кВ) составляют 400-600 миллиметров [3]. 
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Рисунок 1: Самонесущий изолированный провод (СИП) 

 

Преимущества самонесущих изолированных проводов:  

• сокращение затрат на обслуживание и монтаж линий; 

• провода защищены от схлестывания; 

• на проводах практически не образуется гололед; 

• существенно ограничен несанкционированный отбор электроэнергии; 

• исключено воровство проводов, так как они не подлежат вторичной переработке; 

• возможно подключение абонентов и новые ответвления под напряжением; 

• нет необходимости в вырубке просеки перед прокладкой и в процессе эксплуатации; 

• простота монтажных работ и соответственно уменьшение сроков их проведения; 

• увеличение длины пролета (до 60 метров); 

• высокая механическая прочность проводов и соответственно невозможность их обрыва; 

• снижение энергетических потерь в ЛЭП, за счет уменьшения реактивного 

сопротивления изолированного провода по сравнению с неизолированным; 

• возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также совместной подвески с 

проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает существенную экономию 

на опорах; 

• при использовании защищенных проводов требуется меньшее пространство при 

компоновке распределительных устройств подстанций. Такое решение выгодно с 

экономической точки зрения. 
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В связи с перечисленными положительными свойствами СИП, имеет место большая 

заинтересованность в таких проводах. При относительно небольшом повышении затрат 

(примерно на 20 процентов) надежность и безопасность линии, оснащенной самонесущими 

изолированными проводами, повышается до уровня надежности кабельных линий. 

Препятствием для широкого применения СИП в Казахстане является их недостаточная 

готовность персонала линейных служб перейти на изолированные воздушные линии. Это в 

первую очередь связано с отсутствием необходимой информации, нормативных документов, а 

также инструмента и, что самое главное, подготовленного персонала. 

Переход на самонесущие изолированные провода в Казахстане, для воздушных линий 10-

0,4 кВ, позволит решить ряд актуальных проблем, повысить надежность и обеспечить 

бесперебойную работу этих линий. 

В дальнейшем в новых и реконструируемых воздушных линиях предпочтительно 

предусмотреть применение самонесущих изолированных проводов (СИП). 
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