
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ғылыми-педагогикалық журнал 
 

Инженерлік графика және кәсіби білім 
проблемалары 

 
 

2010 жылдың 11 наурызынан шығады 
 
 

Scientific-pedagogical journal 
 

Рroblems of engineering and professional 
education 

 
Volume 49 (2018), Number 4 

Published since March 11, 2010 
 
 

Научно-педагогический журнал 
 

Проблемы инженерной графики и 
профессионального образования 

 
Том 49 (2018), Номер 4 

Издается с 11 марта 2010 года 
 
 
 
 
 

Астана  



ISSN 2220 – 685Х                                     Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары №4 (49)• 2018 

 

Проблемы инженерной графики и                                                                                            Рroblems of engineering and  
профессионального образования № 4 (49) •2018                 4                                professional education № 4 (49) •·2018 

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары 
 

Рroblems of engineering and 
professional education 

 

Проблемы инженерной графики и 
профессионального образования 

 
 

№ 4 (49) 
 

Мазмұны 
Contents Содержание 

 
У.Т. Рихсибаев  
К. Маликов 
 

Теорема Гаусса и Польке-Шварца, как основная 
теорема параллельной прямоугольной проекции 
аксонометрической системы ……………………………. 
Гаусс және Польке-Шварц теоремасы, 
аксонометриялық жүйенің параллель тікбұрышты 
проекцияның негізгі теоремасы ретінде ……….………. 
Gauss and Polke-Schwartz theorem, as the main theorem 
of parallel rectangular projection axonometric system ….. 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Ж.М. Садыкова  
О.М. Денеев 

Әрлеу және қаптау материалдарының беткі қабатының 
дизайны …………………………...................................… 
Дизайн поверхности отделочных и облицовочных 
материалов ……………………………………………..… 
Surface design of finishing and facing materials …………. 
 

 
 
 
 

15 
 

У.К. Кусебаев  
А.А. Куанышбаева 

Қазіргі әлемдегі спорт және оның саясатпен 
байланысы ........................................................................... 
Спорт в современном мире и его связь с политикой ….. 
Sport in the modern world and its connection with policy .. 

 
 
 

21 
   
З.Б. Бозтай Жарнаманың отандық тауар өндірушілерге қажеттілігі 

мен маңызын ашудағы көркемдік өнерінің рөлі ............. 
Роль художественного искусства в выявлении 
потребностей и важности рекламы для отечественных 
производителей ………………………………………….. 
The role of art in identifying the needs and importance of 
advertising for domestic producers ...................................... 
 

 
 
 
 
 
 

32 
 

Z.B. Boztay 
A.T. Shukirzhan 

Development of Design Thinking Abilities ......................... 
Дизайн-ойлауды құрастыру жолдары ………….....….... 
Разработка дизайн-мышления ………………..………... 

 
 

39 
 

Э.Ә. Ералы Түстер теориясының қалыптасу кезеңдерін тарихи 
талдау .................................................................................. 
Исторический анализ этапов становления теории    
цвета ……………………………………………………… 
Historical analysis of the stages of color theory   
generation …………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 

46 



ISSN 2220 – 685Х                                     Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары №4 (49)• 2018 

 

Проблемы инженерной графики и                                                                                            Рroblems of engineering and  
профессионального образования № 4 (49) •2018                 46                                professional education № 4 (49) •·2018 

МРНТИ  18.31.01 

Э.Ә. Ералы  

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан 
(E-mail: el_murasy@mail.ru) 

 
Түстер теориясының қалыптасу кезеңдерін тарихи талдау 

Аннотация: Бұл мақалада түстердің қалыптасу барысына, 
ғалымдардың түс туралы зерттеулеріне тарихи шолу жасалған және түс 
туралы ғылымның даму кезеңдері үшке бөлініп, Эмпедокл, Демокрит, әл-
Бируни, Альгазен, Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Томас Юнг, 
Ломоносов, Рунге, Ходлер, Оствальд, Гете және Рабкин тәрізді ұлылардың 
түс туралы пікірлері мен тұжырымдамалары жинақталған. Түс біздің дәуірге 
дейінгі уақыттан бастап бүгінгі күнге дейінгі адам өміріндегі ажырамас 
бөлікке айналған құбылыс. Түс туралы мәселелер философия, 
жаратылыстану, физика, физиология, психология, эстетика және тағы да 
басқа техникалық ғылымдар салаларымен зерттелген. Өткен жүз 
жылдықтардағы өнерге көз жүгіртсе, біз адамзаттың ерекше түс шешімдері 
мен сан алуандылығын үнемі іздеуде болғанын байқаймыз. Сондықтан 
түстің адам өмірінің ажырамас бөлігіне айналғанын мойындаймыз. 

 
Кілт сөздер: түс, түстану, түс туралы ғылым, түстік спектр, түстік 

шеңбер, түстік модель. 
 
Түс туралы ілімнің тарихи дамуын қарастыра келсе, түстің 

табиғатын әр түрлі түсіндірумен ерекшеленетін үш негізгі кезеңді 
бөліп атауға болады. Оның алғашқысы табиғат құбылыстарына 
нақты ғылыми көзқарастың болмауымен сипатталса, екіншісі – 
түрлі жекелеген салаларды ғылыми тану кезеңі және үшіншісі – 
ғылыми жүйелерді құру кезеңі.  

Түс туралы алғашқы танысу кезінде оның дамуына 
суретшілердің аз әсер еткенін байқауға болады. Бірақ бұл ілімнің 
тарихи бейнесінен түстің жарық пен көру мәселелерімен және 
адамның эмоционалдық күйзелісі саласымен тығыз байланыста 
екендігін көрсетеді. 

Бұл мәселелерді өз уақытында зерттеумен философия, ал 
кейінірек барып жаратылыстану және техникалық ғылымдар 
айналысқан. Айта кететін болсақ, антикалық дәуірде және орта 
ғасырларда түсті пайдалану саласында айтарлықтай табыстар 
болды. Бұл негізінен сол кездегі түске деген нәзік сезіммен 
түсіндіріледі. Түстің табиғаты туралы болса сол уақытта тек 
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жалпылама көріністер болды. Қазіргі таңда оқу барысында да 
дизайнның әр саласында қолданыс тапқан түр-түстің күнделікті 
өмірде алатын орнын зерттейтін түстану ғылымы дүниеге осыдан 
150 жылдай бұрын келген. Түстану ілімі – физика, физиология, 
психология, эстетика, тағы басқа ғылым салаларымен тығыз 
байланыста. 

Түсті зерттеуде көптеген ғалымдар жұмыс жасаған. Оған 
есімдері белгілі ортағасырлық ойшыл әл-Бируни мен оның 
шәкірті атанған ибн әл-Хайсамды, олардың көзқарастарын 
жалғастырушы Ньютон, Юнг, Ломоносов, Рунге, Ходлер, 
Оствальд, Гете, Рабкин сияқты ғалымдарды атап өтуге болады 
[1]. 

Түс туралы ілімді аталғаннан ертеректе қарастыратын 
болса, оны Элладада пайда болған деуге болады. Яғни, біздің 
дәуірге дейінгі V ғасырдағы ежелгі грек философы, дәрігер, 
мемлекет қайраткері, ұлы абыз және уағызшы Эмпедокл 
ізденістерін атауға болады. Ол негізгі түстердің бар екендігі 
туралы ойын айтып кеткен. Оның пікірінше, олар төртеу болған: 
қызыл, сары, ақ, қара. Бұл «төрт негізгі элементке» сәйкес келген: 
от, жер, ауа және су. Эмпедокл көзден ұсақ бөлшектер ағыны 
шашырайды деп ойлаған және сол ұшқындар бір-бірімен 
кездескен кезде, көру сезімі мен түсті тудырған деп тұжырым 
айтып кеткен. 

Біздің дәуірге дейінгі шамамен 460 жылдар туған                  
I ғасырдағы ежелгі грек философы, Левкипп оқушысы, 
атомистика мен материалистік философияның негізін 
қалаушылардың бірі Абдерден шыққан Демокрит та өзінің атом 
теориясын пайдалана отырып, жекелеген түстердің табиғатын 
түсіндіруге әрекет жасаған. Ол да төрт негізгі түсті мойындап 
кеткен. 

Арабтық натуралист және математик Ибн Сина көру 
органын зерттеген болса, аты аталып кеткен Әбу Райхан 
Мухаммед ибн Ахмад әл-Бируни (973 жылы туған)-ортағасырлық 
парсы ғалымы-энциклопедист, полиглот, жазушы, геология, 
математика, астрономия, тригонометрия, жаратылыстану, 
минералогия, медицина, тарих және басқа да салаларда 
еңбектенген адам. Түстердің көптеген атауларын минералдардың 
реңктерімен сәйкестендірген.  
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Осы зерттеулер саласында ХІ ғасырда өмір сүрген ғалым 
Әбу Әли әл-Хасан ибн әл-Хайсам әл-Басриді (латын 
транскрипциясы бойынша Альгазен) атап кеткен жөн. Ол көру 
актсын зерттей келе: «біз көру арқылы сыртқы әсерлердің тікелей 
бейнесін сақтау эффектісін атқарсақ, бір жағынан осы 
эффектімен бірге ақылдың жұмысын байланыстырып, 
нәтижесінде көрген обьектілердің айырмашылықтары мен 
ұқсастықтарын ажырата аламыз», яғни түстерді араластыру, 
контраст тағы басқа маңызды феномендерді зерттеп, нысанды 
толық қабылдау үшін көз қимылдары – көру осьтерінің араласуы 
керек – деген [2]. 

Түстер ілімінің екінші кезеңі деп оның бірінші жіңішке 
жүйесін құрған Леонардо да Винчиден бастауға болады. Ол 
түстердің түрлілігі ақ, сары, жасыл, көк, қызыл және қара 
түстермен шектелуі мүмкін екенін ғана емес, сонымен қатар 
түстердің екі ықтимал аспектісін атап өтті: көркем және 
физикалық.  

«Түс – бұл жарық» – мұндай қорытындыға түстік спектрді 
зерттеу бойынша тәжірибе жүргізу кезінде ағылшын физигі, 
математик, астроном, философ, алхимик, әрі теолог, Корольдік 
қоғамның мүшесі Исаак Ньютон келген. Ол терезеден қабырғаға 
түскен кішкене жарық сәулесін шыны призмадан өткізіп, жақын 
қабырғада пайда болған спектрдің жеті түске – сары, қызғылт-
сары, жалынды-қызыл, таңқурай-қызыл, күлгін, көгілдір, жасыл 
түстерге бөлінгенін анықтап шықты.  

Одан кейін ағылшынның басқа физигі Томас Юнг кері 
эксперимент өткізіп, спектрдің алты түстерін үш негізгі – жасыл, 
қызыл және көкке жеткізуге болатынын анықтады. Содан кейін 
ол шам көмегімен жарық сәулелерін осы үш түстің сүзгілері 
арқылы көрсетіп, соның нәтижесінде жасыл, қызыл және көк 
сәулелер бір ақ сәулеге қосылатынын дәлелдеді. Осылайша Юнг 
жарықты жаңадан жасап, жарық интерференциясын шығарды. Ол 
сондай-ақ спектр түстерін бастапқы және қосалқы деп жіктеген.  

Жарық интерференциясы - электромагниттік толқындардың 
интерференциясы, бұл бірнеше жарық толқындарын 
қабаттастыру (суперпозиция) нәтижесінде жарық 
қарқындылығының қайта бөлінуі. 

XVIII ғасырда Ресейде әлемдік деңгейдегі бірінші ұлы орыс 
ғалымы, табиғат танушысы, үш эфир теориясын ашқан           
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М.В. Ломоносов түс құбылыстарының мәселелерін зерттей 
отырып бірқатар маңызды жаңалықтарды жасайды. Ломоносов 
жарықтың физикалық табиғатын түсінуден түс теориясын 
жасаған. Ол жарық үш негізгі түстен – қызыл, сары, көгілдірден 
тұратынын тұжырымдаған. Ол күн және өзен тәрізді жарқыраған 
денелердің эфирдей жарық құрайтынын анықтады. Эфирлер үш 
қозғалыс түріне ие, ол бейтараптық, тұрақсыздық және 
құбылмалылық. Эфир ағындары әр түрлі өлшемдегі 
бөлшектердің үш түрін құрайды. Оның ағындары түрлі 
өлшемдегі бөлшектердің үш түрін құрайды. Олардың ішінде 
тұзды бөлшектерді – қызыл, сынапты – сары, күкіртті – көгілдір 
түсті эфирлер құрайды. Қалған түстер қызыл, сары және көгілдір 
түстердің араласуымен пайда болады.  

Неміс суретшісі-романтик, неміс бейнелеу өнеріндегі 
романтизмнің ең ірі өкілі Филипп Отто Рунге 1809 жылы 
түстердің жетілдірілген жүйесін ұсынған. Рунге тарихта алғашқы 
болып түстердің кеңістіктегі орналасуын олардың эстетикалық-
көркемдік қолдануымен байланыстырды. Ол түстердің көптеген 
реңдерін шар ішіне: шардың Солтүстік полюсіне ақ түсті, 
оңтүстігіне – қара түсті, ал екі полюстің аралығына сұр түсті 
орналастырған. Сол шардың экваторына қанық реңді таза 
хроматикалық түстерді орналастырып, ішіне, яғни 
меридиандарда (бойлық градустарын пайдалана отырып) таза 
түстерді ақ және қара түстермен араластыру кезінде алынатын 
барлық түстерді көрсетіп шыққан. Бұл зерттеу нәтижесінде 
Филлип Рунге түстердің негізгі ерекшеліктерін – олардың 
жарықтығын, қанықтығын және реңін анықтаған. 

Өткен жүз жылдықтың швейцар суреткері, «модерннің» ірі 
өкілдерінің бірі – Фердинанд Ходлер адамның түсті қабылдауы 
туралы біраз тың пікірлерін айтқан: «Түс затты айқындайды, ол 
декоративті қасиеттерге әсер етеді. Белгілі бір формасыз ақ түс әр 
түрлі күшті әуенде ойнайды. Оған қоса түс руханилыққа да 
ықпалын тигізеді. Өйткені, онда қуаныш пен мерекенің 
элементтері бар. Қаралау түстер меланхолияны, қайғы мен 
қорқынышты білдірсе, ақ түс – кінәсіз пәктіктің белгісі. Ашық 
қызыл шектен тыс қаталдықты жетелесе, көгілдір түс – 
уайымның айғағы деп тұжырымдаған. Бояулардың қасиеттері 
бірін-бірі толықтыра күшейтеді және гармония құрайды» – деп 
айтып кеткен. Ходлер ХХ ғасырдың басында салып кеткен 
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«Emotions» картиналарында: қызыл түспен құмарлықты, ал көк 
түстермен рухани танымды білдіріп, өз теориясын қолданған. 

Үшінші заманауи түстер кезеңін Фридрих Вильгельм 
Оствальдпен салыстыруға болады. Ол-Остзей немістерінен 
шыққан философ-идеалист, латыш, орыс және неміс физик-
химигі, 1909 жылы химия бойынша Нобель сыйлығының 
лауреаты. Кескіндеме тәжірибесіне байланысты қызығушылығын 
түстердің ғылыми негізделген жүйесімен айналысуда 
жалғастырған ғалым. 1914 жылдан бастап ол нормативтік, 
физикалық, химиялық, психологиялық және физиологиялық 
көзқараспен теориялық-түстік зерттеулер жүргізу үшін Неміс 
Веркбундымен (өндірістік одақ) жұмысқа тартылды. Оствальд 
үшін «түс теориясын өлшеудің эксперименталды әдістерін 
әзірлеу» оның энергетикалық императивті және ғылыми 
нанымдарын қолдану мүмкіндігін берді. Ол түстің ғылымда 
қажетсінетін жүйесін ғана жасап қоймай, оның жасаған 
зерттеулері өнеркәсіп пен қолөнерге де пайда әкелуі керек деп 
шешті. Сондықтан, Вильгельм Оствальд жоғары ақ ұшы бар және 
төменгі қара ұшы бар, реңі ұқсас үшбұрыштарды «Қос конус 
Оствальдшенге» орналастырды. Ол жердегі кез келген түстің 
орналасуы толық түс санымен және ақ-қара бөліктер үшін екі 
әріптермен анықталды. Ол үшін Оствальд «түстік стандарт» 
терминін қолданды. Ол бірнеше түсті каталогтар жасады. 
Олардың ең үлкені өлшенгенде 2520 түстерден құралғаны 
анықталды. Сонда бұл 24 бөлігі бар түсті шеңберге, 15 қадамы 
бар сұр оське және әрбір түсті үшбұрышта 105 түске сәйкес 
келетіндігі анықталады [3]. 

ХVІІ ғасырдың соңында Неміс жазушысы, ойшыл, философ 
және табиғат зерттеушісі, мемлекет қайраткері Иоганн Вольфганг 
фон Гете өз түстік шеңберін құрды. Бұл түстік модель қазіргі 
уақытта дизайнерлермен пайдалануда. Бұл ретте Гете өз 
жұмысын өзінің поэтикалық шығармашылығынан жоғары 
бағалағанын айтады. Ол бірінші болып жүйелік сипаттамада 
түрлі түстердің біздің эмоцияларымызға әсерін анықтап берген. 

Гьетенің Ньютон шеңберінен өзгешелігі, Гете шеңберіндегі 
түстердің реті тұйық спектр принципі бойынша емес, үш жұп 
түстер - қызыл, сары, көк түстер негізінде құралған. Үш түстен 
құралған қызғылт, жасыл, күлгін түстер – үш қосымша түс, ол 
жанында жатқан негізгі түстердің араласуынан пайда болады. 
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Гете түстерді «оң» – сары, қызыл-сары, сары-қызыл, және «теріс» 
– көк, қызыл-көк және көк-қызыл деп бөлген. Бірінші топтағы 
түстер сергек, жанды, белсенді көңіл-күй сыйласа, екіншілері – 
тынымсыз, жұмсақтық және тықыр болып келеді деген. Жасыл 
түсті – бейтарап түс деп санаған.  

Көптеген жылдар бойы медицина ғылымдарының докторы, 
атақты кеңес офтальмологы, КСРО-ның бас офтальмологы, 
профессор Ефим Борисович Рабкиннің жетекшілігімен 
«Бүкілодақтық темір жол гигиенасы ғылыми-зерттеу 
институтының» түсті көру зертханасында адамның көру 
жүйесінің түстік айырғыштық функциясының ерекшеліктерімен 
байланысты мәселелер зерттелген. Рабкин спектралды 
аномалоскоп құрған. Түс атласы еңбегін жазған. Бүкілодақтық 
темір жол гигиенасы ғылыми-зерттеу институтында түрлі-түсті 
көру патологиясы мен физиологиясы бөлімін басқарған. Ефим 
Борисович адамның белгілі бір түске психологиялық реакциясын 
қалыпты трихроматтарға, аномальды трихроматтарға және 
дихроматтарға арналған кестелері бойынша көптеген 
мысалдармен дәлеллдеп кеткен. Оның бұл тестілеуі осы күнге 
дейін ер-жігіттерді әскер қатарына қабылдауда қолданылады [4]. 

Жалпы түс ілімін талдау барысында оның түрлі салада 
қолданыс тауып, зерттеулерге ұшрағанын байқаймыз. Көркемдік 
іс-әрекеттің түрлері адамды қоршаған заттарды жасаумен 
байланыстырылады. Демек, адам өмірін ұйымдастыруда 
визуалды коммуникациялық және ақпараттық жүйе болсын, 
қоршаған жағдайдың барлығы да болсын түстік есепке 
алынатынын мойындаймыз. Ал түстерді шығару және оларды 
өлшеу тәсілдері түстану айналысатын мәселелердің кең ауқымын 
таусылмайды. Себебі, түс көздің жай-күйіне, бақылау 
жағдайларына, заттың басқа нысандар арасындағы жағдайына 
және басқа себептерге байланысты түсті қабылдау ерекшеліктері 
жатады. Осы немесе басқа берілген сипаттамалар бойынша 
түстерді есептеу тәсілдерін әзірлеу маңызды проблема болып 
табылады. 
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Исторический анализ этапов становления теории цвета 

Аннотация: В данной статье был проведен исторический обзор хода 
формирования цветов, исследований ученых о цвете и обобщены мнения и 
концепции о цвете таких исследователей и философов как: Эмпедокл, 
Демокрит, Аль-Бируни, Альгазен, Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Томас 
Юнг, Ломоносов, Рунге, Ходлер, Оствальд, Гете и Рабкин. Цвет стал 
неотъемлемой частью жизни человека с момента до наших времен и по сей 
день. Вопросы о цвете изучались в области философии, естествознания, 
физики, физиологии, психологии, эстетики и других технических наук. В 
прошлом столетии мы наблюдаем, что человечество постоянно ищет 
необычные цветовые решения и многообразие. Поэтому мы признаем, что 
цвет стал неотъемлемой частью жизни человека. 

 
Ключевые слова: цвет, цветоведение, наука о цвете, цветовой 

спектр, цветовой круг, цветовая модель. 

E.A. Yeraly  

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan 
 

Historical analysis of the stages of color theory generation 
 

Abstract: This article carried out a historical review of the formation of 
colors, the study of color scientists, and summarized the opinions and concepts 
about the color of such researchers and philosophers as: Empedocles, Democritus, 
Al-Biruni, Algazen, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Thomas Jung, 
Lomonosov, Runge, Hodler, Ostwald, Goethe and Rabkin. Color has become an 
integral part of human life from the moment to the present and to this day. 
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Questions about color have been studied in the field of philosophy, natural 
science, physics, physiology, psychology, aesthetics and other technical sciences. 
In the past century, we observe that humanity is constantly looking for unusual 
color solutions and diversity. Therefore, we recognize that color has become an 
integral part of human life. 

 
Key words: color, color science, color scientists, color spectrum, color 

gamut, color model. 
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независимых ученых и рекомендации одного из членов редколлегии журнала. Рецензент должен 
соответствовать научному направлению статьи и несет ответственность за содержание 
публикуемой статьи, т.е. за теоретическую значимость, практическую ценность и новизну 
рекомендуемой статьи.  
• Автор имеет право на публикацию в одном номере не более 2- х статей. 
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МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

Жалпы ережелер 
 
• Ғылыми -педагогикалық журналдың құрылтайшысы Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. 
• Журналдың мақсаты – қолданбалы геометрия және инженерлік графика, дизайн, сәулет, құрылыс және 
техниканың басқа салаларының, сонымен қатар техникалық және гуманитарлық білім беру бойынша жаңа 
идеяларды, ғылым мен кәсіби білім берудің шешілмеген мәселелерін, жаңа дайындалған жаңалықтар мен 
зерттеулерді мамандарға жеткізу.  
• Журналда ғылымдардың, магистранттардың, докторанттардың, өндірісшілердің және мұғалімдердің басыңқы 
сипаттағы және ғылыми-тәжірибелік маңызы бар ғылыми зерттеулерінің нәтижелері мен жетістіктерін жарыққа 
шығару. Мұнда инженерлік және компьютерлік графика, дизайн, сәулет, құрылыс және басқа техникалық 
ғылымдар, сабақ беру әдістемесі, жас ғалымдардың зерттеулері, магистранттардың, докторанттардың 
зерттеулерінің көкей-кесті проблемалары бағытындағы шолу, проблемалық және пікір талас тудыратын мақалалар, 
техникалық білім беру проблемалары бойынша ғылыми семинарлардың материалдары жарияланады. 
• Журналда мақаланы жарыққа шығару мүмкіндігі туралы шешім мақалаға жазылған тәуелсіз ғалымдардың екі 
пікірі (рецензия)  және редакция алқасының бір мүшесінің ұсынымы негізінде қабылданады.   
• Жариялау тілі– қазақша, орысша және ағылшынша. 
• Мерзімділігі – жылына 6 рет. 
• Есепке алғашқы қойылған нөмірі және мерзімі - № 10761-11.03.2010. 
• ҚР мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағаттар Комитетінде қайта тіркелген куәлік нөмірі 
және мерзімі № 14168 – Ж – 18.02.2014. 
 

REQUIREMENTS TO ARTICLES 
 

General provisions 
 

• The founder of the academic journal is the Eurasian National University L.N. Gumilyov. 
• The purpose of the academic journal is to bring new ideas, problem questions of science and professional education, new 
research and development of a wide range of specialists in applied Geometry and Engineering Graphics, Design, 
Architecture, Construction and other engineering industries, as well as the scope of technical and humanitarian education. 
• The journal highlights the results and achievements of research scientists, graduate students, doctoral students, teachers 
and industrialists having priority or scientific and practical significance. It publishes research articles: review, problem, 
discussion on topical issues of research in the following areas: Engineering and Computer Graphics, Design, Architecture, 
Construction and other technical sciences, pedagogy, teaching and research of young scientists, graduate students, doctoral 
students, as well as materials science workshops; problems of technical education, etc. 
• A member of the editorial board shall make the conclusion about the possibility of the publication of articles in the 
journal based on two independent scientists review and recommendation. 
• Publication language - Kazakh, Russian and English.      
• Periodicity - six issues per year. 
• Number and date of registration of the primary - №10761 - 11.03.2010. 
• Number and date of registration in the Committee of Information and Archives of the Ministry of Culture of the RK 
information number 14168 - ZH - g 18/02/2014. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 
 

Общие положения 
 

• Учредителем научно-педагогического журнала является Евразийский национальный университет имени 
Л.Н.Гумилева. 
• Цель журнала – донести новые идеи, проблемные вопросы  науки и профессионального образования, новые 
разработки и исследования широкого круга специалистов по прикладной геометрии и инженерной графики, 
дизайну, архитектуре, строительстве и других отраслей техники, а также сферы технического и гуманитарного 
образования. 
• В журнале освещаются результаты и достижения научных исследований ученых, магистрантов, докторантов, 
производственников и  преподавателей, имеющих приоритетный характер или научно-практическое значение. В 
нем публикуются научные статьи: обзорные, проблемные, дискуссионные по актуальным проблемам иследований 
по следующим направлениям: инженерной и компьютерной графике, дизайну, архитектуре, строительстве и 
другие  технические науки, педагогике преподования, исследования молодых ученых, магистрантов, докторантов, 
а также материалы научных семинаров; проблем технического образования и т.д. 
• Заключение о возможности публикации статей в журнале выносится на основании 2 рецензии независимых 
ученых и рекомендации одного из членов редколлегии журнала. 
• Язык публикации– казахский, русский и английский. 
• Периодичность – 6 номеров в год. 
• Номер и дата первичной постановки на учет - № 10761-11.03.2010 г. 
• Номер и дата перерегистрации в Комитете информации и архивов Министерства культуры информации РК       
№ 14168 – Ж – 18.02.2014 г. 
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Мақаланың құрылымы 
 
• МРНТИ (ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекетаралық рубрикаторы) – сол жақ 
жоғарғы бұрышында. 
• Автор (- лар) туралы ақпарат – аты-жөні толық, ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі, 
лауазымы, жұмыс орны (мекеменің немесе ұйымның атауы); елдің атауы (жақын және алыс 
шетелдегі авторлар үшін), e-mail. 
• Мақаланың атауы. 
• Жарияланатын мақаланың андатпасы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде болу 
керек. Андатпаның көлемі 5-6 сөйлем немесе 500 баспа белгілері (мәтін 1/3 бет). 
• Кілт сөздері 10 сөзден аспау керек. 
• Мақаланың мәтіндік бөлігі. Мақаланың мәтінінде көрсетілуі тиіс: мәселенің тұжырымы; 
мәселенің зерттеулерін талдау; зерттеудің мақсаты мен міндеттері; материалды таныстыру 
және ғылыми зерттеулер нәтижелерін тұжырымдау; қорытындысы.      
• Қолданылған әдебиет.  
 
 
Structure of the article 
 
• MRNTI (interstate rubricator of scientific and technical information) – placed in the upper left 
corner. 
• Information about authors - full name, title, academic degree, position, place of work (name of 
institution or organization); name of the country (for foreign authors), e-mail. 
• Article title 
• Abstract published in Kazakh, Russian and English languages. The volume of abstract is 5-6 
sentences or 500 words (1/3 page of text). 
• Keywords are not more than ten words. 
• The text of the article should be reported: formulation of the problem, the analysis of the 
research problem, the goal and objectives, the presentation of material and the study received 
research results conclusions. 
•  References. 
 
 
Структура статьи 
 
• МРНТИ (межгосударственный рубрикатор научно-технической информации) – в левом 
верхнем углу. 
• Сведения об авторе (авторах) – ФИО полностью, ученое звание, ученая степень, 
должность, место работы (наименование учреждения или организации); наименование 
страны (для авторов ближнего и дальнего зарубежья), e-mail. 
• Название статьи. 
• Аннотация публикуемой статьи на государственном, русском и английском языках. 
Объем аннотации 5-6 предложении или 500 печатных знаков (1/3 страница текста). 
• Ключевые слова не более 10 слов. 
• Текстовая часть статьи. В тексте статьи должны отражаться: постановка задачи; анализ 
исследования проблемы; цель и задачи исследований; изложение материала и обоснования 
полученных результатов исследования; выводы.  
• Использованная литература. 
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