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Секция «Актуальные проблемы АПК РК в условиях Четвертой промышленной
революции»

СҮТТІ САУЫН СИЫРЛАРДЫҢ ЖЕЛІНСАУЫН АНЫҚТАУ

Əбу Қарлығаш, Жалмұхамбетов Нұрберген – БҚИТУ инженерлік-технологиялық факультетінің
2 курс студенттері

Ғылыми жетекшісі – Байтлесов Е.У., ветеринария ғылымдарының докторы, профессор;
Тажбаева Д.Т. ветеринария ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал

Сүт өндіретін малшаруашылықтарда санитариялық сапалық сүттің азаюына негізгі
факторлар болып фермадағы сүттің микробтармен ластануы, ауру малдардың көптеп саналуы,
сауын сиыр технологиясының мардымсыздығы жəне тағы басқа факторлар болып табылады. Сүтті
ірі қара шаруашылықтарына едəуір зиян келтіретін аурулардың бірі - сиырдың желінсау. Ол
жылдың кез келген мезгілінде, сиыр сауылып жүргенде, тіпті суалған кезінде де пайда болады.
Желінсаудың əсерінен кейбір шаруашылықтардың сүт өндіру көрсеткіші едəуір төмендейді.
Желінсау - сүт бездерінің зақымдануының əсерінен болады. Аурудың белгілері сипатына қарай
білінбей (субклиникалық) немесе ұйыма түрде (серозды), катаральды, фибринозды, іріңді,
геморралогиялық қабыну түрінде етіп, малды өлім-жітімге ұшыратуы да мүмкін.

Сүттің сапалылығына негізінен ауру малдар, соның ішінде желінсаумен ауратын сауын
сиырлардың сүті себепші болып табылады. Бұл ауру қазіргі уақытта барлық шаруашылық
түрлерінде кең тараған. Ол шаруашылықтардың экономикасына едəуір зиян келтіреді. Желінсау -
сүт безінің қабынуы. Ол механикалық, термиялық, химиялық жəне факторлардың əсер етуінен
пайда болады. Желіннің қабынуы сүттің түзілуі, сүттің бөлінуі, сүт көлемінің азаюы мен сүттің
сапасының төмендеуімен сипатталады. Ауру қоздырғышы - стафилококк, стрептококк, диплококк,
микрококк бактериялары, микоплазмалар, вирустар мен саңырауқұлақтар. Желінсаудың негізгі
себептері: желіннің жарақаттануы, тазалық сақтамау, дұрыс саумау, аусыл, актиномикоз, күл
сияқты жұқпалы аурулар. Желінсау ауруымен ауырған ірі қараның сүт өнімділігі 15 % дейін
төмендейді, сонымен бірге ауырған сиырлардың 20-25% дейінгісі саууға жарамай, олардың
пайдалану мерзімі 2-3 жылға қысқарады. Мұнымен қоса, сүттің сапасы төмендеп, қатардан
шыққан мал төлдемейді, ал енесінің желіні қабынған бұзаулар аурушаң болып, тез шығынға
ұшырайды.

Желінсауға қарсы күрес шараларын күшейте отырып сүт өндіруді арттырумен бірге, оның
тағамдық жəне санитарлық сапасын да арттыруға қол жеткізеді. Осыған байланысты желінсауға
шалдыққан сиырларды уақытылы анықтау қажет. Сондықтан желінсауды анықтау үшін арнайы
желінсауды диагностикалау тесті қолданылады.

Сиыр сүтін желінсауға тексеру. Шаруашылық жағдайында торшаларды санап отыру өте
күрделі, сондықтан негізінен жеңіл тəсілдер пайдаланылды (тұндыру əдісі, тест- индикаторлар).
Тест индикаторларды қолдану беткі белсенді заттар реактивтерінің соматикалық торшалармен
əсер етуіне негізделген, осының нəтижесінде сүт консистенциясы өзгереді.

Сүттің түсін, консистенциясын анықтау үшін əр желіннен сүт бақылау пластиналарына
жұғынды алынды. Сүт тығыздығын кресттермен бағаланды:

«+» - өте əлсіз қойыртпақ, сау сиыр сүті; «++» - əлсіз, ауру белгілерінің байқалуы; «+++» -
тығыз, аурудың басталуы; «++++» - өте тығыз қойыртпақ, ауруға шалдыққан сиыр сүті;

Сауын сиырлар арасында желінсаудың клиникалық түрімен ауыратын сиырларды емдеу
ешбір қадағалаусыз жүргізіледі, нəтижеінде клиникалық желінсау жасырын желінсауға айналады.
Соның салдарынан шаруашылықта сүттің сапасы да, мөлшері де төмендейді.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МНОГОЛЕТНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИМАНОВ

Бердыбаева Б., студентка 2 курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель - Ихсанова С.А., магистр наук по землеустройству, ст. преподаватель

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

В настоящее время, в связи с необходимостью удовлетворения потребностей населения в
продукции полеводства и создании устойчивой кормовой базы, наиболее актуальным вопросом в
развитии орошения, в том числе и лиманного, является оценка современного использования
орошаемых земель, выявление факторов, влияющих на их эффективное использование, поиск
резервов сбережения водных ресурсов, при сохранении повышенного уровня продуктивности
орошаемых земель и улучшении их эколого-мелиоративного состояния.

Оптимальные нормы лиманного орошения для различных сельскохозяйственных культур
определяются продолжительностью затопления, что во многом зависит от гранулометрического и
химического состава почвы, глубины промерзания к моменту затопления, температуры воздуха,
почвы и других факторов.

На основании проведенных анализов можно сделать нижеследующие заключения:
Основными факторами, влияющими на максимальное, целевое и эффективное использование

орошаемых земель области, являются:
- себестоимость товарной продукции орошаемых угодий, включающий затраты на

проектирование, закуп, строительство и обслуживание оросительной системы, дождевальной
техники, оплаты электроэнергии, воды и т.д.

- размеры орошаемых участков юридических формирований, направленность их
производственной деятельности;

- стабильность обеспечения водными ресурсами в разные по водообеспеченности годы;
- почвенно-климатические характеристики орошаемых регионов;
- способ и техника полива, применение современных технологий орошения.
Поэтому необходимо:
- для лиманного орошения применять современные энерго-, водосберегающие технологии с

учетом ландшафтных и почвенно-климатических особенностей региона себестоимости
производимой продукции;

- для восстановления плодородия почв и кормовой продуктивности земель лиманного
орошения необходимо на основе проведения инвентаризации и мониторинга состояния земель
ярусов лиманов провести их реконструкцию, с последующим переустройством их в расчете на
использование ресурсосберегающих режимов затопления;

- произвести разработку и внедрение технологий поверхностного и коренного улучшения
травостоя, обеспечивающих экологическую устойчивость мелиоративных агроландшафтов и
высокую урожайность сенокосов с малыми затратами энергетических ресурсов;

- лиманное орошение естественного травостоя в Западном Казахстане необходимо
организовывать на луговых и лугово-каштановых почвах при разных гидрогеологических
условиях.
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ЕЛДІ МЕКЕННІҢ ШЕКАРАЛАРЫН БЕКІТУ

Ғатау Нұрсұлтан, инженерлік-технологиялық факультетінің 3 курс студенті
Ғылыми жетекшісі – Бегайдарова К.Д., аға оқытушы

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал

Жерге орналастыруды жобалау дегеніміз - жерге орналастырудың əртүрлі түрлері мен
пішіндерін зерттейтін ғылым саласы.

Елдi мекендердiң шекарасын (шегiн) белгiлеу мен өзгерту жерге орналастырудың, сəулет
жəне қала құрылысының тиiстi органдары бiрлесiп жасаған ұсыныс бойынша белгiленген
тəртiппен бекiтiлген қала құрылысы құжаттамасы негiзiнде жүргiзiлед i.

Ақжайық ауданындағы Бударин ауылдық округіне қарасты Бударин ауылы аудан
орталығынан 40 шақырым облыс орталығы Орал қаласынан 86 шақырым қашықтыққа орналасқан.
Есеп бойынша тұрғындар саны-2020 адам, отбасы саны- 473 құраған. Ауыл бас жоспар бойынша
салынған, көгалдандырылған. Ауыз сумен жабдықтау жаңадан жүргізілген су құбыры жəне
бірнеше құдықтар есебінен атқарылады. Өндірістік қажеттіліктерге жəне мал суаруға Ескі
Бударин аңғарының суы пайдаланылады.

Ауылда қоғамдық құрылыс құрайтын əлеуметтік маңызды нысандар бар. Оларға ауылдық 3
дүкен, мəдениет үйі, фельдшерлік акушерлік пунт, пошта үйі, балалар бақшасы, 2 кафе, орта
мектеп, 2 əкімшілік үйі, кітапхана жатады. Ауылда 192 тұрғын үй газдандырылған, 215 үйге
телефон жүргізілген. Ауылда «Белес» ЖШС орналасқан.

Мал басының жалпы саны – МІҚ -2001, қой, ешкілер- 6053, жылқы, түйе- 361 жəне 1127 құс
бар. Далалық зерттеулердің нəтижесінде Бударин ауылының шекаралары елді- мекендердің шегін
бұрын бөлгендегідей екендігі анықталған. Тұрғын аймақта бір қабатты тұрғын үйлер салынған.
Олар оңтүстіктен солтүстікке қарай созылған 4 көшеден, шығыстан батысқа қарай созылған 5
көшеден тұрады.

Өндірістік аймақ тұрғын аймақтан бөлінген жəне ауылдың батыс бөлігінде орналасқан.
Қазіргі кезде өндірістік ғимараттардың көпшілік бөлігі жұмыс істемейді немесе бұзылған. Жоба
бойынша 15,9 га жер бұрынғы өндірістік аймақ орнынан құлаған қора, қоймалары қайтадан
жөндеп қалпына келтіру арқылы жүзеге асыру қарастырылған. Ауыл шаруашылық аймағында
2015 жылы нақты есеп бойынша 2981,0 га жайылым бар. Көктем- жаз –күз айларында
жайыдымдар жеке малдарды жаю үшін пайдаланылады. Қазіргі кезде жайылымдарды 2001 бас ірі
қара мал, 6053 бас қой, ешкілер жəне 361 бас жылқы жайылады, 1127 бас құс өсіруде.
Жайылымдар Ескі Бударин аңғары суынан суландырылған. Бұзылған жəне ыластанған жерлерге
бұзылған үйлер мен аулалар, иесіз қалған мал қоралары (сиыр қорасы), қоймалар жəне басқа да
нысандар жатады.

Елді-мекендердің аумақтарын аймақтандырудың негізгі міндеті əрбір ауыл шаруашылық
кəсіпорындарына өндірістік қызмет атқаруға қолайлы жағдай жəне тұрғындардың өміріне жақсы
санитарлық- гигиеналық жағдай жасау болып табылады.

Өндірістік аймақтарды орналастыру өндірістің негізгі қорлары - жерлер, машиналар еңбек
ресурстарын тиімді орналастыруға қолайлы жағдай жасауға тиіс. Жер телімдеріне құрылыстарды
орналастырған кезде өндірістік ғимараттар мен құрылыстар , өндірістік кешендер мен ертүрлі
секторлар арасында белгілейтін өртке қарсы жəне санитарлық нормаларға сай бөліктер қатаң
сақталуға тиісті.

Мал шаруашылығының ағын суларымен ластанбау үшін, мыналарды істеу қажет:
1. Су көздеріне ағын сулардың келуін болдырмау.
2. Мал шаруашылығының нысандары жəне де мал суаратын  жерлерді құбыр арқылы су

келетін етіп, 50-100 метрден жақын орналастыру қажет.
3. Ластанған ағын суларға үйінді талдар мен арықтар жасап тосқауыл қою керек.
4. Көң мен құс саңғырығын қар үстіне немесе қатқан топыраққа шығармайтын, жыртындыға

салған жөн.



6

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТРАТРАХЕАЛЬНОГО МЕТОДА ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ ПРИ ОСТРЫХ ФОРМАХ

БРОНХОПНЕВМОНИИ ЯГНЯТ

¹ Джексенов Н.А. – магистрант 1 курса,
¹ Закирова Ф.Б. – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
² Бисенгалиев Р.М. – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
¹ Днекешев А.К. – кандидат ветеринарных наук, доцент,
³ Жубантаева А.Н. – магистр ветеринарных наук, ст. преподаватель

¹ Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Уральск,
² Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Астана,
³ Западно-Казахстанский  инновационно-технологический университет, Уральск

В последние годы при заболеваниях дыхательных путей животных все шире применяют
различные виды новокаиновых блокад, особенно при воспалительных болезнях легких и бронх у
молодняка. Одним из таких способов является введение лекарственных средств, в смеси с
новокаином через трахею непосредственно в патологический очаг, предварительно при этом
проводится местная блокада слизистой оболочки трахеи 0,5%-ным новокаином.

Перед нами была поставлена следующая цель экспериментально-исследовательской работы -
провести сравнительный эксперимент по лечению бронхопневмонии и вичислить
экономическую эффективность использование при заболеваниях дыхательных путей введения
лекарственных средств через трахею ягнят в  овцеводстве.

Материалом для исследовательской работы служили больные бронхопневмонией ягнята
акжаикской мясо-шерстной породы в возрасте 1-2 месяцев взятые из ТОО «Атамекен»
Таскалинского района  в количестве 10 голов, которых согласно аналога разделили на двегруппы
по 5 ягнят. Первую группу больных 5 ягнят лечили согласно разработаным методикам
пенициллином в дозе 10 тыс. ЕД на 1кг живоймассы, внутримышечно, в сутки четыре раза через
6часов в течение 14 дней. Вторую группу больных животных лечили также пенициллином в дозе 4
тыс. ЕД на 1кг живой массы, интратрахеально, в 2-3 сутки один раз в течение 7-8 дней.
Приготовленый раствор пенициллина вводили при помощи одноразового 20 гр шприца, точку
вкола определяли между кольцами трахей в средней части шеи у ягненка, перед введеним
слизистую оболочку трахей обезболивали 0,5%-ным чистым рас твором новокаина. Ягненка перед
проведеним процедуры фиксируют в лежачем в боковом положении при этом голову держат чуть
приподнято. Больных бронхопневмонией определяли путем клинического и лабораторного
исследования.

Анализируя сравнительную характеристику схем и методик лечения бронхопневмонии у
ягнят наиболее эффективными удобным в применении являлась, та группа, где проводилось
интратрахеальная иньекция польным животным. Из пяти животных в течении 5 дней вылечились
4 головы и один яг ненок вылечился в течении недели, в среднем по группе количество дней
лечение составило 7,2 дней, где экономическая эффективность составило 100%. В первой группе,
где лечили больных ягнят лечили только пенициллином в дозе 10  тыс.  ЕД на 1кг живой массы,
внутримышечно в среднем по группе количество дней лечение составило 20,7 дней лечения, где
экономическая эффективность составило 80%. В этой опытной группе одно животное не
вылечилось и заболевание перешло в хроническую форму.

Экономическая эффективность этой схемы лечения бронхопневмонии у ягнят включают в
себя: лечебную результативность непосредственым воздействием антибиотика на патологический
очаг, а также уменьшением стоимости антибиотика.
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Дынникова Наталья, студентка 2 курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель –  Завадская Л.Н., кандидат биологических наук, доцент

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

По прогнозам ООН, к 2020 г. население Земли возрастет с нынешних 6 млрд. человек до 7,5
млрд, а к 2050 г. – превысит 9 млрд человек. Уже сейчас продовольствия не хватает (около 800
млн человек в мире голодают), а в дальнейшем эта проблема только обострится, так как
увеличение производства продуктов питания стало отставать от прироста населения.
Единственным способом предотвращения глобальной экологической катастрофы является
интенсификация сельского хозяйства, т.е. повышение продуктивности имеющихся
сельскохозяйственных угодий, и на этом направлении сделано уже немало.

Анализ потребления населением продуктов питания показывает, что в целом по Казахстану
нормативы питания по минимальному уровню обеспечиваются. Хотя по отдельным видам
продукции (фрукты, ягоды, яйцо, рыбы и рыбопродукты) фактическое потребление ниже нормы.

Целью научной работы является – дать анализ к  качеству  и безопасности пищевых
продуктов.

Эта тема актуальна в настоящее время, так как изучение этой проблемы и её решение
обеспечивает продовольственную безопасность всего мира.

Безопасными для здоровья потребителя принято считать продукты, которые или не содержат
совсем токсических веществ, представляющих опасность для здоровья людей нынешнего и
будущего поколений, или содержат их в количествах, допустимых санитарными нормами и
гигиеническими нормативами. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов
оценивают по количественному или качественному содержанию антипитательных веществ
микробиологической, химической и биологической природы. Известно, что многие пищевые
продукты сеют способность аккумулировать из окружающей среды экологически вредные
вещества и концентрировать их в опасных количествах.

Трансгенные организмы – животные, растения, микроорганизмы, вирусы, генетическая
программа которых изменена с применением методов генной инженерии. Этапы исследования
пищевой безопасности трансгенных продуктов предусматривает изучение пищевых (пищевая
ценность нового продукта, нормы потребления, способы использования в питании,
биодоступность, поступление отдельных нутриентов, влияние на микрофлору кишечника) и
токсикологических характеристик (токсикокинетика, генотоксичность, потенциальная
аллергенность и колонизация в желудочно-кишечном тракте).

Эта система оценки качества может быть рекомендована для продукции, не содержащей
белков и ДНК (ароматические добавки, рафинированные масла, модифицированные крахмалы,
мальтодекстрин, разные сахара.

Пищевые добавки – это природные или синтезированные вещества, преднамеренно
вводимые в пищевые продукты с целью придания им заданных свойств и не употребляемые сами
по себе в качестве пищевых продуктов или обычных компонентов пищи. Они могут вноситься в
продукт на любой стадии его производства, хранения и транспортировки с целью улучшения или
облегчения технологического процесса, увеличения стойкости продукта к различным видам
порчи, сохранения структуры и внешнего вида продукта.

Основными критериями безопасности пищевых добавок являются: острая токсичность,
метаболизм и токсикокинетика, генотоксичность.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ
ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Дуйсекенова Д, Еркинбекова С., студентки 2 курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель - Амиргалиева А.М., магистр техники и технологии, ст. преподаватель

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Развитие нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой промышленности и
переработка больших объемов нефти и газа в качестве первоочередных ставит следующие задачи:
наиболее полное использование всех компонентов, входящих в состав исходного сырья,
интенсификацию производственных процессов, улучшение качества готовой продукции.

Особенно серьезной проблемой для предприятия является загрязнение газоконденсата
серусодержащими соединениями, поток которого проходит по трубопроводам скважин, в также по
трубам внутри предприятия до поступления на сепарацию и транспортировку на экспорт нефти
после сепарации.

Серусодержащие соединения (сероводород, меркаптаны) в жидких углеводородах
(конденсате) являются антикоррозионно-агрессивными компонентами даже при низкой
температуре. Наличие серусодержащих соединений создает большие экологические и
технологические проблемы при транспортировке, хранении и переработке углеводородного сырья
и поэтому углеводородное сырье необходимо подвергать глубокой очистке от сернистых
соединений для получения качественных продуктов топлив.

В связи с этим, контроль их содержания как в газовом конденсате до разделения, так и в газе
и нефти после сепарации, выбор метода очистки от серусодержащих соединений и защиты
аппаратов и трубопроводов от коррозии всегда актуальны и являются производственной
необходимостью.

В связи с ужесточением экологических характеристик моторных топлив актуальность
технологических характеристик процесса гидроочистки с каждым годом возрастает.

Целью данной работы является исследование технологического процесса и установление
наиболее эффективного метода очистки углеводородного сырья и продуктов его переработки от
серусодержащих соединений.

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:
 - изучение современных методов очистки и продуктов его переработки от серусодержащих

соединений.
- изучение процесса гидроочистки фракций нефти и нефтепродуктов.
- изучение установки проточного типа для гидроочистки углеводородов.
- установление оптимального технологического процесса очистки углеводородного сырья от

серусодержащих соединений.
В работе были изучены современные методы очистки углеводородного сырья и продуктов

его переработки от серусодержащих соединений.
 Обосновано, что для очистки газоконденсата Карачаганакского нефтегазоконденсатного

месторождения с высоким содержанием серусодержащих соединений целесообразно использовать
процесс гидроочистки.

Выбраны оптимальные условия проведения процесса очистки углеводородного сырья и
продуктов его переработки от серусодержащих соединений. Оптимальной температурой при
гидроочистке исследуемого газоконденсата является 3600С. Установлено, что при температуре,
равной 360 °С, гидроочистка газоконденсата Карачаганакского нефтегазоконденсатного
месторождения позволяет снизить содержание сернистых соединений в три раза.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Шелудько Н.А., студентка 4 курса направления «Землеустройство и кадастры»
Научный  руководитель -Шардаков А.К. к.с.-х.н., доцент кафедры  «Геоэкология и инженерная геология»

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Важность мониторинга земель определяется как экологическими, так и экономическими
аспектами учета и оценки качества земель. Эффективное применение данных мониторинга земель
позволяет рассматривать вопросы поддержания экологического равновесия с точки зрения
интегральной совокупности и информационных ресурсов. На основе этих данных анализируется
современное состояние земель. В связи с этим необходимо понимать ценность земельных
ресурсов, чтобы в будущем в них не возникло недостатка[2].

Требования аналитического формата представления данных для  развития территории не
обеспечивают прозрачность и маскируют масштабную территорию поверхности и недр Земли с
ощутимыми экономическими убытками. Современные принципы раннего предупреждения
вероятных ущербов состояния земельных ресурсов не фиксируются результатами кадастровой
деятельности, чем утверждается неопределенность катастрофических изменений природной
среды.

Следует отметить, что программа картирования и мониторинга должна начинаться  с
создания и актуализации полноценных пространственных информационных ресурсов на объекты
ландшафта[1].

Такое информационное обеспечение должно быть составной частью оформления
документов на любые объекты недвижимости пространственного порядка, к примитивным
контурным данным границ земельных участков различного назначения и для различного
использования. Традиционные документы должны сопровождаться полноценными цифровыми
электронными версиями, представленными в официальных проекциях кадастра недвижимости и
т.п. Такое представление обеспечит качественное аналитическое использование данных, в том
числе с целью мониторинга динамики ситуаций и объективного определения ограничений на
использование ресурсов рельефа именно по геодинамическим обстоятельствам, а не по
административным умозаключениям.

Главная цель создания формата данных экологического мониторинга -  показать и
проследить процесс деградации почв, растительного и животного мира, пути их рационального
использования и внедрение противоэрозионных методов предотвращение деградации почв.

Список литературы
1.Подковыров И.Ю. Растительные мелиорации опустынненых территорий. / И.Ю. Подковыров. –
ВНИАЛМИ 2006. С. 128.
2. Шардаков А.К. Кадастровый учет землепользования лесопастбищных угодий в аридной зоне
/Шардаков А.К.// Сельское, лесное и водное хозяйство. – Февраль 2015. - № 2 [Электронный
ресурс].
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ПРИМЕНЕНИЕ АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОГО КАДАСТРА В
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ

Шевердина А.С., студентка 4 курса направления «Землеустройство и кадастры»
Научный руководитель - Шардаков А.К. к.с.-х.н., доцент кафедры «Геоэкология и

инженерная геология»

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Основным критерием оптимизации является такое развитие, при котором антропогенная
нагрузка не разрушает природную среду, сохраняет экологическое равновесие и дает
максимальный эколого-социальный эффект.

Практическое выражение данная теория получила более 100 лет назад в трудах В.В.
Докучаева — в разработанной им концепции экологической оптимизации, основанной на
оптимальном соотношении различных угодий, природных и антропогенно преобразованных. В
настоящее время в свете развития данной теории на региональном уровне идут разработки
оптимального соотношения различных экосистем, при котором наблюдается экологическое
равновесие[1].

Однако в настоящее время нет достаточно проработанных теорий, базирующихся на
современных знаниях экологии, ландшафтоведения и других наук о Земле, обосновывающих
оптимальное соотношение различных угодий в современных агроландшафтах.

Как отмечает Н.Ф. Реймерс, наиболее важным является создание территориального
экологического равновесия, которое возникает при некотором соотношении интенсивности
используемых территорий (пашни, агроценозы, урбоценозы) и экстенсивно используемых (леса,
луга).

В каждом регионе это соотношение имеет определенные эколого-социально-экономические
показатели, не определенные в настоящее время. Последние многочисленные исследования в об-
ласти географии и ландшафтоведения доказывают, что основным природным объектом в
региональном плане является ландшафт, он же является «ареной» деятельности человека, в т. ч. и
сельскохозяйственного использования [2].

Таким образом, объектом исследования и преобразования, оптимизации является
ландшафт. В настоящее время естественные ландшафты природной степи преобразованы в
аграрные их модификации, в которых нарушено экологическое равновесие и произошло падение
природно-ресурсного потенциала.

И агролесомелиоративный кадастр — это единая система качественной и количественной
оценки земель специального назначения, находящихся под действием лесной мелиорации, целью
которой является организация рационального планирования, использования и воспроизводства
данного природного ресурса.

Список литературы
1. Рулев А. С. Геоинформационное картографирование и моделирование эрозионных ландшафтов/
Рулев А. С. Юферев В. Г., Юферев М. В.//  – Волгоград: ВНИАЛМИ, 2015.– 150 с.
2 .Шардаков А.К. Мониторинг ресурсов рельефа по геодинамическим обстоятельствам / Шардаков
А.К., Васильев А.Н. //  Сборник матер. всеросс. научной конференции «Современные проблемы
моделирования и анализа эволюции геосистем памяти члена-корр. РАН, лауреата государственной
премии СССР Геба Ивановича Худякова».
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ҚОСПАЛАРДЫ ҚОСУ АРҚЫЛЫ ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫНЫҢ ЭКСПЛУАТАЦИЯЛЫҚ
ҚИСИЕТІН ЖАҚСАРТУ

Еркінбекова С., инженерлік-технологиялық факультеттің 2 курс студенті
Ғылыми жетекші –Мукамбеткалиева А.Н., жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал

Дизель отыны – сұйық мұнай отыны. Оған, негізінен, мұнайды бірден айдау арқылы
алынатын керосин-газойль фракциялары (шапшаң жүрісті дизельдер үшін) жəне одан гөрі ауыр
фракциялар немесе мұнай өнімдерінің қалдықтары (баяу жүрісті дизельдер үшін) жатады.

Дизель отыны – қайнау температурасы 180 – 3600С, тығыздығы 0,790 – 0,860 г/см3,
тұтқырлығы 1,5 – 8,0 мм2/с, қоспа мөлшері (көмірсутектің күкіртті, азотты жəне оттекті
туындылары) 4%-ға дейін болатын сұйықтық.

Əр түрлі климаттық аймаққа арналып жəне жұмыс істеу жағдайына қарай дизель отынының
арктикалық, қыстық жəне жаздық үш түрі шығарылады.

Олар бір-бірінен қату температурасымен, фракциялық құрылымымен, т.б. көрсеткіштерімен
ажыратылады. Моторлық дизель отыны: отынды қолдануға дайындау жүйесімен (қыздыру,
тұндыру, айыру) жабдықталған дизельдерге жəне мұндай жүйемен жабдықталмаған дизельдерге
арналып жасалған екі сортпен шығарылады.

Төмен температурада қозғалтқыш нашар тұтанады, ұзақ қыздырылады,оның нəтижесінде
қозғалтқыш бөлшектерінің тозуының ұлғаюына əкеледі.

Қыс мезгілінде дизельді қозғалтқыштарда жұмыс жасау ерекшеліктерімен қоса отын
жүйесімен қиындықтар туындайды.

Статистика мəліметі бойынша дизельді қозғалтқыштардың 50%-і отын сипаттамасының
өзгеруімен байланысты қозғалтқыштың тұтануымен қиындықтарға ұшырап көрді.

Сондықтан бұдан отындардың қысқы түрлерінің сапасын жоғарлату мəселесі өзекті болып
табылады.

Дизель отынының негізгі эксплуатациялық қасиеттері:
- цетан саны (қозғалтқыштың жоғарғы қуатты жəне экономикалық көрсеткішін анықтайды);
- фракциялық құрам (қозғалтқыштың шығарылған газдарының түтіндігін жəне улылығын,

толық жануын анықтайды);
- тұтқырлық жəне тығыздық (отынның қалыпты берілуін, камерада сүзу жүйесінің жұмысқа

қабілеттігінтжəне жануын қамтамасыз етеді);
- төментемпературалы қасиеттер (қоршаған ортаның төмен температурасында жəне отынды

сақтау жағдайында қоректену жүйесін фукнциялау)
- тазалық дəрежесі(ірі жəне жұқа тазарту сүзгілерінің жұмысын сипаттайды);
- тұтану температурасы (дизельде отынды қолдану қауіпсіздігінің жағдайын анықтайды);
- күкіртті қосылыстардың, металдармен қанықпаған көмірсутектердің болуы.

Бұл жұмыста дизель отындардың эксплуатациялық қасиеттері, олардың түрлері,
сипаттамалары, маркалары мен олардың техниканың арнайы жағдайларда қолданылу техникалық
шарттары қарастырылады.

Дизель отындарына қысқы мерзімі кезінде қоспаларды салу арқылы олардың
көрсеткіштерінің жақсарту қажет.

Əртүрлі климаттық шарттарда эксплуатация кезінде қоспалардың дизель отындардың
сапасына жақсы септігін тигізеді.
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ҚОЗЫЛАР БРОНХОПНЕВМОНИЯСЫ КЕЗІНДЕ ПРЕПАРАТТАРДЫҢ
ТЕРАПЕВТИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ

Жайлаубаева Гульназ, ветеринарлық медицина жəне биотехнология факультетінің 1 курс
магистранті

Ертлеуова Б.О., ветеринария ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
Ғылыми жетекші – Жубантаев И.Н., ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент

Жəңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, Орал

Бронхопневмония ауруына шалдыққан жануарларды емдеу үшін, химиотерапевтикалық
заттар, антибиотиктер, сульфаниламидты препараттар жəне биостимульдеуші заттар таза күйінде
немесе қоспа түрінде қолданылатын көптеген əдістер ұсынылған.

Көптеген зерттеушілер, тыныс алу мүшелері ауруларына шалдыққан жануарларды емдеудегі
антибиотиктер мен сульфаниламидты препараттардың терапевтикалық тиімділігінің төмендегенін
атап өтіп, ағзаның жалпы қорғаныс күшін жоғарлататын дəрілік заттарға көңіл бөлуді ұсынады.

Осыған байланысты, бронхопневмония ауруына шалдыққан қозыларды емдеу үшін, ағзадағы
зат алмасу процесін стимульдеуші жəне ретикулярлы жүйенің жағдайын қалыпқа келтіруші –
фитобиостимуляторды, сонымен қатар антимикробты əсер етуші: сульфапиридазин-натрий
препаратын тəжірибе жүзінде қолдануды жөн көрдік.

Бронхопневмониямен ауыратын қозыларды емдеу үшін аталған препараттарды, яғни
фитобиостимульдеуші заттарды сульфапиридазин-натриймен бірге тəжірибе жүзінде қолдану
«Амир» ШҚ-да  алғаш рет жүргізіліп отыр.

Біздің зерттеулеріміздің нəтижесі көрсеткендей, бронхопневмония ауруына шалдыққан
қозыларға фитобиостимульдеуші заттарды енгізу гэмопоэздік қызметінің қалпына келуіне əсер
етеді.  Жануарларда эритроциттердің саны бақылау тобына қарағанда 17,3 %-ға жоғарылайды.
Сонымен қатар қан құрамында гемоглобин концентрациясы көтерілген. Лейкоциттердің мөлшері
көбейіп, лейкоцитарлы формуланың қалыпқа келуі байқалды.

Бронхопневмония ауруына шалдыққан бұзаулардың тыныс алу жолдарында шоғырланып,
көбейетін шартты-патогенді микрофлораға əсер ету үшін ұзақ уақыт бойы əсер ететін
сульфаниламидті препарат – сульфапиридазинді (натрий тұзын) тəжірибеден өткіздік.

Зерттеу нəтижелері көрсеткендей, сульфапиридазин-натрийді 75 мг/кг дозасын
фитобиостимуляторлардың 0,2  мл/кг дозасымен бірге қолдану емдеудің тиімді əдісі болып
табылады.

Фитобиостимульдеуші заттарды сульфапиридазин-натриймен бірге қолдану кезінде қанның
ақуыздық спектріне қолайлы əсер етуі де анық байқалады.Төменгі концентрация кезінде қандағы
жалпы ақуыз көлемі қалыпты деңгейден ұлғайғаяды.Сонымен қатар глобулиндік фракцияның
сандық арақатынасы да қалыпқа келген.

Фитобиостимульдеуші заттар жəне сульфапиридазин-натрийын қолдану арқылы аралас əдіс
түрінде емдеу кезінде, ауруға шалдыққан қозылардың клиникалық жағдайының жəне
гемотолгиялық көрсеткіштерінің жақсаруы жануарлардың дене салмағының өсуімен жалғасады.
Қозылардың орташа тəуліктік салмақ қосуы бір бас малға – 280 г., ал бақылау тобында – 52 г.
құрайды.

Біз жүргізген зерттеулер мəлеметтері, емдеудің аралас əдістерінің терапевтикалық тиімділігі
(100%), тек фитобиостимульдеуші заттардың немесе сульфапиридазин-натрийдің бір өзін
қолдануға қарағанда (90%), айтарлықтай жоғары екендігін көрсетеді. Осыған орай,
бронхопневмония (жіті жəне жітілеу түрлеріне) ауруына шалдыққан қозыларды емдеу үшін
фитобиостимульдеуші заттарды сульфапиридазин-натрийымен бірге қолдануды ұсынуды жөн
көрдік.
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МҮЙІЗДІ ІРІ ҚАРАНЫҢ ГИПОДЕРМАТОЗЫНЫҢ АЛДЫН АЛУЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

Жалмухамбетов Нұрберген, инженерлік-технологиялық факультетінің 2-курс студенті
Ғылыми жетекші – Кенжеғалиева М.Б., ветеринария ғылымдарының магистрі

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал

Гиподерматоз – мүйізді ірі қара ағзасында Hypoderma lineatum de Villers (оңтүстік сайгелі)
жəне  Hypoderma bovis de Geer (кəдімгі сайгел) тері асты бөгелектерінің дернəсілдері паразиттік
тіршілік етіп тудыратын созылмалы түрде өтетін ауру. Ауру жұтқыншақ, жұлын каналы, беткейлік
фасция жəне арқа бұлшықеті, тері асты клечаткасы, терінің зақымдануы, ағзаның жалпы
улануымен сипатталады. Бұл ауруға жайылымда жайылатын мүйізді ірі қаралардың барлық жас
топтары шалдығады.

Зоологиялық жүйенің иерархиясында Hypoderma bovisжəне Hypoderma lineatum жоғары
қосқанатты Diptera отрядына,Brachycera қысқа мұртты отряд тармағына,  Hypodermatidae
тұқымдасына,Hypodermatini тұқымдас тармағына, Hypodermata Iatreille туысына жатады. Тері асты
сайгелдерінің толық жыныстық жетілуі бір жыл ішінде аяқталады. Мүйізді ірі қара паразиттің екі
түрінің негізгі иесі болып келеді, бірақ олар зебу, буйвол, як, тіпті жылқыда да дамиды.

Тері асты сайгелінің  дернəсілі адамда да паразиттік тіршілік еткен жағдайлары тіркелген
(В.Н. Дядечко, В.З. Ямов, 1966), бірақ  толық метаморфоз болмағандықтан ол эпидемиологиялық
маңызға ие емес.

Мүйізді ірі қара тері асты сайгелімен күресуде жетістікке жету үшін жануарларды өндеудің
ерте жəне кеш химиотерапиясынының қолайлы мезгілін анықтау қажет. Ол үшін сыртқы ортада
жəне иесінің ағзасының ішінде де қоздырғыштың биологиялық ерекшелігі нақты зерттелуі тиіс.
Барлық тері асты сайгелдері жылу жəне құрғақ сүйгіш жəндіктер. Жаздың ыстық жəне құрғақ
күндері жануарлардың дернəсілдермен заладану деңгейі салқын, жаңбырлы күндерге қарағанда
жоғары екендігі бірқатар ғалымдармен ескерілген.

Мол жауыннан соң қуыршақтануға түскен дернəсілдер саны айтарлықтай азаяды. Тым
ылғалды топырақ дернəсілдердің өліміне алып келеді.

К.Я Гунин (1962)  айтуынша жеңіл,  жақсы кептірілген топырақ қуыршақтардың дамуына
қолайлы, ал ауыр топырақтар керісінше олардың тіршілігінің тоқталуына алып келеді. Табиғатта
қуыршақтардың даму мезгілі жазғы периодттың 23°С тиімді температурамен есептеліп,
анықталады. Жауын шашын сайгел шыбындарының ұшуына да кедергі келтіреді.

Жазғы мезгілдегі қатты жел сайгелдердің ұшып, жануарларға шабуылдауына кедергі
келтіреді, нəтижесінде алдыңғы жылдың мезгілінде жануарлардың аз залалданатыны білдіреді.
Əсіресе осы фактор кейбір теңіз жағалауларының аумағында жəне кейбір аралдарда тері асты
сайгелдерінің толығымен жоқтығын түсіндіреді.

Сайгелдердің таралуына жануарларды күтіп-бағу талаптары да айтарлықтай əсер етеді. Түнгі
жайылым, көлеңкелеу жəне əрбір жануарды бөлек ұстау сайгелдердің аналықтарына жұмыртқа
салуына кедергі келтіреді.

Бірақ жануарларды жеке ұстау əрдайым жануардың заладанбауынан қорғай алмайды, бірақ
А.Л Дулькин (1951) мəліметті бойынша заладану тек жайылым жағдайында болады.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, бұл аурудан келтірілетін экономикалық шығын ет
жəне сүт өнімділігінің төмендеуінен құралатынын көреміз.

Ал ауырған жануарларды емдеу үшін жұмыс күші жəне көп мөлшерде емдік препараттар
қажет болады.

Сондықтан да, ауру əсерінен туындайтын шығынды болдырмау үшін аталған аурудын алдын
алу ұсынылады.
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УДЗ АППАРАТЫМЕН ІҚМ БУАЗДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ

Жексенбай Аян, Қаирғалиев Еламан, Баткенов Тайыр – БҚИТУ инженерлік-технологиялық
факультетінің 2 курс студенттері

Ғылыми жетекшісі – Байтлесов Е.У., ветеринария ғылымдарының докторы, профессор;
Тажбаева Д.Т. ветеринария ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал

Соңғы жылдары Қазақстанда мал шаруашылығының дамуы жақсы қарқын алып келеді. Осы
арада жеке меншік ірі қара малдары шаруашылықтарының жетістіктерін атап айту керек.

Жылдан жылға ірі қара малдарының асылтұқымдық сапасы алыс жəне жақын шет елдерден
əкелінген асыл тұқымды сиырлар мен бұқалардың есебінен жоғарылап келеді.

Əлемнің барлық елдерінде ерте кезеңде сиырлар буаздылығын диагностикалау мəселесі тұр
десек, қателеспейміз.

Ерте диагностикалау бойынша ұсынылған көптеген, алуан түрлі əдістердің айтарлықтай
кемшілік тұстары бар, олардың басты дегендері - тым қымбат болуы мен шаруашылық
жағдайында орындау қиындығы.

Ал, буаздылықты анықтауды буаздылықты сақтап қалудың ветеринариялық жəне
зоотехниялық бақылау жұмыстары коррекциялап отырады, яғни, аталған мəселе оң шешімін табар
болса ұдайы өндіру үдерісін меңгеру мəселесі өз шешімін табар еді.

Буаздылықты диагностикалау, төлдеуден кейінгі кезеңдегі, ұрықтандырылған малдарды
есепке алу үшін қолданылатын көп немесе аз телімділіктегі сипатта жəне сенімділіктегі əдістер
бар.

Олар орындау техникасы бойынша əртүрлі дəрежеде күрделі əрі бір-бірінен реакция
туындалуы уақыты бойынша ерекшеленіп, ажыратылады, мұның əрине практикалық маңызы бар.

Елімізге таза қанды асылтұқымды ірі қара малдарын əкелу мақсаты - олардан ұрпақ алып
өзімізде өсіруді, асыл тұқымды мал басын арттыруды көздейді.

Өкінішке орай, асылтұқымды ірі қара малдары шаруашылықтарында сиырлардың өсіп өну
қызметіне кедергі келтіретін бір қатар кемшіліктер бар.

Сондай факторлардың бірі сиырдың буаздығын жəне бедеулігін анықтау кезінде жіберілетін
қателіктер болып табылады.

Сондықтан сиырдың буаздығын анықтаудың қазіргі заманғы əдістері буаз емес сиырды дер
кезінде анықтауға, оны қайта шағылыстыруға, сонымен қатар бұқаның өндірушілік сапасын дұрыс
анықтауға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта ветеринарияның негізгі жетістіктерінің бірі малдың ішкі органдарының
жағдайын бағалайтын əдіс бұл ультрадыбыстық зерттеу.

Көптеген шет елдік ғалымдар мен тəжірбиелі мамандар УДЗ əдісін қолдану арқылы
сиырлардың төлшеңдік деңгейін едəуір жоғарылатуға болатынын атап айтады.

Жоғарыда айтылғандарды ескере келіп, біздің жұмысымыздың мақсаты - сиырлардың ерте
буаздығын анықтау үшін УДЗ мүмкіндіктерін анықтау болды.

Осы мақсатта бізде КХ 5200 цифрлі ультрадыбысты диагностикалық аппарат арқылы ірі қара
малдарының буаздылығын анықтау тəсілдері бойынша жұмыстана отырып, тексерістер арқылы
əртүрлі жануарлардың буаздылық мерзімдерін анықтадық.

Біздің зерттеулерімізді қорытындылай отырып, нақты нəтиже алу үшін УДЗ құралын
пайдаланған кезде белгілі тəжірибесі бар маман қажет екенін атап айтуға болады, ал егер осындай
құрал тəжірибелі маманның қолында болса, сиыр тоқтағаннан 2 аптадан соң оның буаз немесе
буаз емес екенін анықтауға болады.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У ВЕРБЛЮДОВ -
КАЗАХСКИХ БАКТРИАНОВ В ТОО «ХАНСКАЯ ОРДА»

1 Закирова Ф.Б. – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
1 Жубантаев И.Н. – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
1 Днекешев А.К. – кандидат ветеринарных наук, доцент
2 Сеитов М.С. – доктор биологических наук, профессор
3 Жубантаева А.Н. – магистр ветеринарных наук, ст. преподаватель

1 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, Уральск
2 Оренбургский государственный аграрный университет, Оренбург, Россия
3 Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Основным показателем мясной продуктивности животных являются убойная масса и
убойный выход. Кроме того, при оценке мясных качеств должны быть учтены скороспелость,
способность к откорму при наименьшем расходовании корма на единицу прироста и, наконец,
качество самого мяса.

Верблюд, как мясное животное, имеет одно большое преимущество – исключительную
способность к нагулу. Значительное изменение веса верблюдов при нагуле объясняется их
способностью к большим отложениям резервного жира.

Таблица 1 -  Результаты откорма верблюдов – казахских бактрианов

Показатели Ед. изм.
Группы животных

Молодняк в возрасте 3,5
лет Верблюды - 5 лет и старше

Количество гол 3 3
Живая масса:
до откорма кг 357,0 ± 6,7 450,0 ± 7,1
После откорма кг 427,0 ± 5,9 510,3 ± 4,8
Прирост массы:
Абсолютный кг 70,0 ± 1,21 60,3 ± 0,97

Таким образом, лучшими показателями по откорму отличался молодняк в возрасте 3,5 лет.
Для характеристики мясных качеств верблюдов - казахских бактрианов в условиях ТОО «Ханская
Орда» был проведен контрольный убой.

Таблица 2 -  Результаты контрольного убоя верблюдов - казахских бактрианов (n =3)

Показатели
Группы верблюдов

Молодняк в возрасте 3,5 лет Верблюды - 5 лет и старше
кг % кг %

Живая масса 427,0 ± 5,9 100 510,0 ± 6,6 100
Туша 226,3 ± 6,3 53 280,5 ± 7,2 55
Горб 27,1   ± 0,7 6,3 34,3   ± 1,2 6,7

Все верблюды, предназначенные для убоя отвечали требованиям ГОСТа и были отнесены к
категории вышесредней упитанности (таблица 2). Их туши отличались массивностью, были
покрыты равномерным слоем жировых отложений и имели хороший товарный вид. Убойная масса
или выход мяса от живой массы верблюдов зависит от возраста, пола и упитанности. По
результатам проведенных опытов можно заключить, что эффективным резервом в дальнейшем
увеличении производства мяса является откорм в сочетании с нагулом верблюдов.
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ТӨЛ ДИСПЕПСИЯСЫНЫҢ ЕМДІК, АЛДЫН-АЛУ ШАРАЛАРЫ

Ибраева Мейрамгуль, Ветеринарлық медицина жəне биотехнология факультетінің 1 курс
магистранты

Ғылыми жетекшісі – Закирова Ф.Б., ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты, доцент

Жəңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, Орал

Диспепсия - жаңа туылған төлдер мен бұзаулардың іш өтуімен, организмнің сусыздануымен
жəне интоксикациямен сипатталатын асқорыту жүйесінің жұқпалы емес ауруы. Диспепсия
ауруы мал шаруашылығына өте зор шығын əкеледі, жануар өлімге ұшырап, мал басы саны кемиді,
ауруды емдеуге шығын шығады, аурудың дамуы кезінде мал басы өзінің салмақ дəрежесін
жоғалтады. Бұзау диспепсия кезінде қолданылатын тиімді заманауи емдік, алдын-алу əдістерін
анықтау үшін ғылыми-зерттеу жұмыстары Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, «Давлетова»
ШҚ-да жүргізілді. Алға қойылған міндеттерді орындау барысында зерттеу материалы үшін жаңа
туылған (6-8 күндік) бұзаулар алынды.

Шаруашылықтағы бұзаулар арасында тараған диспепсияны емдеу кезінде қолданылатын
емдік препараттардың тиімдісін анықтау мақсатымен бұзауларды 1 бақылау жəне 3 тəжірибелік
топтарға бөліп қарастырдық.

Кесте 1 - Диспепсияға шалдыққан бұзауларға жүргізілген емдік, алдын-алу шаралары

№ Зерттеу топтары Бұзау
саны

Емдеу əдісі Мөлшері  Емделіп
шыққан
төл саны

Тиімділ
ігі

1 I топ (тəжірибелік) 3  Пентациклин
препаратымен

күніне 1
рет 200
мг/кг

дозасында

3 100%

2 II топ (тəжірибелік) 3  Биопаг-Д
препаратымен

0,1 мг\кг
дозасында

3 100%

3 III топ (тəжірибелік) 3 Интепанксток
препараты

1кг дене
салмағына
1мл дозада

3 100%

4 IV топ (бақылау) 3 Уызбен емдеу күніне 2
мəрте

2 70%

Емдеу нəтижелері:
1) Жүргізілген зерттеу жұмыстары кезінде диспепсияға шалдыққан бұзауларға

пентациклин препаратын күніне 1  мəрте 200  -  500  мг/кг дозасында қолдану,  алғашқы сəттен
бастап-ақ оң əсерін беретіндігі айқындалды.

2) Биопаг-Д препаратымен емдеу кезінде  ауруға шалдыққан бұзаулар алғашқы күннен
бастап-ақ жақсара бастайды.

3) Интепанксток препараты бұзаулардың асқазан мен ішек жолының аурулары кезінде
профилактикалық мақсатпен күніне 3 мəрте дене салмағының 1 кг 0,5 мл дозада 10 күн бойы ішке
қабылдау ұсынылады. Ал емдік мақсатпен интепанксток препаратының 1мл дозасын 1кг дене
салмағына есептеп аурудан сауыққанша беріп отыру ұсынылады. Препаратты қабылдағанына
екінші тəулік өткен соң ауру төлдің организмінде оң өзгерістер байқалып, тəбеті мен жануардың
жалпы жағдайы жақсара бастайды.
Төлдерде жиі кездесетін диспепсия ауруын емдеу жəне алдын алу шараларын арттыру мақсатында
пентациклин, Биопаг-Д, Интепанксток препараттарын қолдануын ұсынамыз.
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РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ АЙМАҚ РЕТІНДЕ ШАЛҚАР КӨЛІНЕ ƏСЕР ЕТЕТІН
АНТРОПОГЕНДІК КҮШТЕРДІ ЗЕРТТЕУ

Кажгалиева Р., инженерлік-технологиялық факультеттің 3-курс студенттері
Ғылыми жетекші –Толеуова Р.Н., жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал

Рекреация деген латын тілінен аударғанда recreatio - қайта қалпына келу деген, яғни
адамның қара физикалық жəне рухани күштерін еңбек əрекеті процесінде жұмсалуынан қайта
қалпына келтіру, оның денсаулығының жəне жұмыс істеуінің деңгейін көтеру.Рекреациялық
аймақ- бұл қоғамдық демалу аймағы. Оның негізгі мақсаты - адамдардың физикалық жəне
моральдық күш қуатын қалыптастыру.Тұрғын үйлерден алшақтығы жəне демалушылардың келу
жиілігіне байланысты рекреациялық аймақты үш түрге бөледі: 1) жақын рекреациялық аймақ, (күн
сайын немесе аптасына бір рет баруға болатын аймақ); 2) орта рекреациялық аймақ ( бұл аймаққа
демалушылардың келу жиілігі - аптасына бір рет келуден 2-3 айда бір рет келуге дейін); 3) алыс
рекреациялық аймақ (қала тұрғыны əдеттегіден жылына 1 реттен көп келмейді).  Шалқар көлін
осы үшінші рекреациялық аймаққа жатқызамыз. Шалқар көлі айрықша экологиялық, ғылыми,
мəдени, рекреациялық жəне эстетикалық құндылығы бар көл. Көл Орал қаласынан оңтүстік-
шығысқа қарай 75 шақырым жерде, Теректі ауданында орналасқан. Бұл Батыс Қазақстан
облысындағы ең терең, ірі су айдыны.

Адамдардың жаппай демалыс кезінде рекреациялық аймаққа антропогендік салмақ түсіруі
орын алады. Мұндай аймақтардың негізгі мəселесі, бұл демалыс орын жағалауларында
қалдықтардың көп көлемде тасталуы.Зерттеу кезінде негізгі міндеттерінде көрсетілгендей
демалыс науқанында Шалқар көліне адамдардың шоғырлануын, сонымен қатар сол жердің
экологиялық жағдайын көру, қалдықтардың түрлеріне сандық жəне сапалық бақылау жасау. Біздің
зерттеуімізге сəйкес біз көлге демалушылардан сауалнама жүргізу үшін, санақ жұмысын жүргізіп
жəне қалдықтарға сандық бақылау жүргіздік.

Сол жердегі демалушыларға жағдай жасайтын киіз үй 97, бисеткілер 47, күл қоқыс жəшігі 8,
биоəжетхана 7, жеңіл автокөліктердің саны шамамен 10-20, газель 2, демалушылар саны 50-80
саналды. Сонымен қатар топырақ су үлгілері алынып зертханаға апарылды.Сауалнамаға 100 адам
қатысты. 80 демалушылар, 10такси қызметкерлері, 10 киіз үйді жалға
берушілер.Демалушылардың 80% жыл сайын демалуға барады. Көл жағалауындағы жалдамалы
қоныстар мен дүкен бағалары 50% адамдардың көңілінен шығатын болса 50% - не жағыдай
жасалмаған деген жауап көрсетті. Демалушылардың толықтай  100% Шалқар көлін туризм
орталығына айналдыру керектігін көрсетті.  Демалушылардан сауалнама жүргізіліп, қалдықтарды
класс бойынша жіктелді. Сегіз күл қоқыс жəшігі ақтарылды. Жəшік ішіндегі тұрмыстық
қалдықтар бөлінді. Оның ішінде көптеген зиянды қалдықтар қоршаған ортаға зиянын тигізуде.
Олар: полиэтиленді пакеттер, пластикалық бөтелкелер, қағаздар, тағам қалдықтары, қауырсынды
қалдықтар. Пластикалық бөтелкені өртеп түтінін жұтсаңыз бұл кезде өте улы заттар бөлініп,
қауіптілігі аса жоғары болады. Сондықтан адамдар тұратын жерде пластикалық бөтелкені өртеуге
мүлдем болмайды.

Жоғарыда аталғандар бойынша келесідей көрсетілгендерге сəйкес алдын ала қорытынды
жасауға болады: Шалқарға орта есеппен сұхбат алғандардың 100%-ы кем дегенде 1рет болса да
барады. Демалыс күндеріне үлкен жүк түседі. Бұл күндері Шалқарға бірнеше ұйымдар да келеді,
өйткені есептеу бойынша бұл күндері автобустар жеңіл машиналарға қарағанда көп. Біздің
зерттеуіміз жəне əлеуметтік сауалнама нəтижесі бойынша  жағажайдағы демалу орындарының
жағдайларын жақсарту керек.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЯСА ПТИЦЫ НА РЫНКЕ «МИРЛАН»

Курманбекова Диана, Бердникова Люция, студентки 3 курса инженерно-технологического
факультета

Научный руководитель – Жубантаева А.Н., магистр ветеринарных наук, ст. преподаватель

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Птицеводство - это отрасль животноводства, которая обеспечивает население мясом птицы,
яйцом, пухом и пером. Мясо птицы – это туша или часть туши, полученная после убоя и
первичной обработки птицы и представляющая собой совокупность различных тканей –
мышечной, соединительной, жировой, костной и др.

Перед птицеперерабатывающей промышленностью стоит задача производства качественных
мясных продуктов. Причем эта задача комплексная и ее решение зависит от совершенствования
безотходной технологий переработки сельскохозяйственного сырья, дальнейшей автоматизации и
механизации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей, снижение сырьевых,
энергетических и трудовых затрат.

Удовлетворение потребностей населения в высококачественных продуктах питания является
важнейшей социальной задачей современного общества.В последнее десятилетие в условиях
общего экономического кризиса в нашей стране отмечается спад в сельскохозяйственном
производстве, в частности - птицеводстве, которое в настоящее время не способно в полной мере
обеспечить население яйцом и мясом.

Цель работы: изучение правил ветеринарно-санитарной экспертизы мяса птицы на рынке
«Мирлан». В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: ознакомление с
классификацией мяса птицы; химический и морфологический состав мяса птицы; методы
определения качества по физико–химическим и органолептическим показателям; правила отбора
проб для лабораторных испытаний: исследование рынка мяса птицы.

Для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса птицы проведены
органолептические и лабораторные исследования.

Таким образом, ветеринарно-санитарная экспертиза - одна из отраслей ветеринарии, которая
изучает методы санитарно-гигиенического исследования пищевых продуктов и технического
сырья животного происхождения и определяет правила их ветеринарно-санитарной оценки.

Ветеринарно-санитарной экспертизе на рынке подвергаются мясо и мясопродукты от тушек
птицы. Освобождаются от ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке только мясо и
мясопродукты, поступившие для продажи в фирменные магазины.Экспертиза и санитарная оценка
мяса в условиях мясомолочных и пищевых контрольных станций более сложна, чем на боенских
предприятиях. Это объясняется, во-первых, отсутствием данных о предубойном осмотре птицы,
во-вторых, тем, что мясо часто доставляется на рынки без паренхиматозных органов и голов, а
иногда лишь в виде отдельных частей туши.

Кроме того, в зимнее время нередко приходится осматривать мясо и мясопродукты в
мороженом виде и при искусственном освещении. Поэтому при предъявлении целых туш с
головой и паренхиматозными органами владелец мяса обязан представить справку ветеринарного
специалиста о благополучии мяса и места выхода тушки в отношении инфекционных
заболеваний.

Если отсутствуют ветеринарно-санитарные документы, то мясо считают сомнительным и
подвергают его бактериологическому исследованию. Битую птицу разрешается продавать только
в потрошеном виде. При тушке должны находиться ее внутренние органы (кроме кишечника).
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА МЕКЕНДЕЙТІН
ЖЫРТҚЫШТАР ОТРЯДЫ ӨКІЛДЕРІНІҢ ТАРАЛУЫ ЖƏНЕ БИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Махмутова Аиза, инженерлік-технологиялық факультетінің 2 курс студенті
Ғылыми жетекшісі - Тапишев М.С., экология магистірі, аға оқытушы

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал

Батыс Қазақстан облысының территориясында омыртқалы жануарлардың 460-қа жуық түрі
мекендесе, соның ішінде сүтқоректілердің 78-түрі кездеседі. Сүтқоректілер класының ішінде
табиғат пен халық шаруашылығында жəне биоценозда маңызды орны алатын - жыртқыштар
отрядының өкілдері. Жыртқыштар отрядының облысымызда 3-тұқымдасының 14-түрі мекендейді.
Жыртқыштар отрядының ішіндегі Европа қара күзені, шұбар күзен, орман сусары Қазақстан
Республикасының Қызыл кітабына (1996) енгізілген. Батыс Қазақстан облысының аймағында
мекендейтін жыртқыштар отрядының өкілдерінің биологиялық-экологиялық ерекшеліктері аз
зерттелген. Біздің алып отырған тақырыбымыздың өзектілігі де осында.

Жұмыстың мақсаты Батыс Қазақстан облысы территориясында мекендейтін жыртқыштар
отряды өкілдерінің түрлері мен қазіргі кездегі таралуын анықтау.

Осы мақсатқа жету жолында алдымызға мынадай міндеттер қойдық: - Батыс Қазақстан
облысы территориясында мекендейтін жыртқыштар отряды өкілдерін анықтау; - облысының
территориясында мекендейтін жыртқыштар отряды өкілдерінің таралу аймағын жəне сандық
динамикасын анықтау; - облыс территориясында кездесетін жыртқыштар отрядының өкілдерін
кəсіптік аулау, қорғау жəне тиімді пайдалану туралы ұсыныстарды анықтап көрсету.

Жыртқыштар барлық құлықта кең таралған, халық шарушылығында маңызы үлкен.
Көпшілігі кəсіптік жəне əуесқойлық жолмен ауланады. Мал шарушылығының зиянкестері, түрлі
індеттер таратушылар болып табылатын зиянкес кеміргіштермен қоректеніп олардың сан
мөлшерін реттеп те отырады. Облысымызда жыртқыштар отрядының 3 тұқымдасына жататын 15
түрі мекендейді. Жыртқыштар отряды өкілдеріне абиотикалық, биотиклық жəне антропагендік
факторлар əсер етеді. Қазіргі таңда жыртқыштар отряды өкілдеріне негізгі əсер ететін фактор
болып абиотикалық немесе адам баласының мазалау факторы болып табылады. Олар уақыт өткен
сайын бір мекендегі таралу саны да өзгеріп отырады. Жыртқыштар отряды өкілдері мекендеу
ортасының тарылуы сол аймаққа халықтың көптеп қоныстануы мен ауылшаруашылығының
қарқында дамуына тікелей байлынысты болып отыр. Сонымен қатар жергілікті тұрғындардың
борсықты көптеп кəсіптік аулауы байланысты елді-мекен маңындағы жыртқыштар отряды
өкілдерінің популяциясының кеміуі қатты байқалуда. Себебі індерін адам баласы қазып не соғып
алған болса сол іннің маңына енді басқа аңдардың қайта келуі байқалмайды. Жыртқыштар отряды
өкілдерін адамдар əртүрлі қажеттіліктері үшін көптеп ұстайды, сондай-ақ оларды спорттық
мақсаттада көп аулау байқалуда. Осы сияқты экологиялық факторлардың көбеюінен еліміз
территориясыдағы жыртқыштар отряды өкілдері саны азаю байқалуда

Жыртқыштар отряды өкілдерінің кейбірі ауыл, орман жəне халық шаруашылығында маңызы
өте жоғары аңдар. Олар орман жəне егін шаруашылық зиянкес бунақденелілермен жəне ауру
таратушы кеміргіштермен қоректену арқылы пайда келтіреді. Жыртқыштар отряды өкілдеріне
жататын аңдардың қорын тиімді пайдалану үшін заңсыз аулауға жол бермеу,  тіршілік ортасын
таза сақтау ғылыми тұрғыдан жүргізілуі тиіс. Жыл сайын санақ ұйымдастыруды қолға алу керек
деп есептейміз.

Батыс Қазақстан облысында кездесетін түрлерінің тіршілік ортасын қорғауға жəне олардың
сандық динамикасын сақтау, кəсіптік аулауды жолға қою мақсатында аңшылық
шаруашылықтардың қызметін жақсарту қажет.
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ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ БАЗАРЫНДА САТЫЛАТЫН МАЛ ӨНІМДЕРІН ВЕТЕРИНАРЛЫҚ-
САНИТАРЛЫҚ САРАПТАУ ЖƏНЕ САНИТАРЛЫҚ БАҒАЛАУ

Мұратқызы Гүлдана, инженерлік-технологиялық факультетінің 4 курс студенті,
Жакасова Анара, инженерлік-технологиялық факультетінің 3 курс студенті

Ғылыми жетекші – Жұбантаева А.Н., аға оқытушы, ветеринария ғылымының магистрі

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал

Базарларға өткізілетін ет жəне ет өнімдері міндетті түрде ветеринарлық-санитариялық
сараптаудан өткізілуі тиіс. Егер ет немесе ет өнімдерін ет комбинаттарында, базарлардың
фирмалық дүкендерінде арнаулы ветеринарлық-санитарлық сараптаудан өткізген болса, тексеріс
жүргізбеуге болады.

Базарларға əкелінген ет жəне ет өнемдері тек сау жануарлар мен құстардан алынған болуы
керек, ет жəне ет өнемдерінің ветеринарлық-санитариялық сараптауын ветеринарлық дəрігер
немесе арнаулы тəжірибесі бар ветеринарлық инспектор тексере алады. Тексерілген таза, балауса
сапалы өнімге базардың  ветеринарлық қызметкері сатылуға рұқсат береді.

Тексерудің негізгі мақсаты ет жəне ет өнімдерінің құрамында инфекциялық аурулар
тудыратын микроорганизмдердің, токсикоинфекцияның болмауын қадағалау.

Аурыға күмəн түған жағдайда паталогоанатомиялық өзгерістерге сүйене отырып,
бактериалогиялық зерттеуге жібереді. Əр түрлі күдікті ауруларға сынаманы əр жерден алып
жіберіп отырады. Ең бірінші кезекте өзгеріске ұшыраған ұлпаларды жібереді.

Тексерулердің əр түрлі жолдары бар. Соның ішінде осы ғылыми жұмыста қолданылып
отырған ет жəне ет өнімдерін тексеру мақсатында «Ел-Ырысы» базарында орналысқан
ветеринарлық-санитариялық сараптау зертханасында тəжірибе жасалынды. Ондағы басты мақсат
базарларда сатуға ұсынылып отырған ет жəне ет өнемдірінің сапасын, санитарлық бағасын
анықтау.

Еттің балаусалығын тексеру үшін органолептикалық əдіс, физикалық-химиялық əдіс пен
микроскопиялық талдауды қолданады.

Əр зерттелетін ет ұшасынан 200 г кем емес бөлшек кесіп алады. 4-5 мойын омыртқа тұсынан,
жауырын аймағындағы  бұлшықеттен алады.

Осы жұмысты жүргізу үшін бірнеше зерттеу тəсілдерін қолдандық. Сол тəсілдерге
тоқталатын болсақ: еттің балаусалығын  анықтау, сорпа сапасы, пероксидаза реакциясы.

Зерттеу нəтижесі бойынша зерттелінген 10 ұшаның 8-і балауса етке тəн, 1-уі күмəнді, 1-уі
бұзылғандығын көрсетеді.

Осындай зерттеу тəсілдерін қолдана отырып «Ел-Ырысы» базарындағы «Ветеринариялық-
санитариялық сапаптау» зертханасында жүргізілген жұмысымызда тексерілген ет жəне ет
өнімдерінің сапасы мемлекеттік стандарқа сай болғандығын анықтадық.

Зерттеу барысы негізінен жануарлардан адамға жұғатын, денсаулығына қатер төндіретін
жағдайда болдырмау əрі халықты сапалы, бағалы тағамдық өнімдермен қамтамасыз ету болып
табылады.

Ғылыми жұмысымызды қорыта келе жануарладан жұғатын антрапозоонозды болдырмау
мақсатында төмендегідей шараларды ұсынамыз:

* Базарларға əкелініп түскен ет жəне ет өнімдеріне тиісілі арнайы анықтамалар, мал
паспорты мен куəліктердің болуын жəне дұрыс толтырылуын қадағалау.

* Сатылу мерзімі ұзақтығын бақылап отыру (3 күннен аспауын)
* Сатылатын орындардардың гигиеналық санитарлық тазалығын қадағалау.
* Ет жəне ет өнімдерін сатушының (қасапшының, ет шабушының) жағдайының гигиеналық

талаптарға сай болуын тексеру.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наумова Дарья, студентка 3 курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель – Зотова О.А., магистр педагогических наук, ст. преподаватель

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск.

На территории Западно-Казахстанской области расположено большое количество
уникальных мест. Например, Сауркин Яр, степное озеро Шалкар, гора Большая Ичка, пустыни
Нарын-кум и Ак-кумы, сосновый юор у аула Хан орда, а также пещера Коныскерея и водпад
Саркырама.

Для сохранения и сбалансированного использования биоразнообразияна территории
областисозданы и функционируют 12 объектов природно-заповедного фонда государственного и
областного значения на площади 450 тыс. га. «Кирсановский», «Бударинский» и
«Жалтыркульский» государственные зоологические заказники отнесены к особо охраняемым
природным территориям республиканского значения.

Целью данной статьи является изучение проблем и перспектив развития охраняемых
объектов и объектов природного наследияЗападно-Казахстанской области.

По теме исследования было проведено анкетирование среди студентов 1-3 курса. В нем
приняли участье 92 студента инженерно-технологического факультета. По результатам
анкетирования были получены следующие результаты:

1) 88% студентов знают, что в РК есть особо охраняемые природные территории.
2) 43 % студентов не знаю, что в ЗКО расположены заказники.
3) 55% знают, что река Урал и озеро Шалкар относится к заповедной зоне. Но, даже зная эту

информацию, все равно продолжают отдыхать на берегах, тем самым загрязняя природу этих
мест.

4) 45  % участников тестирования знают,  что в Приуралье есть горы.  Но лишь 18% когда -
либо посещали гору Большая Ичка.

5) Многие студенты не знают, что наша природа очень разнообразна и в своем составе имеет
пустыни, пещеру и даже водопад. Поэтому 47 % студентов на эти вопросы ответили, нет.

6) Но почти единогласно, все считают, что сохранившиеся памятники природы требуют
усиленной охраны и защиты. Только лишь 19 % считаю иначе.

Проведенное исследование подтвердило, что памятники природы, которые располагаются в
Западно-Казахстанскойобласти, требуют усиленной охраны и защиты от хозяйственной
деятельности человека.

Такие объекты, как правило, охраняются государством. Большой проблемой в нашей стране
является тот факт, что многие природные объекты не внесены в соответствующие списки и не
имеют охранного статуса.

Считаем, что в зависимости от уникальности и ценности конкретных объектов, их следуют
распределить по разным уровням охраны.

Таким образом, можно сделать выводы:
1. Особо охраняемые природные территории и памятники природного наследия требуют

усиленного внимания и охраны со стороны государства.
2. На наш взгляд, следует изменить статус некоторых памятников природы и истории.
3. Распространять среди общественности и через СМИ информацию об уникальных

памятниках природы и истории с целью развития патриотизма среди молодежи.
4. Ввести как факультатив в школах или вузах дисциплину "Краеведение", чтобы научить

молодежь любить, знать и уважать историю, природу и уникальные объекты своего края.
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ

Сатыбалдиева Жазира, инженерлік-технологиялық факультетінің 3 курс студенті
Ғылыми жетекшісі – Жумагалиев И.К., магистр, аға оқытушы

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал

Қазақстан ТМД елдері ішінде территориясы жағынан екінші орын, халқы жағынан төртінші
орын, ал орман қоры жағынан əрбір шаршы шақырымға шаққанда ең соңғы орындардың бірін
алады.

Қазақстанда орман жердің  25,6 млн.га бөлігін алып жатыр, оның ішінде ағашты алқап – 9,1
млн. га. Орманнан жылына 2,0-2,4 млн м3-ге дейін ағаш дайындалады. Ағаш халық
шаруашылығының барлық саласында қолданылады деуге болады. Еліміз жылына 11 млн. га м3-ге
жуық ағаш өнімдерін тұтынады.

Орманнан ағаштан басқа да пайдалы өнімдер алынады. Орман негізінен табиғат қорғау
қызметін атқарады.

Қазақстан орман қорына бай болмағандықтан ағаш жəне ағаш өнімдерінің басым бөлігі шет
елдерден (негізінен Ресейден) əкелінеді.

Сондықтан елімізде орман қорын қорғау,  молайту жəне тиімді пайдалану өте өзекті
экологиялық, əлеуметтік-экономикалық мəселе.

Орман қорын қорғаудың жəне тиімді пайдаланудың басты мəселесі оны ұдайы үдемелі
жаңғыртып отыру, əсіресе құнды ағаштардың қорын молайту.

Орман қоры ұзақ мерзімде қалпына келетін табиғат ресурсы болғандықтан оны өсіру, қорғау
ұзақ мерзімдік бағдарламалармен, жоспарлармен жүзеге асырылады.

Орман қоры өздігінен қалпына келетін табиғат ресурсы болса да,  оны пайдалану қарқыны
артып отыруына байланысты оны өсіруге,  қорғауға көп еңбек жұмсауға тура келеді.  Сондықтан
орман шаруашылығына жұмсалатын шығындар тиімділігі есептелуге тиіс. Орман қорын тиімді
пайдалану оны өсіру құнын, қорғау шығындарының тиімділігін анықтауды талап етеді. Орман
шаруашылығы өндірістің жеке саласы ретінде өзін өзі қаржыландыра алады жəне экономикалық
тұрғыдан бағалауды қажет етеді.

Жайық өзенінің жайылмасы Батыс Қазақстан облысындағы табиғи ағаш тектес өсімдіктер
өсетін жалғыз орын болып табылады. Сондықтан құрғақ климат жағдайындағы ормандардың
қоршаған ортаны қорғаудағы су қорғау, эрозияға қарсы, гигиеналық жəне басқа да арнайы
қызметтерін ескере отырып, оларды терең əрі жан-жақты зерттеу қажет.

Жайық өзені жайылмасындағы антропогендік қысымның артуы қалыптасқан табиғи
кешендердің бұзылуына əкеліп отыр.

Жайылма ормандары мен шалғындарың, сондай-ақ өзеннің өзін адам баласы шаруашылық
мақсатқа, ағаш дайындауға, жеміс-жидек пен саңырауқұлақ жинау, демалыс орындары ретінде
пайдаланып келеді. Тыйым салынғандығына қарамастан, өзеннен гравий алынуда, гидрологиялық
режимін ескерместен, бөгет құрылыстары жұмыстары жалғасуда.

Осыған байланысты сақталған орман өсімдік жамылғысын, олардың қазіргі жағдайын жəне
антропогендік қысым тоқтаған жағдайда қалпына келу тенденцияларын зерттеу маңызды жəне
өзекті болып табылады.

Зерттеу жұмыстың мақсаты – Батыс Қазақстандағы орман шаруашылығының экологиялық
жағдайын бағалау жəне сипаттама беру.

Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер шешілді:
· Жайылма ормандардың құрылымы мен флоралық құрамын анықтау;
· Жайылма ормандарының ең кең таралған орман түрлерін анықтау, топырақ жабынына

сипаттама беру;
· Сирек кездесетін өсімдік түрлері мен орман қауымдастықтарын анықтау жəне оларды

сақтау шараларын ұйымдастыру.
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БҰЗАУЛАР БРОНХОПНЕВМОНИЯСЫН КЕШЕНДІ ЕМДЕУ КЕЗІНДЕ
ИММУНОСТИМУЛДЕУШІ ПРЕПАРАТТЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Сатыбаев Берик, ветеринарлық медицина жəне биотехнология факультетінің 1 курс магистранті
Ертлеуова Б.О., ветеринария ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

Ғылыми жетекші – Жубантаев И.Н., ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент

Жəңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, Орал

Антибиотикотерапия бронхо-өкпе ауруларын кешенді түрде емдеудегі негізгі
компоненттердің бірі болып табылады. Тыныс алу органдарының ауруларын емдеудегі оның
оңтайландырылуы антибиотикограмм деректер базасына негізделген қатаң көрсеткіштерді ескеру
принципіне сүйеніп, соған орай ең тиімді препаратты таңдауды талап етеді. Бронхопневмония
кезінде кең спекторлы антибиотиктерді, витаминдерді жəне əртүрлі симптоматикалық заттарды
қамтитын кешенді (дəстүрлі) терапия, көбіне емдеуді кешіктіреді немесе жеткілікті түрде тиімді
болмайды. Бұл, бұзаулардың тыныс алу мүшелері ауруларын емдеудің, болжамның
жақсартылуының жəне  алдын алудың  тиімділігіне бағытталған ветеринарлық көмектің
жетілдіріліуі қажет екендігін анықтайды.

Ересек жануарларда метаболикалық процестерді жəне қалпына келтіруден кейін иммундық
қорғаныстың өмірлік маңызды функцияларын реттеу механизмдері толық қалпына келтірілді.
Ағзаның реттеуші мүшелерінің қалыптасуы кезеңінде төлдің ауруға шалдығуы, олардың дұрыс
жетілмеуіне əкеліп соғуы мүмкін, бұл өсуінің төмендеуімен, иммунитет тапшылығымен жəне
əлеуетті өнімділігінің төмендеуімен көрінеді (Н.М. Ковальчук, 2004).

Соңғы жылдары Г.М. Бобиев жəне басқалардың (2000 ж.) зерттеулері, бұзаулар
бронхопневмониясы терапиясында тимогенді 3-5 мкг/кг дозасында қолдану жақсы емдік əсерді
беретіндігін көрсетті. Біздің зерттеуіміз, бронхопневмонияға шалдыққан бұзауларды құрамына
тимоген қосылған аралас əдіспен емдеудің тиімділігін анықтауға бағытталып, оның нəтижесінде,
ауруға шалдыққан жануарлардың сауығу мерзімінің анағұрлым қысқартылғанын көрсетеді.
Алынған нəтижелер, тимогеннің мардымсыз дозасында оң терапевтикалық тиімділікті
көрсететіндігін дəлелдеді, бұл иммунитеттің қайта іске қосылуына негізделеді.

Жүргізілген терапияның нəтижелілігін салыстырмалы талдау кезінде, ауруға шалдыққан
бұзауларды дəстүрлі терапиямен емдеу кезіндегі сауығу ұзақтылығы, теарпияға қосымша тимоген
енгізілген жануарларға қарағанда ұзағырақ екендігі анықталды.

Біз, жіті бронхопневмония ауруымен ауырған бұзаулардың дене салмақ қосуының
төмендейтінін анықтадық. Бақылау тобындағы бұзауларда орташа тəуліктік салмағының
жоғарылауы ең жоғары көрсеткішті, ал дəстүрлі терапиядағы бұзауларда - ең төменгі көрсеткішті
көрсетті. Дəстүрлі емдеу сызбасына иммуномодулятор қосылған жануарларда, бұл көрсеткіш
алдыңғы екі көрсеткіштің арасында болды.

Бұзаулардағы бронхопневмонияның кешенді терапиясына иммуномодуляторды колдануды
экономикалық жоспарға қосу шаруашылық үшін пайдалы, себебі антибиотикотерапиямен
салыстырғанда жануарларды қалпына келтіру мерзімдерін қысқартады. Бұған қоса, бұзауларды
емдеуге тимогенді қосымша қолдану дəстүрлі терапия пайдаланылатын бұзаулар тобына
қарағанда, бұзаулардың орташа тəулктік салмағының ұлғайғанын көрсетеді.

Бронхопневмонияға шалдыққан бұзауларды емдеуде дəстүрлі терапияны қолдану кезінде
экономикалық тиімділік бір теңгеге шаққанда –  28,8  теңгені,  ал қосымша тимогенді қолдану
кезінде – 62,15 теңгені құрады.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Умбеткалиева Г., Курмашева К., студентки 2 курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель – Джубаялиева А.К., кандидат биологических наук, доцент

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск.

Использование природных ресурсов на сегодняшний день является одной из ключевых
проблем каждой страны, будь то развитой, или развивающейся. Общество стоит перед выбором:
дальнейшее игнорирование закономерностей эволюции биосферы, приводящее к экологической
катастрофе, либо трансформация хозяйственной деятельности с учетом законов биосферы,
обеспечивающая переход на путь устойчивого развития. В государственных программах охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Казахстана определены
основные направления природоохранной деятельности, актуальные на современном этапе
развития. В них поставлены задачи сохранения природных ресурсов и улучшения состояния
окружающей среды.

Целью данной научно-исследовательской работы является анализ текущего состояния
водных бассейнов Республики Казахстан, рассмотрение критических зон, выявление их основных
проблем.

Водные ресурсы — это запасы поверхностных вод, уже использованные или подлежащие
использованию в будущем, включают поверхностные и подземные воды.

Усиление антропогенного воздействия на реки, озера и водохранилища, в которые поступает
большое количество различных химических соединений, изменяет среду обитания водных
организмов, ухудшает качество воды, приводит к снижению продуктивности промысловых
объектов. Сточные воды, поступающие в водоемы, наносят значительный ущерб водной
экосистеме.

В нашей республике основными водопотребителями являются жилищно-коммунальное
хозяйство и промышленность, причем на хозяйственно-бытовые нужды идет основная масса
забираемой воды. Как показывают исследования, качество подземных вод республики
большинства водоносных горизонтов и комплексов соответствует нормативным требованиям.
Ухудшение их качества выражается в увеличении общей минерализации, содержания соединений
азота, хлоридов, тяжелых металлов; появлении нефтепродуктов, фенолов, неприятно пахнущих и
легкоокисляющихся органических веществ.

Для успешного решения экологических проблем в Казахстане необходимо привлечение
международного опыта решения подобных проблем, выполнение совместных экологических
программ и проектов, привлечение средств для решения задач не только эксплуатации, но и
защиты недр и окружающей среды, а также населения.

В настоящее время водные объекты Казахстана интенсивно загрязняются предприятиями
горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, коммунальными службами
городов и представляют реальную экологическую угрозу. Наиболее загрязнены реки Иртыш,
Нура, Сырдарья, Или, озеро Балхаш. Нет в Казахстане такого экономического района, где бы
остро не стояли проблемы экологии.

В данной научно-исследовательской работе хотелось бы подробнее затронуть проблемы
водных бассейнов Урала, Каспия, Арала и Балхаша и предложить пути решения к ним.
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Умбешева Альбина, студентка 2 курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель – Суханбердина Ф.Х. кандидат медицинских наук, доцент

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Неотъемлемой частью формирования здорового образа жизни учащейся молодежиявляется
проблема организации рационального питания студентов.

Питание - важнейшее естественное средство восполнения пластических и энергетических
затрат организма при физических и умственных нагрузках и тем самым быстрейшего его
восстановления.

В наиболее общем виде проблема питания для практически здорового человека сводится к
известной формуле - питание должно быть рациональным и целесообразным. Питание должно
обеспечивать гармоничное развитие и слаженную деятельность организма. Дефицит каких-либо
питательных или биологически активных веществ в условиях интенсивной умственной нагрузки и
под влиянием стресс-факторов может привести к снижению работоспособности, нарушению
метаболических процессов и развитию многих заболеваний.

Большое влияние на организм студентов младших курсов оказывают изменения привычного
уклада жизни. Увеличение объема поступающей информации, необычная по сравнению со
школой форма ее подачи, необходимость самостоятельно распределять свое время и
организовывать быт повышают нагрузку на психоэмоциональную сферу.

В связи с нарушением режима питания за время учебы у многих студентов развиваются
заболевания пищеварительной системы, получившие название «болезни молодых», а также
гипертоническая болезнь, анемии, неврозы и др.

В связи с этим мы провели исследование рациона питания у 184 студентов ЗКИТУ и ЗКАТУ
имени Жангир хана с целью выяснить соответствие питания студентов требованиям рациона
сбалансированного питания и выработать рекомендации по подбору правильного рациона
студентов.

Чаще всего студенты питаются крайне нерегулярно, перекусывая на ходу, всухомятку, 1-2
раза в день, многие не пользуются услугами столовой. Важнейшая роль в сохранении здоровья
студентов принадлежит соблюдению режима питания.

Прием пищи должен быть 3-4-кратным.  Между тем,  нередко перед уходом на занятия
студенты не завтракают. Во время перерыва между занятиями лишь небольшая часть студентов
успевает съесть в буфете или столовой горячие блюда.

Анализ питания студентов показал, что содержание белка в рационе у большинства
студентов не обеспечивает минимальной потребности, особенно в белках растительного
происхождения.

Рацион беден клетчаткой, растительными жирами, кисломолочными продуктами, овощами и
фруктами. Высока доля рафинированных продуктов в суточном питании (белый хлеб,
сахаросодержащие, соль, кофе, консервы), считающихся неполезными для здоровья.

Необходимо есть мясо, сыр, рыбу, бобовые, хлеб грубого помола, также белки содержатся и
в фруктах таких как персики и абрикосы, белками очень богаты также орехи которые оказывают
благотворное влияние на умственные процессы.

Следует потреблять больше продуктов, содержащих кальций, необходимый организму.
В меню буфетов, столовых и кафе университетов рекомендуется включить побольше

фруктов, кисломолочных продуктов, салатов из овощей. Желательно исключить из ассортимента
газированные напитки, чипсы, сухарики.
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Уразаева Лаура, Муратов Айбар, студенты 2 курса инженерно-технологического факультета

Научный руководитель –  Кайырлы А.К., магистр, ст. преподаватель
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Профессиональные заболевания развиваются в результате более или менее длительного
периода работы, в течение которого в организме под воздействием вредного производственного
фактора накапливается критическая масса токсичного или вредного вещества (газов, паров, пыли),
а также если в нем происходят постепенные изменения физиологических функций отдельных
органов или систем под воздействием вредных производственных факторов (шум, вибрация,
микроорганизмы, физические или

Целью исследовательской работы является анализ профессиональных заболеваний в
Республике Казахстан.

В задачи исследования входит: дать понятие о профессиональных заболеваниях; рассмотреть
законы, нормативно-технические документы в республике Казахстан о безопасности и охране
труда.

Профессиональные заболевания развиваются в результате более или менее длительного
периода работы, в течение которого в организме под воздействием вредного производственного
фактора накапливается критическая масса токсичного или вредного вещества (газов, паров, пыли),
а также если в нем происходят постепенные изменения физиологических функций отдельных
органов или систем под воздействием вредных производственных факторов (шум, вибрация,
микроорганизмы, физические или эмоциональные перегрузки и т. п.).

В Республике Казахстан среди мероприятий по предупреждению профессиональных
заболеваний и определению пригодности работников по профессии, выявлению лиц с
профессиональными заболеваниями или с подозрением на профессиональное заболевание
ведущее место занимает проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
работников.

Обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах и сохранение здоровья
работающего населения относятся к непременным условиям экономического благополучия
нашего общества, следовательно, профилактика профессиональных заболеваний занимает важное
место среди мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев, связанных либо
с профзаболеванием, либо с травмами, либо с отравлениями на производстве.

 По данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
(МТСЗН РК) за 2015 год, количество больных с впервые выявленными признаками
профзаболеваний составило 719 человек. По Казахстану наибольшее число больных приходится
на Карагандинскую (484 случая) и Восточно-Казахстанскую (194) области, что составляет более
90% от общего показателя выявленных профзаболеваний по республике, т. к. в этих регионах
сосредоточены самые крупные предприятия горнодобывающей отрасли промышленного
производства.

Причины возникновения профзаболеваний, связанных с вредными факторами на
горнорудном производстве, характеризуются превышением допустимого уровня следующих
факторов: вибрация; неблагоприятный микроклимат; пыль; физические нагрузки; шум и др. По
данным МТСЗН РК, в Казахстане из 5 979,9 тысячи работающих 872,2 тысячи (14,5 %) трудятся
во вредных условиях производства. Заболевания опорно-двигательного аппарата (рефлекторные
синдромы шейного и пояснично-крестцового уровня, шейно-плечевая и пояснично-крестцовая
радикулопатия) вызываются как профессиональными, так и непрофессиональными факторами.
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ЖОЛ БИТУМНЫҢ ЭКСПЛУАТАЦИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ

Халилова С. – МХТОВБ-12 тобының магистранты
Ғылыми жетекші – Сатаева С.С., химия ғылымдарының кандидаты, доцент

Жəңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, Орал

Бүгінгі таңда жол құрылысы мемлекетіміздің экономикасының ажырамас бір бөлігі екені
анық. Сауда-саттық, жүк тасмалдаудың жəне автокөліктердің артуына байланысты төселген
асфальтобетон жабындары уақытынан бұрын бұзылуына əкеліп, оны қайтадан жөндеуге кетіп
жатқан шығындар да аз емес.

Осындай жағдайларды ескере отырып, қартаюға жəне үйкеліске қарсы тұратын сапасы
жоғары битум жəне асфальтобетон шығару маңызды мəселеге айналып отыр. Ал битум
асфальтобетонның маңызды компоненттірінің бірі болып саналады.

Əртүрлі мұнай битумдары құрылыста кеңінен қолданыс табады. Битум гидрофобты
материал,  яғни оған су жұқпайды,  өте тығыз келеді,  оның кеуектігі жоққа жақын,  сондықтан да
олар су өткізбейді жəне аязға төзімді келеді. Осы қасиеттеріне орай битумдар құрылыста жабын
материалдарына жəне гидроизоляциялауға қолданылады.

Жол құрылыс саласында негізінен мұнай битумдары қолданылады. Мұнайдың қалдығы
битумды жол жабындыларын төсеуде қолдану экологиялық жəне экономикалық мəселелерді
шешеді. Жоғары сапалы битумды қолдану жол асфальтобетон жабындарының төзімділігін
жоғарлатып, оларды жөндеуге арналған шығындарды қысқартады. Битумның сапасы оның
эксплуатациялық көрсеткіштерімен сипатталады. Жоғары қасиетті битум, жол жабындыларының
төзімділігін бірнеше есе арттыруы мүмкін. Жəне мұндай битумдарды қолдану экономикалық
деңгейдіде көтереді.

Қазіргі уақытта мұнай битумдарының бірнеше маркалары белгілі. Өкінішке орай, көптеген
битумдардың көрсеткіштері қойылған талаптарға сəйкес келмейді. Жол жабындыларының сапасы
төмендігі соншама, əдетте олар қыс мезгілінде төменгі температураға шыдамай жарылып жатады.

Негізінен, Қазақстанның климаты континентальды, яғни температураның өзгеруі кең
ауқымды алады. Ал, мұндай өзгеріске дəстүрлі жолмен дайындалатын асфальтобетондар шыдамай
демоформацияға ұшырайтыны сондықтан. Битумның қасиеті оның құрамындағы компоненттерге
байланысты. Алайда, оның құрамы өте күрделі болғандықтан, жекелеп қарастыру мүмкін емес.
Бірақ, мұнай майлары, парафиндер, асфальтендер міндетті түрде кездеседіОсы орайда битумның
төменгі аязға төзімділігін оның сынғыштық температурасы, ал ыстыққа төзімділігін битумның
балқыма күйге айналуын ерігіштік температурасы анықтайды.

Зерттеу объектісі ретінде БНД 70/100 маркалы тұтқырлы битум алынып оның сынғыштық
жəне ерігіштік температуралары анықталды. Алынған жол битумының сынғыштық температурасы
ҚР СТ 1229, ал ерігіштік температурасы ҚР СТ 1227 нормативтік құжаттар бойынша жүргізілді.

Зерттеу Батыс Жол Лабораториясы жағдайында барлық талаптарға сай анықталды. Талдау
қорытындысы бойынша БНД 70/100 маркалы битумның сынғыштық температурасы - 22,8°C, ал
ерігіштік температурасы – 48°C екендігі анықталды.

Алынған нəтижелер бойынша БНД 70/100 маркалы битумының температураға тұрақтылық
көрсеткіштері шекті нормадан аспайтындығы жəне ҚР СТ 1373-2013 талаптарына сəйкес
келетіндігі анықталды жəне тəжірибе жүзінде дəлелденді.

Əдебиеттер тізімі
1 Гуреев,  А.А.  Новое в технологии производства битумных материалов /  А.А.  Гуреев,  В.А.

Сомов, А.И. Луговской, А.В. Иванов // Химия и технология топлив и масел. – 2000. № 2. - С. 49-
51.
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Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, Уральск

В Казахстане переход к импортозамещению и наращиванию экпортного потенциала должен
осуществляться исходя из принципов дифференциации продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья с точки зрения степени сложности достижения устойчивого
производства в рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности. Для различных
видов товаров может быть реализованы следующие виды стратегий: экспортно-ориентированного
производства, опережающего импортозамещения или ориентации на внутренней спрос.
Экспортно-ориентированный рост производства аграрной продукции характерен для регионов-
доноров продовольствия. Импортозамещающее производство, в свою очередь, может быть
осуществлено как в условиях регионов-доноров, так и регионов-реципиентов.

Импортозамещение и наращивание экспортных возможностей сельского хозяйства в
качестве приоритетных целей развития АПК были провозглашены Государственной программой
развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 гг. Так в 2016 г.
ВВП сельского хозяйства увеличилась на 5,5 % по сравнению с 2015 г, а в 2015 г. в реальном
выражении - ниже уровня 2011 г. на 4,1%. Темпы роста объемов производства продовольственных
товаров вцелом не успевают за темпами роста потребления, в результате чего свободная ниша на
рынке восполняется за счет импорта и его доля во внутреннем потреблении остается весьма
существенной.

Разработка и реализация политики импортозамещения в чувствительных сферах сегодня
имеет огромное значение и для стран ЕАЭС. На сегодняшний день 61% общего объема
товарооборота стран ЕАЭС составляет импорт. И опять же, ввозится та продукция, которая может
быть произведена на территории Союза. На закупку товаров затрачивается порядка $ 26,5 млрд.
Для сравнения, общегодовой объем господдержки всех стран-участниц почти втрое меньше. В
этой связи особенно важно разработать предложения по формированию и реализации направлений
и механизмов интеграции в сфере развития сельского хозяйства и пищевой промышленности в
ЕАЭС.

Сегодня формирование новых механизмов эффективного импортозамещения на рынке
агропродовольственной продукции и наращивания экспортного потенциала в условиях открытой,
рыночной экономики и с учетом специфики развития отдельных регионов и Казахстана в целом
приобретает большое значение. Как показал анализ, годовая инфляция в 2016 г. составила 8,5%. И
основной вклад в инфляцию внесло удорожание именно продовольственных товаров на 9,7%.
Также в 2016 г. внешнеторговый оборот Казахстана уменьшился на 18,9% по сравнению с 2015 г.,
в том числе по экспорту - снижение на 20,0%, в 2015 году - на 42% и по импорту – снижение на
17,6%, в 2015 г. - на 26,9%.

Необходимо формировать экспортный продовольственный потенциал страны и ее регионов,
который предполагает возможность проведения в перспективе активной экспортной политики, как
на уровне государства, так и на уровне отдельного региона, обеспеченной поддержкой
экономической дипломатии, внутренними институциональными мерами, комплексным
регулятивным механизмом. Это особенно важно применительно к сельскохозяйственному
производству, обладающему значительным экспортным потенциалом.  Речь идет о возможности
существенного расширения как товарной, так и географической структуры внешнеэкономических
связей Казахстана и его регионов, многократном увеличении экспорта продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья.
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АУЫР МЕТАЛДАРДЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА ƏСЕРІ

Шаяхметова З., инженерлік-технологиялық факультетінің 3 курс студенті
Ғылыми жетекші - Кенесарина К.Х., биология  магистрі, аға оқытушы

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ.

Қазіргі кезде барлық табиғи орталарда бақыланып отырған ластаушы химиялық заттардың
негізгілерінің бірі – ауыр металдар.

Ауыр металдар – тығыздығы темірдің тығыздығынан (7,874 г/см3) артық болатын түсті
металдар тобы. Оларға мырыш,қорғасын, қалайы, марганец, висмут, мыс, сынап, сүрме, никель,
кадмий жатады.

Ауыр  металдар кейбір бүйрек, бауыр, буын сияқты мүшелерде жинақталып, адам
денсаулығына үлкен қауіп төндіреді. Көптеген ауыр металдар, олардың ішінде қорғасын, кадмий,
хром, никель улы заттардың қатарына жатады.

Олар тағам, су, ауа арқылы организмге түскенде ыдырамайды, керісінше, тірі организмдерде
жинақталып, ұзақ уақыт бойы сақтала алады жəне аккумуляцияланған у ретінде əсер етеді.

Сондықтан, ауыр металдардың қоршаған ортадағы мөлшері белгіленген шамадан аспауы
керек. Металдардың осы қасиеттеріне жəне қоршаған ортаның бақылаусыз ластануына
байланысты, өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан кейін тірі организмдердің жаппай улануы
байқала бастаған.

Ауыр металдардың организмге енуі генетикалық өзгерістердің кең спектрінің түзілуіне
себепкер. Бір металл клетканы бірнеше жерден зақымдай алады. Мысалы, Cd ДНҚ молекуласын
зақымдауға, лизосомаларды бұзуға, ДНҚ репарациясын тежеуге қабілетті, ал Pb ДНҚ
репликациясы ферменттерінің синтезін бұзады, ДНҚ-ның құрылымын өзгертеді. Мыстың жоғары
мөлшері ДНҚ конформациясын өзгертеді жəне ДНҚ мен РНҚ синтезін стимуляциялайды.

 Ауыр металл қосылыстары адам ағзасы үшін улы болып келеді. Себебі олар ақуыздармен
берік қосылып, биокатализаторлардың жəне басқа да биологиялық белсенді ақуыздық заттардың
қалыпты жұмысын бұзады.

Ауыр металдар өздерінің уландырғыш қасиетін кез келген агрегатты күйде сақтайды. Олар
өкпе мен кеңірдекке оксид немесе тұз түрінде тозаң боп түсіп, тыныс алу мүшелерін
тітіркендіреді.

Ауыр металдардың тұздары ересек адамның жəне нəрестенің ағзасына тері арқылы өтуі
мүкін. Əр металл адам ағзасының белгілі бір мүшесінде жинақталады. Ағзаға түскен кадмий
иондары ақуыз молекулаларының карбоксильді, аминді жəне сульфагидрильді (COOH, -NH2, -SH)
топтарымен қосылыс түзді. Кадмий бүйректе, бауырда, асқазан асты жəне қалқанша бездерінде
шоғырланады. Кадмий теріге əсер ету арқылы дерматиттер мен экземалар сияқты терінің
созылмалы ауруларын туғызады. Түрлі мүшелерде жинақталатын кадмийдің тас түзілуіне əсер
ететін қасиеті бар. Оның улы əсері əсіресе, нəресте ағзасында айқын көрінеді, баланың сөйлеу
қабілеті тежеліп, тез шаршағыш болады, ақыл-ойының дамуы тоқтап, ауыз қуысындағы тістері
тісжегіге шалдығады. Кадмий сонымен қатар, асқорыту ферменттерінің белсенділігін тежейді,
ұлпалар мен қанның катализдік белсенділігін төмендетіп, көміртегі алмасуына да кері əсер етеді.
Мырыштың ерігіш қосылыстары шамадан тыс артқанда ас қорыту жолдарының қызметі
нашарлайды.

Осындай жолмен түскен ауыр металл иондары адам организмінде əртүрлі аурулардың пайда
болуының басты себебі.

Техногенді ластанған аудандарда асқазан ауруы бірінші орында, тыныс алу жүйелері
аурулары екінші орында, қан айналу жүйелері аурулары үшінші орында тұр.

Сондықтан қоршаған ортаны ауыр металл иондарынан тазарту, олардың теріс əсерін
бейтараптау əдістерін іздестіру кезек күттірмейтін өзекті мəселе болып саналады.
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Секция «Электроэнергетика, IT-технологии и нефтегазовое дело - флагманы
индустриализации»

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Барладян Игорь, Уразов Арман студенты 2 курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель: Захаров В.П., кандидат технических наук, доцент

Западно - Казахстанский инновационно - технологический университет, Уральск

В настоящее время остро стоит вопрос качества электроэнергии для распределительных
сетей. К таким сетям подключено большое число потребителей с нелинейной нагрузкой
(электрический транспорт, силовая электроника промышленности, выпрямительные устройства и
т.д.). Наблюдается тенденция к увеличению нелинейной нагрузки. В первую очередь проблема
качества электрической энергии обусловлена наличием гармонических колебаний n-х порядков.
Гармоники в питающей сети существенно снижают эффективность функционирования как
сетевого оборудования, так и потребителей электрической энергии. Ухудшение качества
электроэнергии в целом приводит к увеличению потерь в системе электроснабжения. Поскольку в
Республике Казахстан взаиморасчеты за потребленную электроэнергию между поставщиками и
потребителями ведутся с учетом только активной энергии, то потребители, генерирующие
гармонические колебания, не заинтересованы в подавлении их уровня. В связи с этим в системах
электроснабжения существенно возрастают потери, обусловленные наличием гармонических
колебаний n-х порядков в сети. Следовательно, данная проблема является актуальной, особенно в
условиях Республики Казахстан.

В электроэнергетическом бизнесе для взаимных расчетов учитывается количество
измеренной отпущенной энергии. Это позволяет оценить необходимые мощности энергосистемы,
обеспечивающие все нагрузки потребителей. В настоящее время многие нагрузки являются
нелинейными. Как известно, нелинейная нагрузка генерирует высшие гармоники, что приводит к
искажению кривых напряжения и тока, изменению характеристик доставляемой мощности и
требует увеличения мощности системы на величину, затрачиваемую на эти искажения.

В соответствии с установленными требованиями к качеству электрической энергии
предусматривается два показателя, касающихся высших гармоник питающей сети: коэффициент
искажения синусоидальности кривой напряжения KU и коэффициент п-ой гармонической
составляющей напряжения KU (n).

Гармонические составляющие n-ных порядков в питающей сети существенно снижают
качество и эффективность использования электрической энергии потребителями. В свою очередь,
ухудшение качества энергии ведет к ее перерасходу в сетях вследствие увеличения потерь.
Поэтому проблема снижения гармонических составляющих n-ных порядков в электрических сетях
является актуальной. В настоящее время предложено техническое средство, позволяющее
определять источники гармонических составляющих n-ных порядков, направление их движения в
сети и мощность данных составляющих.

В заключение важно пересмотреть сложившиеся взгляды на выбор схем преобразования,
организовать проведение исследовательских и конструкторских работ по созданию более
совершенных схем выпрямителей с учетом конкретных условий их работы и требований со
стороны потребителей переменного и постоянного токов. Измерение гармонических
составляющих n-х порядков и решение юридических вопросов,  связанных с оплатой за эту
энергию, должно побудить как электроснабжающие организации, так и потребителей принимать
технические и организационные меры по снижению уровня гармонических составляющих п-х
порядков в распределительных сетях. Все это должно привести к улучшению формы напряжения
питающей сети и, соответственно, к повышению эффективности использования электроэнергии
потребителями.



31

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА
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Кенжегалиев Данияр, студент 2 курса инженерно – технологического факультета
Научный руководитель – Жубаншев Б.У., ст. преподаватель

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Масштабы применения методов воздействия на залежи нефти очень велики. Около 85 %
нефти добывается из пластов, подвергнутых методам воздействия. Среди них доминирующим
методом остается поддержание пластового давления (ППД) закачкой в пласт воды.

Продуктивная толща КТ-I: общая толщина КТ-1 изменяется от 504 до 820 м, в среднем
составляя 634 м. Общая толщина залежи связанной с карбонатной толщей КТ-I в пределах
Северного блока составляет 496,9 м, в пределах Центрального блока составляет в среднем 495,8 м,
изменяясь от 220,2 до 737,0 м. Эффективная нефтенасыщенная толщина на Северном блоке
составляет 19,7 м, а на Центральном блоке - изменяется от 6,3 до 64,2 м, и в среднем составляет
30,8 м.[1]

Неравномерное распределение обусловлено различным периодом эксплуатации
нагнетательных скважин. Значительная часть нагнетательных скважин (54%) обеспечила
накопленную закачку более чем 200 тыс.м3/скв. Таким образом, очевидно, что объем закачиваемо
в залежь воды, распределен по площади залежи неравномерно. Распределение нагнетательных
скважин по суточной. В общей сложности около 80% нагнетательных скважин работает с
приемистостью выше 200 м3/сут. При этом, величина давления на устье нагнетательных скважин
варьирует от 18,2 МПа до 21,4 МПа. Забойные давления нагнетательных скважин в зависимости
от глубины залегания пласта, изменяются в диапазоне от 47 до 53 МПа, и в среднем составляют
50,7 МПа.

Таким образом, можно сказать, что текущий средний перепад давления между забоями
добывающих и нагнетательных скважин составил около 35 МПа.

Исходя из среднего дебита жидкости добывающих скважин в текущем году - 50 т/сут,
имеющейся приемистости вполне достаточно для обеспечения компенсации на уровне не ниже
чем 100%. Тем не менее, на месторождении отмечается постепенное снижение пластового
давления в зонах отбора добывающих скважин.

Снижение пластового давления осуществляется лишь в той части залежи, которая на
данный момент времени вовлечена в активную разработку, и не контролируется работой

нагнетательных скважин. Тем не менее, слабое влияние закачки на некоторых участках объекта
КТ-И прослеживается. Дальнейшее повышение эффективности работы системы ППД, очевидно
будет связано с организацией более интенсивного и дифференцированною воздействия на залежь,
за счет трансформирования системы на более жесткую, и применения различных современных
технологий, направленных на оптимизацию плотности системы.

Динамика среднего значения температуры в целом по объекту имеет небольшую тенденцию
к росту, в связи с разбуриванием новых участков

Основные выводы:
1. Организация системы ППД позволила стабилизировать и даже изменить (к росту)

тенденцию динамики пластового давления.
2. Доминирующим режимом работы всех блоков объекта КТ-П является упруго-замкнутый

режим, а с момента ввода нагнетательных скважин в блоках I и III - упруго-водонапорный режим.
3. Данные поинтервальных замеров пластового давления прибором МДТ показали, что

наибольшее снижение пластового давления произошло в пачке KT-II-1-2.
4. Распределение компенсации по элементам 9-ти точечной системы скважин носит очень

неоднородный характер.
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Эпоха легкоизвлекаемой нефти заканчивается. Доля трудноизвлекаемых запасов и
высоковязкой нефти постоянно растет — на настоящий момент она уже превышает половину при
обводненности более 87%.

В настоящее время в мировой нефтедобыче базовым направлением увеличения
эффективности использования начальных извлекаемых запасов за счет роста коэффициента
извлечения нефти (КИН), который характеризует объем добываемой нефти из имеющейся
сырьевой базы месторождения, является развитие и промышленное применение современных
интегрированных методов увеличения нефтеотдачи (МУН).

Сейчас в мире насчитывается более сотни различных видов соответствующих технологий, но
процесс разработки новых решений продолжает набирать обороты.

Несмотря на высокие затраты, на стартовом этапе внедрение МУН позволяет увеличивать
сырьевую базу компаний, которая является залогом их капитализации. Так, по некоторым
оценкам, повышение КИН в глобальном масштабе всего на 1% позволяет увеличить
традиционные запасы нефти примерно на 88 млрд баррелей, что почти втрое выше текущего
уровня годовой добычи.

Наиболее перспективный путь, по мнению Р.Т. Джумашева, Жаншаева Г., Тельбуханова
В.А., Аймакова Н., Марданова Н.А., повышения нефтеотдачи на месторождениях, уже
находящихся на поздней стадии разработки (Кумколь, Узень, Жетыбай), заключается в
использовании технологий электрообработки скважин.

Электромагнитное воздействие (ЭМВ) на призабойную зону пласта основано на
использовании особенностей термогидродинамических процессов в продуктивных коллекторах,
возникающих при воздействии высокочастотного электромагнитного поля.

Технология увеличения нефтеотдачи пласта электровоздействием предназначена для
снижения обводненности добываемой нефти на нефтяных скважинах, восстановления их
производительности, отсечки конусов, а также для восстановления нагнетательных скважин.

Основные позитивные эффекты при использовании технологии:
- уменьшение обводненности жидкости (увеличение нефтеотдачи);
- восстановление дебита жидкости закольматированных скважин (интенсификация

нефтедобычи).
Технология электровоздействия на продуктивный нефтяной пласт основана на эффектах

изменения структуры пустотного пространства пород пласта и пространственной структуры
фильтрационных потоков двухфазной жидкости (нефть плюс вода) в пласте в результате
пропускания через продуктивный пласт солитоподобных импульсов электрического тока.
Соответственно увеличивается проницаемость породы, причем наиболее существенно в ближней
к скважине зоне. Это приводит к восстановлению дебита скважины по нефти.

Выполненный анализ применения электровоздействия как метода увеличения нефтеотдачи
показал, что основными преимуществами является:

- абсолютная экологическая чистота, так как для электровоздействия на пласт применяется
только электрический ток; низкая себестоимость

- высокая технологичность и производительность метода (одна установка обрабатывает за
сутки одновременно две скважины).
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШЛИФОВАНИЯ ШЛИЦЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Қадыров Олжас, студент 3 курса инженерно – технологического  факультета
Научный руководитель – Жубаншев Б.У., ст. преподаватель

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Актуальной задачей, стоящей перед станкостроением на современном этапе является
повышение эффективности процесса шлице шлифования не только с помощью обычными
станками-полуавтоматами, но и с числовым программным управлением (ЧПУ).

В процессе обработки режущий инструмент подвержен изнашиванию, что в свою очередь
влияет на погрешность обработки. Критерием износа является размер площадки износа по задней
грани. Изнашивание инструмента вносит в первоначальную наладку систематическую
погрешность, то есть действительный размер обработанной поверхности выходит за пределы поля
допуска, через некоторый интервал времени, требуется под-наладка. Период под-наладки зависит
от интенсивности изнашивания инструмента. Коррекция (под-наладка) на износ инструмента
должна быть автоматической или ручной.

При шлифовании прямобочных шлицев плоским коническим кругом точность и
производительность процесса зависят от погрешностей основных узлов и деталей станка, их
деформаций. Традиционный способ шлифования шлицевых деталей - копирование профильным
кругом. Одним из путей повышения эффективности шлицешлифования является
многоинструментальная обработка, размещенных на противоположных сторонах шлицевой
заготовки и определяющим количеством инструмента (рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема двустороннего шлицешлифования
Компоновка станка для двустороннего шлицешлифования (рисунок 2), выполнен прогноз

точности обработки и построена динамическая модель упругой системы станка на базе модели
ЗБ451. Однако, процесс можно повторить на станке мод. ЗМ451ВФ2 - шлицешлифовальный
станок высокой точности с ЧПУ позиционной системы. Преимущество такого решения является
движение инструмента строго по заданной траекторий, то есть контроль операций с помощью
управляющей программы.

Рисунок 2- Компоновка станка ЗМ451ВФ2 для двустороннего шлицешлифования
Таким образом, рациональной областью применения двустороннего шлицешлифования

является черновая и получистовая обработка. Чистовые проходы для получения окончательной
поверхности рекомендуется выполнять одним кругом. Например, обработку шлицев со снятием
полного припуска на заготовке с L=610 мм рекомендуется осуществлять способом
ванногошлифования, когда черновые и получистовые проходы двусторонним шлифованием, а
чистовые - односторонним.
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Жаңажол кен орында электрлі ортадан тепкіш сораптардың тиімділігін
арттыру

Махмут Əлім , инженерлік технологиялық факультетінің  2 курс студенті
Ғылыми жетекшісі – Калешева Г.Е., аға оқытушысы

Батыс – Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал

Жаңажол  кен орыны 1978 жылы ашылды. Кен орында тəжірибелі - кəсіпшілік игеру  1983
жылдан басталса, ал кəсіпшіліктік игеру 1987 жылдан басталды.

Кен орын бойынша 2016 жылы 4064,721 мың т. мұнай жəне 1336,4597 млн. м 3 ілеспе газ
өндірілді.  Мұнай алу қарқыны жалпы шығарылатын қорлардан 3,36 %, ал  бастапқыда
шығарылатын қорлардан 5,27 % - ды құрады.

Бір ұңғыма бойынша мұнайдың орташа шығымы 31 т/тəу. болды. Өндірілетін өнімнің
орташа сулануы жылдың басында – 8,1 % - ды құрады

Кен орын бойынша істеп тұрған өндіру ұңғымаларының қоры 413 ұңғыманы құрады. Жеке
ұңғыма бойынша жүргізілген шараның нəтижесінде жəне жаңа ұңғымаларды енгізуге байланысты
мұнай өндіру өсті. Ұңғымалар қорының ішінде пайдалану ұңғымаларының саны – 446, соның
ішінде істеп тұрған – 413 ұңғыма, ал айдау ұңғымаларының саны – 134, соның ішінде істеп тұрған
– 124 ұңғыма.

2017 жылдың 1 қаңтарында Жаңажол кен орыны бойынша жалпы ұңғымалар қоры 593
ұңғыманы құрады, солардың ішінде өндіру қорына – 413 ұңғыма, айдау қорына – 134 ұңғыма,
бақылау қорына – 13 ұңғыма кіріп, ал қалған 33 ұңғыма бос тұрды.  Өндіру қорындағы 413 ұңғыма
істеп тұр, соның ішінде 229 ұңғыма фонтанды əдіспен пайдаланады, 19 ұңғыма терең сорапты
пайдалануға көшірілді, 95 ұңғыма компрессорлы газлифтке көшірілді, 47 ұңғыма үздіксіз-
дискретті газлифтік əдісімен  пайдаланады,  18  ұңғыма плунжерлі газлифтке көшірілді,  6  ұңғыма
БОТЭС – қа көшірілді ( кесте 1).

Кесте 1 - БОТЭС – қа көшіру, 6 ұңғымада ұйымдастырылды.
№, реті Ұңғыманың №№ Шығымы, т./тəу.

Жөндеуге дейін Жөндеуден кейін
1 2025 85 130
2 2032 58 104
3 3007 23 45
4 490 10 15
5 2086 30 70
6 2124 12 25

Жаңажол кен орыны мұнайгазды кен орындарының қатарына жатқандықтан, бұл кен орында
мұнай да, газ да немесе екеуі де бірге өндіріледі. Соған байланысты кен орын фонтанды,
газлифтті, штангалы терең сорапты жəне штангасыз сорапты пайдалану əдістермен пайдаланып
келеді.

2017 жылдың 1 қаңтарына дейін БОТЭС – қа 6 ұңғыманың көшірілгеніне қарамастан, оның
ПƏК - нің үлкендігі басқалармен бəсекеге түсе алатынына байланысты, бұл тəсіл əлі де
қолданылып келеді.

БОТЭС – пен жабдықталған ұңғымадағы газ факторымен, газ айырғыштар мен
диспергаторлардың күресе алуы, бұл оның ПЭК – нің өзгермеуіне жəне ұңғыма шығымының
төмендемеуіне, керісінше ұлғаюына (85 т/тəу – нен, 102 т/тəу – не дейін)  əкеліп соғады, яғни
оларды техникалық – технологиялық жағынан пайдалану тиімді екенін көрсетіп қана қоймай,
БОТЭС – қа да қосымша тиімділік береді.

 Ал,  БОТЭС –  қа көшірілген ұңғыма құнының толық қайтару мерзімінің қысқалығы (52
күнде), бұл əдістің экономикалық жағынан да тиімді екендігін көрсетеді.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПО МОРСКИМ ТРУБОПРОВОДАМ ВЫСОКОПАРАФИНИСТОЙ НЕФТИ

Мусиева Оксана, студент 3курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель – Жубаншев Б.У., ст. преподаватель

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Разработка нефтяных месторождений в открытом море выполняется на все большей глубине
и все больше отдаляется от берега. Трубопроводы лежат на дне моря на больших глубинах,
например глубже 300 метров, где температура морской воды, окружающей трубопровод,
составляет порядка - 2°С. При транспортировке по морскому дну углеводороды охлаждаются и
становятся вязкими, что приводит к осаждению на внутренней стенке трубопровода парафинового
воска. Газообразный углеводород, подвергшийся воздействию давления, в соединении с водой при
низких температурах образует твердое вещество - гидрат. Гидраты могут забивать трубопровод, и
такие пробки часто трудно удалять. Для предупреждения образования газогидратов необходимо,
чтобы трубопровод имел температуру не менее 20°С. Чтобы предупредить отложение парафина и
асфальтенов нужна еще более высокая температура 40°С.

Вместе с углеводородами добывается вода, и при выпуске из нефтяной скважины
углеводороды, добытые вместе с водой, имеют высокую температуру. При транспортировке по
морскому дну углеводороды охлаждаются и становятся вязкими, что приводит к осаждению на
внутренней стенке трубопровода парафинового воска. Газообразный углеводород, подвергшийся
воздействию давления, в соединении с водой при низких температурах образует твердое вещество
-  гидрат.  Гидраты могут забивать трубопровод,  и такие пробки часто трудно удалять.  Для
предупреждения образования газогидратов необходимо, чтобы трубопровод имел температуру не
менее 20°С. Чтобы предупредить отложение парафина и асфальтенов нужна еще более высокая
температура 40°С.

Прямое электрическое нагревание (ПЭН) основано на том, что электрический ток в
металлическом проводнике создает тепло за счет омических потерь.

Основные элементы системы: источник питания, расположенный, например, на буровой
платформе. От источника питание подается мощнейшим 4-х жильным силовым (райзерным)
кабелем с сечением жил до 1600 мм2. В точке начала обогрева две жилы силового кабеля
соединяются с двумя одножильными линейными кабелями с сечением жил 1000 — 1200 мм2.
Райзерный кабель помимо системы обогрева питает насосные агрегаты, установленные на дне
моря. Один из линейных кабелей вблизи этой точки напрямую соединяется с самим
трубопроводом. Второй линейный кабель укрепляется поверх защитных покрытии трубопровода и
на дальнем конце зоны обогрева также соединяется с трубопроводом.

ПЭН имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами, основанными на
использовании химикатов для предотвращения осаждения гидратов.

В настоящее время ПЭН применим для месторождения с глубиной, но крайней мере 1000м, и
рассматривается сейчас для залежей повышенной глубины, до приблизительно 3000 м. Система
ПЭН на данный момент квалифицирована для питания частотой 50/60 Гц, подаваемого от местной
сети.
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3D ПРИНТЕР ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Сагидуллиев Бекзат, инженерлік-технологиялық факультетінің 2 курс студенті
Ғылыми жетекшісі – Кадирова Ж.К., аға оқытушы

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал

Мақсаты:  3D принтерін өндірістік мақсатта ғана пайдалануға, жəне оның жұмыс істеуін
жүзеге асырып, үй жағдайында да кеңінен қолдануға болатынына толық түсінік беру.

3D принтері дегеніміз не?
Бұл -  суретті үшөлшемді етіп шығаратын құрылғы.  Ол сандық үшөлшемді модельді

пайдалана отыра қабаттап шығарады.
Сырт келбеті жағынан 3d принтер металл бағыттаушылар қондырылған қарапайым

принтерге ұқсас, ал басып шығаруды экструдер немесе лазер жасайды. Оны күрделі суреттер мен
пішіндерді, бөлшектер мен фрагменттерді, жалпы қарапайым принтермен шығаруға мүмкін емес
заттарды басып шығаруға қолданады.

Технологиясы
Үшөлшемді басып шығару жайлы алғашқы идеялар сонау 80-ші жылдары пайда болған. Дəл

сол уақыттары арнайы фотополимерл пластиктің көмегімен нысаналар құрастыратын
стереолитограф жасалып шығарылған. Технология фотополимерлердің қасиеті негізінде жасалған
– лазердің əсерінен ол қатып қалып, пластиктің қатты пішініне айналады. Дəл осы қасиеттер
болашақ приинтерге негіз болды: лазер сəуле арқылы суреттің əрбір пикселін сұйық заттектен
жасап салады, ол қатқан кезде нысананың қатты бөлшегіне айналады. Тағы бір қолданылатын
технология «лазерлік біріктіру» деп аталады. Қолданылатын материал – тез балқитын пластиктің
ұнтағы. Лазердің əсерінен пластик балқып, иілгіш болады, ал кейін бір қоспаға бірігеді. Пластик
лазердің температурасынан тұтанып немесе қышқылданып кетпес үшін жұмыс жасалып жатқан
камераға азот жібереді (оқшау газ). 3d принтердің жұмысы былай іске асады: қызметші элемент –
экструдер-бас принтерді іске қосатын пластик жіпті балқытады. Кейін балқытылған элемент
шүмек арқылы беріледі, ал кейін бөлме температурасында тез қатады. Жұмыс істеу үшін басқа
өндірістік технологиялар сияқты арнайы жағдайды қажет етпейді. Оған қоса нысаналарды жасауға
кететін шығын да аса көп емес – 1 кг пластик үшін бар-жоғы 50-60 доллар. Сонымен қатар нысана
ұзақ уақытқа сақталады, бұл принтерді үй жағдайында пайдаланудың құндылығын арттырады.

Мүмкіндіктері
Озық технология арқылы, бүгінде үшөлшемді суреті бар қарапайым футболкалар жасап қана

қоймай, ғимараттардың күрделі үшөлшемді проекциялық модельдерін 100 микронға дейінгі
нақтылықпен құрастыруға болады.

Ғалымдарға арман болған «азық-түлік принтері» көп ұзамай шындыққа айналуы мүмкін. Ол
ақуыздар мен көмірсулардан нағыз азық-түлікті жасай алады деп күтілуде. Сонымен қатар, озық
технология адам мүшелерін жасауға көмектесуі мүмкін. Бұл əсіресе донор тапшылығына
ұшыраған адамдарға өзекті. Қазірдің өзінде омыртқааралық дисктер мен бағаналық жасушаларды
басып шығару тəжірибеге еніп жатыр. Сол себепті, бұрынғылар фантастика деп ойлаған, ал біз
қазірде кейбір кинолардан көріп жүрген таңғаларлық заттар көп ұзамай шындыққа айналып,
өмірімізді əлдеқайда жеңілдетуі мүмкін.
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ТАҚЫРЫБЫ: СУПЕРКОМПАКТІЛІ КОМПЬЮТЕРДІҢ ДАМУЫ

Нұрмағамбетов Ңуржан, Рахимова Айбиби, инженерлік-технологиялық факультетінің 2 курс
студенті

Ғылыми жетекшісі – Кадирова Ж.К., аға оқытушы

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал

Мақсаты: Суперкомпактілі компьютерлердің құрылымы, қызметі туралы түсінік беру.
Қарапайым ақпарат көздерін қолдану дағдыларын жетілдіру.

«Суперкомпьютер» ұғымының анықтамасы көптеген даулар мен талқылаулардың тақырыбы
болды.

Суперкомпьютер терминін негізінен Джордж Майкл (George Энтони Майкл) жəне Sidney
Fernbachu (Sidney FERNBACH) ХХ ғасырдың 60-шы жылдары Ливерморской ұлттық
зертханасында жəне CDC компаниясында жұмыс істеген. Алайда, тіпті 1920 жылы Нью-Йорк
World (Eng.) газетінде «Суперкомпьютерлер» туралы айтылған, кестелегіш IBM пайдаланып
жүзеге асырылу фактісі туралы Колумбия университетінің бұйрығымен жасалған.

Бірінші суперкомпьютердің бірі - 1974 жылы құрылған Крей-1. Векторлық операцияларды
қолдай отырып, бұл суперкомпьютер секунд ішінде 180 миллион операцияны орындады.

Суперкомпактілі компьютер Airtop
Компьютерлер жыл сайын неғұрлым өнімді жəне бұрынғыға қарағанда əлдеқайда кішірек.

Олардың біреуі Израильдің CompuLab кəсіпорнымен жасалынған жəне индустриалды пайдалану
үшін арналған дербес компьютер Airtop. Қазіргі кезде компьютер əлдеқайда күшті жəне сонымен
бірге ықшам,  екінші ұрпақ алды жəне оның атауы Airtop2.  Оның алғашқы үлгісі 2016  жылы
шығарылды

Құрылғы қуатты Intel Xeon процессоры E3-1275 v6 арқылы жұмыс істейді жəне 64 ГБ
оперативті жадқа дейін қолдайды. Бұл ең күрделі есептеулер үшін жеткілікті. ЖЖҚ төрт DDR4
ұяшығына орнатылған. Бейне процессор Nvidia Quadro P4000 пайдаланған кезде.

Компьютерде 3,500 МБ/с жылдамдығымен екі жад слоттары бар. Сонымен қатар, құрылғыға
төрт SSD(қатқыл диск) немесе SATA қатты дискілерін қосуға болады. Деректерді беру
жылдамдығы 9500 Мб /  с дейін жетеді.  Бір қызығы,  Airtop2  аналық платасы барлық порттардың
компьютер корпусының жиналмалы есігіне қарайтын етіп жасалған.

Бұрынғыдай Airtop Natural Airflow салқындату жүйесін пайдаланады. Сонымен қатар AirTop
компьютерлері қатаң жағдайларда пайдалану үшін өте қолайлы. Ол тұрақты жəне нəзік қызметті
қажет етпейді. Оның элементтері мен компоненттері ылғалдан, шаңнан, судан жəне кірден
қорықпайды. Компьютер температурасы -40-дан +70 градусқа  дейін, ал ылғалдылық 5-тен 95
пайызға дейін жетеді. Осылайша дербес компьютердің өлшемдері 10х30х25х25.5 см-ді құрайды,
ол алюминий корпусында орналасқан. Алдыңғы панельде OLED дисплейі бар. Құрылғының екі
модификациясы бар:  Airtop-G жəне Airtop-W. Біріншісі -  ойыншыларға,  екіншісі -  шағын жұмыс
станциясы. Құрылғылар  32 ГБ жедел жады, төрт 2,5 дюймдік сақтау құрылғысы, M.2 2280 SSD
форматы жəне SSD интерфейсіқосуға мүмкіндік береді. Бұқаралық дискілердің саны мен түріне
байланысты 4-тен 7 кг дейін өзгереді. жаңа өнімдерді бағасы ойын үлгісінікі $ 1970 басталады
жəне жұмыс станциясы үшін $ 3000 болады.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА
МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЧАГАНАК.

Успанова Алия, студентка 3 курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель - Аманова Б.Н., старший  преподаватель

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Цели и задачи: исследовать методы утилизации попутного газа на месторождении
Карачаганаки произвести анализ показателей добычи газа и конденсата и утилизации попутного
газа за последние три года.

Актуальность вопроса об утилизации и прикладном использовании попутного газа связана с
тем негативным эффектом, который он оказывает, если его просто сжигать в факелах. При таком
способе промышленность не только теряет ценное сырьё, но и загрязняет атмосферу вредными
веществами, усиливающими парниковый эффект. Токсины и углекислый газ вредят и
окружающей среде, и местному населению. В связи с этим утилизация попутных газов на
нефтегазовых месторождениях страны за последние годы приобрело государственное значение.

Из существующих методов поддержания пластового давления газоконденсатных
месторождений наибольшее распространение на месторождении Карачаганак получил сайклинг-
процесс. В КПО не происходит постоянного, рутинного сжигания попутного и природного газа.
Практически 99,84% газа утилизируется. Рассмотрим показатели для сравнения.

В 2017г – показатель утилизации газа на Карачаганаке составил 99,92%, что является
достижением мирового уровня. Объем факельного сжигания газа составил – 0,08% от общего
объема добытого газа, или 0,49 тонны на 1000 тонн добытого сырья. При этом удельные выбросы
парниковых газов на единицу добычи углеводородов составили 69 тонн на 1000 тонн жидких
углеводородов, что на 4% ниже чем аналогичный показатель в 2016 году. Фактическое
сокращение выбросов парниковых газов составило 447 тыс. тонн СО2за счет сокращения
сжигания нефти и газа при скважинных операциях. Вышеуказанные показатели опережают
усредненные международные показатели нефтедобывающей промышленности на 54%. В 2017
году показатель по добыче месторождения достиг рекордного уровня производства – 146
миллионов баррели в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких
углеводородов,  сырого газа и топливного газа.  При этом объем обратной закачки газа для ППД
(поддержания пластового давления) составил – 9,3 миллиардов кубометров, что примерно
соответствует 49,1% от общего объема.

Предлагаемые методы для дальнейшего исследования: переработка в сжиженный газ,
мембранная очистка попутного газа.

Несмотря на видимые успехи в снижении объемов сжигаемого в Казахстане попутного
нефтяного газа, эксперты считают, что они все еще велики. Для решения проблемы предлагается
перерабатывать газ в товарные продукты, а также совершенствовать государственную политику
его утилизации, что в целом соответствует Государственной программе индустриально-
инновационного развития РК на 2015-2019 годы. Ежегодно, сжигая на факелах попутный
нефтяной газ (ПНГ), Казахстан сжигает более 100 млн долларов. Казахстан в списке стран,
сжигающих ПНГ, по итогам 2017 года находится на 14 месте по объемам. Всего за прошлый год,
по подсчетам международной финансовой организации, в Республике на факелах было сожжено
порядка 2,7 млрд кубометров газа. Проблема газификации регионов в Казахстане стоит
достаточно остро. Решить ее можно за счет переработки ПНГ в компримированный природный
газ.  Кроме того,  сера и товарный газ –  отнюдь не единственные продукты,  которые можно
производить из ПНГ. То есть, попутный газ можно утилизировать, пустить на производство
метанола, СПБТ (смесь пропана и бутана технических), можно компримировать и в машинах
развозить потребителям.
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Секция «Инновационные технологии в транспортно-логистической
инфраструктуре и строительстве»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ МАСЛА В СМАЗОЧНОЙ

СИСТЕМЕ

Баранов Алексей, студент 2 курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель – Биниязов А. М, магистр агроинженерии, ст.преподаватель

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Форсирование автотракторных дизелей, существенно ухудшают условия работы масла.
Обеспечение надёжной работы таких высокофорсированных двигателей возможно путём
значительного улучшения качества применяемых масел, а также совершенствованием
профилактики смазочной системы. Ассортимент смазочных материалов постоянно расширяется.
Массовая доля присадок в маслах постоянно растёт, что повышает долговечность двигателей.
Поэтому повышение надёжности автотракторных двигателей совершенствованием процессов смазки
является актуальной задачей.

Обосновать аналитические зависимости основных показателей ресурса двигателя и
моторного масла от объёма масла в картере и его долива для компенсации угара. Разработать
программу и методику экспериментального исследования, по которой определить параметры
зависимостей основных показателей ресурса форсированных двигателей КАМАЗ-ЕВРО и
моторного масла от объёма доливаемого масла.Обосновать оптимальные режимы долива
(периодичность и объём) моторного масла в форсированных двигателях КАМАЗ-ЕВРО. Дать
практические рекомендации по совершенствованию профилактики смазочной системы
форсированных двигателей КАМАЗ-ЕВРО и технико-экономическую оценку результатов
исследования.

Научная новизна будет заключаться в разработанные математические модели влияния
объёма доливаемого масла на интенсивность старения его в процессе эксплуатации.
Разработанные математические модели влияния объёма доливаемого масла на интенсивность
изменения технического состояния двигателя в процессе эксплуатации. Установленные
зависимости показателей технического состояния двигателя и масла от объёма доливаемого масла.
Обоснованные рациональные режимы долива масла для компенсации его угара.

Обоснована закономерность влияния объёма масла в картере и объёма доливаемого масла на
интенсивность изменения технического состояния двигателя и старения масла в процессе
эксплуатации. На её основе разработаны рекомендации по совершенствованию профилактики
смазочной системы оптимизацией режимов долива масла, позволившие снизить затраты на
обеспечение их работоспособности на 12 %.

В работе решена актуальная научно-практическая задача, состоящая в повышении
надёжности форсированных дизелей и снижении затрат на обеспечение их работоспособности за
счёт совершенствования профилактики смазочной системы путём установления рационального
режима долива масла для компенсации его угара. Обоснованы аналитические зависимости
интенсивности старения моторного масла и интенсивности изнашивания деталей двигателя от
объёма масла в картере форсированных двигателей. По разработанной программе и методике
экспериментального исследования определены параметры зависимостей основных показателей
моторного масла от наработки и от объёма масла в картере форсированных двигателей КАМАЗ-
ЕВРО в конкретных условиях эксплуатации. Разработаны практические рекомендации по
совершенствованию профилактики смазочной системы форсированных двигателей КАМАЗ-ЕВРО
(объём и периодичность долива масс.
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ШАҒЫН ФЕРМРЛІК ШАРУАШЫЛЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН ДƏН УАТҚЫШТЫҢ
КОНСТРУКЦИЯСЫН ЖАСАУ

Исмагулов Елдос, инженерлік-технологиялық факультетінің 3 курс студенті
Ғылыми жетекшісі – Мулдашев М.А., аға оқытушы

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал

Қазіргі кезде мал өнімін өндіретін шаруашылықтар өнімнің өзіндік құнын төмендету
мақсатында мал азығын өз шаруашылық жағдайында дайындауға үлкен көңіл бөледі. Ол
экономикалық жағынан өте ұтымды. Олардың бағасы төмен болуы жəне жылдам өз құнының
өтеулуі кең қолдануға жол ашады. Осындай агрегаттарды жетілдіру бағыты олардың энергия
сиымдылығын жəне металл сиымдылығын төмендету болып табылады, сонымен бірге,
дайындалатын жемнің сапасы төмендемеу керек.

Жем дайындау технологиясында дəнді жемдерді мал жақсы қорытыу үшін дəнді тиісті
деңгейге дейін уату керек. Сондықтан, осы жұмыстың тақырыбы дəн уатқыштың конструкциясын
жетілдіру, жəне нақты шаруашылықта қолдануға тиімді болуына бағытталған.

Əдебиеттерден алынған мəліметтерді жəне шаруашылықтың жағдайын ескере отырып келесі
конструкцияны жобаладық.

Дəн уатқыштың жұмыс органы (сурет 1) арнайы, бұрыштамалардан пісіріп орындалған үстел
үстіне орнатылады. Жəне үстелдің үстінде электрлік қозғалтқыш орнатылып жұмыс органына
жетекті ремень арқылы береді (олар суретте көрсетілмеген). Электр қозғалтқышының қуаты 3,8
кВт, айналу жиілігі n=1440 мин-1.

Дəн уатқыштың негізі ішкі диаметрі 320 мм трубаның, ұзындығы 150 мм кесегінен жасалды.
Ол трубаның бір жағы жалпақ болаттан диаметріне сəйкес жасалған парақ 3 пісірілді. Алдын-ала,
ол парақтың ортасына подшипникке арналған ортаңғы жəне бекітуге арналған үш тесікшелер

жасалды.  Екінші жағы сондай парақпен,  бірақ,  ол
болттардың көмегімен негізге бекітіледі.
Сурет 1. Дəн уатқыштың жұмыс органыныі схемасы
1-бункер; 2-ысырма; 3-негізі; 4-диск; 5-балға; 6-білік;
7-балғаның белағашы; 8-шұқыр; 9-елек; 10-артқы
қабырға; 11-дека.

Негізде 3 екі төртбұрышты тесікшелер жасалды: біреуі –
жоғары жағында өлшемі 55х110 мм уатылатын материал
берілетін тесікше.  Сол тесікшенің үстіне жапқыш 2,  ал
жапқыштың үстіне бункер 1  пісірірелді.  Екінші тесікше
төменгі-бүйір жағында жасалған, өлшемі 110х330 мм, ол
тесікшеге төрт бұрандамамен елек 9 жəне шұқыр 8
бекітіледі. Електі жасауға қалыңдығы 2 мм болат парағы
пайдаланылды.  Сол парақтың ұзын жағынан 15  мм,  ал
қысқа жағынан 30 мм қалдырып ортасында диаметрі 5
мм, бір-бірінен ара қашықтығы 8 мм қалдырып
тесікшелер жасалды.

Рменді жетектің беріліс саны i=0,56, сонда барабанның айналу жиілігі nб = 2550 мин-1.
Дəн уатқышты құрастырғаннан кейін оны іске қосып сынадық. Сынағанда уатылатын

материал арпа болды. Арпаның салмағы 40 кг, сол материалды дəн уатқыш 6 минут ішінде толық
уатты. Уату сапасын шаруашылықтың маманының бағалауы бойынша – жақсы.
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ОРАЛ ҚАЛАСЫНДА ҚОЗҒАЛЫС ҚАУІПСІЗДІГІН АРТТЫРУ ЖƏНЕ
АПАТТЫЛЫҚ  ДЕҢГЕЙІН ТӨМЕНДЕТУ

Искаков Ернар, инженерлік-технологиялық факультетінің 1 курс студенті
Ғылыми жетекшісі – Сарсенбаева Л.Х., техника ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал

Өзектілік: Автомобиль көлігінің халық шаруашылығында ролі күн санап өсуде.
Автомобильдендірудің бұндай қарқыны жол қозғалысының қауіпсіздігі мен тиімділігін
қамтамасыз етуді талап етеді.

Автомобиль жолдарының жобадағы, көлденең профильдегі элементтерін өзара дұрыс
орналасытыру, жол жабынын дұрыс таңдау жəне тиісті деңгейде күту арқылы автомобиль көлігін
қолайлы, тиімді пайдалануға, жүргізушілердің жұмысын жеңілдетуге, жол жағдайларына
байланысты болатын ЖКО – н барынша төмендетуге қол жеткізуге болады.

Жұмыстың мақсаты: Көлік құралдарының қaуіпcіз қoзғaлыcын жoғaрлaту жəне қoршaғaн
oртaғa əcер ететін зиянды зaттaрды aзaйту. Сонымен қатар апаттылық деңгейін төмендету.

Жоба тапсырмасы:
- КA-ң қaрқындылығын жəне құрaмын зерттеу;
- Жaяу жүргіншілер aғымының қaрқындылығын зерттеу;
- Қaзіргі уaқыттaғы бaғдaршaм oбъектерінің реттеу тəртібін зерттеу;
- Көше бoйыншa көлік құрaлдaрының лездік жылдaмдығын aнықтaу;
- Көшенің жүктелу деңгейін aнықтaу;
- Жүріc бөлігін зерттеу;
Жұмыстың ғылыми жаңалығы: Ғылыми жаңалығы қoзғaлыcты ұйымдacтыру шaрaлaры

кезінде техникaлық құрaлдaрды (жoл белгілері жəне жoл тaңбaлaры, бaғдaршaмның реттеу
құрaлы, жүргінші қoршaулaры қaуіпcіз aрaлық жəне бaғыттaушы aрaлық) қoлдaнып, натурлық
зерттеулер жүргізу. Қиылыcтaрдa қaуіпcіз қoзғaлыcты қaмтaмacыз ету жəне апаттылық деңгейін
төмендету.

Қорытынды:
Жол көлік оқиғаларын жəне көше – жол желісін талдау негізінде қозғалыс қауіпсіздігінің

кемшіліктері анықталды. Сонымен қатар, көлік жəне жаяу жүргіншілер ағымдарының
қарқындылықтары зерттеліп, қолданыстағы бағдаршам объектінің жұмыс режимін қайта есептеу
арқылы көлік құралдардың кідірістері аныкталды. Көше – жол желісіндегі жол жағдайына
жүргізілген зерттеулердің талдауы мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік береді: қарастырылған
көшелердің жол жабынының жағдайы 60 пайыз қанағаттандыратын жағдайда жатыр. Ондағы жол
жабынының жетіспеушіліктері шұңқырлардың көп болуымен жəне жүріс бөлігі жиегінің
бұзылуымен сипатталады. Автобустық аялдамалардың толығымен жабдықталмауы, бағдаршам
объекттердің жұмыс режимдері қазіргі уақыттағы қозғалыс қарқындылыққа сай келмеуі,
реттелмейтін жаяу жүргіншілер өтпелдеріндегі жоғары қауіптілігі.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
ГАЗОНЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Капашев Адиль, студент 3 курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель -Утебалиева Н.З., магистр техники и технологии, ст.преподаватель

Западно-Казахстанский инновационно-технологичекий университет, Уральск

С развитием химической промышленности, энергетики и транспорта большое значение
приобрели добыча и переработка нефти с целью получения множества веществ, необходимых в
народном хозяйстве. Современный уровень цивилизации не мыслим без химических продуктов,
основой которых являются углеродные соединения. Более 95% органических продуктов,
производимых в мире,  основаны на использовании нефти и природного газа,  причем более 90%
углеводородного сырья расходуются как топливо, а 8-10% - на химическую переработку. Поэтому
разработка путей и методов переработки углеводородов и других компонентов нефти, создание
крупнотоннажных органических соединений, используемых как сырьё для огромного
ассортимента химических продуктов: полимеры, пленки, синтетические каучуки, смазочные
масла, растворители, красители и т.д. является актуальной задачей.

Нефть - природная дисперсная система жидких углеводородов, в которой растворены
газообразные и твердые вещества. Кроме углеводородов в нефти содержаться гетероорганические
гетероатомные соединения: углерод, водород, азот, серу, кислород и другие элементы. Нефти,
добытые в различных месторождениях, отличаются по своему элементному составу, например,
некоторые нефти состоят почти полностью из углерода и водорода (штат Пенсильвания, США,
Узбекистан) или высокосернистые нефти (Волго-Уральская область, Башкирия и Татарстан). В
основном, сера содержится в нефти в виде: элементной серы, сероводорода, меркаптанов,
сульфидов (теоэфиры) и дисульфидов (дитиоэфиры), циклических соединений и их гомологов.

Разрабатываются пути использования элементной серы- крупнотоннажного отхода
нефтепереработки. Концепция включает два направления: первое — трансформация обычной
кристаллической циклооктасеры в специфические разновидности - аморфную, водорастворимую,
органомодифицированную, легированную и др.; второе - получение соединений с высоким
содержанием серы (органические и неорганические полисульфиды, серосодержащие
полимеры (тиоколы), осерненные органические продукты). Установлены следующие
перспективные области применения серы и композиций на ее основе: гидрофобизаторы и
связующие в строительстве, фунгициды и акарициды в сельском и лесном хозяйстве,
противозадирные и противоизносные присадки к маслам, герметики, модифицирующие добавки
к полимерным композициям, эмульсолы и т.д.

Учитывая текущие и прогнозные масштабы хранения серы в Казахстане изучаются
экологически безопасные методы долгосрочного хранения и транспортировки серы
применительно к условиям Прикаспийского региона с учетом мирового опыта и новых
инженерных решений. Изучаются перспективные направления утилизации серы в Казахстане,
такие как применение серы в сельском хозяйстве и в производстве серосодержащих строительных
материалов. Специфичные свойства серных композиций, в том числе низкий естественный
радиоактивный фон, защитные свойства от электромагнитного и радиоактивного излучений,
находят применение технической серы в строительной и дорожной индустрии.
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ШЕТ ЕЛ ӨНДІРІСІНІҢ АВТОМОБИЛЬДЕРІНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ
КҮТІМ КӨРСЕТУ ЖƏНЕ ЖӨНДЕУ

Кемеш Бақдəулет, Инженерлік-технологиялық факультетінің 2 курс студенті
Ғылыми жетекшісі – Сарсенбаева Л.Х., техника ғылымдарыныңмагистрі, аға оқытушы

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал

Өзектілік: Қазақстан Республикасында соңғы кездерде автопарк құрамын шетел
автомобильдерімен ауыстыру процесі өтуде. Бұл автомобильдердің негізгі ерекшеліктері олардың
жоспарлы алдын-ала техникалық күтім көрсету жүйесіне ыңғайланбағандығы, олардың ТК жəне
жөндеуінің өндірістік бағдарламасын есептеуге тиісті нормативтер жоқ.

Өндірістік бағдарламаны есептеу əдісін оларға бейімдеу оптималды өндіріс бағдарламасын
есептеуге жəне ТК мен жөндеуге, сонымен қатар өндірістік-техникалық базаға қажетті
шығындарды азайтуға мүмкіндік береді.

Жұмыстың мақсаты: Қазақстан Республикасының автокөлік кəсіпорындарының жағдайы
үшін шетел өндірісінің машиналарының күтімдерінде қолданылатын техникалық күтім (ТК) жəне
ағымдағы жөндеудің (АЖ) өндірістік бағдарламасын есептеудің əдістемесін жетілдіру.

Жоба тапсырмасы:
1. Өндірістік бағдарламаны есептеудің негізгі əдістерін зерттеу жəне қорытындылау.
2. Шетел өндірісінің көлік құралдары үшін өндірістік бағдарламаны есептеудің əдістемесін

жасау.
3. Зерттеу нəтижесіне жəне өндірісті ұйымдастырудың қазіргі заманғы талаптарына сəйкесті

ӨТБ жəне олардың бөлек элементтерін үйлестіру əдістерін жасау.
Жұмыстың ғылыми жаңалығы:  Ғылыми жаңалығы болып ТК жəне жөндеу жүйесін

қалыптастыру əдістемелік негіздерін зерттеу, шетел автомобильдеріне пайдалану жағдайына
байланысты ТК жүйесін сəйкестендіру жəне сол əдістемені пайдаланып өндірістік бағдарламасын
есептеу.

Өткізілетін жұмыс: Зерттелетін параметрлердің жəне белгілі ТК жəне жөндеу жүйесін
анықтайтын параметрлердің корреляциялық тəуелділігін айқындау.

Қорытынды:
1. Ұсынылған əдістеме шетел автомобильдері бар автокөлік кəсіпорындарында ТК жəне

жөндеу жұмыстарының өндірістік бағдарламаларын жасауға мүмкіндік береді.
2. Экспериментальдық зерттеулер негізінде шетел автомобильдерінің ТК жəне жөндеу дің

өндірістік бағдарламасын құру мүмкіндігі туралы жұмыстың болжамы тексерілді (есептеу циклі
ретінде автомобильдің ТК кешенінің толық орындалу мезгіліндегі жүрісі қабылданды).

3. Эксперименттік мəліметтерді талдау нəтижесінде ТК жəне жөндеудің еңбек
сыйымдылығының автомобильдің жүрісіне тəуелділігі анықталды. Анықталған тəуелділіктер
автомобильдердің ТК жəне жөндеуде тұру уақытын жəне техникалық əзірлік коэффициентін
анықтауға мүмкіндік береді.

4.  Автомобильдерді жөндеудің еңбек сыйымдылығы түзету тəртібі анықталған.
5. Ұсынылған əдістемені өндірісте қолданудың экономикалық тиімділігі анықталған.
6. АЖ-дің еңбексыйымдылығының ершікті тягач жəне өзі аударатын автомобильдер

«Скания», «Мерседес» үшін пайдалану басталғаннан бергі жүгірісіне байланысты мөлшерінің
аналитикалық жəне графикалық тəуелділігі анықталды.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Краснова Наталья, Русяева Марина, магистранты 2 курса направления «Электроэнергетика и
электротехника»

Научный руководитель – Артюхов И.И., д-р техн. наук, профессор

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Саратов

Основными потребителями энергии на промышленных предприятиях до недавнего времени
являлись трехфазные асинхронные двигатели (АД), представляющие практически линейную
активно-индуктивную нагрузку.  Однако в настоящее время для регулирования
производительности этих двигателей все чаще применяют преобразователи частоты (ПЧ), которые
являются источником высших гармоник. Происходит ухудшение качества электроэнергии в сети
промышленного предприятия, появляются дополнительные потери в кабельных линиях и
трансформаторах.

В этих условиях становится очевидным, что внутрицеховая система распределения энергии
на переменном токе является неэффективной. Определенные преимущества может дать переход
на электроснабжение цехов предприятия с использованием постоянного тока. В связи с этим
актуальным является комплекс задач по разработке структуры системы электроснабжения с
промежуточным звеном постоянного тока, обоснованию целесообразности ее построения,
моделированию и расчету основных элементов.

Идеи по созданию систем электроснабжения промышленных предприятий с промежуточным
звеном постоянного тока начали выдвигаться более 10 лет назад. Они оказались плодотворными
для тех объектов, где имеется большое количество технологического оборудования с частотно-
регулируемым электроприводом. Надо отметить, что работы по развитию данного направления в
электроэнергетике активно ведутся в Европе. По данным журнала SW&W в Германии запущен
проект по созданию  высокоэффективных системных решений с электроприводами на основе
сетей постоянного тока, в реализации которого принимают участие 21 промышленная компания, 4
научно-исследовательских института и центральный Союз электротехнической и электронной
промышленности.  Проект финансируется в течение трех лет концерном BMW  в сумме 10  млн.
евро.

Возможны различные варианты перевода сетей внутреннего электроснабжения предприятий
с переменного на постоянный ток. Так как трехфазному АД для работы необходим переменный
ток, каждый электродвигатель надо оснастить автономным инвертором. Схемотехника таких
устройств хорошо отработана. Для цеха или участка цеха, уже оснащённого современным
оборудованием, в котором используются асинхронные электродвигатели с ЧРП или современные
вентильные бесколлекторные электродвигатели постоянного тока, такой перевод практически
означает отказ от большого количества индивидуальных маломощных выпрямителей. Им на
смену приходят мощные высокоэффективные устройства, преобразующие входящий переменный
ток в постоянный, который затем будет распределяться по конечным потребителям.

Выбор топологии сети постоянного тока представляет собой важную задачу. Очевидно, что
он должен осуществляться на основании технико-экономических расчетов с учетом специфики
запитываемого оборудования. Перспективным является вариант в виде трехпроводной сети
постоянного тока +220, 0, – 220 Вольт. Преимущество такой сети состоит в возможности получать
два разных напряжения от одной линии, а также в силу симметрии обеспечивать нулевое
электростатическое поле.
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Жəңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті, Орал

Қазіргі кезде əлем үшін əлеуметтік желілер байланысы маңызды,  себебі  адамдар үшін -
интернет пен əлеуметтік желілер қарым-қатынас құралы ретінде қолданылады. Осы əлеуметтік
желі арқылы көп уақыт жұмсап, қарым – қатынас жасауда адамдардың тілдік көркемділігі,
грамматикалық жағынан нашарлай береді. Бірақ адамдар қалыпты өмір сүру үшін, өзінің
психикалық қасиеттерін дамыту үшін, жеке тұлғалық ерекшеліктерін жетілдіру үшін, сондай-ақ
білім меңгеріп, тəжірибе жинақтау үшін, адамдармен қарым-қатынас жасауда виртуальды
коммуникация  орнатады.  Коммуникация - қарым-қатынас деген сөз жəне «Тілмен берілетін
жанама қарым-қатынас; ақпарат, хабарлама беру» деген ұғымды білдіреді. Алайда, көптеген
еңбектерде коммуникация мен қарым-қатынас терминдері синоним ретінде қолданылады.
Коммуникация сөзі бастапқыда техника ғылымына байланысты қолданылған болатын.
Лингвистика ғылымына бұл термин 1950 жылдардан бастап еніп, қолданыла бастады. Негізінен
лингвистикада, тіл білімі саласында коммуникация екіге бөлінеді: реальды жəне виртуальды.
Реальды коммуникация ауызша жəне жазбаша формада қарым-қатынас жасайды. Ал виртуальды
коммуникация ауызша жəне жазбаша формада, бірақ барлық қарым-қатынас техника көмегімен
атқарылады.

Виртуальды коммуникацияның басты ерекшелігі –  жеңіл,  əрі қауіпсіз жəне  біздің шын
мəнінде кім екенімізді жасыруға көмекші құрал. Əрі оның уақыт жылдамдығында, шекараның
қамтылмауы яғни шекара түсінігі жоқ. Əлемнің қай бұрышында болсаң да қалаған адаммен,
қалаған уақытта қатынасқа түсуге болады. Əр заттың артық жақтары жəне кемшіл тұстары
болатыны секілді виртуальды коммуникацияның реалды коммуникацияға қарағанда
айырмашылықтары бар. Оған дəлел ретінде, виртуальды коммуникацияға түскенде адамның
қозғалыс əрекеті білінбейді, адамның бар эмоциясы смайликтер арқылы беріледі. Осы əлеуметтік
желілер арқылы  Виртуальды коммуникацияның кең тарауына себепші болатын психологиялық
факторлар: арманын виртуальды түрде шын сияқты көрсету , яғни шын өмірде өзі жете алмаған
жетістіктерді, өзіне бұйырмаған дүниелерді виртуальды əлемде қолы жеткендей көрсете алу;
өмірде айта алмайтын ойларыңды еркін жаза алу; қалаған адамыңмен тез араласып, тез араны үзе
алу; əлеуметтік желідегі виртуальды əлем арқылы  миллиондар, миллиардтар арасында болатын
мыңдаған ақпаратпен, жаңалықпен  хабардар болу.  Бірақ виртуальды қарым-қатынастың арты
небір келеңсіз жағдайларға жеткізуі мүмкін екенінде  талай рет естіп келеміз жəне  кері тигізетін
əсерлері де бар, олар уақытты жоғалту,  шын өмірден алшақтау;  шындыққа жанаспайтын
ақпараттардың тез тарауы,  əлеуметтік желіге деген тəуелділіктің туындауы.  Негізі  əлеуметтік
желілер - адамдар мен адамзат туралы ақпараттық технологияларды жинау мақсатында ойлап
табылған дүние деп айтуға болады. Демек, кез-келген мемлекеттің, ондағы мемлекеттік басқару
формаларына қарамастан, оның саяси жүйесінің барлық құрамдас бӛліктерінде ақпараттың
қалыптастырушысы, үйлестірушісы, байланыс факторы ретінде алатын орны ерекше болмақ жəне
ол дами бермек. Өйткені ақпараттық технологиялардың, ақпарат таратудың жаңа əдістерінің,
соның ішінде бүгінгі күні Қазақстанда ресми түрде бұқаралық ақпарат құралдарына теңестірілген
интернет желісінің дамуымен бірге саяси жүйенің коммуникативтік қызметі де жандана түседі.
Интернет пен əлеуметтік желі - адамдар коммуникациясының үлкен зонасы болып табылады.
Əлеуметтік желілер арқылы жастардың арақашықтығын, уақытын, статусын жеңе алады. Қарым-
қатынастың өзіндік мəдениетті қалыптасады.
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Тақырыптың өзектілігі:
Батыс Қазақстан облысының жерді қолдану саласының тиімділігін жəне тұрақтылығын

ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігін көтеру көп мəселелерді шешуде негізгі мақсат
болып саналады. Бұл өз кезегінде технологиялық үрдістерді жəне ауылшаруашылық
машиналарының жұмыстық құрылғыларын жетілдіруді қажет етеді. Осы тұрғыдан саланың негізгі
стратегиялық бағыттарының бірі – бұл дəнді дақылдардың өнімділігін өсіретін жəне құнын
төмендететін минимал жəне тікелей себу«No-till» ресурсты үнемдейтін технологияны енгізетін
жəне сапалы техникалық қамтуды арттыратын кешенді шараларды жүзеге асыру. Жерді қолдану
бағытында ресурсты үнемдеу кезеңіне көшу көптеген  технологиялық операцияларды құрастырма
жерді өңдейтін жəне себуші кешендер енгізуді қажет етеді.

Ұсынып отырған себу техникасы əртүрлі маркалы жəне жұмыс органдарының құрама
орындаушылығынан тұрады, оның нақты таңдауы топырақты-климаттық, өндірістік-
технологиялық жəне экономикалық жағдайларының маңызды айырмашылықтарымен бір қатарлы
болмайды.

Шетелдік себу техникасын қолдану бойынша жинақталған практикалық тəжірибеден жəне
зерттеуден кейін əмбебаптық себу кешені ені 10-нан 18 метрге дейін тартып алатын үш мың
гектар шамасында себу кешенін таңдау үшін үрдіс анықталды.

Бірақ қиын жəне орташа балшық топырақты жермен жұмыс кезінде, əсіресе олардың төменгі
ылғалдануы мен жоғары қаттылығында сепкіш-культиваторлардың жұмыс органдары бірқатар
салыстырмалы күш кедергісінен тұрғандықтан себу мен топырақты өңдеудің қажетті сапасымен
қамтамасыз етпейді.

Сондықтан шетелдік техниканы өзіміздің құрғақ далалық жағдайға үйрету бойынша міндет,
оның технологиялық процесінің іске асуы мен ғылыми негізді ұсыныстарын қолдану -  қажетті,
жаңа жəне маңызды болып табылады.

Мақсаты: технологиялық үрдісті жетілдіру жəне энергия шығынын төмендету мен егіс
кешенінің жұмыс сапасын жоғарылатуды қамтамасыз ететін сепкіштердің жұмыстық органдарын
негіздеу.

Негізгі міндеттер:
• энергия шығынының төмендеуін қамсыздандыратын жəне топырақты себу алды өңдеуде

сапасын жоғарылататын құрама жұмыс органдарының жаңа құрастырмалы-технологиялық
сұлбасын дəлелдеу жəне өңдеу.

• құрама жұмыс органының күш кедергісінің теориялық талдауын беру жəне
эксперименттік табандардың негізгі параметрлерін анықтау.

• жұмыстың энергетикалық жəне сапалы көрсеткіштерінің өзгеруіне сериялық жəне
тəжірибелі культиваторлық табандардың құрастырмалы параметрлерінің əсерін бағалау бойынша
салыстырмалы эксперименттік зерттеуді орындау.

• бастапқы жəне жаңа жұмыс органдары бар себу кешендерін қолданудың тиімділігін
анықтау, техникалық-экономикалық бағасын беру.

Жаңашылдығы: құрғақ жəне қатты топырақты ұсақ өңдеудің технологиялық үрдісіне
діңгекті топырақ құрылымын бұзу үшін оған тік жəне көлденең күштердің əсер етуіне жаңа
əдістемелік тұрғыдан қарауды алуға болады.

Егіске шеніне құрамдастырылған жұмыстық органдардың сызбасын сызу жəне негіздеу.
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«Қазақстан 2050» стратегиясы ұлттық экономиканың, өлкеміздегі шикізат көзін өндірумен
қатар өңдеуді қатар алып жүретін дамуды көздейді. Ғылыммен техниканың жетістіктерімен
құрылыс саласын дамыту Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациалы саясатының
негізгі мəселесі болып табылады. Бұл мəселені іске асыру құрылыс материалдарын өндіруде жаңа
технологияны пайдалану жəне жергілікті шикізатты колданумен тікелей байланысты. Құрылыс
материалдарының көп түрлерінің ішінде керамикалық қабырға өндірудің орны ерекше, себебі ол
ғимарат тұрғызу барысында оқшаулағыш, тіреуіш жəне сəндік функцияларын атқарады.[1]

Бүгінгі таңда қабырға керамикасын өндірудегі негізгі  мəселе болып энергияның көп
жұмсалуы жəне беріктілігінің төменділігі болып тұр.Бұған себеп саздың химиялық құрамының
тұрақсыздығы. Бұл мəселе түрлі əдістермен зерттеліп қаралуда, соның бірі анағұрлым жоғары
температурада күйдіру. [2]

(Т= 1000...1050ºС).
Нəтижесінде жұмсалатын барлық жанармай, энергия көздері сапасыз өнім шығаруға кетуде,

сол себепті өнімнің де бағасы көтеріледі.
Зерттеу мақсаты жəне міндеттері:Волластонит құрамды қоспасын қолдану арқылы

борпылдақ саз негізіндегі қабырға керамикасы технологиясын жетілдіру.
Қойылған мақсатқа жету үшін келесі мəселелерді шешу қажет:
-шаған кен орнындағы борпылдақ сазды пайдалана отырып, керамикалық қабырға өндіру

үшін үшкомпонентті керамикалық қоспасын шығару;
-жасалып отырған бұйымның оптималды құрамын табу жəне күйдіру температурасын

төмендету;
Жаңашылдығы:
-волластонит құрамды қоспасын қолдану арқылы  борпылдақ саз негізіндегі қабырға

керамикасын алу  технологиясы ғылыми түрде негізделген, құрамындағы негізгі компоненттерінің
физикалық, химико-механикалық қасиеттері ескеріліп оптималды құрамы анықталған;

- теориялық тұрғыдан композициялық коспаны пайдаланудың тиімділігі тəжірибе жүзінде
дəлелденген, ол үшін воллостонит құрамды шлакты ұнтақтап пайдаланамыз, бұл ауалық
тығыздалуына жол бермейді жəне де қалыптау кезінде жарықшаксыз бұйым дайындаға мүмкіндік
береді;

- керамикалық композиция құрылымының қалыптасу кезеңіндегі волластониттің
кристаллдануы мен қатар шлактық əйнектің кеуектенуі, құрамындағы органикалық заттардың
жануы, алынатын бұйымның жеңіл, беріктігі жоғары, ауалық отыруы аз, жылуөткізгіштік жəне
оқшаулау қасиеттеріне  ерекше əсері болатындығында;

Зерттеу əдістемесі:
- борпылдақ саз негізіндегі керамикалық композицияны өңдеудің көптеген əдістері ойлап

табылған,соның ішінде жартылай құрғақ сығу əдісі.
- көрсетілген техникалық шешімдер күйдіру температурасын 100-150ºС-ка төмендетіп,

дайын өнімнің мықтылығын 25-30%-ға жоғарылатып, куйдіру уақытын 1-3 сағ-қа қысқартады.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕЛЕЖКИ СЛЕСАРЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЗОНЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рахматуллин Рустам, студент 2 курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель – Биниязов А. М, магистр агроинженерии, ст.преподаватель

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Наиболее эффективным транспортирующим видом оборудования являются тележки. Они
относятся к вспомогательному технологическому оборудованию, применяемому на участке ТО и ТР
СТО, и предназначены для горизонтального перемещения агрегатов и эксплуатационных
материалов.

В зависимости от места использования вспомогательное оборудование делится на
предназначенное для: технического обслуживания и ТР автомобилей (тележки для инструмента,
тележки для транспортировки кузовов, кислоты в бутылях, для АКБ, контейнеры для хранения
агрегатов, снятых с автомобиля); складирования запасных частей в пределах складов различного
назначения.

Предлагаемое конструкторское изделие – разработка многофункциональной тележки для
снятия, установки и транспортировки агрегатов автомобилей (монтажная тележка) позволяет
облегчить (механизировать) ручной труд при снятии-установке агрегатов автомобилей на участке ТО
и ТР: коробки перемены передач, раздаточной коробки, заднего моста, двигателя для последующей
их доставки и проведения ремонтных операций на агрегатно-механическом участке СТО или АТП.

При помощи использования сменных различного типа грузозахватных приспособлений и
устройств можно снимать (устанавливать), требующие ремонта агрегаты, с вывешенного на
подъемнике автомобиля, а также транспортировать их с участка ТО и ТР на агрегатно-механический
участок, либо на склад и обратно. Поэтому тележка снабжена колесами и имеет рукоятку для
толкания. Область применения тележки – от станций технического обслуживания автомобилей до
крупных автотранспортных предприятий.

Предложенные мероприятия организационно-технического характера, позволил улучшить
его технико – экономические показатели и, в целом, эффективность работы технической службы.

В результате проведенных мероприятий и технического переоснащения зон и цехов ТО и
ремонта коэффициент технической готовности парка повысился с αт=0,90 до αт=0,93, а
коэффициент использования - с αи = 0,89 до αи = 0,90…0,91 (в зависимости от класса автобусов).

Углубленная разработка агрегатного отделения значительно улучшила условия труда
слесарей, повысила их производительность. Внедрение в агрегатном отделении
модернизированного стенда для ремонта двигателей снизить трудоемкость работ на 27%,
улучшить качество ремонта ДВС и повысить их долговечность (послеремонтный ресурс).

Экономический эффект от внедрения модернизированного универсального стенда за счет
снижения трудоемкости выполняемых работ и повышения послеремонтного ресурса ДВС
составил около 200 тыс. тенге.

Срок окупаемости капитальных затрат не превышает 1 месяца.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Сактаганова Анель, студентка 3 курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель -Утебалиева Н.З., магистр техники и технологии, ст.преподаватель

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Согласно Посланию Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана
от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной
революции» была озвучена необходимость внедрения современных технологий в строительстве и
коммунальном секторе. Для реализации этой задачи Президент выделил необходимость
применения новых методов строительства, современные материалы, принципиально иные
подходы в проектировании зданий и планировании городской застройки. Повышенные требования
к качеству, экологичности и энергоэффективности зданий, позволит повысить комфортность для
населения, сократит потребление электроэнергии, тепла, воды, будет стимулировать естественных
монополистов к повышению своей эффективности.

Термин «энергоэффективность» введён СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий»,
сменивший СНиП 11-3-79* «Строительная теплотехника». Согласно этому
СНиПуэнергоэффективность выражается в потребности здания в тепловой энергии на отопление и
выделяются основные показатели энергоэффективности и их правила оценки как при
проектировании и строительстве, так и при эксплуатации.

Энергоэффективное здание - это строение, отвечающее нормативным требованиям
безопасности и надёжности, совокупность планировочных, конструктивных и инженерных
решений которого обеспечивает необходимый потребительский уровень комфортности при
нормативных или меньших затратах на энергоресурсы на протяжение всего жизненного цикла.

При проектировании, строительстве и эксплуатации энергоэффективных зданий выделяют
следующие аспекты:

1. форма здания
2. конструктивная система здания
3. использование нетрадиционныхвозобновляемых источников энергии
4. современное инженерное оборудование
5. ограждающие конструкции
Все выше перечисленные аспекты проектирования воплотить в одном здании невозможно,

но этого и не требуется. Основная задача специалистов в области энергоэффективного
проектирования – выявить основные показатели, которые будут выгодны экономически и сделают
здание энергоэффективным. Для этого он должен работать в команде с другими специалистами,
проводить опыты, исследования, анализировать полученные материалы и выбирать такие способы
повышения энергоэффективности, которые будут отвечать заданным параметрам.

Проект первогоэнергоэффективного дома в нашей стране был выполнен белорусскими
коллегами и был построен в г.Караганда. Этот проект был реализован в рамках программы
«Доступное жилье». Энергоэффективность этого 10-этажного 81-квартирного жилого дома была
достигнута за счет утепления чердачных помещений, тройного остекления оконных проемов,
применения технологии теплоизоляции стен и установки индивидуальных систем регулировки
отопления и вентиляции.
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Секция «Духовное наследие – богатство нации»

ПОЛИЯЗЫЧИЕ – ОСНОВА ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Алимгали Жанибек, студент 3 курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель – Жаркеева А.М., ст. преподаватель

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Полиязычие – это веление времени, поскольку весь мир полилингвистичен. В эпоху
ускоренного развития информационной технологии и рыночной экономики Глава государства
поставил перед системой образования задачу подготовки специалистов, свободно владеющих
несколькими языками. Полиязычие применительно к языковой ситуации современного Казахстана
отражена в Послании Президента Республики Казахстана Н.А.Назарбаева «Новый Казахстан в
новом мире», где в целях обеспечения конкурентоспособности страны и ее граждан предложена
поэтапная реализация культурного проекта «Триединство языков», согласно которому
необходимо развитие трех языков: казахского как государственного языка, русского как языка
межнационального общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную
экономику. В обществе растет потребность в полиязыковой личности, но отсутствует система
полиязычного образования. Необходимо совершенствование нормативно-правовой и научно-
методической базы полиязычного образования.

Программа полиязычного образования, внедряемая в Казахстане, является уникальной и
подразумевает, в отличие от западных аналогов, параллельное и одновременное обучение на трех
языках. Целью данной программы является подготовка высококвалифицированных
конкурентоспособных специалистов, обладающих языковой компетенцией на основе
параллельного овладения казахским, русским и английским языками, мобильных в
международном образовательном пространстве и на рынке труда, способных к межкультурной
коммуникации. Важнейшей стратегической задачей образования Казахстана является с одной
стороны, сохранения лучших казахстанских образовательных традиций, с другой стороны,
обеспечение выпускников колледжей международными квалификационными качествами,
развитие их лингвистического сознания. Идея полиязычности, является частью национальной
идеологии, нацеленной на становление и развитие конкурентоспособного Казахстана – равного
среди лучших. Английский язык как средство международного общения занимает в мире
лидирующую позицию.  Это связано прежде всего со стремительным развитием высоких
технологий (космических, информационных, лазерной техники, био - и нанотехнологий),
экономики. Тот, кто желает получить более высокие шансы на успешное трудоустройство и
профессиональную карьеру, должен в достаточной степени владеть хотя бы одним иностранным
языком. Знание языков расширяет кругозор будущего специалиста, позволяет ему в современных
условиях более успешно вести свою профессиональную деятельность, особенно с зарубежными
партнерами,  быть мобильным,  умеющим строить свою собственную карьеру,  и в будущем
работать в условиях жесткой конкуренции на отечественном и мировом рынках и активно
содействовать благополучному развитию всего общества. Однако существуют некоторые
проблемы полиязычного образования в нашей стране. Например, нехватка учебников,
необходимость в инновационных, профессионально – ориентированных учебных пособиях,
которые бы стимулировали познавательную активность студентов и развивали их
коммуникативные умения, нехватка электронного учебно-методического материала на трех
языках.
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МЕМЛЕКЕТ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚТЫҢ  ЗАМАНАУИ КӨРІНІСІ
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Ғылыми жетекші - Сарсенова А.Ж.,заң ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

Батыс- Қазақстан иновациялық-технологиялық университеті, Орал

Бұл кезең еліміз үшін мемлекеттік құрылыс мəселелерінің бірінші дəрежелі маңызы болды.
Жаңа мемлекеттің іргелі негіздері қаланды, қоғамдық дамуды ретттеп жəне бағыттап отыруға
қабілетті біртұтас мемлекеттілік билік қалыптасты. Қоғамның рухани өміріне, оның əлеуметтік
көңіл-күйіне, ұлттық сананың түлеуіне байланысты салаларда да біршама күрделі жұмыстар
атқарылды. Қазақстан зайырлы, демократиялық, құқықтық жəне əлемге ашық мемлекет құруда.
Бұл принциптер біздің Конституциямызда баянды етілген.

Алдағы уақытта саяси реформаны іске асыратын бес басым бағаттары анықталды:
Мемлекеттік басқару жүйесін жаңалап жетілдіру. Мұндағы басым міндеттер – мемлекеттік
басқару деңгейлері арасындағы құзыреттіліктің ара-жігін айқын ажырату, бюджетаралық
қатынастар жүйесін жетілдіру; сайлаудың нəтижесін анықтау процесіне автоматты ақпараттық
жүйені енгізу; саяси жүйені демократияландыру үшін азаматтық қоғам институттарын одан əрі
нығайта беру; Бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамымызды демократияландыру барысындағы
рөлі мен орнын айқын көрсету Үкімет БАҚ рыногындағы бəсекелестік барысын айқын қадағалап
отыруға,  оның монополияға айналуына жол бермей,  тежелеп отыруға тиіс;  құқық қорғау мен сот
органдарының қызметін жетілдіре беру мемлекеттік органдардың басты мəселелерінң бірі болуға
тиіс. Алқа билер институтын кезеңдерде де, сондай-ақ сот сатыларында да оңайтылған жəне
жеделдетілген рəсімдерін енгізу көрсетілген.

Қорыта айтқанда мемлекет пен құқық мыңдаған жылдар бойы бір-біріне біршама ұқсас
заңдылықтармен дамыды деп айтуға болады. Сонымен қатар, құқық – қоғамның экономикалық
үстіндегі қондырма. Яғни, құқық мемлекет пен қоғамның көптеген салаларында реттеуші
механизм функциясына ие болады. Құқық нормалардың бүкіл қоғаммен орындалуын қамтамасыз
ететін мемлекет болып  табылады. Құқық мемлекеттік аппарат күшімен өз функцияларын
атқарады.

Мемлекет алғашқы қауымда əлеуметтік шиеленістерді шешіп, қоғамды бір ретке келтіру
үшін пайда болды.  Мемлекет –  қоғамды басқару органдар жүйесі арқылы көрініс тауып,  ежелгі
заманнан дами берді. Əдетте мемлекеттің дамуы құқықтың дамуымен сəйкес болады, өйткені
халықтың өмірін реттегенде, тəртпті орнатқанда құқық маңызды рөл атқарады. Осылай мемлекет
пен құқықтың дамуы бір-бірімен ұштасып, қазіргі заманға дейін жетті.

Мемлекет пен құқықтың маңызы зор. Қоғамның тұрақтылығы осы екі құбылыстың
арқасында сақталып  тұр. Адамдардың арасында келеңсіз жағдайлар мемлекет пен құқықтың
араласуымен шешуге болады. Сондықтан, мемлекет пен құқық қоғамдағы көптеген мəселелерді
шешіп,  адамдарды біріктіру үшін пайда болды деп айтуға болады.   Сəтті сауатты да,  салауатты
пайдалану – зиялылардың төл парызы мен борышы мемлекеттілікті дамыту екені хақ.
Адамдардың рухани қажеттілікері, қоғамдағы тура қатынастар мен шиеленістер, белгілі қауымдық
ережелерді уақыт өте құқықтық нормаларға айналдырды.

Республикамыздың тəуелсіздігінің 20 жылдығы халқымыздың тарихи жаңаша, жан-жақты
қарауға ұйтқы, бүгінгі шебі мен шегін өркениет өлшемімен бағалауға дəнекер мен болашақ
мұратына деген бағдарды халықаралық деңгеймен салыстырып, жетілдіруге себепкер. Олай болса,
қазақтану тағдыры мен болашағы бір ұрпақтың дүниетанымы,  мəдениеті жəне қоғамдық
тəжірибесі ретінде үйлестіретін ізденістер мен шараларды ойланыстарын да, ойларды іске
асыратын сəт келді.



52
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Батыс- Қазақстан иновациялық-технологиялық университеті, Орал

Құқықтық мəдениет қамтамасыз етілмеген жерде шынайы бостандық пен жеке тұлғаның
қауіпсіздігі, азаматтық белсенділіктің болуы мүмкін емес. «Өркениетті қоғамда құқықтық
мəдениет əр адамның мəдениетінің қажетті бөлшегі, əрбір лауазымды адамға қойылар кəсіби талап
болып табылады. Тиісті құқық тəртібін орнықтырмайынша, біздің экономиканы реформалауымыз,
қоғам өмірінде демократиялық қалыпты өлшемдерді бекітуіміз неғайбыл» деген елбасы
Н.Ə.Назарбаевтың сөзі жастардың бойында құқықтық мəдениетті, заңға құрмет сезімін
қалыптастыру маңызды екенін аңғартады.

Жас ұрпаққа Қазақстанның мемлекеттік дамуының негізгі идеялары жəне Конституцияны,
өзге де заңдарды сақтап, құрметтеуге үйрету жəне жастар құқығы мен мүдделерін қорғау қоғамда
құқықтық мəдениетті қалыптастыруға үндейді. Жас азаматтың тұлға болып қалыптасуы үшін
жағдай туғызып, білім саласында, еңбекте, жұмыспен қамтуда, əлеуметтік қорғауда кепілдіктерді
қамтамасыз ету үшін мемлекетіміз барлық күш-жігерін бағыттайды.

 Қазіргі студент - ертеңгі маман, өндіріс жетекшісі, басшы. Демек, жоғары білімі бар, саналы
азамат кəсіби мамандықпен қатар құқықытық тəрбиені терең ұғынуы керек. Бұл құбылыс
қоғамның, мемлекеттің көптеген маңызды салаларында көрінеді. Ең бастысы - адамгершілікті
қалыптастыруда орынды тəртіп жəне мінез-құлық тəрбиесінің жоғары деңгейінде болуы. Адамның
құқықтық мəдениеті дегеніміз - орынды тəртіп пен мінез-құлық, жан-жақты құқықтың
білімдерімен заңды құрметтеу, құқықты қорғау іс-əрекетінің терең бірлігі. Саналы тəртіп пен
мінез-құлықтарды құқықтың мəдениеттің іргетасы деп қарасақ, ол көркемөнер мəдениетімен
қатынастар, сезімдер деңгейінде тікелей байланысады. Сезімдер əлемі эстетикалық қатынастарда
негізгі рөл ойнайды. Əдебиет пен өнер бізге көркем бейнелерімен əсер етеді, оларды сезім арқылы
қабылдаймыз. Өнердің көмегімен, əсіресе, өдебиет арқылы əлемді, қоғамдық қатынастарды
танимыз.

Құқықтың мəдениеттің осы екі деңгейіне көтерілген, яғни құқықтың білімді меңгерген,
заңды құрметтейтін адам заңға қайшы келетін əрекеттерден аулақ болады. Тек қана заңға сəйкес
жүру дағдысы пайда болады. Мұны заңға мойынсұғушылық дейді. Бұл деңгейлік сатыда ішкі
қозғаушы күш - адамның ұяты, ар-ожданы. Құқықтың тəрбиені заман талаптарына сай жүргізу
үшін ең алдымен тəрбиелік жұмыстардың озат тəжірибесін терең зерттеп, нəтижесін оқу жəне
тəрбие жұмыстарында ұтымды, оңтайлы əдістер іздестіру қажет.

Демократияны жетілдіру мемлекеттің жөне қоғамдық өмірдін құқықтық негізін бекітуге
тікелей тəуелді.  Мемлекет жəне қоғам өмірінің құқықтық негізін бекіту процесі төмендегідей
маңызды шараларды жүзеге асыруды қажет етеді:

 - заңдылықтарды үздіксіз жетілдіру;
 - заңның орындалуын бекіту;
 - қоғамдық тəртіп орнатуға əрбір азамат, бүкіл халық қатынасуы қажет;
- жеке адамның, бүкіл жүртшылықтың мəдениетін котеру;
- заң қызметкерлерінің сөз бен ісінің бірлігі, тұлғасынын кіршіксіз таза болуы.
Бұдан заңдылық пен құқықтық тəртіптің бекітілуіне қамқорлық тікелей мемлекет мойында

болу қажеттігі шығады. Қоғамның қандай қоғам екендігіне баға беру көп жағдайда адам
тұлғасының құқықтық мəдениетінің деңгейімен айқындалады.
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ЛАТЫН ƏЛІПБИІНЕ КӨШУ МƏСЕЛЕСІ
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Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал

Əрбір мемлекеттің экономикалық, парасаттылық жəне мəдени қарымы білім саласының жай-
жапсарына, халқының рухани деңгейіне жəне оның прогрессивті даму мүмкіндіктеріне тікелей
байланысты. Сондықтан ел Президентінің Қазақстан Республикасы дамуының  2030 жылға дейін
межеленген стратегиясында жастарға білім берудің əр алуан саласы мен халықтың рухани
санасын көтеру, ана тілін өркендету жұмыстарына айрықша басымдықпен мемлекеттік мəн
берілген.

Елдің елдік болмысын, өзіндік бітім ерекшелігін айқындайтын Елтаңбасы, Туы, Əнұранымен
қатар тұратын басты факторлардың бірі – мемлекеттік тілі. 1989 жылы 11 қыркүйекте тұңғыш рет
Қазақ ССР–ның «Тілдер туралы»  заңы қабылданып,  қазақ тіліне «Мемлекеттік тіл»  мəртебесі
берілді. Бұл мəртебе еліміз егемендік алғаннан кейін 1995-1997 жылдары қабылданған Қазақстан
Республикасы Конституциясымен бекітілді.
Латын əліпбиінің негізінде жасалған жазу үлгісі 1929  жылдан 1940  жылға дейін қолданылып,
кейін кириллицаға ауыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ жазуын латындандырылған
əліпбиден орыс графикасы негізіндегі жаңа əліпбиге көшіру туралы» заң қабылданды.

Қазақ тілінің əліпбиін өзгерту тарихы негізінен нақты саяси себептермен айқындалып келді.
Латынға Түркия 1928 жылы көшсе, Өзбекстан, Əзірбайжан КСРО ыдырағаннан кейін ауысты. Cол
елдердің тəжірибесіне қарасақ, мысалы, Өзбекстан 1928 жылға дейін өзбек тілі араб əліпбиін
қолданған. 1928-40 жылдар аралағында жазулары латын əліпбиі негізінде болған. 1940-1992 жж.
кириллица қолданылып. 1993 жылы өзбек тілі қайта латын тіліне көшіп, қазіргі кезге дейін
қолданып келеді.

Латын əліпбиі əлемде кеңінен қолданылады. Латын əліпбиі б.з.б. VII ғасырда Римде грек
жəне этрус əліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, б.з. I ғасырда қалыптасқан. Орта ғасырда
латын əліпбиі Еуропаға тарады. Африка, Америка жəне Азия халықтары пайдаланды. Қазіргі
латын əліпбиінде 25 əріп бар. Дауысты дыбыстар е əрпі созылыңқы жəне қысқа айтылуына
байланысты мысалы: Liber - тəуелсіз, Liber – кітап сөздердің мағыналары өзгереді.

«Қазақ тілі əліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы» « Қазақстан
Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазанда №569 Жарлығына (Қазақстан Республикасы
ПҮАЖ-ы, № 50-51-52, 326-құжат) сəйкес қазақ тіліне арналған латын əліпбиінің алғашқы
нұсқасын бекітті. Осы нұсқаға 2018 жылдың 19 ақпанында өзгеріс енгізу туралы аталған Жарлығы
шықты.

Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап жаңа нұсқа қолданысқа енгізілетіндігі көрсетілді.
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Научный руководитель – Курманова Ж.Б., магистр культурологии, ст. преподаватель

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Одной из форм самоопределения народов является национально-культурная автономия,
которая является важным средством удовлетворения этнических запросов, и в этом смысле она
предупреждает возможности конфликтов на национальной почве и выступает инструментом
достижения межнациональной стабильности. Как правило, она создается в местах компактного
проживания этноса, выступает за сохранение и развитие культуры и обеспечивает более полное
участие представителей национальных общин не только в культурной, но и в общественно-
политической жизни. Через национально-культурные объединения казахские общества
обращаются в органы государственной власти и органы местного управления. Члены
национально-культурных обществ могут избирать депутатов для представления своих
национально-культурных интересов, принимать участие в деятельности образовательных,
научных и культурных учреждений [3, c.10-12].

После провозглашения независимости Республики Казахстан, в пределах России, в основном
в приграничных с Казахстаном районах, осталось большое количество этнических казахов, предки
которых жили там до колонизации, либо переселились на эти территории уже во времена
Российской империи и СССР. Казахи являются коренными жителями южных регионов России.

Казахи являются четвертым по численности тюркским этносом России после татар, башкир
и чувашей и одиннадцатым среди этносов страны (Таблица 1).

Численность казахов в Российской Федерации по переписи 2002 года составила 654 тысячи
человек, при этом число мужчин и женщин примерно одинаково. Это составляет  0,45% всего
населения страны. При этом 67,5% казахов проживает в сельской местности (у русских только
23,3%). Казахское население России относительно молодо – средний возраст 30,2 года (для
сравнения у русских – 37,6 года, у чеченцев – 22,8 лет). Большинство браков у казахов в сельской
местности заключается внутри казахского этноса, в городах значительно число межнациональных
браков.

Большинство казахов России владеют казахским языком, в сельской местности – более 90%,
в городах  - меньше. Почти все казахи (98,3%) свободно владеют и  русским, так как только
незначительная часть российских казахов проживает в районах, где они  образует большинство
населения. Также одной из основных причин слабого уровня  владения родным языком
российских казахов, являются то обстоятельство, что русский является языком школьного
обучения даже в тех местностях, где казахи составляют абсолютное большинство населения.
Школ с преподаванием казахского языка немного, и даже в них он преподается обычно
факультативно.

Казахи, приезжающие из Казахстана, обычно селятся или гостят у родственников или
знакомых, проживающих на российской территории не одно поколение.  По данным Агентства
Республики Казахстан по статистике в 2008 году из страны выехало более  2 тыс. этнических
казахов, въехало свыше 7000 оралманов.
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Латиница наряду с кириллицей и глаголицей одна из славянских азбук, представляющая
применение букв латинского алфавита для начертания славянских звуков. Первые попытки такого
применения известны еще до кириллицы и глаголицы, но эти попытки долгое время не приводил и
к строго выдержанной системе письма. До нас дошли так называемые фрейзингенские отрывки
XXI вв., содержащие образец древнейшего типа такого бессистемного письма применительно к
славянскому языку.

Напр. звук j изображали то посредством i (iego), то посредством g (gich их), то посредством у
 (gey -йей). Те же буквы i и y употреблялись и для обозначения звуков ы и u (ty — ты; wini —
 вины), a g кроме jобозначало и звук г (iego-его).

До 1927 года у казахов был арабский алфавит, с 1927 по 1940 год использовали латиницу, а
потом казахский перешел на кириллицу. Были причины перехода на кириллицу и с политической
точки зрения, и с лингвистической. Но будет хорошо, если казахский язык переведут на латиницу.
На нашей планете есть примерно 7 тысяч языков, но алфавитов около 200. Сейчас век технологий,
но на таких языках, как китайский и японский очень сложно быстро обмениваться информацией.
Легче всего будет обмениваться информацией на латинице, и для последующих поколений тоже.
Кроме того, сейчас для молодежи не составит труда перейти на латиницу, они изучают
английский язык. Многие иностранцы смогут изучить казахский язык намного быстрее и легче,
если он будет на латинице.

В начале 90-х академик Абдуали Хайдари писал, что многие тюркоязычные страны перешли
на латиницу,  и Казахстан должен последовать их примеру.  Но впервые об этом официально
заговорил президент страны 24 сентября в 2006 году. Он выступил на 12-й сессии Ассамблеи
народа Казахстана и сказал, что в ближайшее время нам необходимо вернуться к латинице, так как
она доминирует в мировом коммуникационном пространстве.

Переходы на латинский алфавит других тюркских народов осуществлялись на основе
культурного либо политического факторов. Например, профессор Ертем Рекин из Стамбульского
университета культуры, долгие годы занимавшийся исследованием истории перевода турецкого
письма на латиницу, говорил при встрече с нашими учеными, что турки перешли на латиницу не
только потому, что латиница по сравнению с их прежним алфавитом была удобней, а именно
потому что хотели полностью поменять курс развития страны на европеизированный путь.  В
нашем случае же лингвисты считают, что самым первичным фактором, который движет этим
процессом в Казахстане, является сохранение самобытности языка – в нашем случае доминирует
лингвистический фактор. Реформирование казахского письма на базе нового алфавита на основе
латиницы не имеет никакой политической подоплеки. Это чисто лингвистическое решение
вопроса, от которого во многом зависит будущее государственного языка.

Как известно, письменность у казахского народа за время советского режима менялась
неоднократно. Сам народ никогда себе самостоятельно эти алфавиты не выбирал. Казахская
письменность до революции была основана на арабской вязи, так как традиционная религия
казахов – ислам, мы были частью мусульманского мира, и на арабице много веков создавалось
письменное духовное наследие нашей культуры.
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Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында
жаһандану дəуіріндегі қазақстандық мəдениеттің бүгіні мен болашағына үлкен мəн береді: "Біз
ХХІ ғасырдың жаһандық картасында ешкімге ұқсамайтын, дербес орны бар ұлт боламыз десек,
"Жаһандағы заманауи қазақстандық мəдениет" жобасын іске асыруға тиіспіз. Əлем бізді қара
алтынмен немесе сыртқы саясаттағы ірі бастамаларымызбен ғана емес, мəдени жетістіктерімізбен
де тануы керек". ХХ ғасырдағы батыстық жаңғырудың үлгісі бүгінгі егемен қазақ еліне үлгі бола
алмайды дейді Елбасы, өйткені «жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау
алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды
сақтай білу».Ұлттық код – ең алдымен, тілде, сосын дəстүріміз бен салтымызды, мінезімізді
айқындайтын ділде,  ұлттық мəдениетте.  Ұлттық кодта парыз бен əділдік қатар сомдалып,  Ж.
Баласағұни, М. Қашқари, А. Иасауи, Абай мен Шаһкəрім, Ақымет пен Əлихан, Мағжан мен
Міржақып шығармашылығы арқылы халыққа дəріптелген, астары мен арқауы мықты оралымды
сөз өрнегімен, ұғынықты тілмен өрілген.

«Қазіргі кезеңде халықаралық байланысы күшті барлық елдерде тілдік қатынас мəселесіне
ерекше мəн беріліп отыр.  Тілдік қатынастың бүкілəлемдік маңызы ел мен елдің,  ұлт пен ұлттың
саяси байланысына жан-жақты жол ашудан көрінеді» [1, 8]. Қазіргі қоғамда тіл үйренудің, тіл
арқылы түсінісудің ерекше мəні, атқарар қызметі бар. Тіл қарым-қатынастың құралы бола тұра,
адамдарың қоғамдық, əлеуметтік қызметін сұрыптауға, психофизиологиялық ерекшеліктерін
анықтауға, мəдени нормаларын жүйелеуге мүмкіндік береді. Себебі тіл мен қоғам тығыз
байланысты қарастырылатын, адамзат өмірінде маңызды орын алатын құбылыстар. Кез келген тіл
қоғамның дамуына, өзгеруіне қалай əсер етсе, қоғам да тілдің сөздік құрамының толығуына,
кемелдене дамуына немесе, керісінше тілдің тоқырауына ықпал етері сөзсіз. Оның айғағы ретінде
тілдік реформаларды, тіл туралы заңдарды жəне əр жердегі тілдік жағдайды сөз етуге болады.
Барлық тілдерде кездесетін дерлік кірме сөздер де сол қоғамдық жағдайлардың, халықаралық
қатынастардың дамып жетілу жемісі. Демек, тілдік қатынас – тілдің əлеуметтік қызметін
нақтылайтын адамдар қарым-қатынасының ерекше түрі.Кез келген жазу сол ұлттың дəстүрлі
мəдениетін, елдігін, тарихи жадын сақтайтын жəдігер екенін ескерсек, мұның мəнісі түсінікті де.
Араб жаулаушылары атының тұяғы жеткен жерлердің барлығында түркілік таңбаларды жоюға
күш салыпты, орыс колонизаторлары қазақ еліне кең тараған араб жазуымен, араб мəдениетімен
күресіп, жазуды өшіріп, ақыры өз  əліпбиін енгізгенҚазақтың қайран тілі көшпенді ғұмыр-
тіршіліктің арқасында жазуға мойынсұнбағандықтан, өзге тілдердің ырқына көне қоймай, өз
болмыс-бітімін сақтай дами берген. Тəуелсіз Еліміз əлемдік өркениетте өзіндік орнын белгілеп,
алдыңғы қатарға шығу үшін ұйымдасуда. Ендігі басты мəселе қазақ əліпбиінің жаңа графикадағы
бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдау. Қазіргі тілші ғалымдар емлелер мен жазу ережелерінде
бірізділік болатындай жақсы емлелерді өзара анықтап алып халыққа ұсынуы тиіс. Мəдениеттің
қазақстандық дағдарысынан өту, жергілікті халық - қазақ халқының ұлттық болмысы мен мəдени
дамуының формацияларына негізделген, жаңа замандық талаптарға сəйкес мəдениет
институттарының құрылымдарымен ошақтарын дамыту мен жетілдіру функцияларын
анықтайтын, жан-жақты зерделенген тұғырнаманы жасау. Ол уақыттық-кеңістік ауқымында
мөлшерленер болса - стратегиялық мақсат-мүдделер мен ағымдық ұстанымдар қатарлы
бағдарлардан құралмақ: Стратегиялық міндет: тіл, дін, діл тұтастығы.
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Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Инженерно-техническое образование Казахстана сегодня призвано формировать не просто
конкурентоспособного на мировом рынке труда специалиста, а личность, осознанно и
ответственно относящуюся к своему профессиональному долгу, социокультурному окружению
общества, к своей стране, ее истории и будущему. При этом укажем, что новое социально-
философское осмысление потенциала гуманитарного образования, столь необходимого для
успешного решения социо-гуманитарных проблем человечества, возрождения духовной жизни
социума, актуализирует не идеологический, как в советский период истории, а познавательный и
смыслообразующий потенциал гуманитарного знания в реализации принципов и идеалов
гуманизма в процессе образования, осмысление которого еще раз подчеркивает несомненную
актуальность и своевременность происходящих в настоящее время изменений в высшей школе.

В настоящее время одним из направлений развития высшей школы является гуманизация.
Перечислим ключевые положения данного процесса в технических вузах:

• центр всего процесса обучения - человек, его способности, возможности, потребности и
запросы;

• основа процесса обучения - гуманистическое мировоззрение, понимание и
равнозначность всех участников диалога культур;

• признаётся огромная важность единства профессиональной и гуманитарной    подготовки;
• гуманитаризация технических дисциплин позволяет активизировать творческий потенциал

будущих специалистов.
Таким образом, гуманизация высшего образования – это создание условий для подготовки

специалистов, как для общепрофессионального, так и для личностного развития. По нашему
мнению, гуманизация высшего технического образования призвана обеспечивать развитие
индивидуальности и личностных качеств, при которых специалист в своей жизни и деятельности
будет учитывать общественные потребности, регулировать и соотносить свои запросы с
запросами общества, проявлять терпимость к другим народам и народностям.

В настоящий момент молодые специалисты понимают, что без качественного образования
очень сложно выжить в условиях рыночной экономики. Становится очевидным, что
квалифицированному специалисту необходимо не только иметь знания по специальности, но и
обладать развитой логикой, быть целеустремлённым, владеть общей и профессиональной
культурой,  быть мобильным,  а самое главное,  понимать,  что образование -  это непрерывный
процесс, длящийся всю жизнь.

Прослеживая историю зарождения и становления технического образования, отметим, что
оно всегда характеризовалось профессионально-прикладной направленностью, было нацелено на
приобретение необходимых специальных теоретических знаний и практических технических
навыков для профессиональных целей. Гуманитарным же наукам в процессе обучения инженерно-
технических специалистов должного внимания не уделялось, ценностное отношение к ним было
занижено, в силу того, что личностное развитие обучаемых, равно как их интеллектуальные
интересы и возможности служили лишь средством реализации целей геополитических интересов
страны.
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Полиязычие – «употребление нескольких языков в пределах определенной социальной
общности употребление индивидуумом нескольких языков, каждый из которых выбирается в
соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией». Полиязычное образование – основа
становления полиязыковой личности, уровень сформированности которой во многом
обуславливает позитивный характер личностной самореализации человека в современных
условиях общественных отношений, его профессиональную конкурентоспособность. Полиязычие
как важное направление развития человечества осознавалось давно. Сегодня невозможно
представить себе, что где-то ещё существуют страны, люди которых владели бы только одним
языком. И в реальности нет цивилизованных государств, где жила бы только одна нация. Язык
рассматривается, как фактор культуры во первых, потому что он является ее составной частью
которую мы наследуем от наших предков; во-вторых язык – основной инструмент, посредством
которой мы усваиваем культуру; в-третьих, это важнейшее из всех явлений культурного порядка.
Являясь составной частью культуры и его орудием, он выражает специфические черты
национальной ментальности, открывает механизмы области сознания.

Язык – это объективная реальность. Обучение иностранному языку формирует
коммуникативное умение, столь необходимое для человека как члена общества, члена коллектива,
члена семьи. Английский язык как средство международного общения занимает в мире
лидирующую позицию.   Чтобы обеспечить достижение международно-стандартного уровня
владения несколькими иностранными языками, сформулирована концепция полиязычного
образования. В новой технологии обучения необходимо обеспечить идентичность содержания
обучения второму и третьему языкам, начиная с универсальных языковых явлений переходить к
специфическим для нового, изучаемого, языка.  Полиязычная личность – это модель «человека,
рассматриваемого с точки зрения его готовности производить речевые поступки, создавать и
принимать произведения» на трех и более языках. Владение казахским, русским языком и
иностранным языками становится в современном обществе неотъемлемым компонентом личной и
профессиональной деятельности человечества. Всё это в целом вызывает потребность в большом
количестве граждан, практически и профессионально владеющих несколькими языками и
получающих в связи с этим реальные шансы занять в обществе более престижное как в
социальном, так и в профессиональном отношении положение. Применение новых методов,
технологий обучения иностранным языкам будет способствовать развитию таких качеств
личности, которые являются востребованными современным поликультурным и многоязычным
обществом.  В своих выступлениях и обращениях Президент страны Нурсултан Абишевич
Назарбаев неоднократно говорил о важности и значимости развития полиязычия для
многонационального казахстанского общества. Одним из важнейших аспектов происходящей в
казахстанском обществе экономической и социальной модернизации выступает политика в
области языка.
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КƏСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ

Сағидоллина Самал, инженерлік – технологиялық факультетінің 3 курс студенті
 Ғылыми жетекшісі - Тулеугалиева Ж.К., аға оқытушысы, экономика ғылымдарының

магистрі

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал

Қазақстан Республиканың президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз жолдауында айтып кеткендей:
Мемлекет сіздердің бизнестеріңізді дамытып, аяққа нық тұруларыңызға барлық жағдайды жасады.
Бүгінгідей сын сағаттарда сіздерге үлкен жауапкершілік артылады. Жекешелендірудің жаңа легіне
белсенді қатысыңыздар, қаржыны заңдастырып, ашық жұмыс істеңіздер. Қуатты ел болу –
бəсекеге қабілетті болу деген сөз. «Қазақстанда жасалған» əрбір бұйымда төрт қасиет – сапалы,
ыңғайлы, əдемі жəне арзан болуы керек. Сонда ғана ісіміз өнімді, затымыз өтімді болады. Өзімізді
өзіміз қамшылауымыз керек, бізді сырттан келіп ешкім жарылқамайды.

 Мен кəсіпкерлер табына, барлық ауқатты қазақстандықтарға, барлық бизнесмендер мен
іскер адамдарға сөз арнағым келеді. Мемлекет жекешелендіру мен экономикалық ырықтандыру
бойынша біздің тарихымызда бұрын-соңды болмаған қадамдарға барып отыр. Еліміз қазірдің
өзінде көпшіліктеріңізге ақша табуға  жəне іскерлік журналдардың бірінші беттерінен көрінуге
мүмкіндік берді. Мен сіздерді капиталдарды заңдастыруға, жекешелендіру тендерлеріне белсенді
қатысуға шақырамын. Осылайша сіздер өздеріңізге жəне Қазақстанға, барша халқымызға
жəрдемдесетін боласыздар.

Кəсіпкерлік дегеніміз – белгілі бір істі істей білу. Іс істеу – адамның белсенділігі жəне
іскерлігі. Белсенділік жəне іскерлік адамдардың еркін өмір сүру түрі. Кəсіпкерліктің тамыры
ғасырлар тереңіне бойлаған. Дегенмен, нарықтың қажетті атрибуты ретінде ол капитализмнің
даму сатысында қалыптасты. А.Смит кəсіпкерді жекеменшік иесі ретінде, өзінің коммерциялық
идеяларын іске асырушы жəне пайда алушы ретінде сипаттаған.

Қазақстандағы кəсіпкерлікті жетілдіру жолдары  Бұл туралы «Даму» кəсіпкерлікті дамыту
Қоры» АҚ басқарма төрайымы Лəззат Ибрагимова VIII Астана экономикалық форумы аясында
өткізілген «Кəсіпкерлер үшін жаңа мүмкіндіктер» атты панельдік сессиясында мəлімдеді.

«Даму» Қоры ұсынған жаңа құралдардың ішінде несиелерді кепілдендірудің баламалы
бағдарламасы бар. Бұл бағдарлама саласы мен аймағына қарамастан «Даму» Қорының 50 пайызға
дейін берілетін кепілдігін қарастырады. Сонымен қатар кез келген салада кəсіпкерлікті құру мен
дамыту үшін сатып алынатын франшизаны 70 пайызға дейін кепілдендіру көзделген. «Даму»
Қоры арқылы енгізілетін тағы бір құрал – ұсақ қаржыландыру. Яғни екінші деңгейлі банктерге
ұқсас ұсақ қаржыландыру ұйымдарын қорландыру бағдарламасы.

Қазақстан Республикасында шағын кəсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кешенді шаралар белгіленген. Бағдарламада шағын кəсіпкерлікті
тұрақты дамытуды қамтамасыз ету,экономикада оның үлесін ұлғайту, жаңа жұмыс орнының
санын арттыру, айқын бəсекелестіктік ортаны құру, қоғамның орташа табысы ретінде меншік
иелерінің бұқаралық тобын қалыптастыру көзделген.

Кəсіпкерлік белсенділіктің қарқынды дамуын қамтамасыз ету- кəсіпкерлікті қолдау мен
дамыту инфрақұрылымның дамуының қалдықсыз болуы, маманданбаған кадрларды қайта
даярлау, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің несие ресурстарына қол жетімдігін
арттыру.Экономикалық өсуді қамтамасыз ету шағын кəсіпкерлік есебінен жалпы ішкі өнім
көлемін арттыру. Кəсіпкерлікті жетілдірі-шағын кəсіпкерлік есебінен толық жұмысбастылықты
қамтамасыз ету.
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МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУ МƏСЕЛЕЛЕРІ

Сарсенбаев Б., инженерлік технологиялық факультетінің 1 курс студенті
 Ғылыми жетекшісі - Тулеуова А.М., қазақ тілі мен əдебиет магистрі

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал

Латын əліпбиіне көшу мəселесі   қазақ тарихында екінші рет көтеріліп,  қызу пікірталас
тудырып отыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласында айтып өткен мемлекеттік тілдің латын графикасындағы əліпбиінің бірыңғай
стандартын енгізу мəселесі көпшілік арасында талқыға түсуде. Латын əліпбиіне өтудің
халқымызға берер тұстары жайлы ғалымдар да, қазақ жазуы тағдырына немқұрайлы емес
отандастарымыз да талай айтып та, жазып та жүр. Алайда, зиялы қауымның басым көпшілігі
латын əліпбиіне көшуі  жөн санап, қолдап отыр.  Мəселен, мəдениеттанушы ғалым  Мұрат Əуезов:
«Өз басым қазақ қоғамының латын графикасына көшу керектігін жақтаушылардың бірімін. Осы
мəселеге қатысты ой-пікірлерімді бұрыннан бері айтып та, жазып та келемін. Жалпы, бұл идеядан
біз басымызды алып қашпауымыз керек. Кезіндегі Кеңес үкіметі тұсында бізбен бауырлас кейбір
халықтар латынға көшкенде, арамыздағы рухани байланыстар үзіліп, бір-біріміздің жазуымызды
түсіне алмайтын деңгейге түсіп кеттік. Біз бұған дейін отаршылдық саясаттың құрбаны болып
келдік. Ал латын графикасын қабылдау арқылы біз рухани, саяси дербестігімізді де нығайта түсер
едік. Олай болса, латын графикасы жалпы түркі халықтарының ортақ түсінісетін жазуы болары
сөзсіз. Қазіргі уақытта латын əрпін қолдану, ең біріншіден, заман талабы болып отыр. Сондықтан
да заманауи технологияларға тəуелді екенімізді мойындап, кез келген жаңа дүниелермен
санасуымыз керек» - деген.

Латын алфавитіне көшудегі біздің ең басты мақсатымыз – өзіміздің тілдік ерекшелігіміз,
үндестік заңына негізделген төл əліпбиімізді жасау. Менің пікірімше, Президентіміз Н.Ə.
Назарбаевтың латын əліпбиіне көшу жөніндегі ұсынысы халықтың басым қолдауын тауып, оң
бағасын алады. Себебі ол пісіп-жетілген, жан-жақты зерттелген жəне қоғамда бірнеше жылдан
бері талқыланып жүрген мəселе. Латын əліпбиіне өтудің тиімділігін алғашқылар қатарында болып
байқаған зиялы қауымның бірден қолдауы осыған дəлел. Алайда, латын графикасына көшпес
бұрын, оған көшудің құралдары мен жолдарын шешудің маңызы зор. Біздің ойымызша ең
алдымен, латын графикасына көшу, ол арқылы қазақ тілінің қаріптерін беру, қолдануды үйрететін
мамандарды дайындаудың маңызы зор. Сонымен қатар бұл мамандардың өздері латын қарпіне
көшудің қыр-сырына өздері қаныққан болуы қажет, яғни олардың оқыту əдістемесі мен əдістерін
игеруі тиіс жəне қазақ тілінің де заңдылықтарын білетін мамандар болғаны жөн деп ойлаймыз.
Екіншіден, ол мамандар оқытатын оқу-əдістемелік құралдардың басып шығарылуы
қажет.Үшіншіден,  латын қарпіне көшудің бағдарламалары дұрыс құрылуының да маңызы зор
жəне ол кең қолданысқа ие болуы қажет деп ойлаймыз. Міне, осындай жұмыстар нақтылы
атқарылғанда ғана латын қарпіне көшу оңтайлы жүзеге асырылуы мүмкін. Əрине, ең алдымен
халық оның қажеттілігі мен маңызын ұғынуы қажет. «Ұлттың тілі – ұлттың ділі» демекші, қандай
ұлт пен ұлыс болмасын ең басты байлығы –  ана тілі.  Тілін жоғалтқан халықтың жеке мемлекет
болып басқа елдермен терезесі тең дəрежеде тұра алмайтындығы тарихтан белгілі. Сондықтан сан
ғасырлар бойы арман болған тəуелсіздігімізге қол жеткізіп, егеменді ел болып жатқан сындарлы
кезеңде мемлекетіміздің нышаны ана тілімізді бүкіл тіршілігіміздің түп қызығына айналдыру –
əрбір ұлтжанды азаматтың басты міндеті. Ата-бабамыздан қалған асыл қазына тілімізді сақтаудың
тиімді жолы – отбасында ана тілінде сөйлеп, айналадағы дүние туралы сол тілде айтып, сол тілде
қуаныш ренішіңді бөлісіп, өзіңді, өзгені жұбату болып табылады. Бұл - ана тілінің қадір-қасиетін
арттыра түсері даусыз. Келешек ұрпаққа тілдің қадір қасиетін жоғалтпай, сол күйінде жеткізу əр
қазақ азаматының борышы. Демек, ана сүтімен бойына дарыған тілдің киелі қасиетін төмендетпей,
керісінше, бағалығын арттыру  - баршамыздың борышымыз.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Джубаналиева А. М., магистр технических наук, преподаватель

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, Уральск

В настоящее время для совершенствования системы обучения в высших учебных
заведениях широко используются инновационные методы. Как известно, основу инновационных
образовательных методов, применяемых в учебном процессе, составляют профессиональные
интересы будущих специалистов с учетом индивидуальных и личностных особенностей
студентов. Инновационные методы получают отражение во многих технологиях обучения,
направленных на развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса и подготовку
специалистов к профессиональной деятельности в различных сферах жизни современного
общества. Они создают условия для формирования и закрепления профессиональных знаний,
умений и навыков у студентов, способствуют развитию профессиональных качеств будущего
специалиста. Использование преподавателями инновационных методов в процессе обучения
способствует преодолению стереотипов в преподавании различных дисциплин, выработке новых
подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих, креативных способностей
студентов.

Эффективными формами учебной работы по внедрению в образовательный процесс
инновационных процессов и формированию ключевых профессиональных компетенций будущих
специалистов является применение различных активных форм и методов обучения. На сегодня
можно отметить различные инновационные методы обучения студентов, в частности, это
проблемная и игровая технологии, технологии коллективной и групповой деятельности,
имитационные методы активного обучения, методы анализа конкретных ситуаций, метод
проектов, метод бизнес-кейса и т.д.

Одним из наиболее эффективных инновационных методов обучения является метод бизнес-
кейса. В его основе лежит развитие познавательных навыков студентов, умений самостоятельно
конструировать свои знания, развитие критического мышления и творческих способностей. Метод
бизнес-кейса ориентирован на самостоятельную деятельность обучаемых — индивидуальную,
парную или групповую, которую студенты выполняют в течение определенного промежутка
времени. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к обучению. Бизнес-кейс
всегда предполагает решение некоторой проблемы, которая предусматривает, с одной стороны,
использование разнообразных методов и средств обучения, а с другой, интегрирование знаний и
умений из различных областей науки и технологии. Данный метод успешно апробирован на
практических занятиях по дисциплине «Теоретические основы технологии силикатных
материалов» в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана.

Таким образом, в основе инновационных методов обучения студентов лежат активные
методы, которые помогают формировать творческий, инновационный подход к пониманию
профессиональной деятельности, развивать самостоятельность мышления, умение принимать
оптимальные в условиях определенной ситуации решения. Использование инновационных
методов в профессионально ориентированном обучении является необходимым условием для
подготовки высококвалифицированных специалистов. Использование разнообразных методов и
приемов активного обучения пробуждает у студентов интерес к самой учебно-познавательной
деятельности, что позволяет создать атмосферу мотивированного, творческого обучения и
одновременно решать целый комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач.
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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХСКОГО НАРОДА

Уразаева Лаура, студентка 2 курса инженерно-технологического факультета
Научный руководитель – Сериков Ж.С., кандидат исторических наук, профессор

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск

Наша национальная культура вобрала в себя достижения мировой культуры и является
частью и продуктом мировой истории и культуры. Изучение истории культуры народа
невозможно без понимания истоков этнического развития, приоритетных духовных, нравственных
ценностей казахской культуры.

Казахская культура - своеобразная и самобытная культура. Она формировалась в течение
столетий в процессе сложения казахской народности. Однако развитие культуры на просторах
Казахстана протекало неодинаково. Общая характеристика сущности и назначение и развитие
национальной, традиционной и духовной культуры казахского народа и их компонентов.

Национальная культура – это совокупность материальных и духовных ценностей нации, а
также практикуемых данной этнической общностью основных способов взаимодействия с
природой и социальным окружением. Самая главная особенность-это ее разнообразие,
самобытность и неповторимость, она обладает своими специфическими чертами и особенностям.
Восприятие индивидом национальной культуры своей нации является главным результатом
функционирования ее самосознания, национального самосознания в частности.

Традиционная национальная культура казахского народа имеет богатое духовное наследие,
уходящее корнями вглубь веков, от орхоно-енисейских древних письменных памятников VI—VIII
вв. до наших дней.

Духовная культура – часть национальной культуры. К духовной культуре относят продукты
деятельности человека, в первую очередь язык, письменность которая является важным
компонентом традиционной национальной культуры казахского народа, устное творчество и
литература, развитие музыкального творчества, обычаи и традиции, религия. Несмотря на
варварское уничтожение, казахский народ сохранил самобытную культуру, язык, почти не
подвергая его деформации. О высоком, в прошлом, развитии культуры казахского народа
свидетельствуют как памятники материальной культуры древние города и крепости, антиквариат,
каменные статуи, предметы быта и т.д, так и бессмертные творения духа устная и письменная
литература, богатейший фольклор, эпос, музыкальное и поэтическое наследие.

Культурное наследие является важнейшим признаком цивилизованного общества, оно
включает в себе духовно-нравственные и материальные ценности, которые не просто переходят от
одного поколение к другому, а требуют приложения огромных усилии и средств в национальном,
государственном масштабе, чтобы не потерять их. Богатейшая культура казахского народа
сохранила множество традиций и обычаев, почитаемых и передаваемых из поколение в поколение
на протяжении многих веков.

Если глубже пересмотреть наше духовное наследие можно заметить, что казахская культура
является частью исламского мира. Если посмотреть историю человечества, то культура не была
создана сама по себе. Вся культура основывалась и развивалась на религиозной вере. Поэтому, в
культурной и социальной жизни нашего народа роль ислама велика,  а также можно с
уверенностью говорить, что Ислам является неразрывной частью духовного наследия казахского
народа. Историко-культурные процессы непосредственно связаны с социально-экономическим
развитием населения.

Таким образом, в XV-начале XIX в Казахстане функционировала единая культура, которая
базировалась на лучших традициях культуры древних племен казахских степей.
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ҚАЗАҚСТАН БОЛАШАҒЫ – ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Шегилтеков Қарасай, инженерлік технологиялық факультетінің 1 курс студенті
Ғылыми жетекшісі – Разахова Ф.Ж., психология жəне педагогика магистрі, аға оқытушы

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал

Біз цифрлық технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге
тиіспіз. Бұл – маңызды кешенді міндет.Елде 3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг,
цифрлық қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын жəне басқа да
перспективалы салаларды дамыту керек. Біздің заңнамамызды жаңа жағдайға бейімдеу
керек.Коммуникацияның дамуы мен оптикалық-талшықты инфрақұрылымға жаппай
қолжетімділікті де қамтамасыз ету керек. Цифрлық индустрияны дамыту басқа барлық салаларға
серпін береді. Сондықтан Үкімет ІТ саласын дамыту мəселесін ерекше бақылауда ұстауға
тиіс.Елбасымыздың  4 ші өнеркəсіптік революция атты жолдауыннын бірінші бөлімінде
«Қазақстан индустрияландыру жаңа технологияларды енгізудің көшбасшысына айналуы тиіс» деп
айтылған. Жəне соған орай кəсіпорындарға жаңа технологиялар енгізу қажет жəне шет елден
алмай, өзімізден жаңа технологиялар əзірлейтін зауыттар ашуымыз қажет. Бірақ Қазақстанда
білікті мамандар жетіспегесін шет елдерден мамандар əкеліп жұмысшыларды оқытып қана
қоймай, жоғары оқу орындарда технология мамандықтарды дамыту қажет. Бұдан бөлек, IT жəне
инжинирингтік қызмет көрсетуді дамыту ерекше маңызды. Сарапшылардың айтуынша, IT
маман-дарға деген сұраныс өте жоғары. Жұмыс көп. Тек соны игеріп, дөңгелентіп кететін
мамандар жоқ. Бар болған күнде де сапалары сын көтермейді. Қазір оқу бітірген IT мамандар көп,
бірақ білімі мен тəжірибесін ұштас-тыр-ған сапалы мамандар өте аз. Сол себепті, еліміздің IT
кеңістігі əлі де бос. Істейтін адамға бұл салада web-сайт құрастыру, мобильді қосымша жасап
шығару сынды жұмыстар көп. Өткен жылдың желтоқсан айында елімізде «Цифрлы Қазахстан»
мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Оны іске асуруға мемлекет бюджетінен 384,2 млрд. теңге
қарастырылған.Тек IT мен шектеліп қоймай , жаңа технологиялар ресурстарды игеру үшінде
қажет. Елбасы жолдауындағы 3 ші бағытында «Ақылды технологиялар» – агроөнеркəсіп кешенін
қарқынды дамыту мүмкіндігі деп айтылған. Өйткені елімізде табиғи ресурстар өте көп. Осы
мақсатта жақында өткен Үкімет отырысында ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің
агроөнеркəсіптік кешендегі еңбек өнімділігін арттырудың негізгі екі бағыты көрсетілді.
Ауылшаруашылық алқаптардың электрондық карталары, нақты метеодеректер, сенсорлар жəне
датчиктер, ғарыш мониторингі жəне т.б. деректерді пайдалана отырып,
агроқұрылымдардазаманауи нақты технологияларды енгізудің экономикалық моделін əзірлеу;
университеттермен, ғылыми-зерттеу институттарымен, сондай-ақ ауыл шаруашылығына
инновациялық технологияларды əзірлейтін, цифрландырумен айналысатын əлемдік
компаниялармен бірлесе отырып, пилоттық шаруашылық иелерін, яғни фермерлерді оқыту; Біз
ауылшаруашылық саласын «Ақылды технологиялар» технологиялар арқылы дамытпай үлкен
көрсеткіштерге жете алмаймыз. Бүгінгі заманның фермерлері өздері өндірген өнімнің нарықта
бəсекеге қабілетті болуы, оның қаншалықты сұранысқа ие болатыны туралы дұрыс болжам жасай
білуі – ақылды технологияларды игеру арқылы іске асырылады. Мысалы, дамыған елдерде
цифрлік жүйелерді кеңінен қолдану арқылы өздерінің экономикалық өсімін 80-85% дейін
арттырып отыр. IТ-технологияны өндіріске енгізу – шығындарды 20% азайтады екен. Қазіргі кезде
қазақстандық фермерлер GPS-жүйелері, мобильді қосымшалар, жоғары технологиялық датчиктер,
алгоритмдер, спутниктік бақылау сияқты цифрлық технологияларды кеңінен қолданысқа енгізуі
қажет. Ол үшін заманауи талап пен мақсаттарға сай келетіндей үздіксіз білім беру жүйесі болуы
керек. 2016-2017 оқу жылында  жоғары оқу орындарына 138378 студент қабылданды сонын
ішінде 8 мың адам технологиялық мамандықта оқиды, жалпы студенттердін 5,8% құрайды.Қорыта
келгенде біздін ең басты мақсатымыз осы технологияны игере алатын білікті мамандар
дайындауымыз қажет.
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