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КАЗНУ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ВУЗ СТРАНЫ, 
ПОЛУЧИВШИЙ «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ» ПРЕВОСХОДСТВА 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ «QS STARS»

Новости КазНУ

Чигамбаева Н.Н.,
ассистент кафедры теплофизики и технической физики
Оспанова Ш.С.,
старший преподаватель, доктор PhD 
кафедры теплофизики и технической физики
Нурмуханова А.З.,
к.т.н., старший преподаватель кафедры теплофизики  
и технической физики 
физико-технического факультета 
КазНУ имени аль-Фараби

QS Stars ‒ это рейтинговая система, которая предоставляет 
подробный обзор учреждений, позволяющий определить, какие уни-
верситеты являются лучшими в конкретных вопросах, охватывающих 
исследования, возможности трудоустройства, преподавание, прочность 
программы, инфраструктуру, социальную ответственность, интернацио-
нализацию, передачу знаний, а также ранжирование по предмету 
специалиста.

QS Stars понимает, что университеты отличаются друг от друга, и 
поэтому их необходимо оценивать по целому ряду категорий, которые 
распознают различные сильные стороны, в связи с чем он использует 
широкий диапазон индикаторов для измерения эффективности 
учреждения.

В методологии, используемой для QS Stars, университеты 
оцениваются в десятках показателей по не менее восьми категориям. 
После оценки университеты получают общий результат Star, который 
колеблется от 0 до 5+ звезд, в зависимости от количества очков, 
полученных в результате оценки.

Одна звезда
‒ типичный однозвездочный университет установил все ключевые 

компоненты, необходимые для обеспечения хорошего стандарта 
образования для его учеников и, во многих случаях, оснований для 
создания сильной внутренней репутации. В течение последних 20 
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лет часто учреждается однозвездочное 
учреждение и будут внедрять необходимые 
руководящие структуры, чтобы перейти на 
следующий уровень.

Две звезды
‒ типичный двухзвездочный университет 

активно участвует в исследованиях и 
имеет установленную внутреннюю репу-
тацию. Учреждение является ключевой 
частью его местного сообщества и часто 
начинает рассматривать международные 
возможности.

Три звезды
 ‒ типичный трехзвездочный университет 

хорошо известен на национальном уровне 
и, возможно, также начал привлекать 
международное признание. Этот институт 
поддерживает авторитетный уровень иссле-
дований, и его выпускники привлекательны 
для работодателей.

Четыре звезды
‒ типичный четырехзвездочный универ - 

ситет является международным, демонстри-
руя превосходство как в исследованиях, 
так и в учении. Учреждение обеспечивает 
отличную среду для студентов и препо-
давателей.

Пять звезд
‒ типичное пятизвездочное учреждение, 

как правило, мирового класса в самых 
разных областях, пользуется отличной 

репутацией и имеет передовые средства и 
всемирно известные научно-педагогические 
факультеты.

Пять звезд +
‒ типичный пятизвездочный + институт 

‒ это не просто мировой класс, а транс-
цендентное глобальное стремление. Пять 
звезд + могут применяться в равной степени 
к передовым в мире всеобъемлющим и 
специализированным учреждениям.

По результатам независимой оценки, 
проведенной агентством QS в 2018 году, 
КазНУ имени аль-Фараби стал первым вузом 
Казахстана и единственным в Центрально-
Азиатском регионе, получившим «Четыре 
звезды» превосходства в рейтинге «QS 
Stars Development Road map».

Присвоение знака превосходства QS 
«Четыре звезды» означает, что КазНУ 
имеет высокую международную репутацию 
и демонстрирует лидерские позиции в 
глобальном научно-образовательном про - 
стран стве. Звезды превосходства демонст-
рируют сильные стороны университета 
и помогают ориентироваться партнерам 
и желающим поступить на обучение при 
выборе вуза. 

Следует отметить, что только пять вузов 
стран СНГ имеют четыре звезды QS – КазНУ 
имени аль-Фараби и четыре университета 
из России. 
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Новости КазНУ

Куйкабаева А.А.,
Зульбухарова Э.М.,
жылуфизикасы және техникалық физика
кафедрасының аға оқытушылары, PhD

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ КІТАПХАНА  
ҰЖЫМЫНА МЫҢ АЛҒЫС!

Көлемі үлкен, іші жылы, кітапханаға 
келуші студенттер мен ұстаздарға арналған 
асханамен, интернет класстармен, оқу зал - 
дарымен қамтылған кітапхананың артық-

шылықтары мен атқаратын қызметтерін 
kaznu.kz сайтындағы мәліметтерге 
сүйене отырып, 1-суреттегі сызбада  
келтірілді. 

1-сурет – Әл-Фараби кітапханасының артықшылықтары мен атқаратын қызметтері
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Қазақ ұлттық университетінің мақтаныш - 
тарының бірі болып табылатын Әл-Фараби 
атындағы кітапхана 1934 жылы универ ситеттің 
құрылуымен қатар ашылған. 2004 жылдың 
8 қыркүйегінде Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаев пен сол кез-
дегі Чехия Президенті Вацлав Клаус 
университеттің 70 жылдық мерейтойына 
арналған салтанатты іс-шараға қатысып, 
ғылыми кітапханасының жаңа ғимаратының 
іргетасын қалады. 2012 жылы кітапхана 
жалпы ауданы 17 856,6 м2 құрайтын, шығыс 
стилінің нақыштары жаңа технологиялар-
мен және коммуникациялық шешімдермен 
үйлесім тапқан, Ор талық Азияда теңдесі жоқ 
заманауи ғима ратқа көшті.

Жыл бойы университет студенттері 
мен қонақтарына кітапхана ішіндегі мұра-
жайларға экскурсиялар жүргізіліп тұратын 
дәстүр бойынша ҚазҰУ қызметкерлерінің 
балаларына арналып 1 маусымда “Парасат” 

кәсіподағының ұйымдастыруымен өткізілген 
іс-шараға белсене қатысты. Қызметкерлердің 
балалары ата-аналарының осындай үлкен 
университетте жұмыс істеп жатқандарын 
мақтан тұтатындарын жасырмады. Ата-
аналар кітапхана директоры Туенбаева 
Қалима Төлеубайқызы мен өте жоғары 
деңгейде экскурсия жүргізген Рафкатова 
Лаура Рафкатовнаға алғыстарын білдірді. 

Осы бір қадірлі ғимараттың ішіне кір - 
геннен өте жылылық сезіледі. Қызмет-
керлердің жылы шырайлы жүздері, келген 
адамға көрсетер қызметтері, шынайы 
ниет тері кез келген адамның оқуға деген 
қызы ғушылығын арттырады. Физика-тех-
никалық факультеті, жылуфизикасы және 
техникалық физика кафедрасы ұжымының 
лицензия алуға бағытталған жұмыстары 
барысында кітапхана қызметкерле-
рінің ерен еңбегіне айтар алғыстары  
шексіз. 
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олиМПиаДа «алЬ-ФараБи» 

Сариева А.К., п.ғ.к., доцент м.а.,
жылуфизикасы және техникалық физика кафедрасы 

ЖЫЛУЛЫҚ БАЛАНС ТЕҢДЕУІНЕ БЕРІЛГЕН ЕСЕПТЕРДІ 
ШЫҒАРУДЫҢ АЛГОРИТМДЕРІН ҚАРАСТЫРУ 

 
 
 
 
 
 
 
Орта мектептің физика курсында 

жылулық баланс теңдеуіне берілетін 
есептер негізінен 8 сыныпта беріліп, 10 
сыныпта молекула-кинетикалық теорияны 
өту кезінде өте қысқа түрде қарас-
тырылады.  

Оқушыларға есептерді шешуді жете 
түсінікті əдіспен, шығындалған еңбек пен 
уақытты едəуір мөлшерде қысқартуға 
мүмкіндік беретін əдіс-тəсілдерді үйрету 
маңызды. Жалпы жылулық баланс тең-
деуіне берілетін есептерде бірнеше дене-
лердің əсерлесуі сипатталады жəне бір-
қатар жылулық процестер жүріп жатады, 
сондықтан, оқушылар есеп шартын жазу 
кезінде, қай денеге қатысты қандай 
физикалық шаманың берілгеніне қатысты 
шатасады. Есеп шартында берілгендердің 
көп болуы, көп жағдайда оқушылардың 
күрделі емес есептердің өзін шығаруда 
қиналатындарын көрсетеді.  

Сондықтан мақалада осы тақырып 
бойынша есептерді шығарудың түрлі 
алгоритмдері қарастырылады. Есепті шы-
ғару үшін ең алғашқы талап ‒ есептің 
шартын оқу жəне есеп мəтінінде қанша 
дене кездесетінін анықтау; есеп шартын 
бағандарға бөлу жəне əрбір бағанды 
берілген денемен атау; əрбір дене қандай 
процеске түсетінін анықтау, сəйкес 
бағандарға қажетті барлық физикалық 
шамаларды жазу; əр бағанның астына 
берілген денемен болып жатқан процесті 
сипаттайтын формулаларды жазу; кей 
шарттарда жылу мөлшерін табу үшін əр 
формуланың алдына, егер дене жылуды 
жоғалтатын болса стрелканы жоғары, ал 
дене жылуды жұтатын болса, стрелканы 
төмен бағыттап қою; энергияның сақталу 
заңы негізінде жылулық баланс теңдеуін 
құрастыру; белгісіз шаманы табу, берілген 
шамалардың мəнін қойып, жауабын алу; 
қажет жағдайда өлшем бірліктерімен 
есептеулер жасау. 

Келесі есептерді қарастырайық.  
1.Темір бұйым 800 °С темпера-

турадан 0°С температураға дейін 
суытылып, 0°С температурадағы мас-
сасы 3 кг мұзды ерітті. Осы бұйымның 
бөлетін энергиясы толығымен мұзды  

 

 
 
 
 
 
 
 

ерітуге жұмсалса, оның массасы қандай 
болғаны?  

Есеп шарты келесі алгоритммен 
жазылады:  

Берілгені: 
Темір Мұз 
t₁=800°С m₂=3кг 
t₂=0°С, λ=34*10⁴Дж/кг 
с₁=460Дж/кг*°С 
m₁-? 
Шешімі. Жылуды жоғалтатын жəне 

жылуды жұтатын денелер үшін теңдеулер:  
 

↑Q₁= с₁ m₁( t₁- t₂) 
↓Q₂=λ m₂ 

 
Əр дене қандай процеске түседі? 

Темір суиды, мұз ериді.  
Жылулық баланс теңдеуі келесі түрде 

жазылады:  
 

Q₁=Q₂ 
с₁ m₁( t₁- t₂)= λ m₂ 

 
белгісіз шаманы табамыз: 

 
m₁= λ m₂/с₁( t₁- t₂) 

m₁=2,8 кг 
 
Қорытылған формуланың дұрыстығын 

тексеру үшін өлшем бірліктермен есептеу-
лерді міндетті түрде орындау қажет.  

 
[Дж*кг*кг*°С/Дж*кг*°С=кг] 

 
2. Массасы 300 г болат ыдысқа 17°С 

температурадағы 1,5 л су құйылды. Суға 
массасы 200 г ылғал қар салынды. Қар 
ерігеннен кейін 7°С температура орнық-
ты. Қар құрамында қанша су болған?  

Есептің шарты келесі алгоритммен 
жазылады:  

Берілгені: 
Су, ылғал қар 
m₁=0,3кг m₂=1,5кг m₃+m₄=0,2кг 
t₁=17°С t₁=17°С t₃=0°С  
t₂=7°С t₂=7°С t₂=7°С 
с₁=460Дж/кг°С с₂=4200 Дж/кг°С 

λ=334*10³Дж/кг 
с₂= 4200 Дж/кг°С  
m₄-? 
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Шешімі. Жылуды жоғалтатын жəне 
жылуды жұтатын денелер үшін теңдеулер:  

 
↑Q₁=с₁m₁(t₁-t₂) 
↑ Q₂=с₂m₂ (t₁-t₂) 

↓Q₃=λm₃ 
↓Q₄=с₂( m₃+m₄)(t₂-t₃) 

 
 
 
Əр дене қандай процеске түседі? 

Болат ыдыстағы су суиды, қар ериді.  
Жылулық баланс теңдеуі келесі түрде 

жазылады:  
 

Q₁+Q₂=Q₃+Q₄ 
с₁m₁(t₁-t₂) + с₂m₂ (t₁-t₂) = λm₃+ с₂ 

(m₃+m₄)(t₂-t₃) 
 

белгісіз шаманы табамыз:  
 

m₃=[ с₁m₁(t₁-t₂) + с₂m₂ (t₁-t₂) - с₂ 
(m₃+m₄)(t₂-t₃)]/λ 
m₃=0,023кг=23г 

[(Дж*кг*°С/кг*°С+ Дж*кг*°С/кг*°С- 
Дж*кг*°С/кг*°С)кг/Дж=Дж*кг/Дж=кг] 
 
Есептерді осы тұрғыдан шығару есеп 

шартын жазу барысында-ақ жылулық ба-
ланс теңдеуінің оңай құрастыруына алып 
келеді. Оқушылар осы алгоритмді бас-
шылыққа ала отырып, кез келген күрделі 
есептерді де шатаспай шығаратын 
болады.  

Осы тақырып бойынша берілетін 
есептер басқаша да талдауларды қажет 
етеді. Жəне қажет жағдайда графикалық 
кескіндеумен де түсіндіріледі. Келесі есеп-
тердің шығарылу алгоритмдерін қарас-
тырайық.  

3. Мұздың үстіне қойылған, тем-
пературасы 200С балқыған алюминий 

кубы оған толығымен енді. Кубтың 
бастапқы температурасын анықтаң-
дар. Салқындау кезіндегі кубтың көле-
мінің өзгерісін ескермейміз. 

Берілгені: 
Мұз, алюминий куб  
t₁=20 0С=T1=273 K  
с₁=460Дж/кг*°С 
с₁=2100 Дж/кг°С  
с₂=900 Дж/кг°С  
λ=334*10³Дж/кг 
Т₂=?  
Есепті шешудің бұл алгоритмі 

бойынша кеңірек талдау жасалады.  
Шешімі. Есептің шартынан мұзды 

еріту үшін алюминий кубтың бастапқы 
температурасы едəуір жоғары болуы тиіс 
екені көрініп тұр. 

Q1 – мұзды балқу температурасына 
дейін қыздыру үшін мұзға берілген жылу 
мөлшері;  

Q2 – мұзды балқыту үшін мұзға беріл-
ген жылу мөлшері; 

Q3 – кубтың мұздың балқу темпера-
турасына дейін салқындау кезінде берген 
жылу мөлшері. 

Жылу алмасуда тек мұз бен куб 
қатысатынын ескере отырып, жылулық 
тепе-теңдік теңдеуін құрайық: 

 
Q1+Q2=Q3 

 
Q1=с1т1(Тқат - Т), Q2=λm1, Q3=с2т2(Т2- 

Тқат) есепке алып жоғарыдағы теңдеуді 
өрнектейік: 

 
с1т1(Тқат -Т)+ λm1=с2т2(Т2- Тқат) 

 
m1=ρ1V жəне m2=ρ2V болғандықтан 

бұл теңдеу келесі түрде жазылады: 
с1 ρ1 V(Тқат –Т1)+ λ ρ1 V=с2 ρ2V(Т2- Тқат) 
(V – кубтың көлемі), бұдан 

 

,)(

22

1111
2 кат

кат Т
с
ТТсТ 





  

 

KKKТ 415253
107,21088,0

109,0103,3)253273(109,0101,2
33

3533

2 



  

 
 

Өлшем бірліктерімен есептеулер жа-
сау арқылы температура бірлігін анықтау 
қиын емес.  

4. 00С температурада жылу сыйым-
дылығы 0,63 кДж/К ыдыста 0,5 л су жəне 
250 г мұз жатыр. 1000С температурада 

90 г су буын суға жібергеннен кейін 
температурасы қандай болады? 

Есеп шарты келесі алгоритммен 
жазылады:  

Берілгені: 
С1=0,63 кДж/К=0,63·103Дж/К;  
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V2=0,5 л=5·10-4 м3;  
m3=250 г=0,25 кг;  
 m4=90 г=0,09 кг;  
Тбал3=273 К; Ткон4 = 373 К 
Ө=? 
Шешімі. Жылу алмасуға төрт дене 

қатысады. Жылуды алған сайын, су 
қызады; мұз ериді, ал балқыған мұз 
қызады; ыдыс қызады. Жылуды берген 
сайын, бу суға конденсацияланып одан 
кейін суиды. Жылу берілген соң ыдыста Ө 
температурасы белгіленеді, осы тем-
ператураны табу қажет. 

Белгілейміз  

Q1=∆U1=С1(Ө-Тбал3) жəне 
Q2=∆U2=с2m2(Ө-Тбал3) – жылу мөлшері, су 
жəне ыдыс арқылы алынған;  

Q3=Σ∆U3=m3λ3 +с3m3(Ө-Тбал3) – Ө 
температураға дейін қызған жəне мұздың 
балқыған кездегі жылу мөлшері. 

Жылу балансының теңдеуін құрайық: 
 

Q1+Q2+Q3=Q4. 
 

Оған мына өрнекті қойсақ Q1,Q2,Q3, 
жəне Q4: 

 
С1(Ө-Тбал3)+с2ρ2V2 (Ө-Тбал3)+m3λ3+с2 m3 

(Ө-Тбал3)=m4r4+с2m4(Ткон4-Ө), 
 

осыдан  
 
 

3342221

3322442333144

)(
)(

mcmVсС
TmVTmcmTCrm балконкон







  

  КК

К

310
25,0101,2)09,010510(1019,41063,0

273)25,010510(37309,01019,4
25,0101,2)09,010510(1019,41063,0

1035,325,02731063,0106,2209,0

34333

433

34333

535


















 

 
Өлшем бірліктерімен есептеулер жа-

сау арқылы [Ө] ≈ К екенін дəлелдеу қиын 
емес.  

5. Ішінде –8°С температурадағы мұ-
зы бар, массасы 100 г алюминий кало-
риметрге массасы 200 г қатты қызды-
рылмаған су буы жіберілді. Калориметрде 
24 °С температура орныққан болса, 
мұздың қандай мөлшері алынған?  

Бұл есептің талдауы мен шығарылуы 
жоғарыдағы алгоритмге сай келесідей 
болмақ.  

Берілгені:  
Бу Мұз Калориметр  
t₁= - 8 °С  
t₂=24°С  
m₁=0,1 кг  

m₂=0,2 кг 
с₁=460Дж/кг°С  
с₂=4200 Дж/кг°С  
λ=334*10³Дж/кг 
mмұз-? 
Шешімі. Жылу алмасуға төрт дене 

қатысады. Жылу алмасуға қатысатын 
денелер үшін барлық процестердің 
сипатталуы келесідей. Жылу алмасу су 
буының жылуды беруімен, ал мұз бен 
калориметрдің жылуды алуы нəтижесінде 
жүзеге асады.  

Есеп шартына сəйкес – мұз 0 °С 
температураға дейін қызады, ериді жəне 
пайда болған мұзды су 24 °С тем-
ператураға дейін қызады: 

 

субусубббmбу tсуmСtСQ  ,
 калалалм tmСQ 

 

калориметр –8 °С температурадан 24 °С 
температураға дейін қызады; – су буы 
конденсацияланады (100 °С); пайда  
болған су 24 °С температураға дейін 
суиды:  

 

субубусубуcyбу tmСmrQ ,  
 

Оқушылар үшін көп жағдайда күрделі 
болып табылатын осындай есептердің 
графикалық тұрғыдан түсіндірілуі олардың  
есеп мазмұнына терең бойлап, ой қо-
рытуларына, нəтижесінде білімінің терең-
деуіне əкелері сөзсіз. Осы есептегі бөліп 
көрсетілген, яғни нəтижесінде бу жылуды 
беретін, ал мұз бен калориметр жылуды 
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алатын процестердің графикалық түсін-
дірілуін қарастырайық. Мұнда əрбір де-
немен өтетін жылу процестері кесінді 
сызықтармен кескінделген. Əрбір бөлік 
нақты бір процесті сипаттайды:  
 

  
 
– калориметр (алюминий) қызады:  
Qал (қ); 
– қатты қыздырылмаған су буы кон-

денсацияланады, конденсацияланған су 
суиды:  

Qбу-кон + Q(бу-су)суу; 
 
– мұз қызады, ериді жəне пайда бол-

ған мұзды су қызады:  
 

Qмқ + Qм-еру + Q(лбу-су)қ; 
 
Графиктегі сызықтың кесінділері тем-

пература осіне қатысты перпендикуляр (t = 
const) немесе бұрышпен (t const) ор-
наласқан. Барлық жылулық процестерді 
температураның өзгерісіне қатысты екі 
түрдегі процестерге топтаймыз:  

– тұрақты температурада өтетін балқу 
(қатаю) жəне булану (конденсация); 

– температураның өзгеруімен өтетін 
қыздырылу жəне суу:  

Бірінші процестер аналитикалық түрде 
жалпы формуламен сипатталады: 

  
 Q = km,  

мұнда k – λ немесе r.  
 
Екінші процестер мына формуламен 

сипатталады: 
 

Q = cm ∆t. 
 

Жылу алмасуға қатысатын денелер 
үшін барлық процестердің сипатталуынан 
кейін жылулық баланс теңдеуі келесідей 
болмақ:  

 
Qбу-кон + Q(бу-су)суу = Qалқ + Qмқ+  

Qм-еру + Q(м-су)қ; 
 

mбуrбу+cсуmбуtбу=calmaltal+ 
cмmмtм+mмλм+c суm мt су 

 
белгісіз шаманы табамыз, яғни mм қатысты 
шығарсақ: 
 

mмұз= �бу�бу��су�су��бу����������� 
����������������

 

 
mмұз =1,16 кг 

 
Өлшем бірліктерімен есептеулер ар-

қылы масса бірлігін табу қиын емес.  
Сонымен, есептерді шығарудың осы 

алгоритмдерін меңгертуде оқушылардың 
физика заңдарына терең бойлап, қара-
пайымнан күрделі есептерге өту арқылы 
олардың физикалық білімдерін шыңдай-
тындары сөзсіз.  

 
 

Əдебиет 
 
1. Сариева А.К. Физикалық есептердің дамытушылық функциясын арттыру 

мəселелері // Білім. Образование. − Алматы. − № 5. − 2007. 33-36 бб. 
2. Савченко Н.Е. Задачи по физике с анализом их решения. ‒ М., 2000. ‒ 320 с. 
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профессор, председатель жюри по химии,
Калабаева М.К., кандидат химических наук, 
доцент, член жюри по химии

ЗАДАЧИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО (III) ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 
АЛЬ-ФАРАБИ-2018 ПО ХИМИИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
№3-1-аль-Фараби-2018. Расчеты по 

уравнениям. 
Навеску соединения железа с серой 

сожгли в избытке кислорода. Газ, выде-
лившийся при сжигании, обесцвечивает 400 
мл 0,2 М раствора перманганата калия, 
подкисленного серной кислотой. Твердый 
остаток сжигания растворяется в 30 г 
36,5%-ной соляной кислоты. Установите 
формулу соединения и массу навески. 
Коэффициенты уравнения реакции с пер-
манганатом подберите методами электрон-
ного баланса и полуреакций.  

Решение: 
Газ, выделяющийся при сжигании сое-

динения железа с серой в избытке кисло-
рода, это – SO2, а твердый остаток ‒ Fe2O3: 

 
2FeS2+ ����

� O2 = Fe2O3 + 2xSO2↑ 
 

Уравнение реакции выделившегося 
газа с перманганатом калия в кислой среде: 

 
5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O = K2SO4 + 2MnSO4 

+ 2H2SO4 
 
Количество прореагироовавшего KMnO4: 

 
ν(KMnO4) = Vp-p(KMnO4)×CM = 0,4 л × 0,2 

моль/л = 0,08 моль. 
 
В соответствии с уравнением реакции:  

 
ν(SO2) = 2,5ν(KMnO4) = 2,5×0,08 моль = 0,2 

моль. 
 

ν(S) = ν(SO2) = 0,2 моль. 
 
Уравнение реакции растворения твер-

дого остатка в HCl:  
 

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество израсходованной соляной 

кислоты: 
 

ν(HCl) = �(���)
�(���) =

�� ��,��� �
��,� ��моль = 0,3 моль. 

 
Количество прореагировавшего Fe2O3: 

 
ν(Fe2O3) = �(���)

�  =�,� моль
� = 0,05 моль. 

Количество атомов железа: 
 

ν(Fe) = 2ν(Fe2O3) = 2×0,05 моль = 0,1 моль. 
 
Соотношение количеств атомов железа 

и серы: 
 

ν(Fe) : ν(S) = 0,1 моль : 0,2 моль = 1:2. 
 
Следовательно, формула соединения – 

FeS2, это – пирит.  
Количество пирита в навеске:  

 
ν(FeS2) = ν(Fe) = 0,1 моль. 

 
Его масса:  

 
m(FeS2) = ν(FeS2)×М(FeS2) = 0,1 моль×120 

г/моль = 12,0 г. 
 
№3-2-аль-Фараби-2018. Растворы. 
Под стеклянным колпаком поместили в 

открытых сосудах 300 г насыщенного 
раствора сульфата магния и 30 г раствора 
безводного сульфата натрия. В результате 
поглощения паров воды сульфат натрия 
превратился в кристаллогидрат Na2SO4· 
10H2O. Определите массу кристаллогидра-
та сульфата магния MgSO4·7H2O, выпав-
шего из раствора после окончания гид-
ратации сульфата натрия. Растворимость 
сульфата магния равна 35,5 г на 100 г воды.  

Решение: 
Количество безводного сульфата 

натрия равна: 
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ν(Na2SO4) = �(������)
�(������) =

�� �
��� ��моль =

0,211 моль. 
 
Количество поглощенного сульфатом 

натрия воды: 
 

ν(H2O) = 10ν(Na2SO4) = 10×0,211 моль = 
2,11 моль. 

 
Массовая доля MgSO4 в насыщенном 

растворе сульфата магния: 
 

(Na2SO4) = �
����� = ��,� �

���,� � = 0,262. 
 
Масса MgSO4 в исходном растворе 

составляла: 
 
m(MgSO4) = m(р-р.)×(MgSO4) = 300 

г×0,262 = 78,6 г. 
 
Если из раствора выпало х моль 

MgSO4·7H2O, то масса MgSO4 в конечном 
растворе составит: 

 
m(MgSO4) = 78,6 г - х×М(MgSO4) =  

(78,6 – 120х) г. 
 
Масса конечного раствора: 

 
m(раствора) =m(нач) - m(H2O) - m(осадка)  

= 300 – 2,11×18 - х×М(MgSO4·7H2O) =  
262 – 246х. 

 
Массовая доля сульфата магния: 

 
(MgSO4) = �(����� )

�(��.)  = ��,������
�������� = 0,262.  

 
Откуда: х = 0,179 моль. 

 
Масса кристаллогидрата сульфата 

магния: 
 

m(MgSO4·7H2O) = 246х = 246 г/моль×0,179 
моль = 44,0 г. 

 
№3-3-аль-Фараби-2018. Расчеты по 

уравнениям неорганических реакций. 
После растворения смеси нитрата се-

ребра и хлорида натрия в воде масса обра-
зовавшегося осадка оказалась в два раза 
меньше массы солей в полученном растворе. 
Определите массовые доли солей в исходной 
смеси, если известно, что в полученном 
растворе отсутствуют хлорид-ионы.  

Решение: 
Пусть в исходной смеси было х моль 

AgNO3 и у моль NaCl. 
Уравнение реакции: 
 

х моль у моль у моль 
AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgCl↓ 

 170 г/моль 58,5 г/моль 85 г/моль 143,5 г/моль 

 

m(AgCl) = �(�����) � �(�����)
�  143,5y = ���(� � �) � ���

�  Откуда: у = 0,46х 

 
Масса смеси: 

 
m(смеси) = x · M(AgNO3) + y · M(NaCl) = 170x + 0,46x · 58,5x = 196,9x. 

 
Массовые доли солей в смеси: 
 

(AgNO3) = �(�����)
�(�м��и) = ����

���,�� = 0,863 или 86,3%. 
 

(NaCl) = �(����)
�(�м��и) = ��,��

���,�� = 0,137 или 13,7%. 
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№3-4-аль-Фараби-2018. Расчеты по 
уравнениям органических реакций 

При пропускании сухого хлороводорода 
в смесь анилина, бензола и фенола вы-
деляется осадок массой 5,18 г. После 
отделения осадка на нейтрализацию филь-
трата было затрачено 8.00 г 10%-ного 

раствора гидроксида натрия. Газ, выделяю-
щийся при сжигании такого же количества 
смеси, образует при пропускании через 
известковую воду осадок массой 90 г. 
Рассчитайте массовые доли веществ в 
исходной смеси.  

 
Решение: 
С хлороводородом реагирует только анилин: 
 0,04 моль 0,04 моль 
С6H5NH2 + HCl = С6H5NH2·HCl↓ 
 63 г/моль 129,5 г/моль 

ν(С6H5NH2·HCl) = �(C�H�NH�C�)
M(C�H�NH�C�) =

�,�� �
���,� ��моль = 0,04 моль 

Со щелочью реагирует только фенол: 
0,02 моль 0,02 моль  
С6H5ОН + NaOH = С6H5ONa + H2O 
40 г/моль 

ν(NaOH) = �(����)
�(����) =

�,����,� �
�� ��моль = 0,02 моль 

Количество диоксида углерода всегда будет в 6 раз больше количества смеси: 
С6H5R + [O]  6CO2 

Уравнение реакции диоксида с известковой водой: 
СО2 + Са(ОН)2 = СаСО3↓ + H2O 

ν(СаСО3) = �(СаСО�)
�(СаСО�) =

�� �
��� ��моль = 0,9 моль 

ν(С) = ν(СаСО3) = 0,9 моль 
ν(смеси) =0,9 моль/6 = 0,15 моль. 
Количество бензола в смеси: 
ν(С6Н6) = 0,15 – (0,04 + 0,02) = 0,09 моль. 
 
Массы веществ в смеси: 
m(С6H5NH2) = ν(С6H5NH2)×М(С6H5NH2)= 0,04 моль×93 г/моль = 3,72 г 
m(С6H5OH) = ν(С6H5OH)×М(С6H5OH) = 0,02 моль×94 г/моль = 1,88 г 
m(С6H6) = ν(С6H6)×М(С6H6) = 0,09 моль×78 г/моль = 7,02 г. 
Общая масса исходной смеси:  

3,72 г + 1,88 г + 7,02 г = 12,62 г. 
Массовые доли веществ в смеси: 
(С6H5NH2) = �(C�H�NH�)

�(смеси)  = �,�� �
��,���� = 0,295 (или 29,5%) 

(С6H5ОН) = �(C�H�ОН)
�(смеси)  = �,����

��,���� = 0,149 (или 14,9%) 

(С6H6) = �(C�H�)
�(смеси) =

�,�� �
��,�� � = 0,556 (или 55,6%). 

 
№3-5-аль-Фараби-2018. Цепочки неорганических реакций. 8 баллов. 
Приведите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующую цепочку превращений: 
 

NOANaNO2BHNO2CLi3N  D  NO 
 
Решение: 

1 2NO + O2 = 2NO2 1 балл 
2 4NO2 + O2 + 4NaOH = 4NaNO3 + 2H2O 1 балл 
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3 2NaNO3 = 2NaNO3 + O2↑ 1 балл
4 NaNO2 + HCl = NaCl + HNO2 1 балл
5 HNO2 + NH3 = N2 + 2H2O 1 балл 
6 N2 + 6Li = 2Li3N 1 балл
7 Li3N + 3H2O = 3LiOH + NH3 1 балл 
8 4NH3 + O2 = 4NO + 6H2O 1 балл

 
№3-6-аль-Фараби-2018. Цепочки органических реакций. 6 баллов. 
С помощью каких реакций можно осуществить превращения по схеме:  
 
СН3СООNa→CH3 – CH3→CH2=CH2→ CH2Br– CH2Br → CH≡CH→KOOC – COOK 
 
 
Решение.  
Для получения этана из ацетата 

натрия воспользуемся синтезом Кольбе: 
электролизом водного раствора соли 
карбоновой кислоты (см. способы полу-
чения алканов):  

  

2СН3СООNa + 2Н2О  электролиз
 CH3 

– CH3+Н2O +2NaHCO3 
 
Для превращения этана в этен осу-

ществим реакцию дегидрирования: 
  

CH3 – CH3  Nit ,
 CH2 = CH2 + Н2 

 
Для получения дигалогеналкана из 

алкена воспользуемся реакцией броми-
рования:  

 
CH2=CH2 +Br2→ CH2Br– CH2Br 

 
Для получения этина из дибромэтана 

необходимо осуществить реакцию де-
гидрогалогенирования, для этого исполь-
зуют спиртовый раствор КОН:  

  
CH2Br– CH2Br + 2КОНспирт. р-р→ CH≡CH + 

2КВr +2Н2О 
 
Этин обесцвечивает водный раствор 

KMnO4: 
 

3CH≡CH +8KMnO4→3KOOC –COOK + 
8MnO2 +2КОН +2Н2О 

 
Введение в молекулу четырех ато-

мов кислорода соответствует потере 8 
электронов, поэтому перед MnO2 cтавим 
коэффициент 8. Mn меняет степень 

окисления от +7 до +4, что соответствует 
приобретению 3-х электронов, поэтому 
перед органическим веществом ставим 
коэффициент 3. 

Обратите внимание на уравнения 
реакций 1 и 5: синтез Кольбе и окис-
ление алкинов водным раствором пер-
манганата калия. 

Примечание: 
В кислой среде перманганат-ион 

восстанавливается до Mn2+, а этин 
окисляется до щавелевой кислоты: 
5CH≡CH +8KMnO4 +12H2SO4 →5HOOC – 

COOH +8MnSO4 +4К2SO4 +12Н2О 
 
№3-7-аль-Фараби-2018. Расчеты 

по уравнениям неорганических реак-
ций. 

Смесь двух газов А и В пропустили 
через нагретую трубку с веществом С 
черного цвета. При этом из трубки 
выделялся только газ А, а порошок С 
полностью превратился в красное 
вещество D, причем масса D составила 
80% от плотности газа на выходе из 
трубки, однако объемы исходной газовой 
смеси и конечного газа, измеренные при 
одинаковых условиях, были равны. 
Определите вещества А – D и объемные 
доли газов в исходной смеси.  

Решение: 
Превращение черного вещества С в 

красное вещество D напоминает восста-
новление оксида меди по схеме: а г с г 

 
CuO + восстановитель = Cu 

80 г/моль 64 г/моль 

 
Изменение массы подтверждает это 

предположение: 
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с = �(��)�
�(���) =  ���

�� = 0,8a г 
 

Следовательно, восстановитель, ко-
торым является газ В, присоединяет 
кислород и образует вещество А. Такому 
условию удовлетворяют газы СО (В) и 
СО2 (А). 

1 моль 1 моль 
CuO + СО = Cu + СО2 

80 г/моль 64 г/моль 

 
Переходим к определению состава 

газовой смеси: 
По условию задачи из трубки выхо-

дит только газ А (СО2), его плотность 
равна: 

 
ρ(СО2 ) =�(СО�)

��
=  �� �

��,� л= 1,964 г/л 
 
По закону сохранения массы: 
 

ρ(исх.смеси) = 1,964 г/л×0,8 = 1,571 г/л 
Тогда средняя молярная масса 

исходной смеси равна: 
 

М(исх. смеси) = 22,4 л /моль ×  
1,571 г/л = 35,2 г/моль 

 

Рассмотрим образец смеси коли-
чеством 1 моль.  

Если обозначить ν(СО) = х моль, то 
ν(СО2) = (1 – х) моль 

Составляем математическое урав-
нение: 

 
28х + (44(1 - х) = 35,2,  
откуда: х = 0,55 моль 

 
Таким образом,  
 

(СО) = �(СО)
�  =�,�� моль

� моль  = 0,55 или 55% 
(СО2) = 100% - 55% = 45%. 

 
№3-8-аль-Фараби-2018. К 28,9 г 

смеси Fe, Cu и Al прилили избыток 
соляной кислоты, при этом выделилось 
14,56 л (н.у.) газа. Если такому же 
количеству смеси добавить раствор 
NaOH, то выделится 10,08 л (н.у.) газа. 
Определите массовые доли металлов в 
смеси. Какой объем газа выделится, если 
на исходную смесь подействовать 
холодной концентрированной азотной 
кислотой.  

 
Решение: 

Уравнения реакций с соляной кислотой Уравнения реакций с гидроксидом 
натрия: 

0,3 моль 0,45 моль 
2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2↑ 
27 г/моль 22,4 л/моль 

0,3 моль 0,45 моль 
2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑ 
27 г/моль 22,4 л/моль 

хмоль х моль 
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑ 
56 г/моль 22,4 л/моль 

 
ν(H2) = �(��)

��)  = ��,�� л
��,� л�моль = 0,45 моль 

Количество всего выделившегося 
водорода: 
ν(H2) = �(��)

��)  = ��,�� л
��,� л�моль = 0,65 моль 

отсюда: ν(Fe) = 0,2 моль. 

Тогда: 
ν(Al) = 2ν(H2)/3 = 0,3 моль 

m(Al) = 0,3 моль × 27 г/моль = 8,1 г 

Массы металлов в смеси: 
m(Al) = ν(Al) × M(Al) = 0,3 моль × 27 г/моль = 8,1 г 
m(Fe) = ν(Fe) × M(Fe) = 0,2 моль × 56 г/моль = 11,2 г 
m(Cu) = m(смеси) – (m(Al) + m(Fe)) = 28,9 г – (8,1 г + 11,2 г) = 9,6 г 
Массовые доли металлов в смеси: 
(Al) = �(��)

�(смеси) = �,� �
��,� � = 0,28 (или 28%) 

(Fe) = �(��)
�(смеси) = ��,� �

��,� � = 0,388 (или 38,8%) 
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(Cu) = �(��)
�(смеси) = �,� ���,� � = 0,332 (или 33,2%) 

С концентрированной азотной кислотой на холоду будет реагировать только медь, а 
алюминий и железо в этих условиях пассивируются.  
Cu + HNO3( ) = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O 
ν(Cu) = �(��)

�(��) =
�,���

�� �/моль = 0,15 моль 
V(NO2) = 2ν(Cu)×�� = 2 × 0,15 моль × 22,4 л/моль = 6,72 л  
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ӘЛ-ФАРАБИ – 2018 ОЛИМПИАДАСЫ СОҢҒЫ (ІІІ) 
САТЫСЫНЫҢ ЕСЕПТЕРІ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 3-1-əл-Фараби-2018. Теңдеу 

бойынша есептеу 
Темірдің күкіртпен қосылысын оттектің 

артық мөлшерінде жағады. Жағу кезінде 
бөлінген газ, 400 мл 0,2 М күкірт қыш-
қылымен қышқылдандырылған калий пер-
манганатының ерітіндісін түссіздендіреді. 
Жағудан қалған қатты қалдық 30 г 36,5%-
дық тұз қышқылымен ерітеді. Қосылыстың 
формуласын жəне массасын табыңыз. 
Калий перманганатымен жүргізілген реак-
ция теңдеуіндегі коэффициенттерді элек-
трондық баланс жəне жартылай-иондық 
əдіспен табыңыз.  

Шешуі: 
Темірдің күкіртпен қосылысын оттектің 

артық мөлшерінде жаққан кезде бөлінген 
газ, бұл – SO2 газы, ал қатты қалдық ‒ 
Fe2O3 болып табылады: 

 
2FeS2 +����

� O2 = Fe2O3 + 2xSO2↑ 
 
Бөлінген газдың қышқылдық ортада 

калий перманганатымен реакция теңдеуі: 
 

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O = K2SO4  
+ 2MnSO4 + 2H2SO4 

 
Реакцияға түскен KMnO4  мөлшері: 
 

ν(KMnO4) = Vp-p(KMnO4)×CM = 0,4 л × 0,2 
моль/л = 0,08 моль 

 
Реакция теңдеуіне сəйкес:  
 

ν(SO2) = 2,5ν(KMnO4) =  
2,5×0,08 моль = 0,2 моль 

 
(S) = (SO2) = 0,2 моль 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қатты қалдықтың НСІ еру реакция-

сының теңдеуі: 
 

Fe2O3 + 6HCI = 2FeCI3 + 3H2O. 
 
Жұмсалған тұз қышқылының мөлшері: 
 
ν(HCl) = �(���)

�(���) =
�� ��,��� �
��,� ��моль = 0,3 моль 

 
Реакцияға түскен Fe2O3 мөлшері: 
 
ν(Fe2O3) = �(���)

�  =�,� моль
� = 0,05 моль 

 
(Fe) = 2(Fe2O3) = 2 x 0,05 моль = 0,1 

моль 
 
Темір жəне күкірт атомдарының 

мөлшерлерінің қатынасы: 
 
(Fe) : 2(S) = 0,1 моль : 0,2 моль = 1:2 
 
Сəйкесінше қосылыстың формуласы – 

FeS2, бұл – пирит. 
Бастапқы өлшендідегі пириттің 

мөлшері: 
 
(FeS2) : (Fe) = 0,1 моль 
Оның массасы: 
 
m(FeS2) = ν(FeS2)×М(FeS2) = 0,1 

моль×120 г/моль = 12,0 г 
 
№3-2-əл-Фараби-2018. Ерітінділер. 
Төңкерілген шыны ыдыстың астына 

беті ашық ыдыстарға 300 г қаныққан 
магний сульфаты ерітіндісін жəне 30 г 
сусыз натрий сульфаты ерітіндісін орна-
ластырған. Су буларын сіңіру нəтижесінде 
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натрий сульфаты Na2SO4·10H2O кристал-
логидратына айналған. Натрий суль-
фатының гидратациялануы аяқталғаннан 
кейін ерітіндіден тұнбаға түскен 
MgSO4·7H2O кристаллогидратының мас-
сасын есептеңіздер. Магний сульфатының 
100 г судағы ерігіштігі 35,5 г. 

Шешуі: 
Сусыз натрий сульфатының мөлшері 

тең болады 
 
ν(Na2SO4) = �(������)

�(������) =
�� �

��� ��моль =
0,211 моль 

 
Натрий сульфатына сіңірілген судың 

мөлшері: 
 

ν(H2O) = 10ν(Na2SO4) = 10×0,211 моль = 
2,11 моль 

 
Магний сульфатының қаныққан ерітін-

дісіндегі MgSO4 массалық үлесі: 
 
(Na2SO4) = �

����� = ��,� �
���,� � = 0,262 

 
Бастапқы ерітіндідегі MgSO4 массасы: 
 

m(MgSO4) = m(ер.)×(MgSO4) = 300 
г×0,262 = 78,6 г 

 
Егер ерітіндіден х моль MgSO4·7H2O 

тұнбаға түссе, онда соңғы ерітіндідегі 
MgSO4 массасы тең болады: 

 
m(MgSO4) = 78,6 г - х×М(MgSO4) =  

(78,6 – 120х) г 

Соңғы ерітіндінің массасы:  
 

m(ерітінді) = m(бастапқы) - m(H2O) - 
m(тұнба) = 300 – 2,11×18 - 

х×М(MgSO4·7H2O) = 262 – 246х 
 
Магний сульфатының массалық үлесі: 
 

(MgSO4) = �(����� )
�(е��)  = ��,������

�������� = 0,262. 
 
Осыдан: х = 0,179 моль. 
 
Магний сульфаты кристаллогидра-

тының массасы: 
 

m(MgSO4·7H2O) = 246х = 246 
г/моль×0,179 моль = 44,0 г. 

 
№3-3-əл-Фараби-2018. Бейоргани-

калық реакция теңдеулері бойынша 
есептеулер. 

Күміс нитраты мен натрий хлориді 
қоспасын суда еріткенде түскен тұнбаның 
массасы түзілген ерітіндідегі тұздардың 
массасынан екі есе кем болған. Алынған 
ерітіндіде хлорид – иондарының жоқ еке-
нін ескере отырып, бастапқы қоспадағы 
тұздардың массалық үлестерін анық-
таңыздар. 

Шешуі: 
Қоспаның бастапқы құрамында х моль 

AgNO3 жəне у моль NaCl болсын. 
Реакция теңдеуі: 
 х моль у моль у моль 
AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgCl↓ 
 170 г/моль 58,5 г/моль 85 г/моль 143,5 г/моль 

 

m(AgCl) = �(�����) � �(�����)
�  143,5y = ���(� � �) � ���

�  Осыдан: у = 0,46х 

 
Қоспаның массасы: 
 

m(қоспа) = x · M(AgNO3) + y · M(NaCl) = 170x + 0,46x · 58,5x = 196,9x 
 
Қоспадағы тұздардың массалық үлесі:  
 

(AgNO3) = �(�����)
�(ққоспа) = ����

���,�� = 0,863 немесе 86,3% 
 

(NaCl) = �(����)
�(ққоспа) = ��,��

���,�� = 0,137 немесе 13,7% 
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№3-4-əл-Фараби-2018. Органикалық 
реакция теңдеулері бойынша есептеу-
лер. 

Анилин, бензол жəне фенол затта-
рының қоспасы арқылы құрғақ хлорсутекті 
өткізгенде 5,18 г тұнба түзілген. Тұнбаны 
бөліп алғаннан кейін фильтратты бей-
тараптауға 8,00 г 10%-дық натрий  

гидроксиді ерітіндісі жұмсалған. Қоспаның 
тура сондай үлгісін жағып, түзілген газды 
ізбес суы арқылы өткізгенде 90 г тұнба 
түскен. Бастапқы қоспадағы заттардың 
массалық үлестерін есептеңіздер. 

Шешуі: 
Тек анилин ғана хлорсутекпен əре-

кеттеседі: 
 

0,04 моль 0,04 моль 
С6H5NH2 + HCl = С6H5NH2·HCl↓ 
 63 г/моль 129,5 г/моль 

ν(С6H5NH2·HCl) = �(C�H�NH�C�)
M(C�H�NH�C�) =

�,�� �
���,� ��моль = 0,04 моль 

 
Сілтімен тек фенол ғана реакцияласады:  
0,02 моль 0,02 моль  
С6H5ОН + NaOH = С6H5ONa + H2O 
 40 г/моль 

ν(NaOH) = �(����)
�(����) =

�,����,� �
�� ��моль = 0,02 моль 

 
Көміртек диоксидінің мөлшері қоспаның мөлшерінен əрқашан 6 есе көп болады: 

 
С6H5R + [O]  6CO2 

 
Көміртек диоксидінің ізбес суымен реакция теңдеуі: 

 
СО2 + Са(ОН)2 = СаСО3↓ + H2O 

 
ν(СаСО3) = �(СаСО�)

�(СаСО�) =
�� �

��� ��моль = 0,9 моль 
 
ν(С) = ν(СаСО3) = 0,9 моль 
 
ν(қоспа) =0,9 моль/6 = 0,15 моль 
 
Қоспадағы бензолдың мөлшері:  
ν(С6Н6) = 0,15 – (0,04 + 0,02) = 0,09 моль 
 
Қоспадағы заттардың массасы: 
m(С6H5NH2) = ν(С6H5NH2)×М(С6H5NH2)= 0,04 моль×93 г/моль = 3,72 г 
m(С6H5OH) = ν(С6H5OH)×М(С6H5OH) = 0,02 моль×94 г/моль = 1,88 г 
m(С6H6) = ν(С6H6)×М(С6H6) = 0,09 моль×78 г/моль = 7,02 г 
 
Бастапқы қоспаның жалпы массасы:  
3,72 г + 1,88 г + 7,02 г = 12,62 г 
Қоспадағы заттардың массалық үлестері: 
(С6H5NH2) = �(C�H�NH�)

�(қоспа)  = �,�� �
��,�� � = 0,295 (немесе 29,5%) 

(С6H5ОН) = �(C�H�ОН)
�(қоспа)  = �,�� �

��,�� � = 0,149 (немесе 14,9%) 

(С6H6) = �(C�H�)
�(қоспа) =

�,�� �
��,�� � = 0,556 (немесе 55,6%) 
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№3-5-əл-Фараби-2018. Бейорганикалық реакциялар тізбектері. 8 балл. 
 

Келесі өзгерістер тізбегін іске асыратын химиялық реакциялар теңдеулерін 
жазыңыздар. 
NO  A  NaNO2 B  HNO2 C  Li3N  D  NO 

Шешуі: 
1 2NO + O2 = 2NO2 1 балл 
2 4NO2 + O2 + 4NaOH = 4NaNO3 + 2H2O 1 балл 
3 2NaNO3 = 2NaNO3 + O2↑ 1 балл 
4 NaNO2 + HCl = NaCl + HNO2 1 балл 
5 HNO2 + NH3 = N2 + 2H2O 1 балл 
6 N2 + 6Li = 2Li3N 1 балл 
7 Li3N + 3H2O = 3LiOH + NH3 1 балл 
8 4NH3 + O2 = 4NO + 6H2O 1 балл 

 
№3-6-əл-Фараби-2018. Органика-

лық реакциялар тізбектері. 6 балл 
Келесі өзгерістер тізбегін іске асы-

ратын химиялық реакциялар теңдеулерін 
жазыңыздар. 

 
СН3СООNa → CH3 – CH3 → CH2 = CH2 → 

CH2Br – CH2Br → CH ≡ CH → KOOC – 
COOK 

 
Шешуі: 
Натрий ацетатынан этенді алу үшін 

Кольбе синтезін қолданамыз: карбон қыш-
қылының сулы ерітіндісін электролиздеу 
арқылы (алкандарды алу əдістерін 
қараңыз):  

 

2СН3СООNa + 2Н2О  электролиз
 CH3 

– CH3+Н2O +2NaHCO3 
 

Этанды этенге айналдыру үшін де-
гидрлеу реакциясын жүзеге асырамыз:  

 

CH3 – CH3  Nit ,
 CH2 = CH2 + Н2 

 
Алкеннен дигалогеналкан алу үшін 

бромдау реакциясын қолданамыз:  
 
CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br 
 
Дибромэтаннан этин алу үшін дегид-

рогалогендеу реакциясын жүзеге асыру 
қажет, ол үшін КОН спирттік ерітіндісі 
қолданылады:  

  

CH2Br – CH2Br + 2КОНспирт. еріт-ді → CH ≡ 
CH + 2КВr + 2Н2О 

 
Этин KMnO4 сулы ерітіндісін түссіз-

дендіреді:  
 

3CH ≡ CH + 8KMnO4 → 3KOOC – COOK + 
8MnO2 + 2КОН + 2Н2О 

 
Молекулаға оттектің төрт атомын 

енгізу 8 электронның жойылуына сəйкес 
келеді, сондықтан MnO2 алдына 8 коэф-
фициентін қоямыз. Mn тотығу дəрежесін 
+7 ден +4 дейін өзгертеді, яғни 3 электрон-
ды қосып алады, сондықтан органикалық 
заттың алдына 3 коэффициентін қоямыз.  

1 жəне 5 теңдеулерге назар ауда-
рыңыз: Кольбе синтезі жəне калий пер-
манганатының сулы ерітіндісімен алкин-
дерді тотықтыру.  

Ескерту: 
Қышқылдық ортада перманганат-ион 

Mn2+ дейін тотықсызданады, ал этин қы-
мыздық қышқылына дейін тотығады: 

 
5CH ≡ CH + 8KMnO4 + 12H2SO4 → 

5HOOC – COOH + 8MnSO4 + 4К2SO4 + 
12Н2О 

 
№3-7-əл-Фараби-2018. Бейоргани-

калық заттарды тану. 
Екі А жəне В газдарының қоспасын, 

ішіне қара С заты ұнтағы салынған 
қыздырылған түтікше арқылы өткізгенде, 
түтікшеден тек А газы шыққан, ал С заты 
толық қызыл түсті Д затына айналған. 
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Оның массасы түтікшеден шығатын 
газдың тығыздығының 80%-ы болған, 
бірақ бірдей жағдайда өлшеген бастапқы 
газдар қоспасының көлемі мен соңғы 
газдың көлемі бірдей болған. А – D затта-
рын анықтап, бастапқы қоспадағы газ-
дардың көлемдік үлестерін есептеңіздер. 

Шешуі: 
Қара түсті С затының қызыл түсті D 

затына айналуы мына сызба бойынша 
мыс оксидінің тотықсыздануын еске түсі-
реді: 

 
а г с г 

CuO + тотықсыздандырғыш = Cu 
80 г/моль 64 г/моль 

 
Массалардың өзгерісі мына болжам-

ды көрсетеді:  
 

с = �(��)�
�(���) =  ���

�� = 0,8a г 
 
Сəйкесінше В газы болып табылатын 

тотықсыздандырғыш, оттекті қосып алып 
А затын түзеді. Мұндай шартты СО (В) 
жəне СО2(А) газдары қанағаттандырады.  

 
1 моль 1 моль 

CuO + СО = Cu + СО2 
80 г/моль 64 г/моль 

 
Газдар қоспасының құрамын анықтау-

ға ауысамыз:  
Есеп шарты бойынша түтіктен тек А 

(СО2) газы ғана шығады, оның тығыздығы 
тең болады: 

  
ρ(СО2 ) = �(СО�)

��
=  �� �

��,� л = 1,964 г/л 
 
 

Массалар сақталу заңы бойынша:  
 

ρ(бастапқы қоспа) = 1,964 г/л×0,8 =  
= 1,571 г/л 

 
Онда бастапқы қоспаның орташа 

молярлық массасы тең болады:  
 

М(бастапқы қоспа) = 22,4 л /моль × 1,571 
г/л = 35,2 г/моль 

 
Қоспа үлгісінің мөлшерін 1 моль деп 

қарастырайық.  
Егер ν(СО) = х моль деп белгілесек, 

онда ν(СО2) = (1 – х) моль болады 
Математикалық теңдеу құрамыз:  
 

28х + (44(1 - х) = 35,2, онда: х = 0,55 
моль. 

 
Осылайша,  
 

(СО) = �(СО)
�  =�,�� моль

� моль  = 0,55 немесе 55%, 
(СО2) = 100% - 55% = 45%. 

 
№3-8-əл-Фараби-2018. Бейоргани-

калық реакция теңдеулері бойынша 
есептеулер. 

Массасы 28,9 г Fe, Cu жəне Al 
қоспасына тұз қышқылының артық 
мөлшерімен əсер еткенде 14,56 л (қ.ж.) газ 
бөлінген. Қоспаның тура сондай үлгісіне 
NaOH,ерітіндісімен əсер еткенде 10,08 л 
(қ.ж.) газ бөлінген. Қоспадағы метал-
дардың массалық үлестерін есептеңіздер. 
Бастапқы қоспаға концентрлі суық азот 
қышқылымен əсер етсе, бөлінетін газдың 
көлемі қанша болар еді? 

Шешуі: 
Тұз қышқылымен реакция теңдеуі: Натрий гидроксидімен реакция теңдеуі: 
 

0,3 моль 0,45 моль 
2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2↑ 
27 г/моль 22,4 л/моль 

 

0,3 моль 0,45 моль 
2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑ 
27 г/моль 22,4 л/моль 

х моль х моль 
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑ 
56 г/моль 22,4 л/моль 

 
ν(H2) = �(��)

��)  = ��,�� л
��,� л�моль = 0,45 моль 

Бөлінген барлық сутектің мөлшері:  Онда: ν(Al) = 2ν(H2)/3 = 0,3 моль 
m(Al) = 0,3 моль × 27 г/моль = 8,1 г 
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ν(H2) = �(��)
��)  = ��,�� л

��,� л
моль

= 0,65 моль 

осыдан: ν(Fe) = 0,2 моль. 
Қоспадағы металдардың массасы:  
m(Al) = ν(Al) × M(Al) = 0,3 моль × 27 г/моль = 8,1 г 
m(Fe) = ν(Fe) × M(Fe) = 0,2 моль × 56 г/моль = 11,2 г 
m(Cu) = m(смеси) – (m(Al) + m(Fe)) = 28,9 г – (8,1 г + 11,2 г) = 9,6 г 
Қоспадағы металдардың массалық үлестері:  
(Al) = �(��)

�(смеси) =
�,� �

��,� � = 0,28 немесе 28%) 

(Fe) = �(��)
�(смеси) = ��,� �

��,� � = 0,388 (немесе 38,8%) 

(Cu) = �(��)
�(смеси) = �,� �

��,� � = 0,332 (немесе 33,2%) 
Суық азот қышқылымен тек мыс қана əрекеттеседі, ал алюминий мен темір мұндай 
жағдайда пассивтеледі.  
Cu + HNO3( ) = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O 
ν(Cu) = �(��)

�(��) =
�,� �

�� �/моль = 0,15 моль 
V(NO2) = 2ν(Cu)×�� = 2 × 0,15 моль × 22,4 л/моль = 6,72 л.  
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Тест «Өнімді сынау, бақылау жəне 

қауіпсіздігі» пəнінің типтік оқу жоспарына 
сəйкес, ҰТО талап еткен оқулықтарды 
қолданып дайындалды. Əр тест сұрағының 
астында қандай оқулықтың қай бетінен 
алынғандығы жазылған.  

 
1. Сапаны қамтамасыз ету 

қызметтерінің жəне əдістерінің үштігі: 
A) Өлшеу 
B) Бағалау 
C) Сараптау 
D) Сенімдеу 
E) Метрология 
F) Стандарттау 
G) Сəйкестікті бекіту 
H) Сипаттау 
 
Дұрыс жауаптар: EFG 
 
1. Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. 

Пособие. – М.: Университетская книга. 
Логос, 2008. – 352 с. Стр.213, рис 4.1 
{Характеристика} = 

 
2. ГОСТ Р 40.003-2000 сəйкес сапа 

жүйелерін сертификаттауда 
қарастырылатын іс- əрекеттер: 

A) Тексеру жүргізу, сапа жүйесінің 
сəйкестік сертификатын дайындау 

B) Сапаны басқару жүйесінің 
құжаттарын құрастыру 

C) Сапа жүйесін сертификаттау 
жайында шешім қабылдау 

D) Сертификатталған сапа жүйелерін 
инспекциялық бақылау 

E) Сапаны басқару жүйелерінің 
мекемелерін анықтау 

F) Тексерушіге қажетті стандарттарды 
дайындап беру 

G) Тексерушілерге мекемедегі 
құралдарды көрсету 

H) Техникалық қолдау көрсету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дұрыс жауаптар: АСD 
 
1. Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. 

Пособие. – М.: Университетская книга. 
Логос, 2008. – 352 с. Стр.215. 

 
3. Сапа жүйелерін сертификаттау 

кезеңдері:  
A) Сынау бағдарламасын дайындау 
B) Өлшеу құралдарын сынауға 

дайындау 
C) Сынау үлгілерін таңдап алу 
D) Сертификаттау алдындағы кезең 
E) Сынау нəтижелерін өңдеу 
F) Сапа жүйелерін алдын ала бағалау 
G) Сынау құрылғыларын аттестаттау 
H) Кəсіпорындағы сапа жүйелерін 

бағалау жəне тексеру 
 
Дұрыс жауаптар: DFH 
 
1. Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. 

Пособие. – М.: Университетская книга. 
Логос, 2008. – 352 с. Стр.216, рис. 4.2. 

 
4. Өнімнің сапа көрсеткіштерін 

анықтайтын əдістер: 
A) Нүктелік 
B) Органолептикалық 
C) Сараптық 
D) Кешендік 
E) Əлеуметтік 
F) Жылулық 
G) Еңбектік 
H) Көлемдік 
 
Дұрыс жауаптар: BСЕ 
 
1. Латышенко К.П., Володин В.М., 

Умбетов У. Автоматизация измерений, 
испытания и контроля: Учебное пособие. 
Шымкент: Федеральное агентство МГУиЭ 
ЮКГУ, 2006. – 300 – Стр. 11. 
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5. TQM сапа менеджмент жүйесінде 

қолданылатын стандарттар:  
A) ИСО 9000 
B) ИСО 14000 
C) QS 9000 
D) ҚР СТ 
E) МЕМСТ 
F) NRT, NUr 
G) РОСС RU.9001/21 
H) МИ 2647 
 
Дұрыс жауаптар: ABС 
 
1. Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. 

Пособие. – М.: Университетская книга. 
Логос, 2008. – 352 с. Стр.225. 

 
6. Өнімнің сапа деңгейін бағалау 

əдістері: 
A) Гук 
B) Ом 
C) Герц 
D) Аралас 
E) Қайталанатын 
F) Қайталанбайтын 
G) Статистикалық 
H) Дифференциалды 
 
Дұрыс жауаптар: DGH 
 
1. Латышенко К.П., Володин В.М., 

Умбетов У. Автоматизация измерений, 
испытания и контроля: Учебное пособие. 
Шымкент: Федеральное агентство МГУиЭ 
ЮКГУ, 2006. ‒ 300. ‒ с. Стр. 12. 

 
7. Сертификаттау жұмыстарын жүр-

гізетін комиссия білуі керек: 
A) Сапа жүйесінің стандарттарын 
B) Өнімнің өндірілу ерекшеліктерін  
C) Өнімнің нормативтік талаптарын 
D) Өнінің кедір-бұдырлығын анықтауды 
E) Өнімнің тозу уақытын, жарамсыз 

материалдардың санын анықтауды 
F) Үдеу, орын ауыстыру, жылдамдықты 

анықтауды 
G) Дене серпілісі, үдеу, соққы 

энергиясын анықтауды 
H) Өнімнің акустикалық шуға əсерін 
 
 

 
 
Дұрыс жауаптар: ABС 
 
1. Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. 

Пособие. – М.: Университетская книга. 
Логос, 2008. ‒ 352 с. Стр.219 

 
8. Сапа жүйесі негізделетін тəсілдер: 
A) Сертификаттық 
B) Техникалық 
C) Стандарттық 
D) Инженерлік 
E) Метрологиялық 
F) Ядролық 
G) Басқарушылық 
H) Молекулалық 
 
Дұрыс жауаптар: BDG 
 
1. Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. 

Пособие. – М.: Университетская книга. 
Логос, 2008. ‒ 352 с. Стр. 214. 

 
9. Соққы арқылы механикалық сырт-

қы əсер ету факторлары: 
A) Механикалық, гидравликалық 
B) Ионизациялық, нейтрондық 
C) Аэродинамикалық, сейсмикалық 
D) Электрондық, протондық 
E) Баллистикалық, жарылыс толқындық 
F) Электромагниттік өрістік, электрлік 
G) Төмен толқынды, жоғары жиілікті 
H) Өсімдіктер, омыртқалылар 
 
Дұрыс жауаптар: АCЕ 
 
1. Костылев Ю.С., Лосицкий О.Г. Испы-

тания продукции. – М.: Изд-во стандартов, 
1989. – 248 с. Стр. 73, схема на стр. 71. 

 
10. Тербелу арқылы механикалық 

сыртқы əсер ету факторлары: 
A) Сызықтық үдеу 
B) Бұрыштық үдеу 
C) Центрге тартқыш үдеу 
D) Аэродинамикалық 
E) Гидравликалық 
F) Синусоидалы діріл 
G) Кездейсоқ діріл 
H) Акустикалық шу 
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Дұрыс жауаптар: FGH 
 
1. Костылев Ю.С., Лосицкий О.Г. Ис-

пытания продукции. – М.: Изд-во стандар-
тов, 1989. – 248 с. Стр. 72, схема на стр. 71. 

 
11. Функционалды мүмкіндіктеріне 

байланысты тиггер түрлері: 
A) 0 жəне 1 күйлері жеке орналасқан 

тиггер 
B) S құрылғының 1-ші күйге set-пен ену 

тиггері 
C) 0 күйден 1 күйге ауысудағы J-jerc 

кірісті тиггер 
D) Ақпаратты тек 1 D кіріспен 

қабылдайтын тиггер 
E) С басқарушы, синхрондаушы clock 

pulse импульсті кірісті тиггер 
F) J жəне K ақпараттық кірістері бар 

əмбебап тиггер 
G) K 1 күйден 2 күйге ауысатын killer 

тиггері 
H) Құрылғының 0 күйге ену R-reset 

тиггері 
 
Дұрыс жауаптар: ADF 
 
1. Латышенко К.П., Володин В.М., 

Умбетов У. Автоматизация измерений, 
испытания и контроля: Учебное пособие. 
Шымкент: Федеральное агентство МГУиЭ 
ЮКГУ, 2006-300. ‒ с. Стр. 73. 

 
12. Сызықтық діріл шамалары: 
A) Орын ауыстыру 
B) Температура 
C) Беттік керілу 
D) Жылдамдық 
E) Энтропия 
F) Үдеу 
G) Гиббс потенциалы 
H) Термодинамикалық жұмыс 
 
Дұрыс жауаптар: ADF 
 
1. Испытательная техника: Справочник. 

В 2-х кн./ Под ред. И88 В.В.Клюева. – М.: 
Машиностроение, 1982. – Кн.1. ‒ 528 с. Стр. 
12. {Характеристика} = 

 
13. Қаттылықты статистикалық 

анықтау əдістері: 
A) Дельфи, Фик 

B) Герц, Ауэрбах 
C) Бриннель, Роквелль 
D) Фурье, Ньютон 
E) Динамикалық, механикалық емес 
F) Виккерс, Людвик 
G) Тахометрлік, центрифугалық 
H) Құжаттарды басқару регламент-

телген құжатты 
 
Дұрыс жауаптар: BCF 
 
1. Испытательная техника: Справочник. 

В 2-х кн./ Под ред. И88 В.В.Клюева. –М.: 
Машиностроение, 1982. – Кн.1. ‒ 528 с. Стр. 
211, Рис 1. 

 
14. Роквелл, Бриннель, Виккерс 

əдістері арқылы қаттылықты есептеуге 
арналған формулалар: 

A) 0,102PHV
F

  

B) 
0

0,0102 ;РFНВ   

C)  
D)  0 1 0

100%B B BK       
 

E) 10,2PHV
F

  

F)  

G)  

H)  
 
Дұрыс жауаптар: AGH 
 
1. Испытательная техника: Справочник. 

В 2-х кн./ Под ред. И88 В.В.Клюева. –М.: 
Машиностроение, 1982. – Кн.1. ‒ 528 с. Стр. 
242, 246, 254. 

 
15. Өнімді өндіру кезінде жүргізілетін 

сынау түрлері: 
A) Cтендттік 
B) Жиіліктік 
C) Полигондық 
D) Механикалық 
E) Біліктілік 
F) Типтік 
G) Климаттық 
H) Биологиялық 
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Дұрыс жауаптары: BEF 
 
1. Костылев Ю.С., Лосицкий О.Г. Испы-

тания продукции. – М.: Изд-во стандартов, 
1989. – 248 с. Стр. 23, схема на стр. 24 

2. Латышенко К.П., Володин В.М., 
Умбетов У. Автоматизация измерений, 
испытания и контроля: Учебное пособие. 
Шымкент: Федеральное агентство МГУиЭ 
ЮКГУ, 2006. ‒ 300. ‒ с. Стр. 25, 26. 

3. Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. 
Пособие. – М.: Университетская книга. 
Логос, 2008. ‒ 352 с. Стр.192, рис. 3.4.  

 
16. Сырттан əсер ету факторларына 

байланысты сынау түрлері: 
A) Бұзылатын 
B) Механикалық 
C) Климаттық 
D) Мемлекеттік 
E) Термиялық 
F) Зертханалық 
G) Біліктілік 
H) Бұзылмайтын 
 
Дұрыс жауаптары: ВСЕ 
 
1. Костылев Ю.С., Лосицкий О.Г. Испы-

тания продукции. – М.: Изд-во стандартов, 
1989. – 248 с. Стр. 24, Рис 1.3. 

2. Латышенко К.П., Володин В.М., 
Умбетов У. Автоматизация измерений, 
испытания и контроля: Учебное пособие. 
Шымкент: Федеральное агентство МГУиЭ 
ЮКГУ, 2006. ‒ 300. ‒ с. Стр. 28. 

3. Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. 
Пособие. – М.: Университетская книга. 
Логос, 2008. ‒ 352 с. Стр.192, рис 3.4.  

 
17. Сынау процесінде нысанның си-

паттамасын анықтауда қолданылатын 
əдістер:  

A) Өлшеу 
B) Ішкі 
C) Жобалау 
D) Органолептикалық 
E) Сыртқы 
F) Cипаттаушы 
G) Өлшеммен салыстыру 
H) Жұмысшы 
 
 
 
 

Дұрыс жауаптары: ADG 
 
1.  Мировская Е.А., Синотов А.Г. Про-

ведение испытаний и приемка продукции 
машиностроения. – М.: Изд-во стандартов, 
1988. – 64 с. Стр.3. 

 
18. Материалдарды механикалық сы-

нау түрлері: 
A) Жылуөткізгіштік 
B) Микроқұрылым 
C) Кесу 
D) Электрлік 
E) Бұрау 
F) Сығу 
G) Магниттік 
H) Тұтқырлық 
 
Дұрыс жауаптары: СЕF 
 
1. Латышенко К.П., Володин В.М., 

Умбетов У. Автоматизация измерений, 
испытания и контроля: Учебное пособие. 
Шымкент: Федеральное агентство МГУиЭ 
ЮКГУ, 2006. ‒ 300 с. Стр. 30. 

 
19. Сəйкестікті растау формалары: 
A) Модификациялық 
B) Деформациялық 
C) Мемлекеттік бақылау 
D) Аккредиттеу 
E) Түзету 
F) Абсолютті 
G) Техникалық реттеу 
H) Сараптық 
 
Дұрыс жауаптары: CDG 
 
1. Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. 

пособие – М.: Университетская книга.Логос, 
2008. ‒ 352 с. Стр.81. 

 
20. Міндетті сертификаттауға жата-

тын қызмет түрлері: 
A) Қоғамдық тамақтану 
B) Медициналық техника 
C) Ауылшаруашылық тауарлары 
D) Электротехникалық тауарлар 
E) Дəрі-дірмектер 
F) Сауда 
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G) Байланыс 
H) Жеңіл өнеркəсіп тауарлары 
 
Дұрыс жауаптары: AFG 
 
1. Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. 

Пособие. – М.: Университетская книга. 
Логос, 2008. ‒ 352 с. Стр. 29, рис 1.2. 
 

21. Сертификаттаудың негізгі кезең-
дері:  

A) Халықаралық ережелер мен норма-
ларды дайындауға қатысу 

B) Инспекциялық бақылау жүргізуге 
қатысу 

C) Сертификаттау нысандары мен 
қатысушыларды оқыту 

D) Сертификаттауға өтініш беру 
E) Сəйкестікті бағалау нəтижелерін тал-

дау 
F) Сертификатталушы нысанның бекі-

тілген талаптарға сəйкестігін бағалау 
G) Қауіпті өнеркəсіп орындарындағы 

ережелермен танысу 
H) Бақылау жəне қадағалау орган-

дарымен бірігу 
 
Дұрыс жауаптары: DEF 
 
1. Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. 

Пособие. – М.: Университетская книга. 
Логос, 2008. ‒ 352 с. Стр.45. 

 
22. Сертификаттау бойынша Халық-

аралық ұйымдар: 
A) UDT 
B) EQS 
C) AFRON 
D) CCIB 
E) ECITS 
F) ГОСТ 
G) ГУИИЭТ 
H) EOTC 
 
Дұрыс жауаптары: BЕH 
 
1. Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. 

пособие – М.: Университетская книга.Логос, 
2008. ‒ 352 с. Стр.316, рис 5.4 {Харак-
теристика} = 

 
 
 
23. Сертификаттау органы тексеріліп 

отырған мекемеден талап ете алады: 
A) Мекеме стандартын 
B) Өндірістің инженерлік дайын- 

дығын 
C) Өндіріс жағдайына талдау жүргізуін 
D) Жұмыс уақытын ұзартуды 
E) Сапа жүйесіне жүргізетін ішкі тексеріс 

регламенттелген құжатты 
F) Түскі тамақтану уақытын қысқартуды 
G) Атмосфералық қысымды өзгертуді 
H) Құжаттарды басқару регламент-

телген құжатты 
 
Дұрыс жауаптары: АЕH 
 
1. Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. 

пособие. – М.: Университетская книга. 
Логос, 2008. ‒ 352 с. Стр.215. 

 
24. Өнімді сертификаттық сынауда 

қарастырылады: 
A) Функционалдық көрсеткіш ретінде 

үздіксіз иілу моментін бағалау 
B) Функционалдық көрсеткіш ретінде 

максималды иілу момент бағалау 
C) Функционалдық көрсеткіштердің сəй-

кестігін эксплуатация жағдайымен бағалау 
D) Функционалдық көрсеткіш ретінде 

минималды иілу моментін бағалау 
E) Функционалдық көрсеткіш ретінде 

орта иілу моментін бағалау 
F) Функционалдық көрсеткіш ретінде 

əркелкі иілу моментін бағалау 
G) Функционалдық көрсеткіштердің сəй-

кестігін сенімділік критерийлерімен бағалау 
H) Функционалдық көрсеткіштердің сəй-

кестігін сырттан əсер ету факторларына 
қарсы тұруға икемділігін бағалау 

 
Дұрыс жауаптары: CGH 
 
1. Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. 

Пособие. – М.: Университетская книга. 
Логос, 2008. ‒ 352 с. Стр. 202. 
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25. Өнімді сертификаттық сынаудың 
жүргізілу мақсаты: 

A) Сенімділік сияқты маңызды көрсет-
кіштерін бағалау 

B) Алдын ала бағалау 
C) Қоршаған ортаны қорғау 
D) Сату кезінде бағалау 
E) Қабылдағанда бағалау 
 
 
 
 

F) Типтік бағалау 
G) Жиілікті бағалау 
H) Жеке категорияларды бағалау 
 
Дұрыс жауаптары: ACF 
 
1. Костылев Ю.С., Лосицкий О.Г. Ис-

пытания продукции. – М.: Изд-во стандар-
тов, 1989. – 248 с. Стр. 28. 
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ШКола УМов

Бөлегенова С.А., жылуфизикасы және техникалық 
физика кафедрасының меңгерушісі, профессор
Шортанбаева Ж.К., кафедра меңгерушісінің oқу-әдістемелік 
және тәрбие жөніндегі орынбасары 
Рахат Б.Т., оқытушы, жылуфизикасы және 
техникалық физика кафедрасы

ИНДУСТРИЯ МЕН БІЛІМ-ҒЫЛЫМ 
ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ СИНЕРГИЯСЫ

Соңғы он жылдықта әлемде универси-
теттер мен ғылыми ұйымдардың ролі өз-
геруде. Қарапайым үйреншікті қызметтері 
(білім беру және ғылыми) кәсіпкерлік 
қызметпен толықтырылып жатыр. Осындай 
университеттер және ғылыми ұйымдар 
(Университет 4.0 деп аталатын) ұлттық және 
аймақтық инновациялық экожүйелердің не - 
гізгі субъектілері, сонымен бірге жаңа тех - 
нологиялық салаларды жасаудың көшбас-
шылары және орталықтары болып келеді.

ЖОО үшін нарықта жұмыс істеу – бұл 
күн көріс мәселесі. Университет жаңа қаржы 
көздерін іздеуі керек. Менің көзқарасым 
бойынша, бұл жерде мәселе интелектуалды 
меншікпен жұмысты қолдау жүйесінің не - 
месе технологияларды тасымалдау орталық-
тарының болмауымен байланысты емес. 
Бұл жерде негізгі мәселе, университеттер 
ЖОО білім мен кадрларды беріп қана 
қоймай, инновацияның экожүйесінің ішіндегі 
негізгі процестердің жүйелік интеграторы 
ретіндегі мағынасының жаһандық міндеті 
өзінің орнын таба алмауында. Университет 
техникалық кәсіпкерлікпен, бизнестің да-
муы мен байланысты барлық процестерді 
біріктіреді, сонымен қатар өзінің айналасына 
капитал – адам және қаржылық ағынын 
шоғырландырады.

Университеттер өзінің коммерциялық 
қызметін орындауды, стартаптарды жасауды 
бастағанда ғана біз «Университет 4.0» 
моделіне ауысамыз. Ауысудың маңызды 
элементтерінің бірі – бұл нарықтың қалай 
дамуын түсіну саласында университеттің 
өзінің жеке құзыреттіліктері. Әлемнің көш-
басшы кәсіпкерлік және инновациялық уни - 
верситеттері патенттер өндірісінің өте жо - 
ғары деңгейіне ие. Сонымен бірге колла - 
борацияның дамуымен әр түрлі қызмет 
түрлерінің араласуы жүреді және осы жағ - 
дайда университеттерге толерантты ішкі мәде - 
ниет керек. Зерттеуді коммерциялаумен ЖОО 
ішінде тиімді басқарушылық құрылымды 

қалыптастыру керек, сондай-ақ технология-
ны нарыққа тиімді көрсете алатын кәсіп-
орындармен серіктестік орнату керек.

Қазақстан әлемдік қауымдастықта, сон - 
дай-ақ білім беру кеңістігінде өзіне лайық-
ты орынды иеленуі тиіс. Сондықтан жара-
тылыстану, техникалық және әлеуметтік 
ғылымдар саласы бойынша оқушы, сту-
денттерді мамандандыру қажет. Осыған орай, 
мамандар дайындауға негізделген 3 дең- 
гейді студент «бакалавриат-магистратура-
док торантура» толық оқуы қажет. Білім 
берудің жоғарғы сапасына жету үшін 
ғылымиландыруға аса назар аударып, 
жаңа өзгерістер енгізу тиімді. Қазіргі жас 
мамандар теорияның дәлдігін жақсы біледі, 
алайда білім берудің тәжірибелік қыры, 
тәжірибенің болмауы бір кемшілік десек те 
болады. Ғылыми айналымда бәсекелестікте 
болу үшін тәжірибенің маңызды рөл 
атқарарын айта кеткім келеді. Қандай да бір 
жұмысқа орналасу үшін тағы керек. Мұны 
жүзеге асыру үшін де, басқа елдермен 
тәжірибе алмастыру үшін де халықаралық 
ынтымақтастықты белсендіру қажет. Оның 
үстіне Қазақстанда да шикізаттық базалар 
жетерлік. Алайда Қазақстанда барлық өн-
діріс орындары мен ұйымдар студенттерді 
тәжірибеден өтуге қабылдауға келісе бер-
мейді, басқаша айтқанда, ынтымақтастық 
үшін олар жабық. Сондықтан ерекше көңілді 
ғылыми мекемелер мен кәсіпорындардың 
интеграциясын қамтамасыз етуге аудару 
тиіс. Жоғары оқу орындарындағы пәндердің 
курстары өндіріске, жұмыс берушілердің 
сұранысына сәйкес өңделуі қажет. 

Университеттердің өндіріс орындарымен 
байланыстары қазіргі уақытта ғана қарқынды 
белең алып жатыр. Қай салада болсын  
кәсіпорындардан жоғары оқу орындарында 
оқытылып жатқан мамандарға сұраныс 
артып келеді. Бұл жайт студенттердің кәсіби 
қызығушылықтарын қалыптастыратын мем-
лекет тарапынан ықпал.
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Университеттің барлық негізгі процес-
терін, соның ішінде білім және ғылымды 
түбегейлі қайта құру керек. Бұл жерде 
менталдылықты өзгерту негізгі мәселе 
болады. Стейхолдерлерді қатыстыру керек, 
бірінші басқарушыны осы процестерге 
қатыстыру керек.

Көптеген университеттер дұрыс жаққа 
бағдарлануда, БҒМ көшбасшылық тәжіри-
белерді шоғарыландыратын тиімді бағдар - 
ламалары пайда болуда. Әр университет 
және ұлттық-технологиялық орталықтар 
институциялық, адамзаттық, ресурстық ке-
дергілерді және шектеулерді талқылаулары 
керек, сонымен бірге универсиеттердің 
инновациялық экономиканың көшбасшы 
орталықтары ретінде дамуы үшін мемлекет, 
даму институттары, қоғамдастықтар, инвес - 
торлар тарапынан қандай біріктіруші әре-
кеттер қолдану керектігін анықтаулары 
керек.

Қауымдасудың болашағы жарқын болуы 
мүмкін және университеттердің айналасында 
жаңа инновациялық ортаның қалыптасуына 
алып келуі керек. Университеттер нарықтың 
даму және оларды қолдау орталықтары 
болуы керек. Және кадрларды дайындау 
әрекеттің бағытына қосылған ұзақ мерзімдік 
зерттеу жобаларының негізінде жүргізілуі 
керек.

Сонымен бірге, ҚР ғылыми-техноло-
гиялық даму стратегиясымен жұмыс істей 
отырып, мен бізде ғылым және білім беру 
социологиясы бойынша зерттеулер жоқтың 
қасы деуге болатындығын анықтадым. Бұл 
сұрақтармен бізде саусақпен санарлық 
зерттеушілер айналысады. Білім және ғы-
лымды ұйымдастырудың әлеуметтік-эко - 
номикалық көрінісін түсінбей біз универ-
ситеттік экожүйелердің тиімді дамуына, 
ашық университет немесе 4.0 Университет 
моделіне ауысуға үміттенуі екіталай.

Қоғамның дамуының заманауи сатысы 
білім беру саласындағы инновациялық про - 
цестердің қарқынды түрде дамуымен си-
патталады. Жоғары оқу орнына қойылатын 
талаптар бүгінгі таңда еңбектің жаһандық 
таралу процестері жүріп жатқандағы мем - 
лекеттің жағдайымен анықталады. ЖОО 
алдында тұрған негізгі міндет – жасампаз, 
шығармашыл қызмет жасауы үшін болашақ 
мамандардың потенциалын дамыту. Кәсі-
би білім беруді өзгертудің жаһандық мін-
деті ретінде болашақ маманды өздігінен 
инновациялық-даму үстіндегі кәсіби еңбек 
әлемімен өзара әрекеттесуге үйрету. «Көп-
теген мемлекеттік құрылымдар, банктер, 

фирмалар үшін қарапайым инженерлер, 
менеджерлер ғана емес нақты мәмілені 
шешуге қабілетті маман қажет» болып 
табылады. Осындай мамандарды дайындау 
бойынша жұмыстар кең ауқымдағы кеңес 
беру әрекетімен бірге отандық жоғары білім 
беру мекемелерінің дамуының «негізінің» 
біріне айналуы мүмкін».

ЖОО білім беру процестерін талдау 
тәжірибелік оқыту үшін тұтас кәсіби әре-
кеттерді көрсетпейтін жеке қабілет бөлі-
нетіндігі, ал қабілеттер өзі жеке түрде 
қарастырылатындығы және тұтастай маман - 
ның қызметінің барлық жақтарын қамты-
майтындығы белгілі болды. Оқыту бары-
сында меңгерген құзыреттіліктердің ара-
сын да логикалық әрі тәжірибелік өзара 
байланысының жоқтығы студенттерге олар-
ды еңбек барысында тиімді қолдануына 
мүмкіндік бермейді. Мамандардың дайын-
дығының сапасын сипаттық бағалау көбінесе 
«Бөлімдер бойынша бәрі біледі, бірақ 
жұмыс істей алмайды» тұжырымымен қоры-
тындыланады. Демек, қазіргі таңдағы ЖОО 
бітірген студенттер, яғни болашақ мамандар 
теория жүзінде алған білімін өндірісте, 
еңбек барысында көбінесе қолдана алмай 
жатады.

Осы жағдайлар оқытушыларға оқыту 
барысында кәсіби қызметпен мақсатты 
тұтастай тәжірибелік таныстыруға бағыт-
талған оқытудың түрлері мен әдістерін 
іздеуге, студенттерге тек қана қарапайым 
емес, сонымен бірге күрделі (кешенді) кәсіби 
құзыреттілікті үйретуге, кәсіби маңызды 
жеке тұлғалық қасиеттерді және алдыға 
ұмтылушы құндылықтарды қалыптастыруға 
мәжбүрлейді. Мұндай оқыту әдістері сту-
денттерге әр түрлі сатыларда кәсіби қыз-
меттің сипаттық жақтарын анықтауға және 
орындаған жұмыстарын ары қарай өзі 
талдай алатын деңгейге көтерілуге мүм-
кіндік береді. Бұл оқыту мақсатында нақты 
кәсіби әрекетті емес, оның қарапайым түрге 
келтірілген нұсқасын, яғни оның негізгі 
сипаттары сақталған моделін қолдану керек-
тігін көрсетеді.

Заманауи деңгейде жоғары оқу орын-
дарындағы білім беру процесіндегі кәсіби 
әрекеттің жеке маңызы жоғары еместігін айта 
кету керек; тәжірибелік сабақтарда кәсіби 
тапсырмаларды орындау және дипломдық 
жоба жасау, болашақ маманның өндірістік 
тәжірибедегі жеке еңбек қызметтерін орын-
дау әрқашан тиімді болмайды, себебі сту-
денттің білім алу барысындағы алатын, 
үйренетін және меңгеретін білімі мен 
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құзыреттіліктері өндірісте атқаратын қызмет-
терімен әрқашан тікелей байланысты бола 
бермейді.

Осы және басқа да қазіргі таңда қа-
лыптасқан экономикалық жағдайларға бай - 
ланысты Қазақстан Республикасының Пре-
зидентінің 2010 ж. №597 «Мемлекеттік 
бағдарламаларды бекіту туралы» Жарлы - 
ғымен 2015-2019 ж. Қазақстан Республи-
касының Индустриалды-инновациялық 
да муы ның мемлекеттік бағдарламасы 
(ГПИИР) бойынша 2015 жылдан бастап 
еліміздің әр түрлі жетекші алдыңғы қатарлы 
ЖОО арнайы кәсіби бағдарламалар бойын-
ша қазіргі таңдағы қажетті мамандықтар 
бойынша магистранттар дайындалып жа - 
тыр. Биылғы оқу жылында осы бағдар-
ламаға әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің физика-техникалық кафед-
ра сының жылуфизикасы және техникалық 
физика кафедрасы да қатыстырылды. 
Яғни бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің 
бірі энергияны үнемдеу, энергияның қо-
рын сақтау, баламалы энергия түрін қол-
дану болып табылатындықтан, аталған 
кафедрада индустрия үшін жасыл энер-
гетика бағыты бойынша мамандарды 
дайындау басталды. Осы бағыт бойынша 
жылуфизикасы және техникалық физика 
кафедрасының базасының негізінде, со-
нымен бірге өндіріс орындарымен тікелей 
байланыс арқасында мамандарды өндіріске 
дайындау үшін қажетті барлық жұмыстар 
атқарылып жатыр. Атап айтатын болсақ, 
кафедра магистранттары жүргізіліп жатқан 

білім беру бағдарламасының аясында 
қол қойылған келісімшарттарға сәйкес: 
«Сапаның инновациялық Орталығы» ЖШС, 
««Плазмотехника» ҒТҰ» ЖШС, ЭТФҒЗИ 
ЕМК, Ашық типтегі ұлттық нанотехникалық 
зертханасы, ««Жалын» ҒЖТО» ЖШС, «К2-
СС» «АлЭС» АҚ ТЭЦ-2, «Ш.Ч.Чокин атындағы 
Қазақэнергетика ҒЗИ» АҚ кәсіп орындарында 
өндірістік тәжірибеден өте алады.

Білім беру бағдарламасы жүзеге асы-
рылғанда өзара әрекеттесу және ашық 
курстарды пайдалану арқылы энергетикалық 
сала кәсіпорындарының техникалық база-
сын пайдалану есебінен магистранттың 
білім беру мүмкіндігі кеңейтіледі. Еліміз-
дің жоғары оқу орындарының «қара шаңы-
рағына» айналған әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-да білім ала отырып, студенттер 
университет аясында алған білімдерін 
болашақтағы кәсіби қызметімен толықтай 
ұштастырып, келешекте оны тиімді қолдана 
алады, еңбек барысында туындайтын күр-
делі мәселелерді шешуге қабілетті болады.

Қорытындылай келе, oсы факторлардың 
барлығы білім беру бағдарламаларының 
мазмұнын өзектендіруге және заманауи 
энерготехнология саласындағы кәсіпорын-
дардың қызметкерлерінің біліктілігін жоғары-
латуға көмектеседі.

Білім беру саласындағы көптеген ха-
лықаралық сарапшылар болашақта тек 
қана 3.0 Университеттері ғана бәсекеге 
қабілетті болатындығына сенімді, себебі 
олар мемлекеттің және әлемнің дамуы үшін 
үлкен мүмкіндіктерге ие.
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Сариева А.Қ., доцент м.а., 
Даңлыбаева А.К., аға оқытушы
жылуфизикасы және техникалық физика кафедрасы

БОЛОН ПРОЦЕСІНІҢ БІЛІМ БЕРУ ІСІНДЕГІ 
КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ

Бүгінгі жаһандану жағдайында, Еуро-
палық ЖОО-мен тәжірибе алмасу үдерісі 
кезінде және де ең бастысы Болондық 
үдеріс аясында біз студенттерге ең алдымен 
сапалы білім беруіміз міндетті.

Болондық үдеріс – жалпы қызмет прин-
циптеріне негізделген жоғары білімнің бір-
ыңғай еуропалық жүйесінің құрылу үдерісі 
[1]. Еуропалық білімнің бәсекелестікке 
қабілеттілігін және тартымдылығын жоға - 
рылату; ұлттық білім жүйелерін жақын-
дастыру; жоғары білімнің ұлттық жүйесін 
реформалауды қарастыратын жоғары білім-
нің құрылымдық қайта құрылу процесі, көп 
дәрежелі жоғары білімді енгізу; академиялық 
кредиттер жүйесін қабылдау; білім сапасын 
бақылау; студенттер мен оқытушылардың 
мобильділігін кеңейту; нәтижелерге және 
студенттік орталықтандырылған оқытуға 
бағытталу – осының бәрі Болон үдерісі 
шеңберіндегі басты ұстанымдарға жатады.

Жоғары оқу орындарында көп жылдар 
бойы іске асып келген дәстүрлі оқыту жүйесі 
өз нәтижесін беріп келді десек те, қазіргі 
шарықтаған даму ғасырында білім тез дамып, 
жаңалықтар мен ақпараттар легі толастамай 
тұрған кезде, өзіне қажетті ақпаратты тез 
арада игеру арқылы білім қалыптастыруға 
келгенде бұрынғы дәстүрлі оқыту жүйесі 
өзінің кемшіл тұстарын көрсетуде десек 
қателеспейміз. Сондықтан да Болон 
декларациясын қолдаған мемлекетіміз, 
әлем таныған мемлекеттер сияқты кредиттік 
оқыту жүйесін республикамыздағы жоғарғы 
оқу орындарына енгізді. 

Болон декларациясы постулаттарының 
бірі – білім беру ісін жалпыдан жал-
қыға бағыттауды қарастыратын: бака-
лавриат-магистратура-докторантура бағ-
дарламалары бойынша білім берудің көп 
деңгейлі жүйесін жүзеге асыру болып 
табылады. Яғни, адам алдымен белгілі бір 
ғылым бойынша жалпылай жоғары білім 
алады да, кейіннен мамандыққа бейімделген 
білім беру бағдарламалары бойынша 
барынша тар бағыттағы дайындықтан өтеді 
[2].

Қазіргі кезде Болон процесінің барлық 
аспектілері әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде мүмкіндігінше іс-
жүзіне асырылуда. Әрине, нарықтық за-
манмен бірге жастардың, қоғамның алға 
қойған мақсат-мұраты өзгергенін есепке 
алсақ, бұл процестің бізге тиімді жерлері көп 
деп есептеуімізге болады. Болон процесінің 
шеңберінде нақты білім ісіне қатысты 
ұстанымдық көрсеткіштері келесідей және 
бұл қажеттілік төмендегі сұраныстардан 
туындап отырғандығын атап өту керек:

– мамандарды даярлаудың квалифи-
кациялық моделінен құзіреттілік моделіне 
өту қажет ететінін;

– кредиттік оқыту технологиясы бойын-
ша оқыту үрдісінде кредиттерді жинақтау 
мен трансферттеуде еуропалық жүйені 
пайдаланудың қажеттігі; 

– ECTS үлгісі бойынша кредиттерді 
қайта есептеудің қазақстандық моделі 
шеңберінде жүзеге асырудың маңызды 
болып отыруы. 

– Елімізде Болон процесінің шеңберінде 
білім беру ісіне қатысты ұстанымдық көр-
сеткіштер белгіленген, атап айтқанда:

– жоғары оқу орындары автономияға 
ие болуда, яғни білім, ғылым, қаржы, 
халықаралық және басқа қызметті жүзеге 
асыруда дербестенуде; 

– академиялық еркіндік – білім беру 
бағдарламаларының құрылымы мен маз-
мұнында таңдау бойынша компонент көбею - 
де: бакалавриатта 70 %-ға дейін, магистра-
турада 80 %-ға дейін, докторантурада 90-
95%-ға дейін;

– Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
физика-техникалық факультеті жылуфизика 
және техникалық физика кафедрасында 
«Стандарттау және сертификаттау», «Жылу - 
энергетика», «Техникалық физика» маман - 
дықтарын оқыту үш деңгейлі білім бағ-
дарламасы арқылы жүзеге асырылуда.

Осы мамандықтарды оқытатын білім 
бағдарламалары еңбек нарығының сұраныс-
тарына икемді әрекет ете отырып, оқу 
процестерінің тиімді өтуіне ықпал етуде.

аҚылДылар МеКтеБі



32 

Мемлекеттік және мемлекеттік емес 
оқу орындары, соның ішінде әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті әртүрлі 
мамандықтар бойынша маман әзірлеуде 
мемлекеттік деңгейде бекітілген типтік 
және нормативтік құжаттарға сүйенуде. 
Оның қойып отырған талаптарын іске 
асыруда жоғары оқу орындары білім 
алушыларының білімін тексеріп, бақылау 
ғылыми негізделген, әрі іс жүзінде мақсатқа 
сай оқыту процесінің бір құрам бөлігі болып 
отыр. Бүл жүйе бойынша білім алушылар 
оқылатын курстар мен бағдарламаларды 

және өзінің бақылау жүйесін таңдауға 
құқылы [3]. 

Осы тұжырымдамаға сай Универ-
ситетімізде Болон процесінің шеңберінде 
оқыту нәтижелеріне негізделген білім 
беру бағдарламасын жетілдірудің өзіндік 
алгоритмі жолға қойылған. Бұл алгоритм 
бойынша дайындалған маман бәсекеге 
қабілетті, білімді, жігерлі, өзіне-өзі сенімді, 
ойы ұшқыр, кез келген жағдайда тез 
шешім қабылдайтын, өз бетінше жұмыс 
жасау білігі мен дағдысын игерген тұлғаны 
қалыптастыруға бағытталған (1-сурет).

1-сурет – Оқыту нәтижелеріне негізделген жоғары білім берудің білім беру бағдарламасын 
жобалаудың алгоритмінің сұлбасы
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Сонымен, білім беру бағдарламаларын 
жасақтауда негізгі ескерілетін мәселелер: 

Модульдік білім беру бағдарламалары 
шеңберінде білім алушылар ұсынылған 
модульдер мен олардың пәндерін таңдай 
отырып өздерінің жеке оқу жоспарын құру;

Білім беру траекториясында білім 
алушыларға оқытылатын пәндерді таң-
дау кезінде таңдауға көмектесуге оқу 
процесіндегі академиялық кеңесшілерді 
(тьюторлар, модульге жауапты оқытушылар 
және мамандық эдвайзерлері) тарту; 

Әр пән бойынша оқытушылар мен білім 
алушылардың жұмсаған еңбегін бағалау 
үшін сынақ бірлігі (кредит) жүйесін енгізу;

Білім алушылардың оқытылатын пәнді 
меңгеруін бағалау үшін баллдық рейтинг 
жүйесін қолдану. 

Осы негізде оқыту нәтижелеріне негіз - 
делген МБББ жасаудың қажеттілігі айқын-
далып, модульдік оқытудың негізгі прин-
циптері жүзеге асырылуда: 

1) білім беру бағдарламаларын, нақты 
пәндерді құрастырудың және олардың 
маз мұнын анықтаудың жүйелі тәсіл- 
дері;

2) білімді жеке элементтерге бөлшектеу 
және білім берушілер мен білім алушылар 

ынтымақтастығының нақты көрінуі;
3) әр модуль ішінде және олардың 

арасында оқу сабақтары түрлерінің әдіс - 
темелік тұрғыдан дұрыс үйлесуін қамта-
масыз ету; 

4) модульдік курс пен білім беру бағ-
дарламалары құрылымының икемділігі; ба-
қы лау іс-шараларының семестр барысында 
дұрыс бөлінуі;

5) білім алушылардың шығармашылық 
қызметі үшін алғышарттар құрылатын да-
мыта оқытудың әдістемелік принциптерін 
іске асыру мүмкіндіктері болып табылады.  

Әрине, білім жүйесін өзгерту қоғамның 
және жеке тұлғаның көзқарасын, ой-санасын, 
психологиясын, мүдделерін, қарым-қаты-
насын кешенді түрде өзгерту арқылы жү-
зеге асырылады. Осындай кең ауқымды, 
күрделі реформаны жасау мол қаржылық, 
кадрлық ресурстарға қосымша реформа 
бағыттары мен мазмұнын әдіснамалық не - 
гіздеуді, жан-жақты байыпты даярлық жа-
сауды, ғылыми-теориялық зерттеулер мен 
практикалық сынақтар өткізуді, білім жүйе - 
сінің басшыларының, мұғалімдердің, оқушы-
лардың, жалпы қоғамның арасында психо-
логиялық даярлық, бейімдеу, ынталандыру 
жұмыстарын өткізуді қажет етеді.
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НаслеДие

Ашекеева Қ.Н., ф.ғ.к., доцент,
педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы

БАЛАНЫ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУДЕГІ ОТБАСЫЛЫҚ БОС 
УАҚЫТТЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

Балаларды әлеуметтендіру мәселеле-
ріне педагогика мен психологияда әрқашан 
жеткілікті түрде көп көңіл бөлініп келді. 
Баланың алғашқы қарым-қатынасы ата-ана - 
сымен (немесе олардың орнын алмас-
тыратын тұлғалармен) болатын дықтан, 
отбасын әлеуметтендірудің алғашқы және 
басты институты деп атауға болады. 
Баланың ақыл-ойы мен физикалық дамуы 
болашақта ол ержеткенде әлеуметтік 
ортаның толыққанды және тең құқықты 
мүшесі болу мүмкіндігі отбасы ішіндегі 
қарым-қатынастың қаншалықты жемісті бо - 
латындығына байланысты. Сондықтан пе - 
дагогика отбасылық әлеуметтендіруді, тұтас - 
тай алғанда тұлғаны бастапқы әлеумет-
тендіру процесінің құрамдас бөлігі, құры-
лымдық элементі ретінде қарастырады. 

Әлеуметтендірудің жолдары мен құ-
ралдарын таңдау тікелей тұлға дамуының 
жас ерекшелік кезеңіне байланысты және 
негізгі іс-әрекеттің түрімен анықталады. 
Мәселен, бір жасқа дейінгі балалар 
үшін ең маңызды нәрсе отбасы ішіндегі 
қарым-қатынас болып табылады. Дәл сол 
отбасылық қатынастар және отбасылық 
құндылықтар арқылы бала сыртқы әлем 
туралы негізгі ақпаратты қабылдайды, 
оның жүріс-тұрыс үлгілері анықталады. 
Бір жастан үш жасқа дейін балаларда 
басқа балалармен қарым-қатынас жасауға 
қажеттілік пайда болады. Сондықтан 
балаға толыққанды тұлғалар арасындағы 
байланыстар мүмкіндігін беру маңызды – 
бұған ерте жетілдіру топтарында, қысқа 
мерзімге немесе күні бойы балабақшада 
болған кезде қол жеткізуге болады. Онда 
балалар құрдастарымен қарым-қатынас 
жасаудың, достықтың алғашқы негіздерін 
меңгереді, қоғамда қатар өмір сүру 
ережелерімен танысады. Үштен алтыға 
дейінгі жаста бала үшін әлемді танудың 
негізгі құралы өзінің тілі болып табылады: 
балалар байланыстырып сөйлеуге үйренеді, 
сұрақтар қояды, диалогтар құрастырады, 
ауызша алған білімдерін талдайды. 

Отбасы – адам негізгі адамгершілік 
құндылықтарды меңгеретін, бастапқы 

білім алатын және кейін ол сол арқылы 
үлкен әлемге енетін, іс-әрекет пен қа-
рым-қатынастың негізгі қасиеттері мен 
дағдыларына ие болатын алғашқы әлеу-
меттік қоршаған орта. Сондықтан, балалық 
шақта толық алынбаған нәрсенің бәрі үлкен 
қиындықпен толықтырылады, ал кейде ары 
қарайғы өмірде мүлдем толықтырылмайды. 
Және де бұл жоғалтулар көп жағдайда 
отбасында біріккен бос уақыттық іс-әрекеттің 
болмауының салдары. 

Ұйымдасқан бос уақыттың отбасындағы 
тыныштық пен достықты қолдаудағы ма-
ңызы зор. Отбасының барлық мүшелері 
арасындағы сенімді достық қатынасты 
реттеу үшін, онда ересектер мен бала-
лардың түрлі рухани сұраныстары мен қа - 
жеттіліктерін барынша толық қанағат-
тандыра алатындай жағдайды жасау ма-
ңызды. Ұйымдастырылған бос уақыттың бұл 
жағдайдағы рөлі үлкен. Сондықтан, отбасын 
нығайту, ондағы микроклиматты жақсарту 
үшін біртіндеп бірлескен бос уақыттың 
аясын кеңейту, оның жаңа формаларын 
іздеу, ортақ қызығушылықтар тудыру ке-
рек. Ата-аналар өз балаларын еркін, 
еркінсіген жағдайда, олардың достарымен, 
құрдастарымен, ересектермен қарым-қаты - 
насын да жақсырақ таниды. Олар бала-
ларының ойында, еңбекте қандай екенін, 
жолдастарына қалай қарайтынын, қате-
ліктері мен сәтсіздіктерін, өзінің табыстарын 
және басқалардың табыстарын қалай қа-
былдайтынын көреді. 

Бос уақытты ұйымдастырудағы басты 
мәселе – баланың жан-жақты және үйле-
сімді дамуы үшін оны толтыратындай бос 
уақыт табу. Бүгінгі күні әртүрлі коммуналдық 
және әлеуметтік қызметтер көбейіп кеткен 
кезеңде, үй шаруашылығын жүргізуді дұрыс 
ұйымдастыру, ата-аналарға балалармен 
уақытты көбірек өткізуге мүмкіндік береді: 
спортпен, көркем және техникалық шығар-
машылықпен айналысуға, табиғатта болуға, 
кітап оқуға, театрларға, мұражайларға, жо-
рықтарға баруға. Істі таңдап алу отбасының 
талғамына, оның қызғушылықтарының ба-
ғыттарына, балаларға қатысты тәрбиелік 
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міндеттерге және т.б. байланысты болады. 
Халық арасындағы әлеуметтік сауалнама-
лар бүгінгі таңдағы отбасылық бос уақыттың 
ең танымал формалары телевизиялық 
бағдарламалар көру, журналдар мен кі-
таптар оқу болып табылатынын көрсетіп 
отыр. Театрларға, көрмелерге, концерттерге 
бару соңғы орында. Сонымен қатар пе-
дагогтар мен психологтар отбасылық бос 
уақытты – отбасылық мәселелерді шешудегі 
маңызды психотерапиялық құрал ретінде 
таныған. Формасы, мазмұны бойынша дұ - 
рыс таңдалған бос уақытты өткізудің тәсіл - 
дері босаңсуға, нашар көңіл-күйді түзетуге, 
отбасындағы шиеленісті немесе одан ма-
ңыздырақ нәрсені шешуге, қарым-қатынасты 
жанжалға дейін жеткізбеуге көмектеседі. 

Ата-аналар балаларға көңіл бөлу, 
олармен уақыт өткізу, оны мазмұнды етіп 
өткізу керектігін білмейді және түсінбейді 
деп айтуға болмайды. Бірақ іс жүзінде бұл 
көңіл бөлу тек уақыттың жетіспеуінен ғана 
емес, оның қалай жасалатынын білмеуден, 
оны жасай алмаудан, ал бұл отбасылық 
бос уақыт мәдениетінің мәселесін отбасы 
шеңберінен шығарып жібереді. 

Бүгінгі күні ана, әке және олардың 
балалары бірге өмір сүретін отбасы кеңірек 
таралған. Әжелер, аталар бөлек тұрады. 
Бұл көріністің жағымды да, жағымсыз 
да жақтары бар. Жас отбасылар көбірек 
дербестікке үйренеді, демек жауапкершілікке 
де, «әкелер» мен «балалар» арасында жан-
жалдар да азырақ болады. Көзқарастардың 
айырмашылығы бірге тұрған жағдайда 
отбасылық қатынастарды қиындатады. 
Сонымен бірге бөлек өмір сүрген кезде 
көп жағдайда ересектер мен балаларды 
байланыстыратын отбасылық байланыстар, 
дәстүрлер жоғалады, үлкендердің өзде-
рінің немелерімен қатынас жасауға, олар-
ға қамқорлық жасауға және олардың тәр-
биесіне атсалысуға мүмкіндігі болмайды. 

Алайда әжелер мен аталардың, олар-
дың балалары мен немерелерінің бірге не-
месе бөлек тұрғанына қарамастан, олар 
мектепке дейінгі жастағы балаларда үлкен - 
дерге қамқорлық көрсетуге, оларға көмек 
беруге деген ықыласы мен ептілігін қа-
лыптастырады. Әке мен ананың үлгісі, 
олардың балалардың жүріс-тұрыстарын 
шебер реттеуі отбасылық өмірде шешуші 
маңызға ие, отбасындағы жас және аға буын 
ұрпақтың физикалық және психологиялық 
күйіне әсер етеді. 

Қазіргі қазақ қоғамына бір баласы 
бар отбасылардың болуы тән. Мұндай 

балаларда қоршаған ортаға немқұрайлы-
лықтың, өзімшілдіктің қалыптасу мүмкіндігі 
педагогтардың алаңдаушылығын тудырып 
отыр, яғни баланың айналасында ересек 
адамдар көп болатын отбасыларда бай-
қалатын ерекшеліктер. Әсіресе бір баласы 
бар отбасыларға балабақша ұжымының, 
құрдастарының ықпалы, мектепке дейінгі 
мекемелер мен отбасының тәрбиелік ық-
палдарының бірлігі маңызды. 

Көп балалы отбасыларда тәрбиенің 
табыстылығы еліктеуге үлгі болатын әке 
мен ананың жеке мысалымен, олардың 
балалардың өмірі мен іс-әрекетін саналы 
ұйымдастыра алуымен байланысты. 

Қазіргі заманғы отбасыға оның мүше-
лері арасындағы стиль мәселесі өзекті 
болып отыр. Отбасылық тәрбиенің екі 
қарама-қарсы стилі бар – өктемшілдік 
және демократиялық. Ерлі-зайыптыларға 
қатысты өктемшілдік стиль ата-аналардың 
(жиі әкенің) билігімен сипатталады. Бұл 
ретте олар тәрбие арқылы балада сөзсіз 
бағыну дағдысын қалыптастыруға болады 
деген сенімде. Мұндай типтегі отбасыларда 
тату ұжым жоқ. Ересектер баланың 
даралығымен, оның жас ерекшеліктерімен, 
қызығушылықтары және тілектерімен аз 
санасады. Фактілер, жеткіншектік жасқа 
қарай дәл осы өктемшілдік стильдегі 
отбасыларда балалар ата-аналармен жиі 
қайшылықтарда болатынын, отбасынан 
бөлектене бастайтынын көрсетеді. Отбасы-
лық тәрбиенің демократиялық стилі кезінде 
ата-аналар отбасының барлық мүшелерінің 
өмірі мен іс-әрекетін ұйымдастырушылар 
болып табылады, олардың қарым-қаты-
настары ересектер мен балалардың бір- 
біріне деген өзара махаббаты мен құр-
меті, ықыласы және қамқорлығымен сипат-
талады. Тапсырма бере отырып, талап 
қоя отырып, ересектер баланың санасына 
сезіммен жүгінеді, бастамасын қолдайды. 
Сонымен бірге балалар: «болады», «қажет» 
және «болмайды» деген сөздерді біледі. 

Отбасылық тәрбиенің демократиялық 
стилі балаларда тіл алғыштықты және 
саналы тәртіпті, отбасының істеріне, от-
басы өмірінде болып жатқан оқиғаларға 
адамгершілікті, саналы қызығушылықты 
қалыптастыруға барынша үлкен әсер етеді. 
Балаларда бастамашылдық, тапқырлық, 
тапсырған істі орындауда, ойында және 
т.б. шығармашылық тәсілдеменің бастауы 
қалыптасады. Тәрбиелеудің бағалы құра-
лы отбасылық дәстүрлер – ұрпақтан ұр-
паққа жалғасып келе жатқан салттар, 
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жүріс-тұрыс нормалары болып табылады. 
Оларды тәрбиеде дұрыс пайдалану үшін 
зерделеу қажет. Туған күндерді қызықты 
өткізу, жақындарды еске түсіру күндері 
және т.б. сияқты отбасылық дәстүрлер 
бар. Мұнда сонымен қатар өз ұлтына 
махаббат пен құрметті қалыптастыратын, 
ұлттық дәстүрлердің де маңызы зор: ол 
баланы толеранттылыққа (төзімділікке) тәр - 
биелейді. Бала күнделікті өмірдегі дәстүр-
лерге біртіндеп қатыстырылып, оның 
оларға қатысуына жағдай жасалса, онда 
дәстүрлердің тәрбиелік күші айтарлықтай 
артады. Кішіпейілділік, ілтипат, сенім біл - 
діру тек қана балаларда ғана емес, 
сонымен қатар олардың ата-аналарын-
да да өз қуаныштарымен және алаңдау-
шылықтарымен бөлісуге деген жауапты 
ниетті туғызады. 

Ересектер мен балалардың бірлескен 
еңбегінде бала жұмысты адал істеуге 
еліктейді, ересектерден қажетті еңбек дағ-
дыларын үйренеді, дағдылар мен әдеттерге 
ие болады, онда тек қана өзі үшін ғана емес, 
сонымен қатар басқалар үшін де істеу деген 
ниет қалыптасатынын айта кетейік. Ата-
аналар үнемі өз балаларын демалыс және 
мереке күндері, балабақшаға жиналған 
кезде және кештерде болсын тәрбиелеп 
отырады. Ересектер мен ба лалардың 
қатынасы берекелі және мазмұнды болған 
сайын, ересектердің педагогикалық ықпалы 
соншалықты тиімді болады. 

Өз балаларын барынша жақсы тәрбие-
леуге тырысатын отбасыларда, мектеп 
жасына дейінгі балаларды адамгершілікке 
және еңбекке тәрбиелеу үшін маңызды 
ортақ ерекшеліктері болады: туыстық сезім-
дерге, ата-аналардың балаларға деген 
және балалардың ата-аналарға деген 
терең махаббатына негізделген, отбасылық 
тәрбиенің ерекше эмоционалды, сырлы 
сипаты. Мектеп жасына дейінгі бала күн 
сайын қамқорлықтың, мейірімнің, отбасылық 
жылылықтың, қуаныш пен сүйсінудің туыс - 
тары – анасы, әкесі, әже мен атасы 
тарапынан болатынын сезінеді. 

Егер отбасында әке болмаса, анасы 
екі есе қамқорлықты өз мойнына алады, 
баланы жақсы көретін басқа да туыстар 
табылады. Алайда ата-аналар және 
отбасының басқа ересек мүшелері 
тарапынан махаббат өзін құрбан ету 
сипатында біржақты (барлығы балаға 
және одан ешқандай жауапсыздық) болса, 
балалардың жүріс-тұрысында өзімшілдік 
үрдіс пайда болады. Басқа жағдайларда, 

балаларға махаббат жетіспеген кезде, ерте 
ме, кеш пе, бұл олардың рухани және жүйке-
психикалық дамуында драмалық көрініс 
табады. Бала ата-анасымен бірге бола 
отырып, іс жүзінде жалғыздықта өмір сүруі 
мүмкін. Өзара құрмет, отбасындағы бірлік, 
отбасының беріктігі отбасы қатынастарының 
қиындықтарын жеңе білген, әке мен ананың 
саналы және ерікті күші болған кезде ғана 
дамиды және нығаяды. Сонымен, отбасы 
тәрбиесінің маңызды факторы және қоз-
ғаушы күші ата-аналар мен балалардың 
махаббаты болып табылады. Алайда 
махаббат, егер ол адамгершілік тұрғыдан 
маңызды болмаса, құнсызданады. 

Отбасылық тәрбиенің күші мен тұрақ-
тылығын анықтайтын тағы бір маңызды 
фактор – бұл ата-аналар мен отбасының 
басқа мүшелері тарапынан балаға тәрбиелік 
ықпалдардың тұрақтылығы мен ұзақтығы. 
Отбасындағы баланың өмірі, туыстарымен 
қатынасы оның бойында жақсы нәрсені немесе 
жаман қасиеттерді тәрбиелейді, сондықтан өз 
жүріс-тұрысыңды қатаң қадағалауың керек, 
өткінші ықпалдың да балалар үшін бағалы 
болуының қамын ойлауың қажет. 

Отбасылық тәрбиенің тағы бір факторы – 
мектеп жасына дейінгі баланы ересектермен 
біріккен іс-әрекетке табиғилықпен тарту 
мүмкіндігі: пәтерді ретке келтіру, өсімдіктер 
мен жануарларды күту, үйдің ауласына 
гүл, тал отырғызу, сенбіліктерге қатысу. 
Отбасылық бос уақыт отбасының барлық 
мүшелерін топтастырушы, тәрбие үшін 
қызықты және пайдалы болуы мүмкін: 
саябақта қыдыруды, спорттық, әдеби, халық 
ойындарын, хормен ән айтуды, музыкалық 
аспаптарды ойнауды ұйымдастыру. 

Көптеген отбасыларда мектепке дейінгі 
жастағы балалар отбасы өміріне қатысуға 
белсене тартылады: үй шаруасына көмек-
теседі және шамасы келетін міндеттерді 
орындайды. Балалар өздерінің аналары 
мен әкелері, әжелері мен аталары қайда 
және қалай жұмыс істейтінін біледі, олардың 
қуаныштары мен реніштерін бөліседі. 
Осылайша бала отбасылық ұжымның 
мүшесі болады. 

Баланың еңбегі жүйелі және әртүрлі 
болуы керек. Отбасының ересек мүшелері 
итермелейтін көптеген әрекеттер оның 
ақыл-ой, эстетикалық және адамгершілік 
тұрғысынан дамуына пайдалы: сурет салу 
және мүсіндер жасау, ертегі, әңгіме тыңдау, 
өлеңдер жаттау, ән айту және би билеу. 

Баланың бос уақыты мерекелерде, 
отбасылық серуендерде қызықты болады. 
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Ересектер арқылы отбасылық ойындар 
ұйымдастырылады, бірге ән айтады, би-
лейді, музыкалық аспаптарда ойнайды, 
қуыршақ театрын жасайды. 

Отбасының ересек мүшелерінің бе-
делі – отбасылық тәрбиенің маңызды шарт - 
тарының бірі. Отбасылық ұжымдағы қаты-
настар өзара түсіністікті, қатынастарды 
теңдік, жолдастық, құрмет қағидаттарында 
ұйымдастыра білуді талап етеді. Егер ата-
аналар – қайырымды, бауырмал, қамқор, 
ілтипатты адамдар болса, мұндай отбасы 
балалардың тәрбиесіне жағымды ықпал 
етеді. Балаларының алдындағы ата-ана-
лардың беделі жүріс-тұрыстың лайықты 
бейнесіне негізделген. Ата-аналардың педа-
гогикалық әдебі ересек адамның баламен 
қарым-қатынастың барынша дұрыс жолын 
таба білуінде, онымен іскерлік және 
эмоционалдық қатынастар орнатуында. 

Бала өмір сүреді, тәрбиеленбейді. 
Оның өмірі жарқын болған сайын, жағымды 
эмоциялар көп болады, тәрбиесі де сон-
шалықты толыққанды және дұрыс болады. 
Балалық сезім мен сана біріккен, ерекше 
психикалық жай-күй болып табылады. 

Ғылыми педагогика мен психология 
арқылы баланың тұлғасын қалыптастыруға 
баланың өзі және жағдайлар және тәрбие 
қатысатыны, ал тұлғаның қалыптасу процесі 

өмірлік іс-әрекеттің барлық салаларында 
жүретіні дәлелденген, соның ішінде бос 
уақытта. Бос уақыт – үлкен әлемге өтетін 
көпір, ол қосымша білім мен дамуды 
қамтамасыз етеді. Бос уақыттың мәні – 
балаға адам және қайраткер ретінде қолдау 
көрсету. 

Бос уақыт әрқашан әрекетті. Балаларды 
бос уақытпен айналысуға мәжбүрлеу мүмкін 
емес. Оған қызықтыруға болады. Бос уақыт 
сүйсіну қағидаларына, жағымды әсерлердің, 
алаңдаушылықтың, ойлардың сезімдік 
негізіне сүйенеді. Балада әрқашан және 
барлығында жеке ізденісі, бос уақыттық 
қиын кезеңдердегі өз алаңдаушылықтары 
болуы тиіс. 

Уақыттың өмір сүрген жылдардың жиын-
тығымен өлшенбейтіндігі, оны толтырып 
тұрған оқиғалардың тығыздығымен өлше-
нетіндігі бұрыннан белгілі. Балалық шақ-
та әр адамда қандай оқиға болмасын – 
жаңалық ашу, әр күн әсерлерге толы 
болады. Балалардың бос уақыты сала-
сында мүдделер иерархиясы үнемі өзгеріп 
отыратынын, олардың мақсатты бағытты-
лығы да өзгеретінін есте сақтау қажет. 
Баланың бос уақытта айналысатын іс-
әрекетті таңдауы осыған байланысты. 
Демек, әр жыл және әр күн рухани жағынан 
толыққан болуы тиіс. 

Әдебиет

1 Рослякова Н.И. Формирование профессиональной индивидуальности буду - 
щих специалистов дошкольного образо вания / Под ред. В.М. Гребенниковой, Е.А. Белан. 
–  Краснодар: КубГУ, 2008. 

2 Шмаков С.А. Уроки детского досуга. – М., 1993.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ И  
СЕРТИФИКАЦИИ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Переход Казахстана к рыночной эко-
номике значительно изменил экономические 
и социальные условия жизни общества 
и выдвинул на передний план задачу 
модернизации и развития экономики страны 
на основе знаний. Открытость экономики, 
выход предприятий на международные 
рынки товаров, капиталов и технологий 
выдвинули на передний план вопросы 
обеспечения конкурентоспособности продук - 
ции, значительно увеличив, тем самым, 
потребность работодателей в специалистах 
и работниках высокой квалификации. Кон - 
куренция заставила работодателей повы-
сить требования к фактическим результатам 
обучения на всех уровнях образования и 
заявить о необходимости формирования у 
выпускников новых качеств, таких, например, 
как умение работать в команде, способность 
самостоятельно учиться, готовность к 
быстрой смене сферы профессиональной 
деятельности. Прежде качество образо-
вания интересовало работодателей только 
как конечный результат обучения, как 
уровень подготовки работников, и потому 
они не стремились глубоко вникать в работу 
учебных заведений. Однако дефицит ра - 
ботников высокой квалификации в усло - 
виях широкого использования в произ-
водстве инноваций, передовых знаний и 
технологий, формирования и развития 
глобальных рынков труда, быстрого роста 
мобильности трудовых ресурсов заставили 
работодателей активно взаимодействовать 
с учебными заведениями, участвовать в 
формировании компетенций выпускников 
и вникать в вопросы обеспечения качества 
образования.

На базе КазНУ имени аль-Фараби 
на кафедре теплофизики и технической 
физики проводится подготовка кадров по 

специальности «5В073200 – Стандартизация 
и сертификация (по отраслям)». Обучение 
на данной кафедре обусловлено тем, что 
базовыми дисциплинами для поступления 
на специальность являются физика и 
математика. По данной специальности 
доступно трёхступенчатое образование - 
«бакалавриат-магистратура-докторантура 
PhD (набор с 2018 г.)». Помимо тео-
ретического обучения, студенты проходят 
практику. Основными видами практики яв - 
ляются: учебная, производственная и пред-
дипломная. 

Учебная практика бакалавров проходит 
на 1 курсе во 2 семестре периода обучения. 
Учебная практика сроком 2 недели про ходит 
в подразделениях факультета, специаль - 
ных лабораториях кафедры и НИИЭТФ 
в целях ознакомления студентов 1 курса 
научно-исследовательской деятельностью 
кафедры. Целями учебной практики яв-
ляются: закрепление теоретических знаний, 
полученных при изучении базовых дисцип-
лин; развитие и накопление специальных 
навыков, изучение организационно-мето-
дических и нормативных документов для 
решения отдельных задач по месту про-
хождения практики; ознакомление с со-
держанием основных работ, выполняемых в 
организации по месту прохождения практики; 
усвоение приемов, методов и способов 
обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных практических ис-
следований; приобретение практических 
навыков в будущей профессиональной дея-
тельности.

Производственная практика направлена 
на углубление и систематизацию теоретико-
методологической подготовки студента, при- 
 обретение практического опыта научно-
исследовательской деятельности, овла-
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дение исследовательскими умениями, свя-
занными с применением методов создания 
информационного поля исследования, 
обработки и анализа научно-теоретической 
информации в соответствии с требования-
ми к уровню подготовки бакалавра по кон-
кретному направлению.

Студенты проходят производственную 
практику на 2-4 курсы, на 4, 6, 8 семестрах 
всего периода обучения. Производственная 
практика длится 5-6 недель.

Производственная практика проводит-
ся, как правило, индивидуально в органи - 
зациях в любых организационно-правовых 
формах, в их структурных подразделениях, 
соответствующих профилю профессио-
нальной подготовки студентов и задачам 
практики. Практика в организациях осуще-
ствляется на основе двухсторонних до-
говоров, в соответствии с которыми ука-
занные организации обязаны предоставить 
места для прохождения практики студен-
тов университета. При этом работодатели 
влияют на качество обучение, так как 
студенты получают возможность получить 
настоящий опыт и столкнуться с реальными 
потребностями предприятия или орга-
низации. 

Преддипломная практика как часть 
основной образовательной программы яв-
ляется завершающим этапом обучения и 
проводится после освоения студентами 
программы теоретического и практического 
обучения. Преддипломная практика прово - 
дится не только для закрепления и рас-
ширения теоретических знаний студентов, 
получения выпускником профессионального 
опыта, приобретения более глубоких прак - 
тических навыков по специальности и 
профилю будущей работы. Основной 
целью преддипломной практики являются 
сбор, обобщение и анализ материалов, 
необходимых для подготовки выпускной 

квалификационной работы, по защите 
которой Государственной аттестационной 
комиссией оценивается готовность буду-
щего специалиста к самостоятельной тру-
довой деятельности. Поэтому студент дол- 
жен четко представлять все нюансы пред - 
дипломной практики: цели, задачи, органи-
зационные вопросы, программу практики.

Целями преддипломной практики яв-
ляются сбор материала, необходимого для 
выполнения дипломной работы в соот-
ветствии с избранной темой и планом, 
согласованным с научным руководителем, 
а также углубление и закрепление 
теоретических знаний, подготовка к само-
стоятельной работе по специальности. Таким 
образом, работодатель играет огромную 
роль в реализации образовательных прог-
рамм.

Исходя из этого, можно сказать, что 
усиление взаимодействия работодателей 
и вузов позволяет студентам и выпуск-
никам вузов: выполнять дипломные рабо - 
ты на основе реальных заданий пред-
приятий и организаций; участвовать в 
обеспечении технологических процессов 
реального производства; участвовать в 
проведении опытно-конструкторских и 
исследовательских работ (совместно со 
специалистами предприятий) и внедрении 
результатов курсовых работ; формировать 
soft skills (мягкие навыки), как умение 
работать в команде, быть лидером, вести 
переговоры, проводить презентации и т.д., 
поскольку вузы по предложению работо-
дателей ввели учебные курсы по вопросам 
коммуникации, управления карьерой и 
обучения на рабочем месте.

Участвуя в образовательных программах, 
работодатели получают возможность полу - 
чить квалифицированные кадры в соот-
ветствии со сферой своей деятельности и 
повысить конкурентоспособность на рынке. 
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заведующий кафедрой теплофизики и 
технической физики, д.ф.-м.н., профессор 
Шортанбаева Ж.К.,
старший преподаватель кафедры теплофизики и технической физики
Нурмуханова А.З., 
старший преподаватель кафедры теплофизики и технической физики

 ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КазНУ имени аль-Фараби является 
признанным лидером среди вузов Рес-
публики Казахстан в подготовке научных 
кадров высшей квалификации – докторов 
философии (PhD), он один из первых среди 
вузов Центральной Азии присоединился к 
Великой Хартии университетов и полностью 
перешел на современную трехступенчатую 
систему подготовки кадров «бакалавриат-
магистратура-докторантура PhD». 

Решением Комитета по контролю в 
сфере образования и науки Республики 
Казахстан КазНУ имени аль-Фараби по-
лучил право на ведение образовательной 
деятельности по специальности «6D073200 
– Стандартизация и сертификация». По-
лучение докторской степени доступно по 
двум направлениям – профильное и научно-
педагогическое. 

В соответствии с основным учебным 
планом будущие докторанты будут прохо-
дить обучение по следующим дисципли- 
нам: «Стандартизация и управление каче-
ством продукции в теплоэнергетике», «Мате-
матическое моделирование управления 
качеством продукции в теплоэнергетике», 
«Инструментальные методы химического 
анализа экологических объектов», «Исполь-
зование физико-химических методов для 
контроля качества продукции» и другие.

Кафедра теплофизики и технической 
физики КазНУ имени аль-Фараби являет - 
ся одной из ведущих кафедр универси-
тета, имеющей прочные связи с зарубеж - 
ными высшими учебными заведениями 
и реализующей несколько совместных 
учебных программ, в том числе, по направ-
лению магистратуры «Стандартизация и 
сертификация» с университетом ИТМО 
(Санкт-Петербург, Российская Федерация). 

Обучение будет проводиться высококва - 
лифицированным профессорско-препода - 
ва тельским составом: д.ф.-м.н., профессором 

Аскаровой Алией Сандыбаевной, д.ф.-м.н, 
профессором Мажреновой Найлей Рахим-
бековной, доктором PhD по специаль-
ности «6D073200-Стандартизация и серти - 
фи кация» Алим жановой Мереке Бауржа-
новной, к.т.н. Манатбаевым Рустемом 
Кусаингазыевичем и другие.

Профессор Аскарова Алия Сандыбаевна 
– победитель республиканского конкурса 
«Лучший преподаватель ВУЗа» 2006 г. 
и «Лучший преподаватель ВУЗа» 2010 г., 
награждена орденом Құрмет. В настоя-
щее время занимается вопросами матема - 
тического и компьютерного моделиро-
вания процессов конвективного тепломас-
сопереноса в физико-химически реагирую-
щих средах, связанных со сжиганием 
газообразного и твердого топлива и ре - 
шением экологических проблем теплоэнер-
гетики. Имеет более 535 научно-мето-
дических публикаций, доклады на между-
народных (Германия, США, Греция, Пор-
тугалия, Франция, Англия, Япония, Канада, 
Италия, Марокко, Пакистан, Турция и др.) 
конференциях, из них 20 публикаций в 
рейтинговых научных изданиях с импакт-
фактором. 

Мажренова Найля Рахимбековна – 
доктор химических наук по двум специаль-
ностям («Химическая физика», в том 
числе «Физика горения и взрыва» и «Фи - 
зическая химия»), профессор, академик 
Международной Академии Информатиза-
ции. Имеет более 250 публикаций, в том 
числе автор 3 монографий и 10 учебных 
пособий. 

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич – 
кандитат технических наук, крупный спе-
циалист в области ветроэнергетики, имеет 
патенты по защите ветроэнергетических 
установок от неблагоприятных метеофакторов.

Будущие докторанты специальности 
«6D073200 – Стандартизация и серти-
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фикация» имеют возможность прохождения 
зарубежной стажировки на базе Мос-
ковского государственного технического 
университета радиотехники, электроники 
и автоматики (Российская Федерация). 
Кроме того, было заключено соглашение 
с Университетом СПЛИТ, расположенным 
в Хорватии, в одноимённом городе Сплит, 
благодаря которому студенты докторанту-
ры могут получить возможность пройти 
практику в хорватском университете для 
выполнения научно-исследовательской ра - 
боты докторанта, включая выполнение 
докторской деятельности.

На базе КазНУ имени аль-Фараби 
функционируют девять лабораторий, такие 
как национальная нанотехнологическая 
лаборатория открытого типа (ННЛОТ), 
занимающаяся разработкой системы стан-
дартизации геометрических параметров и 
свойств материалов, объектов, элементов 
и структур, подлежащих измерениям в 
нанотехнологии; Лаборатория криофизики 
и криотехнологии, Научно-технологический 
парк и Научно-исследовательский институт 
экспериментальной и теоретической физики 
(НИИЭТФ).

Для получения качественного и 
современного образования на базе КазНУ 
созданы все условия. В домах студентов 

КазНУ имени аль-Фараби и студенческого 
кампуса функционирует беспроводная сеть 
доступа в Интернет WI-FI. На территории 
университетского городка имеется целый 
комплекс для полноценного образования и 
досуга: прекрасный спортивный комплекс 
c тренажерным залом, спортивными пло-
щадками и секциями, Центр обслуживания 
студентов «Керемет» со всеми образо-
вательными, социально-бытовыми, меди-
цин скими, торгово-развлекательными услу-
гами для студентов, собственный кинотеатр, 
сеть читальных залов, интернет-кафе на 
300 мест; крупнейшая библиотека в Цен-
тральной Азии университета с имеющейся 
более чем 2 миллиона экземпляров  
книг.

Открытие PhD-докторантуры по спе-
циальности «6D073200 – Стандартизация 
и сертификация» станет важным этапом 
в подготовке молодых учёных нового 
формата, достойных быть представленными 
в мировой научной среде

В этом году будет объявлен первый 
набор по специальности «6D073200 – 
Стандартизация и сертификация». Ждем 
выпускников, имеющих предшествующее 
образование по данной специальности, в 
стенах Казахского национального универ-
ситета имени аль-Фараби!
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Құрманғазыев Д.С.,
2 курс студенті
ғылыми жетекшісі Сапатаев С.А.,
аға оқытушы

БІЗДІҢ КАФЕДРА, БІЗДІҢ МАМАНДЫҚ

Кез келген адамның мақсаты тарихта 
өз есімін алтын әріптен қалдыру. Ал бұл 
мақсатқа жету үшін адам өзіне сай маман-
дықты оқып, үйренуі керек. Қоғамның да-
муына үлесі болар адам болу үшін біліммен 
қатар ғылымды ұштастырған дұрыс.

Ғылым – адамның табиғат пен қоғам 
туралы білімін қалыптастыруға мүмкіндік 
беретін танымының ең жоғары пішімі. Ғылым 
– ол әлеуметтік жағдайды жақсартудың 
құралы ғана емес. Бұл жан-жақты дамуға 
апаратын жол. Ғылым туралы көп айтылып, 
жазылып жатады. Халқымыздың ғылым 
туралы «Ғылым гауһар – бағасы жоқ», 
«Надандық кесел – дауасы жоқ», «Ғылыммен 
жақын болсаң жетерсің», «Залыммен жақын 
болсаң кетерсің», «Еңбегі жоқ ғалым – балы 
жоқ ара тәрізді», «Еңбексіз ғалым – жеміссіз 
ағаш» сияқты даналық сөздері баршылық. 
Бұл сөздердің барлығы бекер айтылмаған. 
Қазақ жерінде өмір сүріп, еңбектерін 
Еуропа ғалымдары да мойындаған әл-
Фараби, Ибн-Сина сынды ғалымдарымыз 
қазақ халқының ғылымға ертеден құштар 
болғанын көрсетеді. Осы құштарлық бүгінге 
күнге дейін өз жалғасын тауып, математика, 
химия, физика, медицина, тарих, биология 
және т.б. салаларда ғылыми ашылулар 
жасап жүрген небір ғұлама-ғалымдарымыз 
қазақ халқын әлемге танытып жүр.

Мен де осы ғылыммен айналысу мақ - 
сатымен еліміздің ең әйгілі жоғары оқу 
орны әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетіне «Археология және этно-
логия» мамандығына оқуға түстім. Маған 
80 жылдық тарихы бар, талай түлектің 
арманына айналған Қазақ ұлттық универ-
ситетінде оқу мүмкіндігі бұйырды.

Университетімізде 14 факультет бар. 
Шынында да, атына заты сай әсем қалашық 
менім жүрегімді бірден жаулап алды. 
Өз біліміне, дарынына сенетін іздемпаз 
жастардың ордасы екені көрініп тұр. Қара 
шаңырақтың астында жиналған жиырма 
мыңға жуық ізденушілердің талабын тауға 
қарай домалатар жағдайдың бәрі жасал-
ған. Солардың қатарына А.Ө. Жолдасбеков 

атындағы Студентер сарайын, спорт ке-
шенін, заман талабына сай жабдықталған 
интернет орталығын, ТМД елдерінің ішін-
де алғаш ашылған палеолит музейін, 
«Керемет» атты студенттерге қызмет көрсету 
орталығын және т.б. жатқызуға болады. 
Сондай-ақ университетіміз дүние жүзілік 
жоғарғы деңгейдегі университеттерімен 
тығыз байланыста.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті Тарих, археология және 
этнология факультеті Археология, этнология 
және музеология кафедрасы «Археология 
және этнология» мамандығы бойынша 
халықаралық стандарттар талабына жауап 
бере алатын жоғары білікті мамандар 
даярлайды. Оған кафедрадағы осы саланың 
отандық білгір мамандарынан құралған 
профессор-оқытушылар құрамы дәлел бола 
алады. Олар осы қарашаңырақтың түлек-
тері, кешегі студент – бүгінгі профессор-
лар А.Т. Төлеубаев, М.Е. Елеуов,  
М.У. Шәлекенов, А.Б. Қалыш, Б.К. Қалша-
баева, Д.С. Байғонақов, Т.Е. Қартаева,  
Ғ.Қ. Омаров сынды ғалымдар және т.б. 
доценттер мен оқытушылар. 1971 жылы 
ашылған, 45 жылдық тарихы бар «Архео-
логия, этнология және музеология» ка-
федрасы – археолог, этнолог, музейтанушы 
мамандарды дайындауда жоғары сапамен 
қамтамасыз етуге бағытталған.

Қазіргі күнгі кафедра меңгерушісі Омаров 
Ғани Қалиханұлы осы ұжымда 25 жылға 
жуық уақыт қызмет етіп келеді. 2014 жылдың 
ЖОО үздік оқытушысы. Оның жетекшілігімен 
бірнеше археологиялық қазба жұмыстары 
жүргізілді, Шығыс Қазақстанның қола мен 
ерте темір дәуіріне жататын ескерткіштері 
зерттеліп, ғылымға тың мәліметтер енді. 
Негізгі зерттеу тақырыбы – Шығыс Қазақ-
станның ежелгі дәуір археологиясы. 1989 
жылдан бері Тарбағатай теріскейі мен 
Алтайдың қола, ерте темір, түркі дәуірі 
ескерткіштерін зерттеумен айналысуда. 
Осын дай зерттеулерінің нәтижесінде ға-
лым жүзден аса ғылыми мақалалар, оқу-
әдістемелік еңбектер даярлап ғылыми 
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айналымға енгізуде. 2015 жылдан бастап 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі Ғылым комитеті мемлекеттік 
мекемесі жариялаған «ШҚО Үржар ауда-
нының археологиялық ескерткіштері» атты 
жоба бойынша археологиялық зерттеулер 
жүргізуде. Кафедраның тарихы тереңде 
жатыр, сондықтан онда жұмыс істеп, еңбегі 
сіңген ғалым ағаларымыз бен апайларымыз 
қаншама. Заман талабына сай, сапалы 
кадрлар дайындап, археология және 
этнология саласында ғылыми жаңалықтар 
ашып, арттарынан шәкірттер тәрбиелеу-
де профессор-ұстаздарымыздың еңбек-
тері ора сан зор болып табылады. Ұстаз-
дар жайында халқымыздың ұлы батыры 
Бауыржан Момышұлы: «Ұстаздық – ұлы 

құрмет, себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелей-
ді. Болашақтың басшысын да, данасын 
да, ғалымын да, еңбекқор еншісін де, 
кеншісін де ұстаз өсіреді...» деп айтқандай, 
жан-жақты шәкірт тәрбиелеудегі барлық 
ауыртпалық ұстаздар еншісінде екені рас. 
Алдағы уақытта осы ұстаздардың өмірден 
алған тәжірибесінен, білімінен үлгі алып, 
лайықты шәкірт-ізбасар болуға тырысамын.

Мен әрқашан университетімді, кафед-
рамды мақтан тұтамын, тіпті халыққа 
танымал болып жүрген азаматтар Қазақ 
ұлттық университетінің түлегі деп естігенде 
көңілім көтеріліп, бір марқайып қаламын. 
Сол тұлғалар оқыған жерде отырып, сол 
кісілерге сабақ берген ұстаздардан тәлім 
алып жүргенім маған жігер береді.
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Сагындыкова С.Т.,
археология, этнология және 
музеология кафедрасының оқытушысы

БОЛАШАҚ АРХЕОЛОГТАРДЫҢ ІЗДЕНІСТЕРІ

Биылғы жылғы маусым айында 
5В020800–«Археология және этнология» 
мамандығында оқитын 1 және 2 курс сту - 
денттері Шығыс Қазақстан облысы Күршім 
ауданы Бестерек ауылдық округі Аян қоры-
мында Алтай археологиялық экспедициясы 
құрамында археологиялық зерттеу жұмыс-
тарына қатысты. Қорым негізінен 50-ден 
астам әр түрлі кезеңді қамтитын жерлеу-
ғұрыптық ескерткіштерден тұрады. Далалық 
зерттеу жұмыстары үш нысанда жүргізіліп, 
ескерткіштер ерте темір және ерте түркі 
кезеңіне жататындығы анықталды. Сту-
денттер 3 қорғанда қазба жұмыстарын 
жүргізіп, археология мамандығының қыр-
сырын меңгерді. 

Қазба барысында ортасында тас жәшік 
орналасқан төртбұрышты қорған-қоршау 
қызығушылық тудырды. Табылған заттарға 

қарап тас жәшікте ғұрыптық рәсімдерді 
жүзеге асыратын ақсүйектер тобына жата-
тын әйел мүрдесі жерленген деп болжауға 
болады. Ескерткіштен алынған жаңа мате - 
риалдар негізінде көне түркі күрделі это-
носаяси бірлестігіне жататын байырғы тұр - 
ғындардың өз алдына жекелеген этногра-
фиялық белгілерін аңғаруға болады. Қазба 
жұмыстары барысында түркі, сақ кезеңде-
ріне жататын алтын қапсырма, әйел адам-
ның қола білезігі және ат әбзелдерінің 
элементтері табылды. Сонымен қоса, бар-
лау жұмыстары барысында бұрын белгісіз 
болған Аян петроглифтері табылып, ғылы-
ми айналымға енгізілді. Тарих, археология 
және этнология факультетінің студенттері 
жылда археоло гиялық қазба жұмыстарына 
қатысып, археолог мамандығын тәжірибе 
жүзінде меңгеруге мүмкіндік алады.
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МеНің БолаШаҚ МаМаНДығыМ

Тоқтарбаев Данияр, 
радиотехника, электроника және 
телекоммуникациялар мамандығының 2 курс студенті,
Рахат Б., оқытушы,
жылуфизикасы және техникалық физика кафедрасы

СТУДЕНТТІК ҚЫЗЫҚ МОЛ ЖЫЛДАР

“Мектеп” атты білім кемесінің жолау-
шылық кезеңін тәмамдап, “ҰБТ” сынды асқар 
асудан асқан соң мені қызығы мен шыжығы 
мол жаңа өмір тосып тұрды. Бұл – адам 
санасын өшпес естеліктер мен ең қызық 
сәттерге толтыратын СТУДЕНТТІК ӨМІР! 
Ал, менің өмірімнің ең ерекше кезеңін 
қай қалада, қандай жоғары оқу орнында 
өткізетінімді таңдау мүмкіндігім өз қолымда 
болды. Алайда мен жаңа өмірім бастау алар 
мекенді әлдеқашан таңдап қойған едім. 
Ол – еліміздегі номері бірінші, ең мықты 
жоғарғы оқу орны әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті. Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті – 
Қазақстандағы ең үздік университет. Биылғы 
жыл бойынша, әлемдік рейтингте ең үздік 
800 университеттің арасында 236-орыннан 
220- орынға көтерілді. ТМД арасында 
Мәскеу мемлекеттік университетінен кейінгі 
екінші орынды иеленген оқу орны.

Осыдан бір жыл бұрын қолына ат-
тестатын қыса ұстаған жас түлек, яғни, мен, 
өскен ұямнан қанат қағып болашағымның 
бастауы болар – Алматыға қарай жолға 
шықтым. Таңдауым, маңдай тірегелі бет 
алған оқу орным – әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті. Әрине, жолға 
шықпастан бұрын ғаламтор арқылы оқу 
орнының жай-күйі туралы ақпараттар мен 
фото, бейне материалдарды сан ақтарып 
қарасам да, бойымда бір түсініксіз сезім 
болды... Бірақ ең алғаш құжат тапсырған 
сәттен бастап жаныма жылулық пен 
жайлылық орнағандай болды. Әже құша-
ғында асыр салып өскен ауыл баласы бұл 
сезімді жоғарыдан келген белгі есебінде 
қабылдағаным жасырын емес.

Сонымен, қазіргі таңда мен аталмыш оқу 
орнының физика-техникалық факультетінің 
«радиотехника, электроника және телеком-
муникациялар» мамандығының 1-курсын 
аяқтаған студентпін. Осыдан дәл бір 
жыл бұрынғы өзім сияқты бүгінгі мектеп 
бітірген замандастарым үшін қажет болар 
деген оймен өз университетім туралы сөз 
қозғамақпын. 

ҚазҰУ – жастар қаласы. Халық арасында 
«КазГУград» аталып кеткен студенттер 
қалашығында заманауи талаптарға сай 
жабдықталған, аумағы 8100 шаршы метр 
аумақты алып жатқан, 5000 студентке 
арналған 18 жатақхана орналасқан. «Сырт 
көз сыншы» – деп дана халқымыз бекер 
айтпаған ғой, жан-жақтан жиналған, 
түрлі-түрлі тәрбие алған сан алуан мінез 
иелерінің ың-шыңсыз бастарын біріктіру 
үшін жатақхана әкімшілігінің жасап жатқан 
жұмысы ауыз толтырып айтарлықтай ерекше 
екеніне тоқталғым келеді. Жатақханаға 
кірген сәттен бастап, айналадағы тазалық, 
темірдей тәртіп, бір қолдың саласындай 
ауызбіршілік ерекше сүйсіндіреді. Әр 
баланың артында уайым жеп отырған ата-
аналары бар екендігін ескерсек, біздің көңіл-
күйіміз, әңгімеміз арқылы жатақханадағы 
жағдайға олардың да көңілі толатындығын 
айтқым келеді. 

Менің жеке басыма қатты әсер еткен 
келесі бір нәрсе – «Керемет» студенттерді 
қолдау орталығы. Қайран қазағым, қиялың 
неткен ұшқыр еді десеңші, атына заты сай 
керемет десе, керемет орталық. Туған ұядан 
енді қанаттанып ұшқан біз секілді сарыауыз 
балапандардың қым-қуыт қайнаған қала 
тіршілігіне ілесе алмай, сылбыр тартып 
қалатынымыз шындық қой. Себебі, бей-
таныс орта, қайнаған қала тіршілігі... Осы 
орайда жаныңа керектінің бәрін жинақтаған 
бұл орталық біздер үшін жарық сәуле, 
шамшырақтай болды. Алыстағы ата-ана-
мызға да жатақханадан, университеттен 
ұзамаймыз, керегіміздің бәрін «Кереметтен» 
тауып жатырмыз десек, баласы атқа 
қонса тақымын қысып отыратын қайран 
аналарымыз өздері көрмеген, білмеген 
осы орталықты ашқан адамдарға алғысын 
жаудыруда. Мен де біздің оқу ордамыздан 
басқа жерде жоқ, ел алғысына бөленген 
орталыққа бағындырар белестеріңіз биіктен 
болсын деген тілегімді арнағым келеді.

Мен шын мәнінде өзімді бақытты жан 
деп санаймын. Жүрегімнің қалауы, өзім 
таңдаған мамандықтың тізгінін ұстау үшін 
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Моя БУДУщая ПроФессия

білім алудамын. Арада аз уақыт өтсе де 
ұлттық оқу орнында оқудың салмағын 
сезініп қалғандаймын. Анам айтпақшы, 
талай тұлпарлар мен дарынды даналардың 
табаны тиген қасиетті қара шаңырақта білім 
алып жатқаным үшін жаратушыға алғысым 
шексіз. Сан саңлақты баптап, бәйгеге 
қосқан, қияға қанат сермеген қырандарға 

алтын ұя бола білген, ұлт қаймақтары мен 
боздақтарының табаны тиіп, халқына өшпес 
мұраларын қалдырып кеткен ұлтымның 
мақтанышы – Қазақ ұлттық университетінің 
студенті деген мәртебелі атаққа қол 
жеткізген кешегі мектеп оқушысы, бүгінгі 
студенттің жүрегін жарып шыққан шын сезімі 
деп қабылдағайсыздар. 
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МеНің БолаШаҚ МаМаНДығыМ

Шаймурат Е.О.,
студент 2 курса, КазНУ имени аль-Фараби
научный руководитель – Сапатаев С.А.,
старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби

МОЯ ПРОФЕССИЯ «АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ»

Достаточно долго думал над выбором 
профессии – всё никак не мог определиться. 
Но точно знал, что будущая профессия 
должна быть связана с историей, так как с 
точными науками всегда были трудности. 
Родители же, в свою очередь, предоставили 
мне возможность выбрать университет и 
специальность самому. В течение полугода 
я узнавал у знакомых про различные 
университеты города, интересовался спе-
циальностями, в данных университетах. 
Согласитесь, будущая профессия – это то, 
чему ты готов посвятить себя. И я выбрал 
специальность «Археология и этнология», 
ведь она считалась элитой среди всех 
исторических специальностей.

Попав на эту специальность на грант, 
я был очень рад. Было трудно понять 
сложную систему обучения университета, 
но мне отлично помогает эдвайзер-куратор 
Сапатаев Самат Абдиразакович. Очень 
грамотно и доходчиво отвечает на все 
вопросы, связанные с университетом и 
факультетом.

На кафедре археологии, этнологии 
и музеологии очень сильный препо-
довательский состав. Я уверен, что эти 
люди знают своё дело и что я смогу у них 
многому научиться. Мы должны понимать, 
там, где первое место – там и качество 

обучения. За полгода обучения еще ни разу 
я не разочаровался в этом университете. 
Здесь есть всё, что мне нужно. Среди 
факультетов можно найти ту профессию, 
которая тебе по душе. Можно добавить, 
что в КазНУ имени аль-Фараби самые 
титулованные преподаватели, многие 
из которых доктора, которые прекрасно 
владеют своей специальностью. Диплом 
КазНУ имени аль-Фараби ценится среди 
выпускников.

Также у универстита широкие связи 
с другими ведущими высшими учебными 
заведениями и научными институтами 
мира, которые позволяют обмениваться не 
только студентами, но и взаимным опытом 
для развития университета. За время учёбы 
вы сможете участвовать в культурной, 
спортивной, политической жизни уни-
верситета, что является немаловажным 
опытом в дальнейшей самостоятельной 
жизни. Качественное образование – богатство 
молодёжи. КазНУ имени аль-Фараби может 
вам дать именно качественное образование. 
И я не прогадал, когда поступил на факультет 
истории, археологии и этнологии. Вот уже 
сколько времени прошло с момента моего 
поступления на факультет, но я всё равно 
удивляюсь каждому новому дню, каждому 
новому предмету.
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Мұғалім оқушысын тақтаға шақырады да:
– Мен Шығайбайға бір алма беремін де, оны төрт балаға бөліп беруін 
сұраймын. Сонда әр балаға қандай бөлік тиеді?
– Ешқандай.
– Отыр, екі. Математиканы білмейсің.
– Ал сіз Шығайбайды білмейді екенсіз.

***

Мұғалім оқушыға:
– Сен үшін үй тапсырмасын неге әкең орындайды?
– Шешемнің қолы тимейді.

***

Емтиханда:
– Сұраққа жауап беріңіз, студент.
– Ойлауға кішкене уақыт беріңіз.
– Уақытың баяғыда бітіп кеткен.
– Онда залдың көмегіне жүгінейін, болмаса досыма телефон шалайын.

***

Екі студент әңгімелесіп отыр.
– Егер декан маған айтқан сөзін қайтып алмаса, онда мен университеттен кетемін.
– Ол саған не деп еді?
– «Университеттен жоғал» деген!

***

Бір студент жігіт көшеде келе жатып, басы айналып құлап қалады. Қасына бір келіншек 
келіп, айналасындағыларға:
– Су әкеліңдер, су әкеліңдер, – дейді. Сонда ақырын есін жинай бастаған студент әлгі 
келіншекке:
– «Аналарға сумен қоса нанға май жағып ала келіңдер» деп 
айта салыңызшы, – дейді сыбырлап.

***

Мұғалім оқушыдан :
– Аққұтан жылы жаққа неге ұшады? – деп сұрайды.
Оқушы:
– Жүре алмаған соң ұшады.

***

Баласының күнделігін тексеріп шыққан әкесі ашуланып:
– Балам, мұның қалай, биологиядан ғана екі алмапсың ғой?
– Әке, ашуланбаңызшы, өйткені биологиядан әлі үй тапсырмасын тексерген жоқ.

***
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страНиЧКа ЮМора

Оқытушы:
– Айдаров, лекцияға неге кешігесің?
– Кешіріңіз, ағай, ұйықтап қалыппын.
Өй, сен үйіңде де ұйықтайсың ба?!

***

Студент емтихан тапсыруға келіп тұр. Оқытушы:
– Билет алыңыз.
– Ағай, менде «проездной» ғой.

***

Студенттік емтихан тапсыру кезі. Профессор:
– Сіздің аты-жөніңіз?
– Бектұров (студент жымиып күледі).
– Неменеге жетісіп, мәз болып тұрсың?
– Бірінші сұрағыңызға дұрыс жауап берген сияқтымын.

***

Әкесі мектепте оқитын баласының күнделігін тексеріп жатыр:
– Физикадан – 2,
– Математикадан – 2,
– Географиядан – 2,
– Тарихтан – 2,
– Ән сабағынан – 5...
– Әй, сен неменеңе жетісіп ән салып жүрсің-ей?

***

Соңғы қоңыраудан үйге келген баласы:
– Әке, ақша жоқ-ақша жоқ деуші едіңіздер ғой. Келесі жылы мен сіздерді қинамайтын 
болдым.
– Не дейсің?
– Маған енді жаңа кітаптар алудың қажеті жоқ. Жетінші сыныпта қайта оқитын болдым.

***

Кемпір-шалдар жайлы күлдіргі әңгімелер
90-нан асқан шал төсек тартып қалады. Орнынан тұрмай қойыпты, бала-шағаның да 
шулағанына құлақ аспапты. Сонда баласы әкесінің құрдасын шақырып алады. Әкесінің 
құрдасы келіп, жатып алған досының қасына отырып:
– Ә...Жатырмысың...Жат, жата ғой, әй, Құрманбай, ананы қара, қыздар кетіп бара жатыр 
десе...
Жатқан шал:
«Қане? – деп басын көтерген екен...

***
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Немересі атасынан сұрайды екен?
– Ата, сен жас кезіңде футбол ойнадың ба?
– Ойнадым. 
– Допты басыңмен ұрған кездерің болды ма?
– Ооу, болды ғой, мен қатты ұратын едім.
– Е, сол екен ғой, басыңызда түк тұрмайтыны.

Түрлі күлкілі әңгімелер
Қожанасыр келе жатып 1 теңге тауып алады. Магазинге барып сатушыға 1 теңгеге не 
келеді деп сұрайды, ашуланып тұрған сатушы атаңның басы келеді депті. Қожанасыр 
сатушыға онда маған 1 кило тартып беріңізші депті.

***

Бір адам жоғарғы этаждан құлап келе жатыр екен. Қорыққанынан айтыпты «Эй, алла 
осыдан аман түссем ішуді қоямын, тыныш жүремін деп ант ішіп жатса. бірінші этажға 
жақындағанда аяғы талға ілініп ақырын екі аяғымен жерге түсіпті. Жерге түскеннен кейін 
жан-жағына қарап, Адам қорыққанда не демейді» деп үстін қағып кетіп бара жатыр дейді.

***

Бір күні аяғы жоқ пен қолы жоқ төбелесіпті, қолы жоқ ұрып жүр екен, ал аяғы жоқ теуіп 
жатыр екен. Оны соқыр көріп қойып, кереңге құлағына сыбырлап айтыпты! Керең мылқауға 
айтыпты ментке айт деп, ал мылқау телефонмен ментке хабарлаған екен.
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стУДеНЧесКая жизНЬ


