
республикалық
журналы

республиканский
журнал

2000 жылдан бастап шығарылады
Мерзімділігі жылына 4 рет

Издается с 2000 года
Периодичность 4 раза в год

Журнал Қазақстан Республикасының Инвести-
циялар және даму министрлігінің жанындағы 
Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат 
комитетінде тіркелген (тіркеу куәлігі № 15375–ж 
27.05.2015 ж.)

Журнал зарегистрирован в Комитете свя-
зи, информатизации и информации при  
Министерстве по инвестициям и разви-
тию Республики Казахстан (регистрационное  
свидетельство № 15375–ж от 27.05.2015 г.)

МЕНШІК ИЕСІ
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің «Қарағанды мемлекеттік 
техникалық университеті» шаруашылық жүргізу 
құқығы негізіндегі Республикалық мемлекеттік 
кәсіпорны (Қарағанды қаласы)

СОБСТВЕННИК
Республиканское государственное предприятие 
на праве хозяйственного ведения «Карагандин-
ский государственный технический университет» 
Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (г. Караганда)

Главный редактор
М.К. Ибатов

ректор, д-р техн. наук, профессор



Редакционный совет

Ибатов М.К. ректор, иностранный член Академии горных наук РФ,  
д-р техн. наук, проф. (председатель)

Исагулов А.З. первый проректор, академик МАИН, КазНАЕН, АН ВШК,  
д-р техн. наук, проф. (зам. председателя)

Фешин Б.Н. профессор кафедры автоматизации производственных процессов, 
академик МАИН, д-р техн. наук, проф. (ответственный секретарь)

Ахметжанов Б. зав. кафедрой экономики предприятия, академик МЭАЕ,  
д-р экон. наук, проф.

Байджанов Д.О. профессор кафедры строительных материалов и технологий,  
академик МАИН, д-р техн. наук, проф.

Брейдо И.В. зав. кафедрой автоматизации производственных процессов,  
академик МАИН, академик КазНАЕН, д-р техн. наук, проф.

Выжва С.А. проректор по научной работе, зав. кафедрой геофизики КНУ  
им. Т. Шевченко, д-р геол. наук, проф.

Дрижд Н.А. профессор кафедры разработки месторождений  
полезных ископаемых, д-р техн. наук, проф.

Ермолов П.В. зав. лабораторией ИПКОН, академик НАН РК,  
д-р геол.-минер. наук, проф.

Жетесова Г.С. проректор по стратегическому развитию, академик КазНАЕН,  
д-р техн. наук, проф.

Кошебаева Г.К. профессор кафедры экономики и менеджмента предприятия,  
д-р экон. наук, проф.

Левицкий Ж.Г. профессор кафедры рудничной аэрологии и охраны труда,  
д-р техн. наук, проф.

Малыбаев С.К. профессор кафедры промышленного транспорта,  
д-р техн. наук, проф.

Нургужин М.Р. президент АО «Национальная компания «Казахстан гарыш сапары», 
академик НИА РК, МАИН, чл.-кор. АН ВШК, д-р техн. наук, проф.

Ожигин С.Г. проректор по научной работе, иностранный член Академии  
горных наук РФ, д-р техн. наук, проф.

Пак Ю.Н. руководитель УМО, академик КазНАЕН,  
д-р техн. наук, проф.

Пивень Г.Г. почетный ректор, академик МАН ВШ, академик АЕН РК,  
д-р техн. наук, проф.

Портнов В.С. профессор кафедры геологии и разведки месторождений  
полезных ископаемых, академик МАИН, д-р техн. наук, проф.

Смирнов Ю.М. зав. кафедрой физики, академик МАИН, д-р техн. наук, проф.

Тутанов С.К. профессор кафедры высшей математики, академик МАИН,  
д-р техн. наук, проф.



3

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ........................................................................................................5

ВОРОБЬЕВ А.Е., МУРЗАЕВА А.К., ЖЕЛАЕВА Н.В. Исследовательские технологии в современном  
высшем профессиональном образовании ................................................................................................................5

ҚҰРЫМБАЕВ С.Ғ., САМАШОВА Г.Е., ЖДУМАСАЕВА Р.К., АШИМОВ Е.Т. Студенттердің шығармашылық  
біліктіліктерінің жағдайы, оның оқу процесіндегі түрлері ........................................................................................9

РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ ............................................................................................13

ШЕРОВ К.Т., ҒАБДЫСАЛЫҚ Р. Анализ и исследование проблемы изготовления крупных задвижек  
для магистральных трубопроводов .......................................................................................................................13

ИСАГУЛОВ А.З., ИБАТОВ М.К., КУЛИКОВ В.Ю., КВОН Св.С., ЩЕРБАКОВА Е.П. Разработка реологической  
модели формования огнеупоров при прессовании в условиях чистого сжатия ......................................................18

ЖУМАШЕВ К., НАРЕМБЕКОВА А., КАТРЕНОВ Б.Б., МУСИНА А.Е. Термический и термодинамический  
анализ реакции взаимодействия бифторида кальция с сульфатом аммония .........................................................22

ИСАГУЛОВ А.З., БАЙСАНОВ С.О., БАЙСАНОВ А.С., ЗАЯКИН О.В., ЕСЕНГАЛИЕВ Д.А. Выбор оптимального  
фазового состава шлаков производства рафинированного ферромарганца ..........................................................26

ИМАНБАЕВА Л.Х., РАЙЫСБЕК М. Преобразования координатных систем с использованием матриц .......................30

ИСАГУЛОВ А.З., ИБАТОВ М.К., КУЛИКОВ В.Ю., КВОН Св.С., ЩЕРБАКОВА Е.П., КОВАЛЁВА Т.В.  
Разработка математической модели параметров песчано-смоляных форм ............................................................33

АЙЖАМБАЕВА С.Ж., МАКСИМОВА А.В. Экономическая составляющая алгоритмических методов  
повышения точности измерений ...........................................................................................................................36

КЕНЕСОВ С.Ж., АНБИЕВ Е.Ж., МЕДЕУБАЕВ Н.А. Дәнекерлеп балқытып қаптастыру технологиясы .........................40

РАЗДЕЛ 3. ГЕОТЕХНОЛОГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....................................................44

ПОРТНОВ В.С., МУСИНА Е.В. Оценка редкоземельного рудопроявления Восток-1 Иртышской зоны  
смятия в Восточном Казахстане ............................................................................................................................44

БАТЫРХАНОВА А.Т., ДЕМИН В.Ф. Выявление закономерностей для расчета устойчивости горных  
выработок от параметров анкерного крепления ...................................................................................................48

КЕНЕТАЕВА А.А., МУХАЖАНОВА Ж.Т., ПШЕНБАЕВ А.С. Недропользование в Карагандинской области ...................52

АХМЕДЕНОВ К.М. Состояние и значение лесонасаждений в аридных условиях Западно-Казахстанской  
области Республики Казахстан .............................................................................................................................55

ИСАТАЕВА Ф.М., ПОРТНОВ В.С. Методические основы геолого-экономической оценки месторождений  
Казахстана ............................................................................................................................................................60



4

РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬСТВО. ТРАНСПОРТ ......................................................................................................66

БАЙДЖАНОВ Д.О., РАХИМОВ М.А., РАХИМОВА Г.М., РАХИМОВ А.М. Разработка состава и способа  
приготовления комплексной добавки полифункционального действия .................................................................66

КУНАЕВ В.А., ГЕОРГИАДИ И.В. Установление зависимостей, взаимосвязывающих показатели  
назначения машины для гидрофобизации шлакового щебня ................................................................................70

ИБАТОВ М.К., АСКАРОВ Б.Ш. Карьерлік тепловоз қозғалтқыштарының пайдаланылған газдарын  
оқшаулау процестерін термодинамикалық талдау ................................................................................................74

РОЖКОВ А.В., БАЛАБАЕВ О.Т., МАРИНЧЕНКО О.С. К вопросу применения углеспуска в условиях  
угольного разреза "Молодежный" ТОО "Корпорация Казахмыс" ............................................................................76

МУЗДЫБАЕВ М.С., МУЗДЫБАЕВА А.С. Обеспечение работоспособности смазочной системы  
гидромеханической коробки передач ....................................................................................................................79

ПЕРНЕБЕКОВ С.С. Жүк көліктерінің қатысуымен орын алған жол-көлік оқиғаларының негізгі  
себептерін анықтау бойынша жүргізілген зерттеулер нәтижелері .........................................................................83

РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА ....................................................................................................................................87

ТУЛУПОВА С.А., ӘУБӘКІР Л.В. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса ....................................87

ШАКИРОВА Ю.К., САВЧЕНКО Н.К., АБИЛДАЕВА Г.Б., ЗАЙЦЕВА С.В. Реализация доступа  
к информационной базе "1С:Предприятие" ...........................................................................................................90

РАЗДЕЛ 6. АВТОМАТИКА. ЭНЕРГЕТИКА. УПРАВЛЕНИЕ .................................................................................95

ЭМ Г.А. К вопросу о перспективном электроприводе перемещения сварочного трактора ......................................95

БРЕЙДО И.В., НУРМАГАНБЕТОВА Г.С., НУРМАГАНБЕТОВА Ж.С. Косвенная тепловая защита  
асинхронного электродвигателя по пусковым токам .............................................................................................98

ТУРСУНОВА А.Е., ИСКАКОВ М.Б. Құс фабрикасы ғимаратындағы температураны бағалаудың  
математикалық моделі ........................................................................................................................................101

КИМ С.Г., МАМБЕТЕРЗИНА Г.К., МЕХТИЕВ А.Д., ЮГАЙ В.В., АЛЬКИНА А.Д. Повышение КПД угольной  
электростанции при снижении выбросов углекислого газа .................................................................................104

РАЗДЕЛ 7. НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ...............................................................................................................108

ТЛЕМБАЕВ А.А., ДАНЕНОВА Г.Т., КОККОЗ М.М. Тенденции развития мобильных приложений  
и технологий ......................................................................................................................................................108

ҚАСЫМОВА Л.Ж., ШАИХОВА Г.С., МАХМЕТОВА Г.Ш., БЕКМАГАМБЕТОВА Э.Қ. Заттың балқытылған  
күйінің динамикалық қасиеттері туралы ..............................................................................................................112

ОРАЗБЕКОВ Ж.Н., НУРЖАНОВ Ч.А., САТЫМБЕКОВ М.Н., СУЛТАНҒАЗЫ Ж.Б., ТЛЕУБЕРДИЕВА Г.  
Корпоративтік портал өндірістік деректер ағынын өңдеу процесінің Anylogic ортасында  
имитациялық модельденуі ..................................................................................................................................117

ИЛЬКУН В.И., УЛЬЕВА Г.А. О некоторых терминологических некорректностях в печатных СМИ  
и методических учебных документах ..................................................................................................................120

РЕЗЮМЕ............................................................................................................................................................123

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ................................................................................................................133

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ ...............................................................................134



117

Раздел «Научные сообщения»

Корпоративтік портал өндірістік деректер  
ағынын өңдеу процесінің Anylogic ортасында  
имитациялық модельденуі

Ж.Н. ОРАЗБЕКОВ1,2, докторант,
Ч.А. НУРЖАНОВ1,2, докторант,
М.Н. САТЫМБЕКОВ1,2, 
Ж.Б. СУЛТАНҒАЗЫ1,2, магистрант,
Г. ТЛЕУБЕРДИЕВА3, докторант,
1ҚР БжҒМ Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты,
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Кілт сөздер: өндірістік деректер, деректер қорын басқару жүйелері, деректер модельдері, имитациялық 
модельдеу, симулятор, бірлескен портал, алгоритмдер, бағдарлама.

Көрсетілген жағдайлар бірлескен порталдар-
дың ортасындағы өндірістік деректердің алмасу 
және өңдеу процестеріне арналған имитационды 
модельдеудің заманауи модельдеудің маңызды 
бөлігі динамикалық дискретті жағдайлық мо-
деліне негізделеді. Имитационды модельді құру-
дың негізгі мақсаты ортаның үлгілік конфигура-
циялық топологиядағы дыбысты трафиктің бар 
бөлігінен тұратын газ тасымалдауының аумағы 
бойынша бөлінген кәсіпорындарының бірлескен 
портал аймағындағы өндірістік деректерінің агре-
гаттық ағынын зерттеу болып табылады. Модель-
ді бірлескен порталдың администраторы ретінде 
және бірлескен порталдың коммуникациялық 
ортасының жасаушысы ретінде қолдану үшін ал-
масу және өңдеу деректерінің жүзеге асыру функ-
циясының қарапайым алгоритмді арнайы бағдар-
ламалық anylogic симуляторын пайдаланған жөн.

Сондықтан да бұл зерттеуде ашық кілтті симу-
лятор-бағдарламалар қолайлы [1].

Бұл мақалада anylogic симуляторының база-
сындағы өндірістік деректердің алмасу және өңде-
уінің агрегаттық ағынының имитационды моделі 
жасалынады. Таңдалған бағдарламалық ортаның 
негізгі құндылығы кезкелген операциялық жүйе-
мен жұмыс жасайтындығы болып табылады, 
ал ядро сәулеті нысанға бағытталған және C++ 
бағдарламалық тілінде жазылады. Модульдердің 
жүзеге асуын бағдарламалаудың және имитаци-
онды модельдеудің сценарий жазу тілі anylogic 
болып табылады. Коммуникациялық ортаның 
топологиясы бірлескен портал компоненттерінен 
және деректерді табыстау каналдарынан тұрады. 
Желілік көлік хаттамаларының агенттері (TCP, 
RTP , UDP, және т.б.) бірлескен портал компонент-
теріне қосылады және өзара хаттамалық бірігулер 
ұйымдастырады. 

 Бағдарламалық қабықша шынайы уақыт хат-
тамасының қолдағысымен байланыста газ тасы-

малдауының аумағы бойынша бөлінген кәсіпо-
рындарының бірлескен портал аймағындағы 
деректерді алмастыру және өңдеу процесін мо-
дельдеу үшін жақсы үйлесетіндігі 1- суретте көр-
сетілген [2].

Өндірістік мәліметтердің ағынының генера-
торларының жұмысы үшін кездейсоқ процес-
тердің математикалық модельдері қолданылады, 
соның ішінде, ON/OFF Марков моделі. Бағдарла-
малық қабықшада өндірістік деректердің қара-
пайым ағындарының іс-әрекеттерін және бірлес-
кен порталдың коммуникациялық ортасындағы 
қайта жүктеумен күресу механизмдерін анықтай 
аламыз. Бағдарламалық қабықшада коммуни-
кациялық ортаның негізі болып табылатын, жиі 
қолданылатын хаттамалар (мысалы – FTP, Telnet, 
Web, CBR, VBR) негізіндегі өндірістік деректердің 
алмасу және өңдеуінің түрлі ағындарының іс-әре-
кеттерін модельдейтін және бағдарлаудың зама-
науи алгоритмдерін жасап шығаратын негіздік 
желі хаттамалары болады [3].

Симулятордың құрамына бірлескен портал-
дың коммуникациялық орта компоненттерінің 
кезегін басқаратын бағдарламалық блоктар кіреді: 

1-сурет – Anylogic симуляторы деңгейінің 
архитектурасы
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кезектің соңына жіберетін механизмді RED, CBQ, 
WFQ, FIFO және тағы басқалар [4].

Имитационды модельге симуляторда тәжіри-
бе жасау үшін қолданушыға қажет: имитационды 
модельге сценарий жазу және оны anylogic тілін-
де жазу. Сценарийге кіреді: бірлескен порталдың 
коммуникациялық ортасының топологиясын 
баяндау, қолданатын хаттамалар, жұмыс көлемі 
(өндірістік деректердің алмасу және өңдеу про-
цестерін модельдеу кезіндегі жағдайлар саны) 
және қадағалау параметрлері. Сонымен қатар, 
бағдарламалық ортаның құрамына модельдеу 
деректерін соңғы трассалаушы файлына жазатын 
және тәжірибе процесінің динамикасын визуаль-
ді бақылауға мүмкіндік беретін anylogic animator 
атты анимация бағдарламасы 2-суретте көрсетіл-
ген [5].

Модельдеу үшін құрылған алгоритмде жа-
салған функциональды қажеттіліктері берілген. 
Классикалық құрылған алгоритмнен көрсетіл-
ген параметрдің азаюын пакеттік коммутация 
арқылы орындайтын жауаптарының тасталуының 
азаюына әкеледі [6]. Құрылған алгоритм арқылы 
жасалған нәтижені қабылдайтын өндірістік де-
ректер диаграммасын жасау үшін пайдаланыла-
тын AnyLogic нысандары 3-суретте көрсетілген.

Алынған нәтижелер бірлескен порталдағы 
коммуникациялық ортаның деректерінің алмасу 
және өңдеуінің қарапайым процестеріне сәйкес 
келетін жауаптар түрінде өндірістік деректердің 
агрегаттық ағынымен көзге түсті. Көрсетілген про-
цестерді модельдеу құрылған алгоритм арқылы 
өндірістік деректер ағынының қалыптасуы төмен-

де 4-суретте берілген. Мұнда файлдарды жіберу 
дереккөзі (ftp – 15), веб-қосымшадағы деректердің 
құрылымдық дереккөздері (web – 25) алынған.

Бірлескен порталдың коммуникациялық ор-
тасының компоненттерінің конфигурациялануы-
ның негізгі параметрлері мынадай: 

• жауаптар кезегінің өлшемі – 50 пакет;
• төменгі босаға min_th – 10 пакет;
• жоғарғы босаға max_th – 30 пакет;
• m-max_th (тек mRED үшін) – 24 пакет;
• деректерді жіберу каналының өткізу қа-

білеті – 10 Мбит/сек;
• деректерді жіберу каналындағы тоқтатылу – 

15 мсек аспайды.
Жауаптар кезегін басқару алгоритмінің 

іс-әрекеті кезекке қабылдаған жауаптардың тас-
тауының ықтималдығының іс-әрекеті арқылы 
бағаланатыны 5-суретте көрсетілген. Тастау ықти-
малдығының интервалда өзгеруі бойынша [0, 
0.12] жауаптардың тоқтатылу мағынасының орта-
шаландырылған азаюы байқалады, сонымен қа-
тар, олардың жоғалуларының пайыздық мәнінің 
азаюы [7].

Математикалық күтім мен дисперсия негізін-
де статистикалық бағалар алу үшін уақыт кезе-
гінің агрегаттану тәсілі қолданылады: 

, , , , ... , ,X k 0 1 2 28 29 30/
k
k 10 =" ,

Дисперсия және қарастырып жатқан таңдау-
дың орташа мағынасы формулаға негізделді: 
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2-сурет – Өндірістік деректердің алмасу және 
өңдеу процестерінің модельденуу

3-сурет – Диаграмманы жасау үшін  
пайдаланылатын AnyLogic нысандары

4-сурет – Құрылған алгоритм

5-сурет – Стандартты және құрылған алгоритм 
үшін уақыт аралығындағы p пакеттің тасталуының 

ықтималдығының мәндері
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мұндағы n = 305. Бұл көрсеткіштердің мағынасы 
1-кестеде көрсетілген.

Кестеде көрсетілген тәжірибе нәтижелері бір-
лескен порталдағы қарастырылып жатқан кездей-
соқ алмасу және өңдеу процестері статистикалық 
көрсеткіштердің азаюы туралы қорытынды жаса-
уға мүмкіндік береді [8-9].

Имитационды модель түрлі типті трафик-
терді пайдалана отырып, жіберу каналындағы өн-
дірістік деректердің агрегациясын зерттеуге мүм-
кіндік беретіні 6-суретте көрсетілген.

Қорытып айтқанда, кіріс және шығыс дерек-
тер ағынының шектеулерінің түрлі комбинаци-
ялары бар кәсіпорын порталында деректерді 
таратудың алгоритмі жасалды. Бірлескен пор-
талдардың ортасындағы өндірістік деректердің 
алмасу және өңдеу процестеріне динамикалық 
дискретті жағдайлық модель құрастырылған. 
Құрылған имитациялық модель бөлек дербес 
тармақтар мен бірқатар сәйкес күйлерден тұра-
тын ақпарат алмасу және өңдеу процедураларын 
талдауға мүмкіндік береді.

1-кесте – Стандартты және құрылған  
алгоритмдердің көрсеткіштерінің айырмашылығы

Метрика Стандартты 
алгоритм

Құрылған 
алгоритм

Кезектің орташа 
ұзындығы 
(пакеттердегі)

24.53 18.39

Пакет тасталуының 
ықтималдығы

0.059 0.051
6-сурет – Өткізу сызығы үшін өндірістік  

деректердің ағынының агрегациясы 10 Мбит/сек 
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быть созданы в будущем и как они отразятся 
на жизни пользователей, экономике, управ-
лении и других сферах деятельности людей. 
Сейчас идет активное внедрение новых техно-
логий в мобильные разработки, таких как VR 
или дроны. Еще более новая ветвь, а точнее, 
улучшенная версия старой – использование 
программ собеседников, что может заменить 
большинство нынешних приложений пользо-
вателей.

УДК 669.05+512.122. ҚАСЫМОВА Л.Ж., ШАИ-
ХОВА Г.С., МАХМЕТОВА Г.Ш., БЕКМАГАМБЕТО-
ВА Э.Қ. О динамических свойствах рас-
плавленного состояния вещества.
Рассмотрены динамические свойства расплав-
ленного состояния вещества. Известно, что 
эксперименты по рассеянию нейтронов по 
сравнению с рентгеновскими лучами получа-
ют широкое применение для изучения дина-
мических и кинетических свойств неупорядо-
ченных систем. Это связано с тем, что энергия 
и длины волны тепловых или медленных ней-
тронов довольно сильно связаны с энергиями 
и длинами волн возмущения собственно само-
го изучаемого расплава. Возможно, поэтому 
компьютерное моделирование представляет 
мощное средство интерпретации получаемых 
в таких экспериментах данных. Простые моде-
ли твердых сфер дали весомую информацию 
о структуре расплава, хотя в этих работах 
были применены примитивные потенциалы 
взаимодействия. Чтобы описать особенности 
компьютерных экспериментов, в работе рас-
смотрены некоторые теоретические аспекты 
их осуществления, которые используются при 
обработке экспериментов рассеяния.

УДК 539.3. ОРАЗБЕКОВ Ж.Н., НУРЖАНОВ Ч.А., 
САТЫМБЕКОВ М.Н., СУЛТАНҒАЗЫ Ж.Б., ТЛЕУ-
БЕРДИЕВА Г. Иммитационное моделиро-
вание процесса обработки потока про-
изводственных данных корпоративного 
портала в среде Anylogic.
В настоящее время мелкие предприятия инте-
грируются в более крупные объединения. Ин-
формационная система объединений должна 
обеспечивать работу нескольких региональ-
ных отделений. В связи с этим невозможно 
использовать централизованную архитектуру 
баз данных. Информационные ресурсы долж-
ны быть распределенными. В данном случае 
необходимо программное и информационное 
обеспечение. Необходимо решить ряд про-
блем, таких как функциональная структура 
информационной системы, моделирование 
распределенных баз данных и расчет их па-
раметров работы. Авторы рассматривают 
результаты имитационного моделирования в 
среде Anylogic объединенного портала фили-
алов предприятия, распределенных по тер-
ритории, он выполняет функцию обработки 
потока производственных данных. 

УДК 378. ИЛЬКУН В.И., УЛЬЕВА Г.А. О неко-
торых терминологических некорректно-
стях в печатных СМИ и методических 
учебных документах.
Произведен анализ терминов, встречающих-
ся в СМИ и учебных методических докумен-
тах. Проведена классификация терминов на 
две группы в зависимости от активного при-
менения его в тексте. Выделены термины, 
применяемые в смежных областях знаний в 
отдельную группу. Сравнительный анализ 
терминов показал, что почти все технические 
термины, названные в статье, используются 
в учебно-методической литературе не по на-
значению. Даны рекомендации по изменению 
названий учебно-методических разделов дис-
циплин и названию специальностей с учетом 
этого фактора. 

лардың өміріне, экономикаға, басқаруға және 
адамдардың өзге қызмет салаларына қандай 
әсер тигізетінін анықтауға мүмкіндік береді. 
Қазір ұялы әзірлемелерге VR немесе дрондар 
сияқты жаңа технологияларды енгізу белсенді 
түрде жүріп жатыр. Одан жаңа сала, яғни ескі 
бағдарламаның жаңартылған түрі, сұхбаттас 
бағдарламаны қолдану болып табылады, бұл 
қолданушылардың көптеген бағдарламаларын 
ауыстыруы мүмкін. 

ӘОЖ 669.05+512.122. ҚАСЫМОВА Л.Ж., ШАИ-
ХОВА Г.С., МАХМЕТОВА Г.Ш., БЕКМАГАМБЕТО-
ВА Э.Қ. Заттың балқытылған күйінің ди-
намикалық қасиеттері туралы.
Заттың балқытылған күйінің динамикалық қа-
сиеттері қарастырылған. Рентген сәулелерімен 
салыстырғанда нейтрондардың шашырауы 
бойынша эксперименттер реттелмеген жүй-
елердің динамикалық және кинетикалық 
қасиеттерін зерделеу үшін кеңінен қолданы-
латыны белгілі. Бұл жылулық немесе баяу 
нейтрондар толқынының энергиясы мен ұзын-
дығының зерделенетін балқытпаның өзінің 
ұйытқу толқындарының энергияларымен және 
ұзындықтарымен тым күшті байланысуымен 
байланысты. Сондықтан компьютерлік мо-
дельдеу мұндай эксперименттерде алынатын 
деректерді түсіндіретін күшті құралды білдіруі 
мүмкін. Қатты сфералардың жай модельдері 
балқытпа құрылымы туралы салмақты ақпа-
рат берді. Бұл жұмыстарда өзара әсерлесудің 
жай потенциалдары қолданылған болса да, 
компьютерлік эксперименттердің ерекшелік-
терін сипаттау үшін жұмыста шашырау экспе-
рименттерін өңдеу кезінде пайдаланылатын, 
оларды жүзеге асырудың кейбір теориялық 
аспектілері қарастырылған.

ӘОЖ 539.3. ОРАЗБЕКОВ Ж.Н., НУРЖАНОВ 
Ч.А., САТЫМБЕКОВ М.Н., СУЛТАНҒАЗЫ Ж.Б., 
ТЛЕУБЕРДИЕВА Г. Корпоративтік портал 
өндірістік деректер ағынын өңдеу про-
цесінің Anylogic ортасында имитациялық 
модельденуі.
Қазіргі таңда ұсақ кәсіпорындардың бірлестік-
терге бірігу процестері белсенді өтіп жатыр. 
Бірлестіктердің ақпараттық жүйесі бірнеше 
аумақтық бөлінген бөлімдердің жұмысын 
қамтамасыз етуі керек. Осыған байланыс-
ты деректер қорының орталықтандырылған 
архитектурасын қолдану мүмкін емес. Ақпа-
раттық ресурстар бөлінген болуы тиіс. Бұл 
жағдайда базалық бағдарламалық және ап-
параттық қамтамасыз ету керек. Ақпараттық 
жүйенің функционалдық құрылымын, бөлінген 
деректер қорын модельдеу және оның жұмыс 
істеу параметрлерін есептеу секілді бірқатар 
мәселелерді шешу керек. Авторлар өндірістік 
деректер ағынын өңдеу функцияларын жүзеге 
асыратын аумақ бойынша бөлінген кәсіпорын 
филиалдарының бірлескен портал ортасын 
модельдеудің нәтижелерін anylogic ортасында 
имитациялық моделін жасауды қарастырған. 

ӘОЖ 378. ИЛЬКУН В.И., УЛЬЕВА Г.А. БАҚ 
басылымдары мен әдістемелік оқу құ-
жаттарындағы кейбір терминологиялық 
кемшіліктер туралы.
БАҚ-да және әдістемелік оқу құжаттарында 
кездесетін терминдерге анализ жасадық. Құ-
жатта жиі қолданылуына байланысты термин-
дерді екі топқа іріктедік. Білімнің жапсарлас 
салаларында қолданылатын терминдер жеке 
топқа бөлінді. Терминдерді салыстырмалы 
түрде талдау, мақалада айтылған техника-
лық терминдердің барлығы дерлік оқу-әдісте-
мелік әдебиеттерде дұрыс қолданылмайтынын 
көрсетті. Осы факторды есепке ала отырып 
пәндердің оқу-әдістемелік бөлімдерінің атын 
өзгерту және мамандықтардың атын өзгерту 
ұсынылды.

economics, management and other spheres of 
people's activities. Now there is an active intro-
duction of new technologies in mobile application 
development, such as VR-s or drones. An newer 
branch, or rather, an improved version of the old 
one, is the use of chatbot programs or applica-
tions, which can replace most of today's user 
applications.

UDC 669.05+512.122. KASSIMOVA L.ZH., SHAIK-
HOVA G.S., MAKHMETOVA G.SH., BEKMAGAM-
BETOVA A.K. About the Dynamic Properties 
of Medium in a Molten State.
This article examines the dynamic properties of 
medium in the molten state. It is known that the 
neutron scattering experiments, compared to 
x-rays, are widely use to explore the dynamic and 
kinetic properties of disordered systems. This is 
due to the fact that the energy and wavelength of 
thermal- or low-velocity neutrons rather strong-
ly associated with the energies and disturbance 
wavelengths of the studied liquid melt. Perhaps 
that's the reason why computer modeling is a 
powerful tool for interpreting received data in 
such experiments. The simple models of hard 
spheres gave significant information about the 
structure of the liquid melt, although there have 
been used primitive interaction potentials. Some 
theoretical aspects of their implementation, 
which are used when processing the scattering 
experiments, were considered to describe the 
features of computer experiments.

UDC 539.3. ОRAZBEKOV ZH.N., NURZHANOV 
CH.А., SATYMBEKOV M.N., SULTANGAZY ZH.B., 
ТLEUBERDIYEVA G. Simulating Processing 
Production Data Stream of Corporate 
Portal in Anylogic Framework. 
At present small enterprises are being integrated 
into larger associations. The information system 
of associations should support the work of sever-
al regional offices. In this regard, it is impossible 
to use a centralized database architecture. Infor-
mation resources should be distributed. In this 
case there is needed the software and informa-
tion support. It is necessary to solve a number of 
problems, such as building the functional struc-
ture of the information system, simulating distrib-
uted databases and calculating their performance 
parameters. The authors consider the results of 
simulating in the framework of the Anylogic joint 
portal of the company's branches distributed over 
the territory that performs the function of pro-
cessing the production data flow.

UDC 378. ILKUN V.I., ULYEVA G.A. About Some 
Terminological Invidiousness in Print Me-
dia and Educational Methodological Docu-
ments.
This paper examines the analysis of terms that 
are found in print media and educational method-
ological documents. The cross-division of terms 
into two groups is carried out depending on their 
heavy use in texts. The terms, used in related 
fields, are singled out as a separate group. The 
comparative analysis of terms has shown that al-
most all technical terms, named in the article, are 
used in educational methodological documents 
for purposes other than that intended. Recom-
mendations are given on changing the names of 
educational learning course units and, from this 
perspective, the names of degree programs.
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