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Күмістің Қазақстанда барланған 100 кен 
орны бар. Күмісті негізінде «Қазақмыс» 
компаниясының «Жезқазған түсті метал» жəне 
«Балқаш түсті метал» бірлестіктері жəне кенді 
Алтайда шығарады. Қазақстанның барлық 
зауыттары сирек кездесетін металдарды 
өндіреді, бұлардың барлығын да ілеспе түрінде 
алады. Қазір танталы бар концентратты Ертіс 
химия-металлургия комбинаты шығарады,оны 
ТМд-ғы жалғыз Үлбі металлургия комбинаты 
тұтынады. Прокат түрлерін, пластинка, фольга, 
сым, т. б. медицинада қолданылады.

Республикамызда кездесетін сирек жəне 
шашыранды металдар Солтүстік Қазақстан, 
Орталық Қазақстан, Шығыс Қазақстан 
экономикалық аудандарда таралған. Сирек жəне 
шашыранды металдар өзі 5 топқа бөлінеді. 
Кенді Алтайда магний, германий, уран, торий, 
сынап, висмут, галий, берилий, ванвдий,в 
ольфрам т.б.

Кеннің құрамында 0,001-0,1% мөлшерде ғана 
кездеседі. Сондықтан сирек жəне

шашыранды металдарды кеннің құрамынан 
айырып алу үшін жүздеген тонна кен, су жəне 
энергия қажет. Мысалы 1т мыс алу үшін 50-
100т кен керек. Кенді Алтайда магний, 
германий, уран, торин, сынап т. б.Өскемен 

маңындағы Үлбі металлургия комбинаты-ТМД 
дағы тантал жəне оның ұнтағын,уран ұнтағы 
мен берилий шығаратын жалғыз кəсіпорын.

Қазақстанға əлемдік уран қорының 19% 
келеді, Аустралиядан кейін 2 орында. 
Қазақстанда уранды «Казатомпром»Ұлттық 
атом компаниясы өндіреді, Атом 
электростанциялары үшін отын,керамикалық 
диоксид ұнтағын шығарады.

Берилий мен ниобий «атом өнеркəсібінің» 
металы деп аталады, жəне электротехника, 
сағаттың, байланыс құралдарының бөлшектерін 
жасайды.

байланысқа қажетті металл.
Висмут «Оңтүстікполиметалл», «Шымкент» 

комбинаты экспортқа шығарады.
Рений өнімін негізгі шығарушы – 

«Жезқазғансирекметалл» кəсіпорны. Барлық 
өнім АҚШ, Е О жəне оңтүстік шығыс Азия 
елдеріне экспортталады. Тығыз, ақшыл-
жылтыр, қатты метал. Балқыту температурасы 
өте жоғары, сирек өте бағалы метал болып 
саналады.Ұшақтар мен зымырандар жасауға 
пайдаланады.» АҚ, оптикалық-талшықты мен 
зымырандар жасауғу пайдаланады.

Үй тапсырмасы: §20.

Цифрлы Қазақстанға сапалы IT-мамандар

Кубаев Қ.Е., э.ғ.д., профессор, 

Байшоланова Қ.С., э.ғ.д., профессор 

Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Қазіргі қоғамдағы 
экономикалық, əлеуметтік 
өмірде Ақпараттық техноло-
гияларсыз (АТ) қандай да бір 
тиімділікке қол жеткізу 
мүмкіндігін елестету өте қиын. 
АТ ортасында ақпарат алмасу 
мүмкіндігі, үлкен көлемді 
түрлі мəліметтер қорының 
қалыптасуы, оған қолданушы-
лардың интерактивті қол 
жеткізуі  жаңа əдістерді 
қолдануды талап етеді.  
Ақпараттық жүйелердің дамуы 
ондағы бағдарламалық 
өнімдерді жобалап, өңдеуші-
ден бастап, қала берді оны 

қолданушыларға да жетілді-
рілген  интеллектуалдық 
интерфейстерді ұсынады. 

Қазіргі уақытта  
бағдарламалық өнімдердің 
функционалдық тұрғыда 
қарыштап дамуы, мобильді 
құрылғылар арқылы қажетті 
ақпаратты алу жəне ондағы 
сервистік қызмет көрсетулер 
түрінің етек алуы жаңа 
нарықтың қалыптасуына 
əкелді. Осы өзгерістердің 
салдары АТ саласындағы 
мамандарға деген  жоғары 
қажеттіліктерді тудырумен 
қатар, оларға қойылатын 

талаптарды да күшейтті. Осы 
мамандарды дайындауға негіз 
болатын Білім беру бағдарла-
малары да заман талаптарына 
сай жаңаша өзгерістерге 
ұшырады. 

Əл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті 
қабырғасында білім алып 
жатқан студенттер үшін  
Ақпараттық жүйелер 
мамандығының өзі «Ақпарат-
тық жүйелер» білім беру 
бағдарламасынан басқа, түрлі 
білім беру деңгейлері үшін 
«Өндірістік ақпараттық 
жүйелер», «Есептеу 
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лингвистикасы», «Ақпараттық 
қауіпсіздік жүйелері» жəне 
«Киберқауіпсіздік» бағдарла-
малары өңделіп, сабақ 
барысында қолданылуда. Бұл 
бағдарламалардың ерекше-
ліктері, олар қазіргі еңбек 
нарығындағы сұранысқа сай 
мамандарды дайындауда 
жұмыс берушілермен бірлесіп 
жасалып, əрі ерекше қабілетті 
білім алушыларды ғылымға 
дайындауда да ғылыми зерттеу 
институттарының өкілдерімен 
бірлесіп құрастырылуы 
арқылы, қомақты үлес 
қосатындығында. 

АТ нарығының дамуы 
барысындағы тізбекті түрде  
қалыптасқан Мейфрейм/ 
Терминал, Клиент/Сервер, 
Мобильділік/Бұлттық есептеу 
платформаларының   қалып-
тасқан соңғы, үшінші түрі 
үлкен мəліметтерге, мобильді 
құрылғыларға, бұлттық 
есептеулерге жəне қоғамдық-
əлеуметтік технологияларға, 
оның ішінде  Интернет заттар 
технологиясынада  (IoT)  
негізделуде.   

Үлкен мəліметтермен 
жұмыс Big Data)жасау ( , 
оларды өңдеу  нақты уақыт-
тағы жоғары жылдамдығымен, 
ондаған терабайттық көлемі-
мен жəне əртүрлі форматтағы 
бір немесе бірнеше көздерден 
жинақталатын мəліметтердің 
вариативтілігімен ерекше-
ленеді.  Осылардың салдары 
АТ нарығында мəліметтерді 
өңдеу орталықтарының 
(ЦОД/МӨО) пайда болуына 
алып келгендігін жəне 
мəліметтерді өңдеу жүйесіне 
сұраныс туғызғандығын 
ескерсек, осы орталықтар 
бүгінде ақпаратты тұтынушы 
ірі ұйымдардың да сұраныс-
тарын қанағаттандыратын дара 
секторға айналды.  

Бүгінде жиынтық көлемі 

екі триллион доллардан аса-
тын жаһандық АТ нарығының 
даму барысы əлемде бағдар-
ламалық қамтамасыздандыру 
нарығы, АТ жабдықтары 
нарығы жəне АТ бойынша 
қызмет көрсетулер нарығы 
секілді ішкі нарықтарды 
қалыптастыра бастады. 

Бизнес жобаларды 
жасаудағы өңделетін мəлімет-
тер көлемінің  өсуі, үлкен 
көлемді мəліметтерді  өңделу 
тəсілдерінің күрделенуі (big 
data), яғни мəліметтермен 
жұмыс жасаудағы олардың 
құрылымдарының күрделене 
түсуі қажетті  шешімдерді 
жылдам жəне тиімді түрде 
қабылдауға кедергі келтірмей-
тіндей болуы  талап етіледі. 

Қазіргі ақпараттық 
сервисті ұсынуға жəне 
тұтынуға арналған «бұлттық» 
ортада  жаңа бизнес-модель 
болып табылатынын ескерсек, 
бұл модель жедел сервис 
ұсынумен қатар, капиталдық 
шығынды азайтуға да 
мүмкіндік беруде. 

Əлемдегі ірі IT компа-
ниялардың Mail.Ru Group 
жəне «Яндекс», Google, 
Dropbox, Microsoft, Amazon  
секілді таратылған серверлері 
арқау болып отырған бұлттық 
технологиялардың кеңінен 
қолданысқа енуі өз алдына 
ондағы көлемді мəліметтерді 
қауіпсіз сақтау туралы 
жобаларды жəне  Machine 
Learning, Big Data, Cloud 
Infrastructure, Blockchain 
бойынша жобаларды 
инвестициялық нысанға 
айналдырып, дамыта түсуде.  
Оған көбінесе қаржы секторы, 
медиа, телеком, ритейл 
салалары белсенділік 
танытады.  

Осындай еңбек 
нарығының сұранысын 
қанағаттандыру мақсатында  

ұлттық университет қабырға-
сында үш тілде дайындалып 
жатқан болашақтың маман-
дары теориялық білімдерін 
тəжірибемен де бекітіп ұштап 
отырады. Оған ақпараттық 
жүйелерді жобалау, жасау, 
қолдану   барысы туралы білім 
алуда  HP,   Kaspersky,  
ALCATEL  жəне TEMPUS 
PROMIS Халықаралық 
жобасының  зертханаларының 
алатын  орындары да ерекше. 

Сонымен қатар, бұл 
бағытта өндіріспен жəне 
«Ақпараттық жəне есептеуіш

Технологиялар»	ҒЗИ	 
ұжымымен бірлесіп білім беру 
шараларын  да атап айтуға 
болады.  

Бұлттық технологиялар 
қызметі осылай өркендеп, 
нарықтық қатынастардың 
белсенді ортасына айналуы 
бұлттық провайдерлер мен 
бұлттық тұтынушылардың 
арасындағы бұлттық брокер-
лердің, делдалдардың қызме-
тіне де сұраныстарды 
тудыруда. Осы тұста арнайы 
бағыттардағы маманданды-
рылған білім беру бағдарлама-
лары бойынша білім алатын 
АТ мамандарына деген 
сұраныста арта түсуде. Еңбек 
нарығындағы осы сұраныстар-
дың болашақта өсе түсетін-
дігін ескерсек, осы қажеттілік-
терді қанағаттандыруда, яғни 
заман табалына сай білікті 
мамандарды даярлауда 
жоғарыда атап кеткен білім 
беру бағдарламаларында 
оқытылатын арнайы пəндердің 
үлесі зор. Оларға мысалы 
«Бизнес-талдау», «Жобаларды 
жəне өзгерістерді басқару», 
«Стратегия жəне саясат», 
«Web-программалау», 
«Network желілеріндегі JAVA 
программалау» «Алыстатыл-
ған мəліметтер базасы жəне 
бұлтты есептеулер», 
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«Ойындар программасының 
технологиясы», «Ақпараттық 
қауіпсіздік жүйелерінің 
модельдері мен əдістері» жəне 
«Мобильдік жүйелерге 
арналған программалау 
технологиясы» жəне т.б. 
секілді пəндерді атауға 
болады.

Сондықтан осы пəндер 
бойынша жасалған білім беру 
бағдарламаларына  қызығушы-
лық білдіретін, ғылыми 

зерттеулерге қабілетті жəне 
əлемдік деңгейде аса жоғары 
сұранысқа ие жəне бəсекеге 
қабілетті мамандық иесі 
болғысы келетін əрбір 
талапкер əл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті 
дайындайтын осы Ақпараттық 
жүйелер, Ақпараттық 
қауіпсіздік жүйесі 
мамандықтары бойынша білім 
алуларына мол мүмкіндіктер 
бар. 

Сонымен жеке тұлғаның 
өз басынан бастап,  ірі 
кəсіпорындарды басқаруға 
дейінгі барлық кезеңдерде де 
тығыз сұраныста болатын web-
сервистің қызметтер мен 
басқада түрлі ақпараттық 
технологиялар саласындағы 
мамандарды даярлау 
мемлекеттің де алдындағы 
мамандар саясатын да 
қолдайды. 

МАШИНА ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ 

НЕГIЗГI ДАМУ БАҒЫТТАРЫ

К.Ж.Жусупова, М.А.Пиртаева,
Шымкент Қ.,М.Əуезов атындағы ОҚМУ колледжі

ХХI ғасырдың бас 
кезеңiндегi ғылым, техника 
жəне технологияның даму 
бағдарын жорамалдау арқылы, 
əсiресе, жапондықтардың 
жорамалдауларын ғылыми-
техникалық мəлiмдемелерге 
сүйенiп, қорғалып жатқан 
диссертациялардың, 
гранттардың жəне ғылыми-
техникалық жобалардың 
тақырыптары мен ғалым-
технологтардың ұсыныстарын 
ескере отырып, машина жасау 
технологиясының негiзгi даму 
бағыттарын төмендегiдей 
жүйелеуге мүмкiндiк туды. 
Машина жасау бұйымдарын 
шығарудағы технологиялық 
үрдiстердi одан əрi жетiлдiру 
жəне олардың оңтайлы 
энергия жəне материалдар 
үнемдейтiн жаңа түрлерiн 
ойлап шығару, құру. Қазiргi 
кезеңде алуан түрлi тетiктердi 
жасап шығарудың типтi 
технологиялары мейлiнше кең 
игерiлген. Дегенмен, 
дайындама алу өндiрiсiнiң 
даму ерекшелiктерi машина 
жасау технологиясы-ның, 
металл кескiш станоктардың 
жəне құрал-саймандардың 

прогресивтi түрлерiнiң пайда 
болуларына орай, қалыптасқан 
типтi технологияларды 
энергия материалдар жəне 
басқалай ресурстар үнемдеу 
тұрғысынан қайта қарауды 
талап етедi.

Мысалы, тiстi 
дөңгелектердiң 
дайындамаларын жасау 
барысында тiстерiмен бiржола 
қалыптастыру материалдар 
мен энергиялар шығындарын 
күрт азайтуға жəне оның 
технологиялық өзiндiк құнын 
кемiтуге кең жол ашады. 
Токарлық өңдеу орталықтарын 
қолдану арқылы бiлiктер 
шығарудағы типтi 
технологияда өзгерiске түсiп 
жатады. Турбиналық 
қалақтарды шығаруда да, алты 
координатты өңдеу орталығын 
қолдану типтi технологияны 
мүлде өзгертiп жiбередi. 

Осы аталған бағытпен 
ТМД елдерiнiң көптеген 
ғылыми-технологиялық 
бiрлесiктерi мен машина жасау 
ұжымдары тiкелей айналысып 
жатыр. Бұл бағыт бұйымның 
өзiндiк құнын азайтуға зор 
мүмкiндiк тудырады. 

Дайындамалар өңдеудiң 
ғылыми тұрғыда негiзделген 
жаңа кешендi технологиялық 
тəсiлдерiн құру, өмiрде 
қолданылатындарын 
оңтайландыру жəне жетiлдiру. 
Бұл бағытты дамыту үшiн өте 
жүйелi ғылыми тұрғыда 
негiзделген тиянақты көзқарас 
қажет. 

Өндiрiсте қалыптасқан 
өңдеу тəсiлдерiн 
оңтайландыру жəне жетiлдiру, 
оларды iске асыру режимдерiн, 
өңделетiн беттерiнiң 
сапаларын, өңдеу дəлдiктерiн, 
энергиялық шығын-дарын, 
өнiмдiлiктерiн жəне 
технологиялық өзiндiк 
құндарын тiкелей жақсартумен 
тығыз байланысты. Мұнда 
технологиялық өзiндiк құн 
оңтайландырудың ең кешендi 
жəне қажеттi түрi ретiнде 
алынады. Ғылыми тұрғыда 
негiзделген технологиялық 
өңдеу тəсiлдерiн жетiлдiру 
үшiн iргелi фундаменталды 
ғылымдардың жетiстiктерiн 
кең қолдану қажет, əсiресе, 
физикалық, химия-лық, 
электротехникалық, т.с.с. 
салалар. Машина жасау 
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