
 
  

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"XXI ҒАСЫРДАҒЫ КАСПИЙ: АЙМАҚТЫҚ ЖӘНЕ ЖАҺАНДЫҚ 

МӘСЕЛЕЛЕР, ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК" 

тақырыбындағы профессор, техника ғылымдарының докторы 

Кенжетаев Гусман Жардемұлының 70 жасына арналған  

халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференцияның 

материалдары 

 

25 желтоқсан, 2020  

 

«КАСПИЙ В XXI ВЕКЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

материалы международной научно-практической онлайн конференции 

посвященной 70-летию профессора, доктора технических наук Кенжетаева 

Гусман Жардемовича 

 

25 декабря, 2020  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақтау-2020 
  



3 
 

ӘОЖ 502/504 

КБЖ 20.1  

П82 

 

Есенов университетінің президенті Б.Б.Ахметов жалпы редакциялығымен 

 

Редакциялық алқа: 

Е.Т. Нұрмағанбет, А.М. Джанисенова, А.К. Серикбаева, 

С. Сырлыбеккызы, С.Е. Койбакова, Ш.Х. Баймукашева, К.А. Джумашева,  

Н.Ш. Джаналиева, А.Н. Боранбаева, Л.С. Тайжанова, А.Е. Жидебаева. 

 

П82 Профессор, техника ғылымдарының докторы Кенжетаев Гусман Жардемовичтің 70 

жасына арналған "XXI ғасырдағы Каспий: аймақтық және жаһандық мәселелер, 

ынтымақтастық және қауіпсіздік" тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн 

конференцияның материалдар жинағы, Ақтау: Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар 

және инжиниринг университеті, 2020 – 235 б. 

 

ISBN 978-601-308-374-2 

 

Мақалалар жинағы "XXI ғасырдағы Каспий: аймақтық және жаһандық мәселелер, 

ынтымақтастық және қауіпсіздік» атты ғылыми конференцияның «Каспий теңізі өзгерістерінің 

болжамы, мониторинг және табиғи, техногендік және геологиялық тәуекелдерді бірлесіп 

еңсеру», "Каспий теңізінің қазіргі экологиялық-экономикалық жағдайы, ынтымақтастығы 

және қауіпсіздігі", «Каспий маңы елдерінің тұрақты дамуы үшін білім берудің тиімді 

экологиялық жағдайы» секциялар жұмысының баяндамалары негізінде дайындалды. 

Зерттеуде халықаралық ынтымақтастықты дамытуды, қоршаған ортаға антропогендік 

жүктемелерді бағалауды, теңіз ресурстарын игеруді, мониторинг жүргізуді және табиғи, 

техногендік және геологиялық тәуекелдерді бірлесіп еңсеруді, сондай-ақ Каспий маңы 

елдерінің тұрақты дамуы үшін экологиялық білім беруді интеграциялауды ұсынды. Жинақ 

ғылыми қызметкерлер, оқытушылар, докторанттар және университет студенттері үшін 

пайдалы болуы мүмкін. 

Сборник статей подготовлен на основе докладов научной конференции «Каспий в XXI 

веке: региональные и глобальные проблемы, сотрудничество и безопасность», работы секций 

«Прогноз изменений Каспийского моря, мониторинг и совместное преодоление природных, 

техногенных и геологических рисков», «Современное эколого-экономическое состояние, 

сотрудничество и безопасность Каспийского моря», «Эффективное экологическое состояние 

образование для устойчивого развития Прикаспийских стран». Представили развитие 

международного сотрудничества в исследовании, оценку антропогенных нагрузок на 

окружающую среду, освоение ресурсов моря, мониторинг и совместное преодоление 

природных, техногенных и геологических рисков, а также интеграцию экологического 

образования для устойчивого развития Прикаспийских стран. Издание может быть полезно для 

научных сотрудников, преподавателей, докторантов и студентов ВУЗов. 

 

ӘОЖ 502/504 

КБЖ 20.1  

ISBN 978-601-308-374-2 

© Есенов университеті, 2020 

  



4 
 

АЛҒЫ СӨЗ 

 

"XXI ғасырдағы Каспий: аймақтық және жаһандық мәселелер, ынтымақтастық және 

қауіпсіздік" тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция 

профессор, техника ғылымдарының докторы Кенжетаев Гусман Жардемовичтің 70 жасына 

арналды.  

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті 

профессоры, техника ғылымдарының докторы Кенжетаев Гусман Жардемұлы 31-тамызда 

Атырау облысы  Жылыой ауданында дүниеге келген.   

1957-1968 ж.ж. Атырау облысы Индер ауданы Ш.Уәлиханов атындағы орта мектепте 

білім алған. 1973-1979 ж.ж. В.И.Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының 

«Өндірістік және азаматтық құрылыс» мамандығы бойынша жоғары оқу орнын  аяқтаған.  

Еңбек жолын 1975-1986 жылдар аралығында Каспий жанындағы құрылыс басқармасы 

бөлімшесінде жұмыс істеген. Бұл басқармада осы жылдар аралығында ұстадан-бетоншыға 

дейін, содан соң темірбетонды құрылыстың монтаждаушысы, учаске басшысына дейін 

көтерілген. Ақтау қаласының тұрғын үйлері мен түрлі қоғамдық объектілілердің құрылысын 

тапсыруға белсене қатысқан.  

1986 жылы Шевченко қаласындағы жалпытехникалық факультетке жалпы пәндер 

оқытушы ретінде жұмысқа шақырылған. 1991 жылы «Құрылыс өндірісінің технологиясы» 

кафедрасына аға оқытушы болып тағайындалған. Одан әрі факультет деканының орынбасары, 

«Қала өндірісінің технологиясы» және «Қолданбалы экология» кафедрасының меңгерушісі 

болған. 1999 жылы «Бетонды гелиотехникалық жүйеде ыстық құрғақ климат жағдайында екі 

кезеңді жылулық өңдеу» тақырыбы бойынша диссертация қорғаған. Техника ғылымдары 

кандидаты ғылым дәрежесіне ізденіс жолы екі мамандық болды, атап айтқанда 05.17.11 – 

Керамикалық, силикатты метал емес материалдар және 05.23.08 - Өндірістік және азаматтық 

құрылысты ұйымдастыру және технологиясы. 

2001 жылы Қазақстан Республикасы БҒМ жоғары аттестациялық комитетінен 

«Экология» мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілген.  

2004 жылы «Техноқұрылғыны қолдану арқылы ұнғы мұнайын жинау және әктас 

өндірудегі қалдықтарды утилизациялау технологиясын игеру» тақырыбында докторлық 

диссертациясын қорғады.  

2007 жылы ҚР БҒМ жоғары аттестациялық комитетінен "Экология" мамандығы 

бойынша профессор ғылыми атағын алды. 2007 жылы Маңғыстау облысының «Жыл ғалымы» 

номинациясының иегері. 2008 жылы Халықаралық Шығармашылық Академиясының мүшесі-

академигі болып сайланды. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранттық қаржыландыру 

бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының, сонымен қатар Ш.Есенов атындағы КИТУ ғылыми-

зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жетекшісі. Гусман Жардемович 200-ден 

астам ғылыми мақаласы, 5 патент, 3 монография, 10 оқу құралын дайындаған. Еліміздің, 

облысымыздың экология саласында және қоршаған ортасын қорғау, жетілдіру аясында үлкен 

көлемді ғылыми жұмыстар атқаруда.  

Негізгі ғылыми жұмыстарының бағыттары: 

1.Маңғыстау облысындағы экологиялық жағдайды жақсарту бойынша зерттеу жүргізу 

және ұсыныстар әзірлеу.  

2.Мұнай-газ кешенінін аймақтың табиғи ортасына әсерін зерттеу. 

3.Каспий теңізін зерттеу және теңіз суын тұщыландыру мен ағызынды суларын тазарту 

жөніндегі тәсілдерін әзірлеу. 
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Гусман Жардемовичтің жетекшілігімен 5 кандидаттық және 20-дан аса магистрлік 

дисертациялар қорғалды, сондай-ақ екі "Экология" мамандығы бойынша философия докторы 

диссертациясы жоғары деңгейде қорғалды.  

Осындай жоғары деңгейдегі ғылыми еңбектері елеусіз қалмай 2000 жылы Қазақстан 

Республикасындағы білім саласындағы ерекше қызметі үшін «Қазақстан Республикасының 

үздігі» төс белгісімен марапатталды.  

2007 ж. – ҚР БҒМ "Қазақстан Республикасының білімін дамытудағы еңбегі үшін"  төс 

белгісімен, 2008 ж. – «МАЭКке 40 жыл» мерейтой төс белгісімен марапатталды, 2010 ж. – 

«Ш.Есенов атындағы КМТИУ ардагері» төс белгісімен, 2017 ж. – "Еңбек ардагері" 

төсбелгісімен  марапатталды. 2019 жылы білім мен ғылымды дамытудағы зор үлесі үшін 

«Шахмардан Есенов» атындағы төс белгісімен марапатталды. 2019 жылы Еліміздің жоғары 

білім беру жүйесінің дамуына қосқан зор үлесі және жоғары білікті мамандар дайындаудағы 

ерен еңбегі үшін А. Байтұрсынов атындағы алтын медалімен марапатталды. 

Қоршаған ортаны қорғаудағы және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі, 

ағартушылық, сондай-ақ басқа да экологиялық қызметтегі үздік жетістіктері үшін «Құрмет» 

қоғамдық марапатына ие болған. 

Гусман Жардемұлы! Сіздің еліміздің, университетіміздің жоғары білім беру жүйесінің 

дамуына қосқан үлесіңіз және жоғары білікті мамандар дайындаудағы еңбегіңіз өте зор.  

Ел алдында атқарған еңбегіңіз, қол жеткен биік лауазымыңыз, ең бастысы ғылымға 

қосқан үлесіңіз өте зор. Сіз осы кемелдікке еселі еңбегіңізбен, қажырлы қайратыңызбен, ел-

жұртқа сыйлы абырой-беделіңізбен келіп отырсыз. 

Сізді 70 жас мерейтойыңызбен құттықтай отырып, денсаулығыңыз күйлі-қуатты, 

ғұмырыңыз ұзағынан, көрер қуанышыңыз молынан болсын деп тілейміз!  
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СЕКЦИЯ №1 

 

«Каспий теңізі өзгерістерінің болжамы, мониторинг және табиғи, 

техногендік және геологиялық тәуекелдерді бірлесіп еңсеру» 

 

«Прогноз изменений Каспийского моря, мониторинг и совместное 

преодоление природных, техногенных и геологических рисков» 
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УДК 504.4.054 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ПРИБРЕЖНОЙ ВОДЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Тайжанова Л.С., Кенжетаев Г.Ж., Тенизбаева М.Т. 

Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова,  

Актау, Казахстан 

 

Аннотация. В статье приведены результаты содержания наблюдаемых загрязняющих 

веществ подземных вод и воды побережья Каспийского моря в пределах Мангистауской 

области, а также рассмотрено влияние нефтесодержащих стоков промышленных предприятий, 

расположенных на берегу Каспийского моря, на море через подземные стоки. Для определения 

изменения величины уровней вредных веществ в подземных и поверхностных водах, при 

повышении расстояния между морем и производством, были выбраны 3 производства.Два из 

них непостредственно расположены на берегу моря, а один объект находиться 8 км от 

Каспийского моря. Работа заключалась в обследовании территории, проведении наблюдений 

за уровнем и температурой грунтовых и поверхностных вод, по наблюдательным скважинам 

исследуемого района, а также в лабораторном определении содержания загрязняющих 

компонентов в воде. 

Ключевые слова: сточная вода, Каспийское море, подземные воды, загрязнение. 

 

Введение. Нефтяная промышленность являясь приоритетным направлением развития 

деятельности, оказывает значительное влияние на экономический потенциал страны, 

социальное развитие регионов, также крайне негативно воздействует на компоненты 

окружающей среды, в частности, воду, почву и воздух, и одним из таких регионов в нашей 

стране является Мангистауская область. Огромные запасы нефтегазовых ресурсов в 

Мангистауской области способствовала развитию одной из ведущих секторов экономики — 

нефтедобывающей отрасли и активное освоение углеводородных богатств усиливает 

антропогенную нагрузку не только на сушу, но и на гидросферу в целом,так как, большинство 

нефтедобывающих комплексов в Мангистауской области находятся на прибрежных зонах 

Каспийского моря. Развитие и функционирование нефтегазового комплекса в прибрежной зоне 

является одним из причин загрязнения морской воды. 

Загрязнение прибрежной полосы нефтью и нефтепродуктами, ядовитыми газами 

является причиной гибели различных видов морской флоры и фауны. Наносится 

существенный вред здоровью жителей нефтедобывающих районов.  В Прикаспийских 

областях Казахстана проживает около 8% населения страны, характеризуется высокими 

темпами прироста и положительным сальдо миграции. Ухудшение экологической ситуации 

прикаспийского региона способно вызвать напряженную социально-экономическую 

обстановку. Трансформации подвергаются рельеф береговой зоны, почвенно-растительный 

покров и биогеоценоз в целом. Имела место массовая гибель каспийских тюленей, вызванная 

загрязнением морской воды вредными выбросами.  

Интенсивным развитием технического прогресса и общества возрастает освоение 

ресурсов береговой зоны и шельфа морей. Соответственно, повышается риск возникновения 

техногенных и природных катастроф. Поэтому изучение экосистем с учетом экологического 

состояния экосистем в пределах казахстанского сектора шельфа и береговой зоны Каспийского 

моря, что является одним из принципов национальных стратегий. Это отражено в Послании 
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Президента страны народу Казахстана, где обозначены долгосрочные приоритетные цели и 

стратегии реализации для достижения улучшения условий жизни и здоровья жителей, а также 

для улучшения экологической среды Республики Казахстан. Это, несомненно, выделяет 

значимость исследования в национальном масштабе как одного из приоритетных. 

В трудах А.Г. Касымова [8], Г.Н. Панина с соавторами [9], М.А. Салманова [10] и других 

всесторонне рассмотрены и проанализированы источники загрязнения Каспия, однако роль 

грунтовых вод в этих негативных процессах не рассматривалась. Роль грунтовых вод в 

загрязнений прибрежных вод Каспия на территорий Азербайджана было отмечено в  

трудахН.М.Исмаилова [1], а по побережьям Каспийского моря в пределах Мангистауской  

области исследования не приводились. 

В данной работе рассмотрено влияния сбросных вод нефтедобывающих и 

перерабатывающих комплексов на Каспийское море через подземные стоки. Актуальность 

проводимогоисследования обусловлена слабой изученностью влияния сброшенныхна рельеф 

условно очищенных сточных вод нефтяных производств через подземные стоки на 

прибрежные воды Каспия в Казахстанской части.Вышеизложенное послужило основанием для 

наших исследований, основной целью которых является анализ материала имеющихся 

литературных и собственных новых данных позагрязнению воды побережья Каспийского моря 

в пределах Мангистауской областигрунтовыми водами, которые загрязнены сбросными 

водами нефтяного производства. 

Объект и методы исследования. 

В качестве объекта исследования были выбраныподземные воды на территории 

нефтегазовых производств (на месторождениях Каражанбас, Каламкас, в пределах города 

Актау ТОО «СП «CASPI BITUM») вблизи побережья и прибрежные воды казахстанского 

сектора Каспийского моря Мангистауской области. В представленном материале, приведены 

результаты производственного экологического мониторинга за IV квартал 2018 года и II 

квартал 2019 года. 

В работе применены общие методы исследований. К ним относятся геологическое 

картирование,синтетический анализ и обобщение литературных данных, историко-

геологический исравнительно-географический анализы, геоэкологическая оценки. 

Отбор проб воды при проведении мониторинга подземных вод осуществлялся в 

соответствии с требованиями «Инструкции по организации и ведению режимных наблюдений 

за уровнем, напором, дебитом, температурой и химическим составом подземных вод в системе 

Государственного мониторинга подземных вод» и  СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 «Вода. Общие 

требования к отбору проб». В качестве пробоотборников использовались устройства, 

предназначенные для отбора проб подземных вод (скважинные пробоотборники, желонки и 

пр.) и соответствующие ГОСТ 17.1.5.04-81 («Охрана природы. Гидросфера. Приборы и 

устройства для отбора»). Лабораторные исследования грунтовых вод, выполнялись для оценки 

гидрохимических показателей качества подземных вод, отражающих процессы их 

загрязнения. Химические анализы проб воды выполнены в аккредитованной испытательной 

лаборатории ТОО  «Алия и Ко». 

При отборе проб поверхностных вод учитывались требования ГОСТ 17.1.5.0481 

«Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и 

хранения проб природных вод», ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие 

требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков».Пробы 

воды для лабораторного анализа (химического) отбирались с помощью батометра Паталаса. 

Прибор перед использованием подвергался процедуре очистки. Хранился батометр в 

специальном пластиковом контейнере.  
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Результаты и их обсуждение 

Каспийское море представляет очень чувствительную экосистему. За последние 

десятилетия под воздействием антропогенных и биохимических факторов резко ухудшилось 

состояние экосистем в целом. Главным загрязнителем моря, безусловно, является нефть и его 

производные.  

Подземные воды способны аккумулировать в себе практически все загрязняющие 

элементы, которые поступают на поверхность земли. Характерной особенностью 

исследуемыхрайонов является гидравлическая связь подземных вод с водами Каспийского 

моря в связи, с чем существует вероятность поступления загрязняющих веществ с грунтовым 

потоком в море. 

Напорные воды нижних гидрогеологических этажей и ярусов повсеместно отделены от 

горизонта грунтовых вод мощной толщей регионального водоупора, и надежно защищены от 

внешнего влияния, поэтому основное техногенное воздействие может быть направлено лишь 

на грунтовый водоносный комплекс, как наименее защищенный.  Естественная защищенность 

подземных вод определяется мощностью зоны аэрации и глубиной залегания уровня 

подземных вод; наличием, мощностью и составом водоупорных пород в кровле водоносного 

горизонта и их фильтрационными свойствами; миграционными способностями загрязняющих 

компонентов; наличием и удаленностью источников техногенного загрязнения. Небольшая 

глубина залегания грунтовых вод (менее 10 м) и маломощность перекрывающих 

слабопроницаемых отложений (1-2 м) определяют грунтовые воды рассматриваемой 

территории, как слабозащищенные от возможного загрязнения [5]. 

Организация системы мониторинга одной из важных задач определения состояния 

поверхностных вод прибрежной зоны Каспийского моря, для решения которой необходима 

организация наблюдений за состоянием поверхностных вод.  Для оценки миграции 

загрязняющих веществ через водоносные горизонты [4], качество поверхностных вод 

определялись по результатам анализов проб в определенных координатах, которые указаны в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 -Координаты и местоположение морских станций 

 

№ 

Месторождение Каламкас 
Месторождение 

Каражанбас 
в районе г.Актау 

N E N E N E 

1 45°25'16.9" 51°46'22.8" 45°11'07.7" 51°15'08.2" 43°36´92.3″ 51°12´78.4″ 

2 45°25'6.1" 51°57'38.9" 45°08'04.6" 51°15'02.8" 43°37'25.2" 51°12'46.7" 

 

Наблюдения проводились два раза в год – в весенний и осенний периоды. Весенний 

период – это период наиболее высокого стояния уровня грунтовых вод, этот период отличался 

повышенным содержанием загрязняющих веществ в грунтовых водах за счет привноса их с 

загрязненных поверхностей и зоны аэрации. Осенний период - это период низкого уровня 

грунтовых вод с высокой степенью концентрации токсикантов, особенно при слабом оттоке 

грунтовых вод, который характерен для плоской приморской равнины. Отбор проб 

поверхностных вод проведен единовременно с отбором проб подземных вод.Результаты 

анализа морских вод указаны в таблице 1.2 
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Таблица 1.2 -Содержание наблюдаемых загрязняющих веществ в морских водах 

прибрежной зоны исследуемых районов за ІІ и IV кварталы 2019 г. 

 

*Результаты исследований. ІІ квартал 2019 г. 

 ** Результаты исследований. IV квартал 2018 г. 

 

Запах, вкус и привкус воды ни разу не превышали гигиенический норматив и 

находились в пределах 0 баллов. В период проведения отбора пробводородный показательи 

сухой остатокморских вод в среднем составили: 8,3 (8,23) и 10538,73 (10519,02). Данные 

значения рН и сухого остатка характерны для морских вод. Водородный показатель pH 

соответствовал установленному нормативу 6,5-8,5 для поверхностных водных источников. 

№№ 

п/п 

Наименование 

веществ 
Норма 

по НД 

Каламкас1 

точка 

Каламкас  

2 точка  

Каражан

бас  1 

точка 

Каражан

бас 2 

точка 

г.Актау 1 

точка 

г.Актау 2 

точка 

1 рН 6,5-8,5 
8,11* 

 (7,96)** 

8,09* 

(7,90)** 

8,21* 

(8,14)** 

8,61* 

(8,5)** 

8,49* 

(8,56)** 

8,27* 

(8,31)* 

2 

 

Сухой остаток,  

мг/л 
- 

14933,0* 

(15208,0)** 

14966,0* 

(15123,0)** 

8052,3* 

(8151,9)*

* 

8063,2* 

(8075,5)*

* 

8655,1* 

(8230)** 

8562,8* 

(8325,7)*

* 

3 Хлорид ион, мг/л 11900 
8307,0 * 

(8050,0)** 

8372,0* 

(7819,0)** 

5512,1* 

(5496,3)*

* 

5421,2* 

(5318,6)*

* 

4695,8* 

(4892,4)*

* 

4852,2 

(4985,3) 

4 Сульфат ион, мг/л 3500 
3100,0* 

(2796,0)** 

2850,0* 

(3019,0)** 

2103,0* 

(2083,3)*

* 

2169,5* 

(2203,3)*

* 

1566,7* 

(1655,6)*

* 

1755,3* 

(1652,8)*

* 

5 
Нефтепродукты,  

мг/л 
0,05 

<0,005* 

(<0,005)** 

<0,005* 

(<0,005)** 

2,3* 

(0,02)** 

1,5* 

(0,02)** 

0,008* 

(0,007)** 

0,006* 

(0,005)** 

6 

 
Фенолы, мг/л 0,001 

н/обн* 

(<0,0005)** 

н/обн* 

(<0,0005)*

* 

н/обн* 

(0,0004)*

* 

н/обн* 

(0,0004)*

* 

н/обн* 

(н/обн)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

7 СПАВ, мг/л 0,5 
0,078* 

(0,023)** 

0,069* 

(0,035)** 

0,0025* 

(0,002)** 

0,0025* 

(0,002)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

8 ХПК, мгО/ л 30,0 
8,15* 

(7,90)** 

8,1* 

(7,45)** 

29,2* 

(28,3)** 

28,7 * 

(28,3)** 

15,6* 

(13,2)** 

18,2* 

(15,6)** 

9 БПК5, мгО2, мг/л 3,0 
2,44* 

(2,37)** 

2,43* 

(2,23)** 

2,72* 

(2,6)** 

2,3* 

(2,21)** 

2,0* 

(2,1)** 

2,41* 

(2,22)** 

10 Фосфаты, мг/л 0,05 
0,026* 

(0,019)** 

0,040* 

(0,025)** 

0,028* 

(0,02)** 

0,025* 

(0,02)** 

0,05* 

(0,05)** 

0,05* 

(0,04)** 

11 
Азот аммонийный, 

мг/л 
2,9 

<0,38* 

(<0,1)** 

<0,38* 

(<0,1)** 

0,72* 

(0,68)** 

0,82* 

(0,75)** 

0,79 * 

(0,109)** 

0,26* 

(0,04)** 

12 Нитрит ион, мг/л 0,08 
0,006* 

(0,019)** 

0,005* 

(0,015)** 

0,02* 

(0,01)** 

0,02* 

(0,01)** 

0,079 * 

(0,01)** 

0,0026* 

(0,005)** 

13 Нитрат ион, мг/л 40,0 
3,05* 

(2,33)** 

2,78* 

(3,06)** 

1,8* 

(1,3)** 

1,9* 

(1,5)** 

0,87* 

(0,98)** 

0,084* 

(0,091)** 

14 Железо общее, мг/л 0,005 
0,004* 

(0,002)** 

0,001* 

(0,002)** 

0,032* 

(0,03)** 

1,09* 

(0,02)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

15  Медь, мг/л 0,005 
н/обн* 

(н/обн)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

0,003* 

(0,003)** 

0,0009* 

(0,0085)*

* 

0,003* 

(0.003)** 

0,003* 

(0.003)** 

16 

    Никель, мг/л 0,01 
н/обн* 

(н/обн)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

0,0053* 

(0,0060)*

* 

0,0053* 

(0,0060)*

* 

0,001* 

(0,001)** 

<0,001* 

(0,001)** 

17 
    Свинец, мг/л 0,01 

н/обн* 

(н/обн)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

0,002* 

(0,002)** 

0,003* 

(0,002)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

18 Цинк, мг/л 0,05 
н/обн* 

(н/обн)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

0,02* 

(0,010)** 

0,011* 

(0,010)** 

0,03* 

(0,021)** 

0,02* 

(0,017)** 

19     Кадмий, мг/л 0,01 
н/обн* 

(н/обн)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

н/обн* 

(н/обн)** 

н/обн* 

(н/обн)** 
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Содержание хлорид-ионов в морской воде также незначительное, без превышения ПДК 

во всех точках. 

Во всех точках содержание сульфата колебалось в зависимости от сезона, но не 

выходило за пределы ПДК. Высокие показатели по содержанию сульфата отмечены на 

территории месторождения Каламкас 3100,0 мг/л весной, самые низкие показатели 

зафиксированы весной в районе г.Актау 1566,7 мг/л.  Несмотря на разницу в сезонных 

колебаниях, количество сульфата в воде не превышало предельно допустимую концентрацию. 

По мнению экологов, нормирование загрязнения Каспия нефтесодержащими 

веществами не отвечает современным экологическим требованиям. В бывшем СССР ПДК 

таких веществ в морской среде составляла 0,05 мг/л. Однако многие исследования убедительно 

показали их излишнюю мягкость для Каспия, учитывая особую уязвимость его экосистемы и 

полной закрытости водоема  даже концентрация 0,01 мг/л проявляет свою токсичнось, влияя 

на физиологию и генеративные функции рыб[7]. Поэтому на производствах, прилегающих к 

Каспийскому морю, следует использовать без сбросную технологию повторного ввода воды в 

оборот. В морских водах прибрежной зонысодержание фенола в весенний период не 

обнаружено, в осенний период количество фенола в воде не превышало предельно допустимую 

концентрацию. Содержание СПАВ в течение исследуемого периодаоставалось низкими 

варьировалось пределах 0,002-0,078мг/л. 

По результатам анализов показатель побыло ниже ПДК. Максимальное значение 

зафиксировано весной в морских водах прибрежной зоны месторождения Каражанбас со 

значением 29,2мг/л не превышающий предел ПДК. 

Биохимическое потребление кислорода (БПК5) показывает суммарное содержание в 

воде органических веществ. Органические соединения поступают в водные объекты, главным 

образом, со сточными водами, дождевыми смывами с поверхности почвы и в результате 

жизнедеятельности микроорганизмов, растворенных в воде. По величине БПК5 отмечалась 

тенденция к снижению осенью. При этом показатель БПК5 на всех пробах не выходил за 

пределы установленного норматива. В целом, значения показателя БПК5 соответствовали 

нормам и не превышали предельно допустимые концентрации в течение исследуемого 

периода. Содержание фосфата во всех точках было ниже ПДК. Содержание аммонийный азота 

во всех точках пробоотбора воды ниже предельной величины. 

По итогам данных, концентрации нитрат-ионов в морской воде зафиксирована в 

пределах 0,084мг/л - 3,06 мг/л, что менее ПДК, также концентрация нитрит-ионовне превышал 

установленный норматив. 

Из тяжелых металлов определялось содержание в воде железа, никеля, кадмия, меди, 

цинка, свинца. Превышение ПДК выявлено для железа в районе территории Каражанбас, 

концентрациякадмияне было обнаружено в исследуемых пробах. Содержание в воде меди, 

цинка, период исследований не превышало ПДК. Превышение ПДК тяжелых металлов 

обусловлены региональными особенностями формирования железистых подземных вод с 

высоким содержанием тяжёлых металлов.  

Результаты наблюдений за состоянием поверхностных вод сравнивались с нормативами 

предельно-допустимых концентраций вредных веществ и с фоновыми 

значениями.Наблюдательные скважины часто дают искаженную информацию по той причине, 

что в условиях резкой анизотропии проницаемости загрязняющие компоненты их попросту 

минуют. Работы по мониторингу заключались в обследовании территории, проведении 

наблюдений за уровнем и температурой грунтовых вод, а также в лабораторном определении 

содержания загрязняющих компонентов в воде.Данные гидрогеологических скважин 

приведены в таблице 1.3., результаты химанализов проб подземной воды по исследуемым 

объектам представлены в таблице 1.4.  
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Таблица 1.3 - Координаты и местоположение гидрогеологических мониторинговых 

скважин наблюдательной сети  

 
№ 

скважины 

Координаты Отметка уровня 

подземных вод 

Темпера-

тура 

Примечания 

N E м 0С 

месторождение Каламкас 

36 45°23'15'' 52°04'37'' -28,81 9,5 Территория нефтепромысла 

51 45°19'25'' 51°53'47'' -26,05 9,1 Пруд-накопитель КОС 

месторождение Каражанбас 

10 45°08'20'' 51°25' 28" -29,71 10,1 Территория нефтепромысла 

56 45°10' 30" 51°18' 01" -24,45 9,3 Пруд-накопитель КОС 

район пруда испарителя битумного завода 

705к 43°37'51" 51°20'21" -26,8 9,8 Район пруда испарителя 

706к 43°37'34" 51°20'15" -24,4 9,2 Район пруда испарителя 

 

Таблица 1.4 - Результаты анализа подземных вод, отобранных в наблюдательных 

скважинах 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

загрязняющ

их веществ 

Каламкас 

скважина 

36 

Каламкас 

скважина 

51 

Битумный 

завод 

скважина 

705 

Битумный 

завод 

скважина 

706 

Каражанба

с 

скважина 

10 

Каражанб

ас 

скважина 

56 

1 рН 
7,62* 

(7,59)** 

7,89* 

(7,59)** 

6,88* 

(8,02)** 

6,88* 

(8,11)** 

7,46* 

(6,78)** 

8,06* 

(8,07)** 

2 
Сухой 

остаток, мг/л 

142756,1* 

(141056,5)*

* 

37650,1* 

(36225,6)** 

19140* 

(26589,0)** 

21360* 

(24870)** 

102151,9* 

(15104,3)** 

87123,4* 

(88679,5)*

* 

3 
Гидрокарбон

аты, мг/л 

622,2* 

(628,3)** 

301,0* 

(329,4)** 

353,4* 

(231,8)** 

170,6* 

(244,0)** 

78,6* 

(54,9)** 

133,6* 

(147,9)** 

4 
Хлорид ион, 

мг/л 

64750,0* 

(64834,0)** 

17120,4* 

(16786,0)** 

10971* 

(13002,0)** 

13573* 

(12487,0)** 

67360,5* 

(27833,4)** 

45205,3* 

(45816,9)* 

5 
Сульфат ион, 

мг/л 

27420,6* 

(27233,0)** 

6524,6* 

(6625,1)** 

3512,4* 

(1290,0)** 

3572* 

(1240,0)** 

66798,1* 

(60351,0)** 

13986,2* 

(14778,4)*

* 

6 
Нефтепродук

ты, мг/л 

0,060* 

(0,059)** 

0,061* 

(0,052)** 

0,01* 

(0,005)** 

0,01* 

(0,005)** 

0,05* 

(0,04)** 

0,02* 

(0,02)** 

7 СПАВ, мг/л 
0,020* 

(0,025)** 

0,019* 

(0,019)** 

н/о* 

(0,12)** 

н/о* 

(0,12)** 

0,02* 

(0,03)** 

0,01* 

(0,01)** 

8 ХПК, мгО/ л 
2280,4* 

(2372,6)** 

5512,8* 

(5482,2)** 

400* 

(29,5)** 

400* 

(27,8)** 

680* 

(876,1)** 

650* 

(860)** 

9 

Азот 

аммонийный, 

мг/л 

76,5* 

(69,84) 

8,9* 

(8,68)** 

5,52* 

(0,40)** 

3,79* 

(0,30)** 

0,56* 

(1,24)** 

23,5* 

(26,4)** 

10 
Железо 

общее, мг/л 

2,05* 

(2,05)** 

1,36* 

(1,40)** 

0,28* 

(0,036)** 

0,046* 

(0,19)** 

22,7* 

(29,74)** 

0,46* 

(0,46)** 

*Результаты исследований. ІІ квартал 2019 г. 

 ** Результаты исследований. IV квартал 2019 г. 
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В прибрежной зоне в составе подземных вод увеличивается минерализация вод и 

концентрация хлорид иона, что, вероятно, обусловлено внедрением морских вод. Выявленное 

состояние подземных вод в рассматриваемом районе может свидетельствовать о природных 

особенностях района или наличии негативного воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду [6]. Выявление источников повышенных концентраций химических 

элементов является задачей дальнейших исследований. 

Заключение 

Таким образом, анализ результатов мониторинговых наблюдений за состоянием вод, 

показал, что в целом, с учетом развития инфраструктуры и специфики нефтедобывающей 

отрасли, территория исследуемых районов, в отношении загрязнения воды, находится в 

удовлетворительном состоянии и с целью дальнейшего снижения отрицательного воздействия 

на водные ресурсы и для своевременного выявления загрязнения и объективной оценки 

техногенных изменений состояния контролируемых компонентов необходимо продолжать 

мониторинг подземных и поверхностных вод на участке нефтяного месторождения. 

Выполнение всех требований в области охраны окружающей среды, комплекса законов 

и экологических нормативов в полной мере позволит свести неблагоприятные воздействия к 

минимуму, обеспечив экологическую безопасность акватории и прилегающих территорий. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 
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Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова,  

Актау, Казахстан 

 

Аннотация. В статье изложена необходимость реконструкции биологических 

очистных сооружений предприятий нефтепереработки, рассматриваются преимущества 

использования мембранного биореактора при биологической очистке сточных вод. 

Указываются основные особенности реализации биологического метода очистки как одного из 

самых эффективных, наиболее безвредных, обеспечивающих экологическую безопасность 

сбрасываемых стоков.  

Ключевые слова: сточные воды, нефтеперерабатывающий завод, ультрафильтрация, 

мембранный биореактор. 

 

Сточные воды являются результатом деятельности человека и их объём растет с 

каждым годом. Вода – непосредственный участник во многих технологических циклах 

нефтепереработки: охладитель технологического оборудования, растворитель в 

приготовлении смесей. Предприятия нефтехимического комплекса являются крупнейшими 

загрязнителями водных объектов. На состав сточных вод непосредственное влияние оказывает 

качество исходной нефти и глубина её переработки. Сточные воды нефтеперерабатывающих 

предприятий содержат следующие загрязнители: нефтепродукты, масла, фенол, карбамид, 

ароматические углеводороды, аммонийный азот, парафин, сульфаты, жирные кислоты ПАВ и 

др. Наибольшую опасность для водных экосистем представляют нефтепродукты 1. 

Сточные воды нефтеперерабатывающих предприятий токсичны и при существующих 

объемах водоотведения представляют собой серьезную экологическую опасность. Очистка 

этих стоков до норм ПДК в настоящее время традиционными способами практически 

невозможна. Кроме того, инженерное оборудование станций очистки сточных вод 

нефтеперерабатывающих предприятий зачастую сильно изношено, устарело технически и 

требует реконструкции. Объектом исследования явились сточные воды 

нефтеперерабатывающего производства (битумного завода г. Актау). Предмет исследования – 

технология очистки сточных вод битумного завода.  

Существующая станция механической очистки сточных вод (МОС) битумного завода 

спроектирована на очистку стоков до 2400 м3/сутки. Предварительные очистные сооружения 

введены в эксплуатацию в декабре 2013 году и предназначены для предварительной очистки 

промышленных сточных вод.  

Процесс предварительной очистки сточных вод осуществляется с 

применениеммеханических методов выделения грубодисперсных и взвешенных 

загрязняющих примесей, биологического метода аэробного окисления растворённых и 

коллоидных веществ, а также анаэробного сбраживания и аэробной минерализации твёрдой 

фазы сточных вод с доочисткой на микрофильтрах и угольных фильтрах.  

Предварительная очистка сточных вод, которая осуществляется на битумном заводе 

согласно  действующему экологическому законодательству Республики Казахстан не 

позволяет осуществлять выбросы в окружающую среду (пруд-испаритель) и нуждается в 

последующей доочистке стоков на БОС (биологические очистные сооружения), с 
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последующим сбросом в пруд-испаритель. До 2019 г. БОС была собственностью ТОО 

«Индустриальный парк Мангистау» (бывший АЗПМ), в данный момент комплекс полностью 

передан в собственность ТОО «СП «CASPI BITUM». 

Комплекс биологических очистных сооружении битумного заводанаходится в работе с 

1980 г. Данный объект предназначен для очистки сточной воды хозяйственно-бытовых и 

производственных стоков путем поглощения органических частиц аэробными 

микроорганизмами, который эксплуатируются уже несколько десятилетий.Степень 

эффективности комплекса не высокая, технологии и оборудование безнадёжно устарели, что в 

совокупностикрайне негативно отражается на процесс очистки.Дальнейшая эксплуатация 

объекта связана с рисками порыва технологических ниток подземных трубопроводов и требует 

монтажа электролизной установки, также необходимы работы по гидроизоляции сооружения 

технологической части (аэротенки, усреднительный резервуар, первичный отстойник и 

микрофильтров). Вышеперечисленные причины создают необходимость реконструкции 

систем очистки сточных вод с применением новейших методов и оборудования. 

Реконструкция, заключается в модернизации существующих сооружений с применением 

технологии мембранного биореактора (далее МБР). 

Использование МБР является наиболее перспективным высокопроизводительным 

методом очистки сточных вод, который дает высокие показатели фильтрации по всем 

параметрам и является отличным решением для модернизации старых систем очистки сточных 

вод и построения новых. Принцип очистки сточных вод в МБР сочетает биологическую 

обработку активным илом с механической мембранной фильтрацией. Сточная вода, 

прошедшая механическую и физико-механическую очистку, поступает в биореактор, который 

представляет собой аэротенк с мембранным блоком, в котором располагаются 

ультрафильтрационные мембраны. Процесс илоразделения происходит с использованием 

мембран, через которые фильтруется иловая смесь 2. 

Предлагаемая нами для целей повышения качества очистки сточных вод с целью их 

повторного использования на предприятиях технология ультрафильтрации применяется в 

области водоподготовки с целью удаления из воды взвешенных веществ, коллоидов, бактерий, 

криптоспоридий и лямблий. Использование мембран на стадии биологической очистки 

обеспечивает полное удержание микроорганизмов в биореакторах, при этом создаются 

условия для многократного увеличения концентрации активного ила в аэротенках в 2-3 раза, 

что дает возможность повысить окислительную мощность биореактора. В процессе 

фильтрации происходит отделение частиц с размером большим, чем размер пор мембран. 

Ультрафильтрационные мембраны имеют размер пор 0,01-0,02 мкм, что обеспечивает 

получение фильтрата, в котором полностью удалены любые взвешенные частицы. Технология 

ультрафильтрации находит все большее применение в качестве альтернативы классической 

технологии очистки воды на скорых фильтрах и микрофильтрах, позволяя исключить ступени 

отстаивания и фильтрования в схемах обработки сточных вод и увеличить производительность 

очистных сооружений в 1,5- 2 раза при существенном улучшении очищенной воды. 

Непосредственно после МБР очищенная вода может быть сразу использована для не питьевых 

целей. В случае снижения производительности до критического уровня, установленного 

производителем мембран, а также в случае полной блокировки пор мембран осадком, 

необходимо провести химические промывки (CIP) для восстановления производительности. 

Для этого нужно использовать реагенты в зависимости от состава осадка и рекомендаций 

производителя элементов. 

В случае полной блокировки пор мембраны и безуспешности мероприятий по 

восстановлению работоспособности мембраны, будет проведена аутопсия мембран. 
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Ультрафильтрации следует отдать предпочтение благодаря следующим 

преимуществам: 

— обеспечивает эффективную очистку воды от взвешенных веществ, мутности, 

коллоидных соединений, не изменяя при этом солевого состава воды; 

— обеспечивает обеззараживание воды: ультрафильтрационные мембраны с размером 

пор 0,01–0,03 мкм на 99,99 % удаляют из исходной воды патогенные микроорганизмы и 

вирусы, в том числе Giardia и Cryptosporidium и на 100%-го задерживают бактерии и 

простейшие. Если сравнивать с традиционными методами дезинфекции воды 

(ультрафиолетовое обеззараживание, хлорирование, озонирование и т. д.), то при 

ультрафильтрации происходит физическое устранение микроорганизмов из воды. Это 

объяснимо тем, что диаметр пор в ультрафильтрационной мембране значительно меньше 

размеров вирусов или бактерий (вирус – 0,02…0,4 мкм, бактерия – 0,4…1,0 мкм, пора – 0,01-

0,03 мкм). 

— установки являются компактными, что сокращает затраты на капитальное 

строительство; 

— сохраняет качество очищенной воды в широком диапазоне изменений состава 

исходной воды; 

— количество применяемых реагентов значительно ниже по сравнению с 

классическими системами очистки. 

— также, как и при традиционной очистке возможно применение растворов 

коагулянтов. 

— возможно использование систем в качестве дополнительной очистки сточных вод, 

в частности, получаемых после очистки в биореакторах. 

Совокупность преимуществ технологии МБР для очистки промышленных сточных вод 

сполна компенсирует более существенные капитальные вложения и текущие затраты (на 10–

20% выше) на её реализацию, чем при использовании классической технологии, а качество 

очистки сточных вод позволяет повторно использовать воду и (или) сократить объёмы и 

токсичность сбросов. Следует отметить, что мониторинг работы очистных сооружений (ОС), 

использующих технологию МБР, показывает, что очень важна компетентная эксплуатации 

ОС, обеспечивающая стабильность их работы и высокое качество очистки воды в точке 

выхода. В то же время высокая эффективность работы многих ОС, использующих МБР в 

климатических условиях Российской Федерации, Украины и Казахстана, доказала, что влияние 

климата не столь существенно, как предполагали ранее, даже в зимнее время их работа 

стабильна и соответствует проектным решениям [3]. 

Технология МБР позволит предприятиям нефтехимической отрасли в ближайшей 

перспективе соответствовать всем нормам и требованиям экологического законодательства, 

которое призвано внедрить на территории Республики Казахстан новую систему 

экологического нормирования и категорирования предприятий и обеспечить переход 

предприятий на современные технологии. 

Таким образом, внедрение МБР в технологический процесс для качественной очистки 

сточных вод в производственном процессе не только снижает количество сбросов в 

окружающую среду, но и позволяет решать экономические аспекты, связанные с 

использованием водных ресурсов за счет повторного использования воды, а также экономия 

электроэнергии исходя из сокращения аэрируемых объемов. Кроме того, предлагаемый 

биореактор является одним из важнейших инструментов предотвращения негативного 

воздействия на окружающую среду, повышения экологической безопасности и 

функционирования промышленного производства в соответствии с нормативными 

требованиями.  
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Abstract. The article presents the results of studying the physical and chemical properties of 

coastal soils in the area of the suburban zone of Aktau (Sain Shapagatova village). It is established 

that the soils of the surveyed territory are characterized by a low content of organic matter, an alkaline 

reaction of soil solutions, high salinity and weak resistance to anthropogenic influences. The data 

obtained can serve as a basis for further research and monitoring of the environment in the areas 

adjacent to the urban zone of Aktau. 

Keywords: Caspian Sea, coastal zone, suburbs, soils, monitoring, humus. 

 

Introduction. In the coastal part of the study area, flat landforms predominate, and as they 

move away from the sea, they are replaced by rocky terrain [1]. A distinctive feature of soil-forming 

rocks is soil salinization. The coastal areas of the region are experiencing a high environmental burden. 

All components of the environment – atmospheric air, water, bottom sediments, biota and especially 

the soils of the coastal zone of the Caspian Sea-are exposed to anthropogenic impact. In this regard, 

conducting research on the state of soils in the coastal zone of the Caspian Sea, especially in the area 

of Aktau and its suburban territories is a priority scientific and practical task, the purpose of which is 

to solve the problem of assessing the state of coastal soils [1,2]. 

Materials and methods of research. The main source of factual information is the materials 

of our own research at test sites (RS) in the coastal zone of the Caspian Sea. To study the soil samples 

used methods: color – scale Munsell, granulometric composition – according to Kaczynski, the humus 

(TS) – by Tyurin, the gross nitrogen – Kjeldahl, mobile compounds of phosphorus and potassium by 

Chirikov (for calcareous soils – in Machine). The volume mass, density of the solid phase, hydrolytic 

acidity, and the sum of absorbed bases were determined by conventional methods. Determination of 

the amount of humus in the soil was performed by the Nikitin method with a colorimetric ending 

according to Orlov-Grindel, based on wet ozolization of organic compounds of the soil [3,4]. 
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The results of the research. To study the physico-chemical characteristics of soil in the 

samples was carried out on a laboratory determination of humus content, total nitrogen, total 

phosphorus, composition of absorbed bases, reaction of water suspensions, content of calcium 

carbonates, water soluble salts. 

Photo by SainShapagatova. Combinations of meadow coastal soils with salt marshes of the 

seaside dominate the structure of the soil cover of the Arman deposit. Soil of the territory of the 

village. SainShapagatova, as well as the entire coastal strip, are characterized by a low humus content 

of 0.21-0.56%. The upper soil horizon on PP-1 (the 1st coastal strip of the village at a distance of 450 

meters from the sea) contains 1.07%. The content of total forms of phosphorus and total nitrogen in 

the upper horizons is also low and varies, respectively, in the range of 458-744 mg / kg and 0.03-

0.05% (Fig. 1). Depending on the content of organic and mineral colloids, the absorption capacity 

varies in a wide range of 8.3-18.7 mg-eq/100 g. The composition of the absorbed bases is dominated 

by magnesium cation (Fig. 1). The content of carbonates is 1.6-4.3%. The reaction of the water 

suspension is neutral or slightly alkaline, pH-6.97-7.28. The soils of the deposit have mainly a very 

strong degree of salinity, but at the same time at PP-3 in the airport area, the soils are saline to a weak 

and medium degree. Thechemistryofsalinizationischloride - sulfate, sodium [1,5]. 

 

 
 

Figure 1 - Indicators of physical and chemical properties of coastal soils 

 

Background. Background monitoring sites were located at a distance of about 8-9 km from 

PP-1. The humus content in the surface soil horizons is 0.95%. Below the profile, the humus content 

decreases sharply. The soils on the background sites are poorly provided with biogenic elements, total 

nitrogen and total phosphorus [1,6]. 

Their content in the surface horizons is, respectively, 0.08-0.13% and 1087-1145 mg/kg. The 

reaction of the water suspension of soils is close to neutral or slightly alkaline. Like all coastal soils, 

the soils of the background areas are characterized by increased carbonate content (Fig. 2). The 

capacity of cation exchange in the soils of the background areas varies widely from 7.5 to 16 mg-eq 

per 100 g of soil. Magnesium cations predominate in the composition of the absorbed bases. Salinity 

of soils is not morphologically expressed, although, often, the share of exchangeable sodium accounts 

for up to 10 % of the capacity of cation exchange. Soils in the background areas are subject to severe 

salinization. The amount of salts in the soil profile varies from 0.64 to 4.33%. The type of chemism 

of salinity is chloride-sulphate – anions in the calcium and sodium cations. 

Based on the results of studying the physical and chemical properties of soils, it can be 

concluded that the soils in the surveyed area are characterized by a low content of organic matter, an 

alkaline reaction of soil solutions, high salinity and weak resistance to anthropogenic influences. 
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Figure 2 - Indicators of physical and chemical properties of background RS 

 

Conclusion. The soil "records", stores in its genetic profile the greatest amount of information 

about long periods of development of the geographical environment. It is established that salinization 

of soils leads to physical degradation of land (deterioration of physical properties that complicates or 

prevents the soil from performing its functions). 

The methodology of research and study of the physical properties and regimes of saline soils 

remains poorly developed, since a number of properties in saline soils cannot be reliably determined 

by traditional methods of soil science and ecology [1,2]. The main criterion for assessing the physical 

condition of the soil is the correspondence of the complex of soil properties to the nature of the 

functions performed by the soil in a particular landscape. In this regard, first of all, it is necessary to 

establish how, and to what extent, the amount of salts affects the performance of soil ecological 

functions through changes in physical and chemical properties. Based on the results of studying the 

physical and chemical properties of soils, it can be concluded that the soils in the surveyed area are 

characterized by a low content of organic matter, an alkaline reaction of soil solutions, high salinity 

and weak resistance to anthropogenic influences. Studies have shown that the physical and chemical 

properties of soils are relatively stable. This fact, taking into account the results of research, allows 

them to be studied every three years. 

 

 
 

Figure 3 - Map-diagram of the location of monitoring points (bot) (compiled in the Google 

environment) 
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Abstract. The article presents the materials of research of the marine area of the Caspian Sea, 

from the village of S. Shapagatov to the cooling pond of MNPC "Kazatomprom". Wind direction and 

speed, atmospheric pressure and temperature were measured. The temperature was characterized by 

strong variability, and the diurnal cycles were weakly expressed. The results of temperature 

fluctuations, salinity and fluorescence of chlorophyll, which are constructed according to CTD-

sounding data, are presented. 
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Introduction. The Caspian Sea is the largest drainless closed body of water on Earth. With a 

surface level of about -27 m relative to the Baltic elevation system, its area is more than 390 thousand 

km2, the volume of water is about 78 thousand km3, the average depth is 208 m, the largest is 1025 

m. Due to the lack of communication with the World Ocean, the Caspian Sea is formally a lake. 

However, all other features of the reservoir: size, depth, features of the thermohaline structure and 

water circulation-allow us to attribute it to the type of deep inland seas. 

At present, despite numerous studies of the Caspian Sea, there are still areas of the sea, the 

degree of study and coverage of direct observations, which is extremely small. In these areas, a number 

of fundamental and applied issues arise that require a regional approach to study. This situation has 

been particularly aggravated in the last three decades, when there has been a sharp decline in the 

number of scientific expeditions and regular hydrometeorological observations in the basin. One of 

these areas is the eastern coast of the Middle Caspian Sea, namely the sea area near Aktau. In the 

Caspian Sea, there is an active economic activity (oil and gas production, shipping, fishing), more 
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than 7 million people live on the shores of the sea. The studied area is under the strongest 

anthropogenic influence due to the active action of the oil and gas, chemical and, in the past, nuclear 

industries concentrated in the area of the city of Aktau. In addition, the port of Aktau is the only port 

in Kazakhstan used for international transportation of crude oil and petroleum products. In this regard, 

studies of the coastal zone from the port of Fort Shevchenko to the port of Aktau (the territory of 

Aktau and suburban areas) are relevant and timely. 

Materials and methods of research. Research the sea area of the Caspian sea, from the village 

of S. Shaphatava to the cooling pond MNPC Kazatomprom was conducted over five days from 23 to 

27 April 2018, conducted by scientists of the Department "Ecology and chemical engineering" (head 

Ph. D., Professor Kenzhetayev G. Z.) together with the Institute of Oceanology P. p. Shirshov of the 

Russian Academy of Sciences (supervisor: D. SC., corresponding member of the Russian Academy 

of Sciences). Only 17 stations were anchored. 

Results and discussions. A portable weather station was installed at an altitude of 5 m above 

sea level at the marina of the yacht club north of the port of Aktau. The station started work at 15:00 

local time (GMT+5) on April 23 and finished work at about 21 hours on April 27 after the end of the 

marine expeditionary work at the site. Wind direction and speed, atmospheric pressure and 

temperature were measured. The discreteness of the measurements was 1 per second. The 

measurement data is shown in (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1 - Measurement data of a portable weather station: graph of atmospheric pressure 

variability (top), graph of air temperature variability (bottom). 

 

During the research period, an unstable wind situation was observed at the landfill, and the 

wind direction changed frequently. On 24 April, the prevailing winds are West compass points. On 

April 25, the wind increased to a gale with a maximum wind speed of 12 m / s in the south and east 

directions. Since April 26, a calm has been established for almost a day. The measurements show a 

great variability of wind speed during the work period, the average speed was 3.1 m/s. During the 

period from 24 to 26 April, the sea was very rough, with stormy weather during 25 April. Atmospheric 

pressure increased from the 2015 hpa mark on April 23 to the middle of the day on April 25, when its 

maximum was 1028 hpa, then a gradual decrease was observed until 2020 hpa. The temperature was 

characterized by strong variability, and the diurnal cycles were weakly expressed. The minimum 

temperature was 5oC and was observed in the first half of the day on April 25, the maximum-23oC 

by the end of the day on April 27. Figure 2 shows the vertical profiles of temperature, salinity and 

fluorescence of chlorophyll, constructed according to CTD-sounding data performed at all the stations 

under study during the expedition work on April 24-27. At the stations of the Aktau section on April 
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24, a significant variability in temperature values between the coastal and marine parts was observed. 

At station 3, the water temperature values reached 12.5 C, while at stations 1 and 2, the temperature 

values of the upper mixed layer were about 10.5 C. The thermocline at stations 1 and 2 was located at 

depths of 10-15 m, the water temperature values under the thermocline were 9-9.25 C. 

At the section on April 25 (stations 4 – 7), an increase in the thickness of the upper mixed layer 

was recorded, which, apparently, was caused by the action of strong winds in the period from April 

24 to 25. 

Maximum temperatures were still observed at shallow water stations with a gradual decrease 

in values towards the sea. On April 27, at the northern section (stations 14-17), a further increase in 

temperatures in the near-surface layer was recorded, with maximum values of up to 15C, which, 

apparently, was caused by intense radiation warming and low intensity of wind exposure in the final 

days of the measurement period. The structure of vertical salinity distributions at the landfill stations 

was mostly uniform (values of about 11.3-11.4 epc from the surface to the bottom). The exception 

was the near-surface (up to a depth of 1 m) sections of the profile in the area of coastal stations on 

sections 24, 26 and 27 April, where the desalination effect of local coastal runoff could be traced in 

calm conditions. 

Vertical distributions of chlorophyll fluorescence revealed the maximum concentrations of 

phytoplankton in the temperature gradient zones (thermocline) at the sections on April 24-25, 2018. 

 

 
 

Figure 2 - Vertical profiles of temperature, salinity and fluorescence of chlorophyll at the 

landfill stations 

 

Figure 3 shows graphs of temperature variability at 3 horizons of the water column according 

to the data of the thermocope. During the period from the beginning of measurements to the middle 

of the day on April 25, a pronounced stratification of the waters of the water column section was 

observed, the difference between the upper mixed layer and the layer under the thermocline was about 

1.5 S. From the middle of the day on April 25, the temperature of the bottom layer began to gradually 

increase and by April 26 reached the values of 10C, which led to almost complete mixing of the water 

column and the disappearance of temperature stratification. In the future, the water temperature at the 

horizons of 16 and 21 m fluctuated around the value of 10 C with a close to the inertial period. The 

temperature at the horizon of 6 m gradually increased under the influence of radiation warming, 

exceeding the value of 11 C by the end of the measurement period on April 27, as a result of which 

the water column was again stratified vertically. 
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Figure 3 - Time variability of temperature values according to thermocose data at horizons 6, 

16 and 21 (bottom) m from April 24 to 27. The time on the chart corresponds to the values of the 

local time zone GMT +5. 

 

The observed pattern of variability of the thermal structure at the landfill was due to the 

variability of atmospheric conditions. According to measurements, automatic meteorological stations, 

April 25 at the site saw intensive action East and North-East winds, followed in the second half of the 

day on the South (downwelling), which apparently led to the lowering of the warmer surface waters 

to the bottom, mixing the water column and increase its temperature as a whole. 

Conclusion. The results of theoretical and experimental measurements during the expedition 

were carried out at 17 stations and included measurements of vertical profiles of temperature, 

electrical conductivity and fluorescence of chlorophyll from the surface to the bottom using the SBE 

seacat 19plus probe. Atmospheric pressure increased from the 2015 hpa mark on April 23 to the 

middle of the day on April 25, when its maximum was 1028 hpa, then a gradual decrease was observed 

until 2020 hpa. The temperature was characterized by strong variability, and the diurnal cycles were 

weakly expressed. The minimum temperature was 5oC and was observed in the first half of the day 

on April 25, the maximum-23oC by the end of the day on April 27. In the future, the water temperature 

at the horizons of 16 and 21 m fluctuated around the value of 10 C with a close to the inertial period. 

It is established that there was an intense effect of east and north-east winds, which changed in the 

second half of the day to south (downwelling), which, apparently, led to the lowering of warmer 

surface waters to the bottom, mixing of the water column and an increase in its temperature as a whole. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ландшафтные особенности дельтового и 

высокогорного кластерных участков национального парка «Самурский». В период 

экспедиционных и стационарных исследований проводилось картирование ландшафтных 

комплексов. Применены описательный, сравнительный, профилирования, 

геоинформационный методы, а также беспилотные летательные аппараты. Использованы 

фондовые и литературные источники, картографический материал и данные дистанционного 

зондирования.  На территорию кластерных участков составлены ландшафтные карты, на 

которых показаны простые и сложные урочища, объединяемые в типы местности, роды, типы 

(подтипы), классы (подклассы) и варианты ландшафтов. Для каждого ландшафтного выдела 

составлены описания, определены абсолютные и относительные площади, проведена 

фотофиксация природно-территориальных комплексов. Ландшафты национального парка 

«Самурский» обладают значительным рекреационным потенциалом. Особое внимание должно 

быть уделено специфическим, уникальным ландшафтам, составляющим главную ценность 

природного парка с точки зрения дальнейшего развития туризма и рекреации. 

Ключевые слова: особо охраняемая природная территория (ООПТ), национальный 

парк, ландшафт, природно-территориальный комплекс, экосистема, территориальная охрана. 

 

Введение. Национальный парк «Самурский» создан 25 декабря 2019 года 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1839. Нацпарк находится в ведении 

Минприроды России и ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский»». Общая 

площадь ООПТ – 48 273 га. 

Территория национального парка включает в себя два кластера – равнинный «Дельта 

Самура» (10 134 га) и высокогорный «Шалбуздаг» (38 139 га). Расположен в бассейне реки 

Самур в Южном Дагестане, на территориях Магарамкентского, Дербентского, Ахтынского и 

Докузпаринского районов Республики Дагестан (рис. 1) [6]. 

Приморский кластер «Дельта Самура» занимает большую часть дельты реки Самур. Он 

расположен на юго-востоке Дагестана, на территориях Дербентского и Магарамкентского 

районов, и включает Самурский лиановый лес и прилегающую к нему акваторию Каспийского 

моря. 

Горный кластер «Шалбуздаг» располагается на северных склонах Главного Кавказского 

хребта и его отрогов, образующих Базардюзи-Шалбуздагское высокогорье. Расположен на 

территориях Докузпаринского и Ахтынского районов. Южная граница кластера совпадает с 

государственной границей России и Азербайджана. 

Функциональное зонирование национального парка обеспечивает сохранение 

уникальных природных экосистем (Самурский лиановый лес) и объектов (горы Шалбуздаг, 

Ярыдаг, Базардюзи и др.), обеспечивает сохранение и восстановление популяций редких и 

исчезающих видов растений и животных, встречающихся на данной территории, и 

биоразнообразия региона в целом, наряду с сохранением уклада жизни населения, исторически 

сложившихся на данной территории видов деятельности, не противоречащих целям и задачам 
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ООПТ [13]. Появление национального парка «Самурский» обеспечивает рациональное 

использование природных ресурсов путем развития экологического туризма, что будет 

способствовать социально-экономическому росту региона. 

 

 
 

Рисунок 1 - Картосхема расположения кластеров «Дельта Самура» и «Шалбуздаг»  

национального парка «Самурский» в бассейне реки Самур 

 

Национальный парк обеспечивает экологическую связанность приграничных 

охраняемых природных территорий России и Азербайджана, что является залогом сохранения 

сложившихся миграционных путей животных, осуществляющих периодические перемещения 

между территориями этих стран, сохранения и восстановления редких и исчезающих видов и 

в целом биоразнообразия Кавказа. 

Материал и методы исследования. Результаты исследования ландшафтов Самурского 

бассейна отражены в работах К.А. Абдулаева и З.В. Атаева [1], З.В. Атаева [5; 10], З.В. Атаева, 

К.А. Абдулаева, М.И. Гаджибекова [12], В.В. Браткова, К.А. Абдулаева, З.В. Атаева [18]. В 

основу работы положены результаты полевых исследований природно-территориальных 

комплексов, проведенные авторами в период комплексного экологического обследования 

территорий, предлагаемых к включению в состав национального парка «Самурский» (2016-

2019 гг.). В ходе работ осуществлено полевое изучение территории, анализ 

фондовых,ведомственных материалов и литературных источников, а также оригинальных 

сведенийспециалистов, полученных в предыдущие годы.Применялись традиционные методы 

экспедиционных и стационарных ландшафтных исследований – полевого картирования, 

описательный, сравнительный, профилирования, ГИС-методы, использование беспилотных 

летательных аппаратов и др. Нанесение границ ландшафтных выделов опиралось на данные 

разномасштабных топографических карт и данные дистанционного зондирования. 

Результаты исследования 

Результаты проведенных ландшафтных исследований приводятся отдельно по каждому 

из кластеров национального парка «Самурский» – дельтовому и высокогорному. 

Кластер «Дельта Самура» 

Согласно схеме физико-географического районирования Дагестана [9] дельтовый 

участок Самурского национального парка входит в состав физико-географического района 

Дельты Самура Приморско-Дагестанской провинции Горно-Дагестанской ландшафтной 

области Большого Кавказа. Приморская низменность лежит в зоне погружения складчатых 

структур Большого Кавказа и поэтому выделяется в качестве самостоятельной физико-

географической провинции в составе Горно-Дагестанской области [8]. Другие авторы [21; 29] 

относят дельту Самура к Приморско-Каспийской равнинной ландшафтной провинции. 



26 
 

Район дельты Самура выделяется на общем полупустынном фоне Приморской и Самур-

Дивичинской низменностей господством лугово-лесных ландшафтов [22]. 

Дельта Самура представляет собой наклонную аккумулятивную равнину, изрезанную 

многочисленными протоками устьев рр. Самур и Гюльгеричай. Равнина сложена 

аллювиальными, аллювиально-пролювиальными и аллювиально-морскими 

верхнечетвертичными отложениями. 

Густая гидрографическая сеть наряду с влиянием Каспийского моря несколько 

увлажняет воздух района. Климат умеренный, переходный к средиземноморскому типу. 

Среднегодовая температура воздуха 12,6°С. На большей части территории средние зимние 

температуры воздуха положительные, летние – высокие. Годовое количество осадков около 

400 мм [11; 15; 20].  

В дельте Самура в условиях повышенного грунтового увлажнения на аллювиально-

лугово-лесных бескарбонатных почвах преобладают лугово-лесные ландшафты. По северной 

и западной периферии района значительное распространение в сочетании с сухостепными 

ландшафтами получили кустарниковые заросли держидерева. В последние годы эти заросли 

активно выкорчевываются, а земли осваиваются под сады, виноградники и пашню. 

Самурские леса представляют собой сложный комплекс тополевников, ольховников, 

дубрав и грабовых лесов, ранее сплошным массивом покрывавших практически всю дельту 

реки. В настоящее время довольно большие участки лесов заняты искусственными 

насаждениями грецкого ореха, робинии (ложноакации) и гледичии.  

В устьях рукавов Самура и родниковых рек образовались небольшие заболоченные 

участки, мелководные озера и приморские лагуны, обильно зарастающие надводной 

растительностью. На открытых участках преобладают полынно-злаковые полупустынные 

комплексы и псаммофильная растительность приморских песков.  

Результатом чрезмерного забора воды р. Самур явилось понижение уровня грунтовых 

вод в дельте, приведшее к ухудшению экологической обстановки в регионе и постепенному 

отмиранию лугово-лесных комплексов [26]. С уменьшением выноса речных наносов в море 

связано полное срезание вдольбереговыми морскими потоками аккумулятивных образований 

в устье реки. 

Общий ландшафтный фон Самурского дельтового участка определяется как лугово-

лесной низинный ландшафт с лугово-сероземными почвами, послелесными лугово-

кустарниковыми ассоциациями, сельскохозяйственными комплексами [4].  

Самурский дельтовый кластер имеет общую площадь 131,1 км2. Состоит из двух 

вариантов ландшафтов – наземных и морских акваторий. На наземные природно-

территориальные комплексы приходится 89,6 км2 площади кластера (68,35%), морские 

природно-аквальные комплексы занимают 41,5 км2 (31,65%) [5]. 

Более дробное ландшафтное картирование местности позволило выделить следующие 

типы простых и сложных урочищ и составляющих их подурочищ (рис. 2): лесные; пойменные; 

лугово-степные; лугово-болотные; болотные с тростниковыми зарослями; прибрежные 

песчаные с пионерной псаммофильной растительностью; пресноводных водоемов; 

прибрежной морской акватории. 
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Рисунок 2 - Ландшафтная схема кластера «Дельта Самура» [12] 

 

Лесные ландшафты являются доминантными в рассматриваемом дельтовом кластере 

и занимают 75,5 км2 площади, что составляет 84,2% наземной территории.  

Лесные ландшафты дельты р. Самур представлены двумя типами ландшафтных 

местностей – прибрежным (пойменным) лесным типом местности, который развивается 

узкой полосой вдоль русел на периодически заливаемых участках и имеют черты тугайных 

лесов, и междуречным лесным типом местности – на надпойменных незаливаемых 

террасах и междуречных пространствах. Междуречные и прибрежные лесные типы местности 

представляют собой единый эколого-генетический ряд типов урочищ, происходящих в 

результате эволюции дельтового ландшафта. В распределении в этих урочищах как отдельных 

видов, так и растительных сообществ, можно наблюдать определенную закономерность, 

связанную с изменениями экологических условий, и, прежде всего, характера и степени 

увлажнения, по мере удаления от русла. Сообщества представленного здесь 

пространственного экологического ряда являются стадиями временного динамического ряда 

смен сообществ, происходящих в результате переформирования гидрографической сети 

Самура.  

Лесные урочища дельты Самура имеют определенную геоморфологическую 

приуроченность и, соответственно, приуроченность к источникам увлажнения.  

На поймах и прирусловых валах р. Самур формируются простые ивовые лесные 

урочища (из ивы белой) на галечниках и песчаных наносах и на несформировавшихся 

аллювиальных лугово-лесных почвах. 

Приречные поймы протоков р. Самур заняты следующими 4-мя типами лесных 

урочищ:ольховые лесные урочища (из ольхи белой) на галечниках и на несформировавшихся 

аллювиальных лугово-лесных почвах, покрытых наилком; тополевые лесные урочища на 

лугово-болотных почвах; ольховые лесные урочища (из ольхи бородатой) на свежих песчаных 

наносах и на несформировавшихся аллювиальных лугово-лесных почвах; дубовые лесные 
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урочища (из дуба черешчатого) на лугово-лесных типичных почвах с признаками оглеения и с 

наилком на поверхности. 

Надпойменные террасы р. Самур представлены 4 типами урочищ: ольховыми 

лесными урочищами на аллювиальных лугово-лесных почвах с галечником в основании или 

на поверхности; тополевыми лесными урочищами на аллювиальных лугово-лесных почвах; 

грабовыми лесными урочищами (из граба кавказского) на аллювиальных лугово-лесных 

почвах; дубовыми лесными урочищами (из дуба черешчатого) на лугово-лесных типичных 

почвах. 

Поймы небольших грунтовых речек (карасу) заняты тремя типами лесных урочищ: 

ольховыми лесными урочищами (из ольхи бородатой) на аллювиальных лугово-лесных 

почвах, подстилаемых галечником; кустарниково-лесных урочищ (из лещины обыкновенной) 

на аллювиальных лугово-лесных почвах; дубовыми лесными урочищами (из дуба 

черешчатого) на лугово-лесных типичных почвах с признаками оглеения. 

Террасы грунтовых речек (карасу) представлены садово-лесными урочищами (из ореха 

грецкого) на лугово-лесных типичных почвах. 

На высоких террасах и межрусловых пространствах сформированы следующие 

типы урочищ: тополевые лесные урочища (из тополя черного) на лугово-лесных типичных 

почвах; ясеневые лесные урочища (из ясеня обыкновенного) на лугово-лесных типичных 

почвах. 

Междуречные пространства заняты 5 типами лесных урочищ: вязевыми лесными 

урочищами (из вяза пробкового) на лугово-лесных типичных почвах; грабовыми лесными 

урочищами (из граба кавказского) на лугово-лесных типичных почвах; садово-лесными 

урочищами (из ореха грецкого) на лугово-лесных типичных почвах; дубовыми лесными 

урочищами (из дуба черешчатого) на лугово-лесных типичных почвах; дубовыми лесными 

урочищами (из дуба черешчатого) на лугово-каштановых почвах с признаками осолонения. 

В лесных ландшафтных урочищах к сопутствующим древесным породам относятся 

ясень, клен, яблоня, груша, тутовник, вяз. В подлеске обычны боярышник, лещина, свидина, 

бересклет, шиповник, калина, крушина. Характерно обилие лиан [24; 28]. 

Антропогенные трансформированные ландшафты являютсяв дельтовом 

кластересубдоминантными (4,7% территории) и представлены окультуренными землями 

селитебными и рекреационными комплексами [16]. Занятая ими площадь равна4,1 км2. Район 

дельты р. Самур довольно интенсивно освоен в хозяйственном отношении. Здесь выращивают 

овощные культуры, фрукты и виноград. Местами встречаются карьерные и дорожно-

транспортные комплексы, объекты религиозного назначения. Имеются также искусственные 

насаждения из робинии, гледичии, грецкого ореха, эльдарской сосны. 

Пойменные ландшафтные урочища занимают относительно значительные площади 

на западе дельтового кластера, протягиваются обособленным ландшафтным выделом по 

днищу рр. Самур и Гюльгеричай. Они занимают галечниковые отложения, вперемешку с 

песчаными наносными островками с зарослями ивы белой на примитивных аллювиальных 

лугово-лесных почвах. На них приходится примерно 3,3 км2 или 3,7% наземной территории 

кластера. 

Лугово-степные ландшафты фрагментарны на северо-западе участка в месте 

впадения рр. Самур и Гюльгеричай в Каспийское море. Покрыты злаково-полынными, 

полынно-солянковыми и однолетнесолянковыми растительными ассоциациями. Площадь, 

занятая лугово-степными комплексами, равна 2,3 км2 (2,5% территории). 

Лугово-болотные комплексы также сформированы на северо-западе участка на 

площади 2,0 км2, что составляет 2,2% наземной территории дельтового кластера. 
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Прибрежные песчаные природно-территориальные комплексы с пионерной 

псаммофильной растительностью протягиваются узкой полосой вдоль береговой линии и 

представляют собой современный пляж с куртинами из вьюнка, турнефорции, полыни 

песчаной, колосняка, костра и др. Перемежаются с засоленными глинистыми полупустынными 

участками. Площадь морских пляжей составляет 1,6 км2 или 1,8% территории дельтового 

кластера. 

Болотное урочище с тростниковыми зарослями является стадией развития лугово-

болотных ландшафтов, встречается на рассматриваемой территории единично, занимает 

площадь в 0,7 км2 (0,8% территории). 

По соседству с болотным урочищем, чуть выше по рельефу, располагаются два 

небольших аквально-территориальных комплекса рыборазводных прудов с пресной водой, 

подпитывающиеся грунтовыми подземными водами. Это наиболее мелкие ландшафтные 

выделы на рассматриваемой территории, площадью всего 0,1 км2, что составляет 0,1% 

территории. 

К дельтовому кластеру также относится полоса прибрежной морской акватории 

Каспийского моря, площадью 41,5 км2. 

Кластер «Шалбуздаг». Согласно схеме физико-географического районирования 

Дагестана [8; 9] Базардюзи-Шалбуздагский участок Самурского национального парка входит 

в состав физико-географического района Главного Кавказского (Водораздельного) хребта 

провинции Высокогорного Дагестана Горно-Дагестанской ландшафтной области Большого 

Кавказа. 

Ландшафты Базардюзи-Шалбуздагского участка отличаются разнообразием, 

вызванным значительными колебаниями абсолютных высот местности (от 735 до 4466 м), и 

подчиняются в своем распределении высотной поясности [7]. В соответствии с методикой 

выделения и системой классификационных единиц, разработанной Н.Л. Беручашвили [17] для 

ландшафтной карты Кавказа, все природно-территориальные комплексы, распространенные в 

исследуемом районе, относятся к классу горных ландшафтов. Высотный спектр представлен 

следующими типами горных ландшафтов: степным, лугово-степным, луговым и гляциально-

нивальным [1; 4; 22]. 

Степной тип ландшафта представлен здесь подтипом среднегорного ландшафта с 

каштановыми и черноземными почвами, разнотравно-злаковыми ассоциациями, 

сельскохозяйственными комплексами. 

Лугово-степной тип также представлен одним подтипом – среднегорным ландшафтом 

с черноземными и луговыми почвами, низкоосоково-злаково-разнотравными ассоциациями, 

сельскохозяйственными комплексами. 

Луговой тип ландшафта представлен двумя подтипами: высокогорным субальпийским 

луговым ландшафтом с горно-луговыми почвами, разнотравно-луговыми ассоциациями; 

высокогорным альпийским луговым ландшафтом с горно-луговыми почвами, разнотравно-

луговыми ассоциациями. 

Гляциально-нивальный тип ландшафта представлен высокогорным ландшафтом со 

скальными растительными ассоциациями, снежниками и ледниками. 

В пределах типов и подтипов ландшафтов Базардюзи-Шалбуздагского участка 

получили распространение 5 родов ландшафтов (рис. 3): среднегорные эрозионно-

денудационные с лугами, лугостепями и шибляком; высокогорные денудационные с 

субальпийскими лугами с участием лугостепей; высокогорные палеогляциально-

денудационные, с альпийскими лугами; высокогорные субнивальные; гляциально-нивальные 

(ледники и снежники). 
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Рисунок 3 - Ландшафтная структура высокогорного кластера «Шалбуздаг» 

 

Среднегорные эрозионно-денудационные ландшафты с лугами, лугостепями и 

шибляком относятся к умеренным гумидным ландшафтам и на территории исследуемого 

участка природного парка распространены в интервале высот от 730-740 до 1500-1600 м. Они 

характерны для нижних участков северо-западных склонов Ерыдагского хребта, 

примыкающего к долине р. Усухчай, и северных склонов Шалбуздагского горного массива в 

междуречье рр. Ахтычай и Усухчай. Эти ландшафты являются субдоминантными для 

рассматриваемого участка, площадь данного рода ландшафта составляет 22,2 км2, что 

составляет 4,5% территории. 

Среднегодовая температура в полосе распространения среднегорных эрозионно-

денудационных ландшафтов составляет около +10,6оС. Лето теплое, температура самого 

теплого месяца (июля) колеблется от +18,1° до +20,0°С. Зима относительно холодная, самым 

холодным месяцем является январь, температура которого изменяется от -2,2° до -2,9°С. 

Среднегодовое количество осадков равно примерно 450-500 мм. В выпадении осадков 

проявляется сезонность, их основное количество приходится на теплый период, с апреля по 

сентябрь [20]. Летом из-за высоких температур наблюдается некоторый дефицит влаги.  

При данных климатических условиях формируется луговая, лугостепная и шибляковая 

растительность. Лесная растительность фрагментарно встречается на северных и северо-

западных склонах, а на склонах южных экспозиций в связи со сведением коренных лесов 

встречаются послелесные луга и заросли колючих шибляковых кустарников с участием 

держидерева. Послелесные луга представлены остепненными разнотравно-злаковыми 

сообществами и мезофильными лугами [28]. Последние соседствуют с широколиственными 

лесами, а также встречаются по долинам водотоков. В лесной растительности доминируют 
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дуб, бук, граб, которым в меньшей степени сопутствуют другие широколиственные виды 

(ясень, липа, клен и др.). Под лесной растительностью образовались горные лугово-лесные 

почвы, под степной – развиты горно-луговые и горно-долинные почвы [23]. 

Среднегорные эрозионно-денудационные ландшафты с лугами, лугостепями и 

шибляком местным населением используются в качестве пастбищ и сенокосов, а в долинах 

р. Самур на пологих террасированных склонах развито садоводство и овощеводство. 

Высокогорные луговые ландшафты на Базардюзи-Шалбуздагском участке наиболее 

развиты и распространены в зависимости от экспозиции склонов в интервале высот от 1500-

1700 до 3700-3900 м. Данный тип ландшафтов присущ горному массиву Шалбуздаг, всей 

цепочке гор Главного Кавказского хребта и хребту Ерыдаг. Высокогорные луговые ландшафты 

являются доминантными и типичными для рассматриваемого участка и занимают площадь в 

466,5 км2, что составляет 94,1% территории. 

В целом климат высокогорно-луговых ландшафтов характеризуется как умеренно 

континентальный с прохладным и влажным летом и достаточно холодной зимой. 

Среднегодовая температура воздуха колеблется от +1° до +5°С, а в зоне высот более 3500 м 

отмечаются отрицательные значения. Наиболее теплым месяцем является август, с колебанием 

температур от +13-17° до +25-30°С. Самый холодный месяц – февраль, со среднемесячной 

температурой 9-10°С ниже нуля [15]. Среднегодовое количество осадков составляет 1100-1200 

мм, большая часть которых приходится на период с апреля по сентябрь. 

Для рассматриваемого типа ландшафта наиболее характерны альпийские разнотравно-

злаковые и злаково-разнотравные луга, под которыми развиты горно-луговые альпийские 

почвы. Субальпийские луга поднимаются до высоты 2500-2700 м. По южным склонам на лугах 

преобладают злаки. Альпийские луга занимают узкую полосу между субальпийскими лугами 

и субнивальной зоной в пределах высот от 2800 до 3000 м [18]. 

Высокогорные луговые ландшафты используются исключительно как пастбищные 

угодья и в туристско-рекреационных целях [16]. 

На Базардюзи-Шалбуздагском участке Самурского природного парка высокогорные 

луговые ландшафты располагаются высотными ступенями и представлены 3 родами – 

высокогорными денудационными с субальпийскими лугами с участием лугостепей, 

высокогорными палеогляциально-денудационными с альпийскими лугами, высокогорными 

субнивальными [2]. 

Высокогорные денудационные ландшафты с субальпийскими лугами с участием 

лугостепей приурочены в центре участка к склоновым местностям горного массива 

Шалбуздаг, на юге – к склонам гор, образующих в этих пределах Главный Кавказский хребет, 

а также к северо-западным склонам Ерыдагского хребта. Нижняя граница рассматриваемого 

ландшафта проходит на высоте примерно 1500-1700 м, верхняя же подымается примерно до 

высоты примерно 2700 м. Площадь, занимаемая данным родом ландшафта, составляет 246,3 

км2, т.е. половину Базардюзи-Шалбуздагского участка (49,7%) и чуть более половины площади 

высокогорно-луговых ландшафтов (52,8%). 

Высокогорные палеогляциально-денудационные ландшафты с альпийскими лугами 

занимают узкую промежуточную полосу между субальпийскими лугами и субнивальными 

ландшафтами на Главном Кавказском хребте, а также Чолохскую перемычку, соединяющую 

Водораздельный хребет с Шалбуздагским массивом. Высота ландшафта колеблется в высотах 

примерно 2700-2900 м. На этот ландшафт приходится 54,5 км2, что составляет всего 11,0% 

площади Базардюзи-Шалбуздагского участка и 11,7% площади, занятых высокогорно-

луговыми ландшафтами. 

Высокогорные субнивальные ландшафты характерны для склонов гор Главного 

Кавказского хребта, платовой поверхности массива Шалбуздаг и плато Ярыдаг. Располагаются 



32 
 

примерно от 2900 до 3700-3900 м, выше сменяясь нивально-гляциальными комплексами. 

Площадь субнивальных ландшафтов 165,7 км2, что составляет 33,4% участка и 35,5% площади 

высокогорно-луговых ландшафтов. 

Для этого рода ландшафтов характерны палеогляциальные комплексы и скальные 

участки с широким развитием каменистых осыпей и островки низкотравных пустошных лугов 

на примитивных почвах [19; 25]. 

Климат суровый, с холодной и продолжительной зимой, весна поздняя и сильно 

растянута по времени. Холодный период длится с октября по май, с колебанием температур от 

-3,5° до -15,3°С. В феврале наблюдаются минимальные температуры – до -15,3°С. 

Сравнительно теплый период длится всего лишь 3 месяца, с июня по август, с амплитудами 

температуры от -0,3 до +3,4°С. Положительные температуры переходят нижнюю границу 

данных ландшафтов в конце мая и к концу июля поднимаются до верхнего предела. 

Гляциально-нивальные ландшафты (ледники и снежники) в пределах Базардюзи-

Шалбуздагского участка Самурского национального парка охватывают верхние участки (выше 

3700 м) горных вершин Базардюзи (4466 м), Рагдан (4020 м), Чарындаг (4079 м) и 

представлены фрагментарно, занимая незначительную площадь – 6,9 км2 (1,4% площади 

участка). Ландшафты являются реликтовыми. Общая площадь 6 существующих в настоящее 

время ледников составляет всего 1,4 км2 [3]. Остальная площадь приходится на небольшие 

фирновые поля и снежники. Данный род ландшафтов встречается главным образом на 

северных (левые притоки р. Сельды), северо-западных (верховья р. Вахчагчай) и северо-

восточных (верховья рр. Рагданчай, Мулларчай и Чехычай) склонах вершин Главного 

Кавказского хребта [27].  

Температура воздуха холодного полугодия ниже -8°С, в летние месяцы поднимается 

чуть выше нуля. Осадки выпадают исключительно в твердом виде. Растительности здесь 

практически нет, на обнажениях скал иногда встречаются накипные лишайники. 

Ландшафты используются в альпинистских и горно-туристских целях [14]. 

 

Заключение. Проведенное ландшафтное исследование позволяет сделать вывод, что 

природно-территориальные комплексы кластерных участков национального парка 

«Самурский» обладают чрезвычайно высоким рекреационным потенциалом, основанном на 

уникальных и высокоаттрактивных природных объектах, культуре гостеприимства и 

толерантности местного населения. Наличие приморского и высокогорного кластеров создает 

благоприятные условия для дальнейшего развития туристско-экскурсионной деятельности на 

всей территории бассейна р. Самур, обеспечивая посетителям национального парка 

возможность осмотра большого количества природных и культурно-исторических объектов от 

побережья Каспийского моря до высокогорий Восточного Кавказа. 
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Аннотация. Северный Прикаспий, представляющий сейчас преимущественно 

полупустынную с редкой растительностью низменную равнину, за свою долгую 

геологическую историю множество раз менял физико-географическую облик. Сухой климат 

сменялся влажным, на смену континентальным условиям приходили морские, органический 

мир в своем развитии претерпевал расцвет и упадок. Обо всем этом свидетельствую данные 

геологии, а точнее горные породы, окаменевшие естественные отложения морей, рек, озер, 

накопившиеся в условиях прогибавшейся с палеозоя крупнейшей тектонической впадины 

(Прикаспийской), занимающей юга - восточную часть Русской платформы.  

Ключевые слова: Северный Прикаспий, горные породы, русской платформы, 

геологические исследования, воронежский массив, отложения морей. 

 

Геоморфологическим выражением является обширная низменная равнина, 

располагающаяся на территории Северного Прикаспия- от Приволжской возвышенности на 

западе до Южного Урала и Мугоджар на востоке и от Каспийского моря на юге до Общего 

Сырта на севере.  

Наиболее важными геологическими особенностями Прикаспийской впадины являются 

большая глубина (около 16 км) и соляная тектоника, обусловленная наличием мощной 

нижнепермской соленосной толщи, способной и пластической деформации. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37632820
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37632820
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Выполняющие тектоническую депрессию толщи осадочных горных пород заключают в 

себе признаки (индикаторы) среды образования и являются каменной летописью истории её 

структурно-палеогеографического развития.Однако породы эти скрыты под мощным (до 500 

м) чехлом более молодых неоген-четвертичных образований, и лишь в сравнительно немногих 

местах, где активно проявилась соляная тектоника, пласты древних пород выведены на 

дневную поверхность и доступны непосредственному изучение. Этих отрывочных данных, 

конечно, было недостаточно для палеографических реконструкций. Геологические 

исследования последних двух десятков лет (особенно глубокое бурение) в значительной 

степени восполнили природную закрытость данной территории и позволили более детально 

заглянуть в историю её развития. И тем не менее ряд вопросов оставался, а некоторые и сейчас 

остаются нерешенными и вызывают различные толкования у исследователей [1]. 

Интересным в этом отношении является развитие территории Северного Прикаспия в 

триасовом периоде, который в истории её формирования как крупной депрессии сыграл очень 

важную роль, и, как известно, является в жизни Земли наиболее резко выраженной 

геократической эпохой, когда почти вся территория Лавразии и Гондваны – двух крупных (и 

единственных существовавших тогда соответственно в северным и южным полушариях) 

материков была приподнята выше уровня моря. Русской платформа, составлявшая 

центральный сектор Лавразии, также находилась в состоянии общего поднятия и 

характеризовалась континентальным режимом развития. И лишь область Северного 

Прикаспия в раннетриасовую эпоху оставалась очагом прогибания и даже развития морских 

условий. К началу среднетриасовой эпохи и она, как ранее считалось, испытала воздымание и 

здесь надолго установился континентальный перерыв в осадконакоплении. Однако, как 

показывают результаты исследований последних лет (В.В.Липатова, I967г., В.Г.Очев, I973 г.), 

триасовая система в Северном Прикаспии представлена всеми тремя отделами, т.е. в течение 

всего триасового периода эта область была охвачена погружением и осадконакоплением. 

Причем последнее происходило в условиях менявшейся во времени и по площади 

палеогеографической обстановки.  

Ниже излагаются основные черты палеогеографии рассматриваемой территории в 

триасовое время, выявленные по результатам наших (I970, I971 гг.) и других авторов (Е.И. 

Соколова I967, I969; В.В. Липатова, I967 и др.) исследований. 

Заключительные движения герцинского тектонического этапа привели к осушению 

Русской платформы, в том числе и её юга - восточной части. В раннетриасовую, равно как и в 

поздне – пермскую эпохи это область испытывает интенсивные погружения, резко 

отграничиваясь тем самым от остальной части Восточно-Русской плиты. Опускание её 

компенсировалась мощной красноцветный песчано-глинистой толщей осадков. Один лишь 

нижний триас составляет около I ,5км мощности, т.е. примерно за I2 млн.лет на столько же 

погрузились слои пород, отложившиеся на поверхности Земли, а затем постепенно 

перекрылись всей остальной толщи отложений. 

Характер этих осадков (красноцветность, быстроменяющийся состав и форма их 

сложения), а также периодическое присутствие остатков микроорганизмов из группы низших 

ракообразных говорят о большом непостоянстве среды осадкообразования – частой смене 

аэроморфной среды на гидроморфную и, наоборот, водной на наземную. Включение остатков 

раковинчатых, ганиодных чешуй рыб и хоровых водорослей указывает на незначительную 

глубину и опресненость существовавших здесь водоемов. О местных участках суши, 

которыми, очевидно, были выступавшие в рельефе своды соляно-купольных поднятий, 

свидетельствуют переотложенные катуны и обломки песчано-глинистых пород. Обилие 

окисных форм железа, определяющих красно-бурую окраску пород, и очень низкое 

содержание органического вещества указывают на окислительную среду их образования. 
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Приведенные данные дают основания полагать, что это обширная область аккумуляции 

осадков в раннетриасовую эпоху представляла собой слабо всхолмленную низменную 

равнину, покрытую мелководными, зачастую обширными, преимущественно опресненными 

водоемами. Широко здесь было развита и речная сеть, особенно в восточной окраинной части 

области, где водное потоки переносили массу обломочного материала из резко выступавших в 

рельефе и разрушавшихся герцинид (Южный Урал, Мугоджары). За счет этого материала и 

происходило в основном осадконакопление во всей восточной и центральной частях данного 

региона. С других сторон область прогибания обрамлялась несколько возвышавшейся над ней 

плоско всхолмленной сушей (пенеплен), сложенной осадочными палеозойскими породами, где 

также протекали процессы разрушения, а продукты его сносились в смежную депрессию. 

Наиболее значительное количество обломочного материала поступало о западе и о северо-

западе, где располагался обширный Воронежский массив [1].  

Важную роль в образовании нижнетриасовых отложений играли и местные участки 

суши, приуроченные к локальным тектоническим поднятием, на которых также протекали 

процессы разрушения и происходило переотложение обломочного материала. 

К концу раннетриасовой эпохи в палеогеографичекой обстановке региона произошли 

некоторые изменения. В его юга- западной части существовал мелководный, уже морского 

типа, правда, также опресненный бассейн. Он ингрессировал с юга, из области Кавказской 

геосинклинали через пролив, имешийвся, очевидно, в возвышавшейся суше, которая 

окаймляла депрессию на юге и юга - западе. На дне этого почти замкнутого бассейна 

накапливались преимущественно глинистые и карбонатные илы, да и заселен он был более 

разнообразным комплексом организмов. Наряду раковинчатыми, конхостраками и рыбами в 

нем обитало много двустворчатых моллюсков, переселившихся с северных морей 

Средиземномерской геосинклинали (океан Тетис). На остальной части территории заметных 

изменений в палеогеографии на произошло. 

Климат всей рассматриваемой зоны, судя по характеру осадков нижнего триаса 

(красноцвестность в сочетании с карбонатностью выключением галита в нижней части 

разреза), был жарки и близким к засушливому. Аридность его, по крайней мере, в начале эпохи, 

была унаследована от поздней перми. На это указывает большое оходство низов 

нижнетриасовых отложений в верхнепермскими, которые представляют собой формацию 

аридных равнин. 

В дальнейшем происходит постепенное увлажнение климата, на что указываю более 

частая встречаемость прослоев сероцветных пород, обогащенных органическим веществом. 

Последнее представлено в основном обуглившимися остатками харовых водорослей, 

произраставших в довольно опресненных водоемах. 

В породах нижнего триаса (главным образом верхней части разреза) встречаются и 

остатки наземной растительности: пыльца голосеменных, споры папоротниковых и 

папоротникообразных. Это свидетельствует о том, что суша тоже была заселена 

растительностью, причем преимущественно тепло- и влаголюбивой. 

Конец раннетриасовой эпохи ознаменовался кратковременными воздыманием 

территории, что привело к ликвидации морского бассейна наюга – запада и прекращению 

осадконакопления на остальной её части. 

С наступлением среднетриасовой эпохи опускание региона возобновляется и на 

значительной части его континентальные условия на продолжительное время сменяются 

морскими. Сюда снова из Кавказской геосинклинальной зоны проникает морская 

трансгрессия. На этот раз более значительная. Морской бассейн располагался в основном в 

западной части региона. Он занимал почти всю территорию Урало-Волжского междуречья и 

неширокой полосой распространялся на левобережье Урала. 
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В общем плане он имел чашевидную форму и был типичным континентальными 

бассейном с ненормальной соленостью. Последнее указывает на непостоянную связь его с 

открытым южным морем. Глубины бассейна были меньшее I00м, т.е. соответствовали мелкой 

части шельфа. Условия обитания в нем благоприятствовали пышному расцвету 

пластинчатожаберных моллюсков, микроскопическим рачков, рыб и харовых водорослей. 

Беспозвоночные были в таком количестве, что имеют породообразующее значение: обломками 

их раковин сложены многие карбонатные слои среднего триаса, особенно те, которые 

образовались в наиболее мелководной части бассейна [2]. 

Помимо обломков известковых раковин и карбонатных илов на дне бассейна отлагались 

также глинистые илы и редко песчаный материал. Таким образом, среднетриасовая морская 

толща осадков, достигающая 500 м по мощности, состоит чередующихся слоев карбонатных и 

глинистых пород. Такое сложение обусловлено различной интенсивностью процессов 

разрушения в областях сноса обломочного материала, которыми продолжали оставаться 

главным образом герцинское обрамление на востоке Воронежский массив на западе. Причем 

во времена ослабления эрозионных процессов в бассейне за счет жизнедеятельности 

организмов отлагались карбонаты, а усилие их (при поднятиях питавших провинций) вело к 

увеличению приноса обломочного материала, который "глушил" карбонатообразование. 

За переделами границ этого бассейна характер осадков меняется. На востоке региона 

располагались обширные прибрежные равнины с широка развитой гидрографической сетью, 

иногда заливавшиеся морем. В этих условиях шло накопление в основном континентальных 

песчано-глинистых осадков. Отсутствие среди них более грубообломочных пород указывает 

на уже значительную степень разрушенности герцинских горноскладчатых сооружений, 

вследствие чего скорость водотоков замедлилась, а транспортируемый ими материал стал 

мельче. 

Континентальное осадконакопление происходило также в западной и в меньшей мере 

северной внеморских частях рассматриваемой территории, занятых прибрежными равнинами, 

временами заливавшимися морем. Ещё далее, за переделами области аккумуляции, 

располагалась стабильная приподнятая суша, сложенная породами более древнего 

палеозойского возраста. 

В конце среднетриасовой эпохи регион испытывает сравнителоно непродолжительное 

поднятие, которое вызывает регрессию моря и установление континентального режима 

осадконакопления. Это событие фиксируется сменой глиносто- карбонатных пород пеочано –

глинистыми, венчающими разрез среднего триаса. В это время усиливаются эрозионные 

процессы, быстрее текут речные потоки, транспортирующие в область аккумуляции более 

крупный обломочный материал. Они также переносят остатки растений и животных, в том 

числе кости позвоночных, накапливая их на участках дельт. Одно из таких захоронений 

обнаружено в последнее время на восточном побережье озера Индер (В.Г. Очев, I973). Здесь 

вследствие интенсивного роста соляного штока на дневную поверхность выведены породы 

пород триасового возраста. В них у самой поверхности, среди галек и остатков растительности, 

найдено множество костей позвоночных, в том числе гигантских поздних лабиринтодонтов – 

мастодонзавров. Эти очень важные для геологии находки и позволили разрешить ведущиеся 

споры о плоноте триаса на юго-востоке Русской платформы и вынести соответствующие 

изменения в историю её развития, о чем уже сказано выше [3]. 

Важно отметить, что ландшафтно-тектоническое развитие региона в среднетриасовую 

эпоху, как, в прочем, и на протяжении всего триасового периода, было довольно сложным. Как 

видно на прилагаемой структурно-палеогеографической карте среднетриасовой эпохи, 

впадина не представляла собой "гладкую" чашу, а опускалась дифференцированно. Так, 

наиболее прогибание испытывала западная часть региона, где, собственно, и сосредоточивался 
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морской бассейн. Однако и здесь имелись участки более быстрого и медленного погружения 

(отрицательные и положительные палео-структуры), дифференцированное развитие которых 

влияло на рельеф поверхности осадконакопления, а следовательно, на характер осадков и 

очертания самого бассейна. 

Имеющиеся данные по нижнему и среднему триасу свидетельствуют о том, что в эти 

эпохи сколько-нибудь значительных перестроек структурного плана не было и регион в 

течение всего триаса развивался в общем унаследовано. Такое дифференцированное и 

унаследованное развитие его в триас обусловливалось соответствующими движениями 

кристаллического фундамента. 

Климат этой зоны в среднем триасе был теплым и влажным, о чем свидетельствует 

пышный расцвет беспозвоночных с известковой раковиной, серый цвет пород, обогащенных 

обуглившейся растительностью. Господствующими группами растений продолжали 

оставаться харовые водоросли, а среди наземных – голосеменные, папоротниковые и 

папоротникообразные. 

Воздымание территории Северного Прикаспия в конце среднетриасовой эпохи, 

изгнавшее из её пределов море, приводит к возникновению наземной равнины о несколько 

расчлененными рельефом, обусловленным тектоническим фактором. Вследствие развития 

речной сети с плоскими невысокими водоразделами и отложения аллювиальных осадков 

постепенно происходило выравнивание рельефа. 

Такой было обстановка региона в начале позднетриасовой эпохи, когда он вновь был 

вовлечен в отпускание. В этих условиях происходило накопление песчано-глинистых 

отложений. Дальнейшее выравнивание рельефа и замедление отпускания территории (время 

смены знака преобладающих движений земной коры) приводили к накоплению более 

мелкозернистых (глинисто-алевритовых) осадков, к возникновению озер, заболачиванию и 

торфообразованию, т.е. к старению рельефа. 

Континентальное осадконакопление продолжалось на протяжении всей 

позднетриасовой эпохи и отличалось (как и в раннем триасе) значительными разнообразием 

условий. Тем не менее литологические комплексы пород верхнего триаса, достигающего I000м 

мощности, могут быть объединены по условиям своего образования в несколько фациальных 

групп. Так, в центральной части Урало-Волжского междуречья, а также на западном 

левобережье Урала развиты отложения мелких, временами опреснявшихся и соединявшихся 

между собой водоемов. Иногда в них развивалась фауна (среда обитания в целом была 

неблагоприятной), зато обильно произрастали известковые водоросли, обогатившие породы 

кальцитом. Среда отложения осадков не отличалась стабильностью. На это указывает 

встречающиеся среди преимущественно сероцветных, обогащенных растительной органикой, 

красноцветные и пестроцветные породы, возникшие и условиях усыхающих водоемов, в 

окислительной среде. 

В окраинной полосе региона, приходящейся на бортовую зону Прикаспийской впадины, 

а также на большой восточной части левобережья Урала, по- видимому, существовали условия 

низменных аккумулятивных равний. В пользу этого говорит красноцветность пород, 

лишенных органики, что при гумидном климате может указывать на образование их в 

аэрируемой среде, в зоне сточиных, видимо, приозерных равнии. 

Климат, несомненно, был влажным, о чем свидетельствуют прежде всего 

преимущественно серый цвет пород и обильное содержание в них обуглившейся органики 

вплоть до угленосности. На окружаюшей депрессионный регион возвышенной суше 

продолжались процессы разрушения палеозойских пород, особенно на востоке в пределах 

герцинид, которые служили основным поставщиком обломочного материала, на что указывает 

общее укрупнение в эти направлении. 



39 
 

На исходе позднетриасовой эпохи регион постепенно охватывается восходящими 

движениями, усиливающими рост штоков нижнепермской соли. Своды последних, покрытые 

более мслодыми осадками во времена опусканий, а сейчас выступающие в рельеф в виде 

обширных холмов, подвергаются разрушению. В конце позднего триаса осадконакопление 

прекращается. Установившийся континентальный перерыв просуществовал на северной 

половине региона до среднеюрской эпохи. Южная часть его ещё в ранней юре постепенно 

начинает испытывать погружение и покрывается следовавшим за ним с юга морем. В 

результате процессов эрозии рельфа территории к началу юрского осадконакопления стал в 

значительной степени сглаженным [3]. 

Таким образом, территории Северного Прикаспия в триасе прошла, пожалуй, наиболее 

сложную часть пути своего ландшафтно- тектонического развития, и триасовый период на 

этом пути является в значительной мере поворотном этапом. 

В результате замыкания Урало – Тяньшанской геосинклинальной области она выходит 

изсферы её влияния и дальнейшее из развитие контролируется регенерированной в триасе 

Средиземноморской геосинклинальной (Альпийского – Гималайская зона). Оттуда следовали 

волны погружений, за ним распространялись морские трансгрессии, а с морями мигрировала 

и фауна. 

Ещё в раннем триасе произошло резкое тектоническое отграничение Прикаспийской 

депрессии от окружающих областей, и в течение всего периода она оставалась устойчивым 

очагом прогибания на фоне общего поднятия Русской платформы. 

Ландшафтно- тектонического развитие региона имело и свои специфизеческие 

особенности, обусловленные дифференцированными движениями блоков фундамента и 

солянокупольной тектоникой. Они и были главными палеогеографической факторами, 

определявшими рельеф местности, контуры морей и континентальных водоемов [4]. 

И, наконец, триас и для этой территории был периодом наиболее продолжительного 

континентального режима развития, континентальные условия осадконакопления раннего 

триаса сменились преимущественно морскими в среднем, а в позднем триасе и вновь 

происходило континентальное осадконакопление. Причем климат имел более направленное 

развитие: жаркий и засушливый в начале периода, он постепенно увлажнялся и стал гумидным 

в позднем триасе.  
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Аннотация. По вопросу выделения нефтегазоматеринских отложений в разрезах 

осадочных толщ, слагающих разнообразные нефтегазоносные провинции земного шара, 

мнения как советских, так и зарубежных исследователей расходятся. До сих пор остаются 

неясными диагностические признаки нефтегазоматеринских пород. Нет достаточно четких 

представлений о нефтегазоматеринских отложениях Волго- Уральской провинции и 

Предурлья.  

Ключевые слова: Предурлья, провинции, толщ, отложения, терриген, палеозоя, 

залежь, нефтегазонакопления. 

 

Достаточно отметить, что К. Б. Аширов и Л. А. Корнева вернулись к давно известной 

точке зрения Г. В. Вахрушева, Н. М. Стахова и др. о том, что источником всей нефти и газа 

востока Русской платформы является доманиковаяглинисто – карбонатная толща верхнего 

девона. Появившиеся ещё в конце 40-х годов сначала в работах А. Ф. Опалева а затем в работах 

В. П. Савченко высказывания о миграции нефти и газа из Предуралья и Прикаспийской 

впадины, поддерживались в I956 г. Н. А. Пьянковым, затем А. Л. Козловым, В. А. Лобовым и 

М. И. Зайдельсоным, а в I967 г. на эти же позиции встали Н. Д. Кованько, С. Я. Вайнбаум, Н. 

А. Копрова и др. По прежнемув эти годы В. П. Савченко и М. И. Зайдельсон считали 

возможной дальнюю миграцию нефти и газа в Волго-Уральскую провинцию из районов 

Предуралья и Прикаспийской впадины.О миграции палеозойских нефтей в Волго-Уральскую 

область из Прикаспийской впадины говорилось и в работе В. Л. Соколова и Э. В. Чайковской. 

З. Л. Маймин и К.И. Ломоть единственно возможной нефтематеринской толщей палеозоя 

Волго-Уральской провинции считали терригенную часть девона.  

В последние годы большинство исследователей полагают, что процессы 

нефтегазообразования в Волго – Уральской области протекали как в девонских, так и в 

каменноугольных толщах, Кстати, аналогичные высказывания были известны ранее в работах 

Ю. А. Притула, И. Х. Абрикосова и др. Большой объём экспериментальных исследований по 

выяснению нефтегазоматеринскоих пород в палеозое Вольго-Уральской провинции и 

установлению их основных диагностических признаков был проведен К. Ф. Родионовой и С. 

П. Максимовым. К. Ф. Родионова нефтематеринскими породами в терригенном девоне считает 

глинистые и карбонатно – глинистые образования оийского, афонинского, староосколького, 

муллинского горизонтов. В верхнем девоне к таковым ею отнесны: доманиковые, мендымские, 

верхнефранские и частично фаменские отложения [1].  

В карбоне, по мнению К. Ф. Родионовой, нефтематеринскими является карбонатно- 

глинистые породы турнейского яруса, елоховского, бобриковского и тульского горизонтов 

визея, характеризующиеся повышенными содержанием рассеянного органического вещества 

(ст 0, 85 до I9%). Повышенными содержаниями органического вещества обладают также 

глины верхнебашкирского, верейского, каширского, мячковского и подольского горизонтов 

среднего карбона и отложения верхнего карбона. С. П. Максимов (I964) отмечал, что нефте-

газопроизводящие толщи заключены в живетско – нижнефранских, нижне- средневизейских, 
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башкирко–верейских и нижнепермских образованиях. В коллективном труде I970 г., 

посвященном геологии нефтяных и газовых месторождений Волго-Уральской провинции. С. 

П. Максимовым, В. А. Клубовым и др. сделаны выводы о цикличности процессов 

нефтегазообразования и нефтегазонакопления. По мнению вышеназванных исследователей, в 

процессе геологического развития востока Русской платформы существовало восемь циклов 

нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Идея цикличности процессов 

нефтегазообразования и нефтегазонакопления в природе поддерживается и рядом других 

ученых – Н.А.Еременков, Т.А.Ботневой, М.А.Калинко, Р.Г.Панкиной. 

Исследования закономерностей размещения залежей нефти и газа в палеозое востока 

Русской платформы и Предуралья показали, что закономерного уменьшения или увеличения 

числа залежей вверх по разрезу не наблюдается. Пространственная концентрация залежей 

нефти и газа в каждом из продуктивных горизонтов таково, что они в подавляющем своем 

большинстве оказывается сильно удаленными как от территории Прикаспийской впадины, так 

как от Предуральского прогиба. При этом между площадями массового развития залежей 

нефти и газа на востоке Русской платформы и территориями Прикаспийской впадины и 

Предуралья располагаются обширное пространства, совершенно лишенные залежей нефти и 

газа. Все это указывает как на отсутствие единого глубинного либо девонского источника, 

питающего палеозойский разрез нефтью и газом, так и на невозможность формирования 

залежей нефти и газа в палеозое востока Русской платформы за счет дальней миграции 

углеводородов из Прикаспийской впадины и Предуралья.  

Установлено, что залежи нефти и газа палеозойского разреза востока Русской 

платформы сгруппированы в восемь неравномерно расположенных по разрезу 

нефтегазоносных комплексов, объединяющих один или несколько продуктивных горизонтов. 

Анализ количественного размещения залежей нефти и газа в каждом из нефтегазоносных 

комплексов, изучение закономерностей в изменении плотностей нефти и газов, процентного 

содержания серы, парафина, асфальтенов и смол в нефтях и процентного содержания метана, 

суммы его тяжелых газообразных гомологов, углекислоты, азота и сероводорода в газах как по 

разрезу каждого из выделенных нефтегазоносных комплексов, так и по всему палеозойскому 

разрезу позволили прийти к вполне обоснованному выводу о сингенетичности процессов 

нефтегазообразованя и нефтегазонакопления в каждом из нефтегазоносных комплексов.  

Геологические, палегеографически, палеотектонические и геохимические 

закономерности размещения залежей, выявленные в каждом из комплексов не только по 

разрезу, но и в пространстве, позволяют считать также, что продуцирующими нефть и газ 

толщами являлись отдельные продуктивные горизонты и вмещающие их плохо проницаемые 

породы [2].  

Таким образом, каждый из нефтегазоносных комплексов, выделенных в палеозойском 

разрезе востока Русской платформы и Предуралья, является нефтегазоматнринским, нефти и 

газа которого не связаны о нефтями и газами других комплексов. Процессы 

нефтегазообразования и нефтегазонакопления развивались в каждом из комплексов 

самостоятельно, по мере их формирования, и протекали с различной интенсивностью в 

нижних, средних и верхних частях комплексов. Нефтезазообразование шло почти 

одновременно с образованием и диагенетическим становлением продуцирующих частей 

комплексов, состоящих из ассоциации проницаемых и слабо проницаемых пород 

продуктивного горизонта с подстилающими и перекрывающими его непроницаемыми 

породами. Следовательно, каждый из нефтегазоматеринских комплексов в зависимости от 

количества объединяемых им продуктивных горизонтов состоит либо из одного, либо из 

нескольких нефтегазопроизводивщих (генерировавших продуцировавших нефть и газ) 

подкомплексов. В каждом из подкомплексов процессы нефтегазообразования и 
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нефтегазонакопления развивались самостоятельно с различной интенсивностью и не 

одновременно, а по мере оброзования и становления того или иного подкомплекса. Удалось 

выяснить, что залежи нефти и газа в каждом из подкомплексов автономны и не являются 

связанными с залежи подстилающих и перекрывающих смежных подкомплексов. Лишь в 

редких случаях, при наличии сближений продуктивных горизонтов двух смежных 

подкомплексов, появляется возможность некоторого перетока нефть и газа из одного 

подкомплекса в другой. 

Формирование палеозойских нефтегазоматеринских комплексов на востоке Русской 

платформы и Предуралья происходило в тесной взаимосвязи с историей развития 

сопряженных геосинклинальных областей – Уральской и Туранско-Скифской. Установлено, 

что благоприятные для образования нефтегазоматеринских комплексов условия возникали при 

режиме преобладающих нисходящих тектонических движений и быстрого осадконакопления 

не повсеместно в морском бассейне, а лишь в определенных палеогеографических и 

палеотектонических областях. Такими областями в переделах континентального шельфа 

востока Русской платформы являлись замкнутые и полузамкнутые котловины и структурные 

ложбины, осложнявшие склоны и дно заливов мелководного палеозойского моря, 

неоднократно менявшего свои очертания. Наиболее благоприятные условия для формирования 

нефтегазоматеринских комплексов создавались в эпохи трансгрессий начала 

седиментационных циклов, в эпохи проявления активных тектонических процессов и 

появления многочисленных локальных поднятий конседиментационного характера. 

Формирование комплексов, правда, уже не так интенсивно, происходило и в последующее 

время развития седиментационных циклов как в условиях затухающей тектонической 

деятельности, так и в условиях установившегося тектонического режима осадконакопления. 

Таким образом, на протяжении единого седиментационного цикла могло образоваться 

несколько материнских комплексов. Обособлению нефтегазооматеринских комплексов в 

разрезе палеозоя способствовали неоднократно проявлявшиеся подъемы территории, 

вызывавшие некоторую смену геотектонических условий осадконакопления, иногда 

сопровождаемых перерывом. 

На основании изложенного под нефтегазооматеринским отложениями палеозойского 

разраза Русской платформы и Предуралья следует понимать определенные литолого-

фациальные комплексу, состоящие из одного или совокупности дочерних 

нефтегазопроизводившихподкомплексов, представляющих собою ассоциации проницаемых 

пород продуктивных горизонтов с вмещающими их непроницаемыми породами. Образование 

нефтегазоматеринских комплексов происходило в субаквальных условиях с переобладающей 

восстановительной средой при быстром накопления и захоронении осадков, содержащих 

повышенные (против кларкового) концентрации рассеянного органического вещества, в 

определенных палеотектонических и палеогеографических обстановках. Такое понимание 

нефтегазоматеринского комплекса близко взглядам, высказанным ещё I958 г. А.А.Бакировым 

и М.Ф.Мирчинком, согласно которым к нефтематеринскимотнесены литолого-фациальные 

комплексы отложений, образовавшиеся в субаквальной среде с анаэробной геохимической 

обстановкой [3].  

В связи с тем, что каждой из нефтегазоносных комплексов палеозойского разреза 

востока Русской платформы и Предуралья является комплексом с доказанной 

сингенетичностью залежей нефти и газа, термин «нефтегазоносной компелкс» может с полным 

основанием быть заменен термином «нефтегазоматеринскимкомлекс». 

Основным диагностическим гризнакомнефтегазоматеринского комплекса отложений 

следует, на наш взгляд, считать наличие в нем залежей нефти и газа. Таким же свойством 

нефтегазоматеринские наделял И.М.Губкин, который считал отложения майкопской свиты и 
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чокрак-караганского комплекса Северного Кавказа, отложения средней юры и апт-некома 

Эмбы и пр. сингенетично нефтегазоносными.  

В заключение необходимо отметить, что взгляды о преимущественно сингенетичном 

формировании залежей нефти и газа развивались в прошлом в трудах К.П.Калицкого, 

В.В.Вебера, С.И.Ильина, А.Ф.Добрянского, А.Я.Кремса, Д.В.Жабрева и др. и все большую 

распространенность приобретают в настоящее время [4].  

Сингенетичность залежей нефти и газа в различных нефтегазоносных провинциях и 

областях доказывается в работах многих советских и зарубежных исследователей: 

М.Г.Гуревича, Е.И.Сороковой, В.П.Шугрина, А.М.Акрамходжаева, К.А.Эргашева, 

Г.А.Гулиева, И.М.Акишева и С.Н.Мальникова, Н.Ю.Успенской,А.М.Мартиросяна, 

А.К.Каримова, Х.В.Авазматова, В.Н.Королева, А.Г.Бабаева, Т.С.Раубходжаева, Н.Е.Оводова, 

К.А.Клещева и др., А.Г.Алексина, А.Н.Шарданова, Х.Эших, В.В.Вебера, Вальтерс Рея II. и др. 

Близкие нашим возрения исложены в работе М.Я.Рудкевича, в который показано, что 

нефтегазоносные толщи Западно-Сибирской провинции являются также и 

нефтегазопроизводящими. Этот вывод подкрепляется данными пространственных изменений 

состава и свойств нефтей и газа в каждом из нефтегазоносных комплексов. 
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Наибольшие перспективы связаны со среднетриасовым литолого-стратиграфическим 

комплексом. Именно в нем обнаружены месторождения и известные в настоящее время 

промышленные залежи нефти и газа. Этот комплекс имеет площадное распространение и 

вскрыт бурением в пределах северной зоны линейно ориентированных брахиантиклинальных 

складок и южной зоны блоковых структур. По сейсмическим материалам установлено их 

распространение в центральной зоне куполовидных поднятий. 

Перспективы нижнетриасового литолого-стратиграфического комплекса оцениваются 

значительно скромнее. В них известны лишь непромышленные скопления углеводородов, а 

земли, перспективные для поисков ловушек нефти и газа, имеют значительно меньшее 

распространение нежели среднетриасовые. 

Верхнетриасовый комплекс, содержащий в своем составе пачки пород-коллекторов и 

покрывающих их непроницаемых покрытий и имеющий широкое распространение, также 

рассматривается как перспективный в нефтегазоносном отношении. Промышленные притоки 

углеводов в нем уже известны на Южном Жетыбая и Запад ном Тасбулате, а 

нефтегазопроявления-на Северо-Западном Жетыбае, Северо-Ракушечном месторождения и др. 

Одного ввиду того, что на Южном Мангышлаке верхнетриасовые отложения только недавно 

стали объектом поисково-разведочных работ, для оценки их промышленной значимости 

требуется дополнительная информация[1]. 

Перспективы нефтегазоносности различных структурных зон Южного Мангышлака 

определяются особенностями строения триасового комплекса. 

В северной зоне линейно ориентированных брахиантиклинальных складок выделяется 

несколько антиклинальных линий, характеризующихся различным строением триасового 

разреза. В пределах узеньской и Шалва-Жалганойской антиклинальных линий развит только 

нижний отдел. Мощность пород этого возраста на востоке достигает боле 1000 м (площадь 

Узень) и уменьшается в западном направлении до 395 м на Западной Шалве. Непромышленные 

притоки углеводородов из шетпинской и тюрурпинской свит нижнего триаса известны на 

площадях Узень, Туркменой и др. 

В пределах расположенных южнее антиклинальных линий (Тасбулат-Тенгинской, 

Саукудук-Улькендалинской), а также Жетыбайсой и Атамбайской группы поднятий строение 

триасового комплекса существенно меняется. Здесь развиты все три отдела, причем мощность 

нижнего из них уменьшается. Вместе с тем отмечается увеличение по сравнению с другими 

зонами мощности карбонатной пачки оленекского яруса. Промышленно нефтегазоносный 

терригенно-карбонатный комплекс среднего триаса имеет площадное распространение. В 

погруженных участках появляются верхнетриасовые отложения, в которых также установлены 

промышленные притоки нефти и газа. 

Таким образом, наиболее перспективной в нефтегазоносном отношении в пределах 

северной зоны линейно ориентированных брахиантиклинальных складок является ее южная 

часть. 

В южной приподнятой зоне блоковых структур выделяются блоки с установленной 

промышленной нефтегазоносностью триасовых отложений и блоки, где последняя еще не 

доказано. К первым относится Песчаномысско-Ракушечный гетероблок. В пределах 

последнего, так же, как и на остальной территории южной приподнятой зоны блоковых 

структур, промышленно нефтегазоносный карбонатный комплекс среднего триаса имеет 

площадное распространение. Однако в отличие от северной зоны линейно ориентированных 

складок здесь резко сокращается мощность отложений нижнего триаса (не более 210 м). 

карбонатная продуктивная толща нижнего триаса здесь отсутствует. Отложения верхнего 

триаса по материалам бурения представлены нижней частью и распространены неповсеместно. 
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Исходя из изложенного, перспективы Песчаномысско-Ракушечного гетероблока 

оцениваются несколько ниже, чем Тенге-Тасбулатской линии. 

В пределах Северо-Прикарабогазского гетероблока, Байрам-Курбанбайского выступа и 

Южно-Карагиинского блока, входящих в южную приподнятую зону блоковых структур, тип 

разреза близок Песчаномысско-Ракушечному. Отличие заключается в некотором увелечении 

мощности верхнего триаса. Признаки нефтегазоносности на рассматриваемой территории 

отмечены лишь на площади Темир-Баба. Объектами поисково-разведочных работ здесь 

являются крупные высокоамплитудные поднятия, выявленные и подготовленные по 

триасовым отражающим горизонтам, такие как Аксу-Кендырли, Каясан и др.  

Центральная зона погруженных преимущественно куполовидных поднятий слабо 

изучена бурением. Поданным сейсмических материалов, здесь широко распространен 

терригенно-карбонатной комплекс среднего триаса и преимущественно терригенный-верхнего 

отдела. Полученная сейсмическая информация позволяет рассчитывать на обнаружение в 

пределах этой зоны биогермных построек, а также неантиклинальных ловушек, связанных с 

областями выклинивания среднетриасовых пачек. 

С учетом особенностей геологического строения, нефтегазоносности, структурного 

плана, литолого-фациального состава, палеогеографических обстановок, коллекторских 

свойств, полноты и мощности продуктивной части триасового разреза проведено 

районирование территории Южного Мангышлака по степени перспектив нефтегазоносности 

[1]. 

К перспективным землям I категории отнесена южная часть северной зоны линейно 

ориентированных брахиантиклинальных складок (Тенге-Тасбулатская, Саукудук-

Улькендалинская, Жетыбайская) с доказанной промышленной нефтегазоносностью 

триасового комплекса, где развиты и являются продуктивными отложения нижнего, среднего 

и верхнего триаса. 

Первоочередными объектами поисково-разведочных работ здесь являются локальные 

поднятия Актас, Западный Тенге, Тасбулат, Западный Тасбулат, а также группа 

высокоамплитудных поднятий, закартированных по триасовым горизонтам в пределах 

Саукудук-Улькендалинской линии. Перспективны также площади Бектурлы, Северо-

Западный Жетыбай, Западный Жетыбай, Придорожный, Шинжир и др. 

В перспективные земли II категории Песчаномысско-Ракушечные гетероблок и 

Ракушечный блок с доказанной промышленной нефтегазоносностью отложений среднего 

триаса. По сравнению с землями I категории стратиграфический диапазон продуктивного 

разреза здесь несколько сокращен. Первоочередными объектами являются северный и 

восточный блоки Северо-Ракушечного поднятия, Ракушечномысское поднятие, Жага, 

Оймаша, Адыр, Мыс Песчаный, Ащисор, Жиланды и др. 

К перспективным землям III категории отнесена остальная часть южной приподнятой 

зоны блоковых структур с неглубоким залеганием продуктивного среднетриасового 

карбонатного комплекса, промышленная нефтегазоносность которого еще не доказана. Здесь 

присутствуют и верхнетриасовые отложения, с которыми также могут быть связаны 

продуктивные горизонты. В пределах земель III категории выделены первоочередные (подзона 

а) и второй очередности (подзона б). 

В подзону а входят северо-прикарабогазский гетероблок, по юрско-палеогеновому 

комплексу отвечающий Аксу-Кендырлинской ступени, и Байрам-Курганбайский выступ, где 

выявлены высокоамплитудные структуры, такие как Аксу-Кендырли, Коса Ада, Кокбахты, 

Махат, Кумак, Демал, Тематическая и др. В подзону б включены Махат-Басгурлинский 

выступ, Южно-Карагиинский блок и Карагиинская седловина, в пределах которых отсутствует 

фонд подготовленных локальных структур. Перспективы этой подзоны связаны с поисками 
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залежей неантиклинального типа в области выклинивания среднетриасовых продуктивных 

горизонтов [2]. 

Среди перспективных земель IV категории рассматриваются Узеньская, Шалва-

Жалганойская и Кокумбайская антиклинальные линии с установленной нефтегазоносностью 

нижнего триаса. Промышленно продуктивной среднетриасовый комплекс здесь размыт. Земли 

с невыясненными перспективами подразделены на две подзоны. Подзона а включает Западно-

Жазгурлинскую котловину и рассматривается в качестве одного из перспективных объектов 

для постановки нефтепоисковых работ. Подзона б охватывает территорию Восточно-

Сегендыкской мульды, Каундинскую котловину и Восточно-Жазгурлинскую мульду. Для 

земель с невыясненными перспективами объектами поисковых работ могут служить 

верхнетриасовые и среднетриасовые отложения. 

К землям малоперспективным и бесперспективным отнесены Беке-Башкудукский вал и 

зона Центрально-Мангышлакских складчатых сооружений. 

Таким образом наибольшие перспективы связаны с Тенге-Тасбулатской 

антиклинальной линией и Песчаномысско-Ракушечным гетероблоком, которые и 

рассматриваются в качестве первоочередных объектов поисково-разведочных работ. 

Установленные структурные несогласия между отложениями верхнего, среднего и 

нижнего триаса показывают, что нефтегазоносные горизонты всех отделов триаса должны 

рассматриваться как самостоятельные объекты разведки, структурные планы которых 

существенно различны. 

Новые данные позволяют уточнить объекты основного направления нефтепоисковых 

работ, выделив в качестве разрабатываемого объекта-залежи антиклинального типа в 

отложениях среднего триаса, а в качестве подготавливаемых объектов-перспективные 

площади в нижне- и верхнетриасовых отложениях. 

Работы на этих объектах должны вестись одновременно, но иметь различный характер: 

на разрабатываемом объекте-бурение и детальные сейсмические исследования, на 

"подготавливаемых"- региональные и поисковые сейсмические исследования и 

параметрическое бурение. 

В качестве возможного нефтегазоперспективного следует рассматривать палеозойский 

комплекс отложений. Разведка этого комплекса геофизическими методами и параметрическим 

бурением может быть выдвинута как одно из перспективных направлений, которое следует 

разрабатывать уже в текущей пятилетке. 

Современный комплекс геолого-геофизических исследований на Южном Мангышлаке 

включает на этапе региональных работ сейсморазведку МОГТ и параметрическое бурение, на 

поисково-разведочном этапе-детальные сейсмические исследования МОГТ, детальную грави-

разведку, дополняемую в некоторых случаях прямыми поисками и поисков-разведочным 

бурением. 

В целом это комплекс работ оправдывает себя и позволяет вести целенаправленный 

научнообоснованный поиск залежей нефти и газа в доюрских отложениях. Однако, на наш 

взгляд, его следует дополнить на региональном этапе высокоточной аэромагнитной съемкой, 

что позволит получить сведения о строении фундамента и выделить погребенные нарушения, 

возможно проникающие в осадочный чехол. 

В свете полученных данных основной задачей геолого-поисковых работ следует 

считать: 1) поиски месторождений в терригенно-карбонатном комплексе среднего триаса и 

подготовка к глубокому поисковому бурению антиклинальных структур по отражающим 

горизонтам этого комплекса в пределах перспективных земель I и II категории;2) уточнение 

границ распространения, изменения мощности и состава нефтегазоносности карбонатно-

терригенного комплекса нижнего триаса в пределах перспективных земель IY категории (север 
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Жетыбай-Узеньской ступени, Кокумбайская ступень) и выявление структур, благоприятных 

для нефтегазонакопления, поиски месторождений нефти и газа ; 3) уточнение регионального 

структурного плана верхнетриасового комплекса и поиска зон, благоприятных для 

нефтегазонакопления; 4) разработка методики картирования биогермных построек в 

карбонатном комплексе среднего триаса, зон регионального выклинивания и 

стратиграфического срезания триасовых горизонтов; 5) изучение региональных особенностей 

строения палеозойских (?) осадочных отложений[2]. 

В соответствии с поставленными задачами в области геофизики рекомендуется 

следующее. 

1. Региональные геофизические работы. Для получения информации о характере 

строения отложений триаса в различных тектонических зонах рекомендуется провести 

исследования МОГТ по профилям: Сегендыкская депрессия-Карагиинская седловина-

Жазгурлинская депрессия; Песчаномысский свод-Беке-Башкудукский мегавал; 

Жазгурлинская депрессия-Восточно-Мангышлакские дислокации; Карынжарыкская 

седловина-Чакырганский прогиб; Песчаномысский свод-Каратауский мегавал. 

Перед выполнением региональных работ провести опытные исследования по 

уточнению параметров систем наблюдений, группирования источников возбуждения и 

сейсмоприемников. 

2. Площадные геофизические работы. Основные объемы площадных работ 

предлагается сосредоточить в пределах Северной зоны линейно ориентированных 

брахиантиклинальных складок, на северном склоне Песчаномысского гетероблока и в 

восточно-Жазгурлинской мульде. 

3. Опытно-методические исследования должны быть направлены на повышение 

эффективности сейсморазведки: увеличение глубины освещения разреза, улучшение качества 

прослеживания горизонтов в отложениях триаса и палеозоя, решение задач по 

прогнозированию геологического разреза. Накопленный опыт проведения сейсмических работ 

на и Южном Мангышлаке и в других районах со сходными сейсмогеологическими условиями 

показывает, что достигнуть желаемых результатов можно увеличением кратности 

наблюдений, применением пространственных систем и более совершенных технических 

средств (цифровых станций, невзрывных источников и др.). Значительный резерв заключен в 

совершенствовании комплекса обработки первичного материала. Представляется 

целесообразным создать сеть опытных полигонов, на которых должен решаться определенный 

круг методических задач. 

Такие полигоны следует развернуть для разработки методики: 

- обеспечивающей улучшение качества прослеживания горизонтов и увеличения 

глубины исследования разреза на одной из площадей Восточно-Жазгурлинской котловины; 

- картирования зон выклинивания на севере Жетыбай-Узеньской зоны; 

- поисков и картирования изолированных тел возможно биогермной природы в 

Западно-Жазгурлинской котловине. 

На указанных полигонах необходимо пробурить параметрические скважины, выполнив 

в них весь необходимой комплекс исследований по изучению разреза во внутренних точках 

среды. 

В области буровых работ следует наметить следующее. 

1. Параметрическое бурение. 

Несмотря на большой объем параметрического бурения, эти работы проводились лишь 

на северном и южном бортах Южно-Мангышлакского прогиба. Триасовые отложения почти 

не изучены бурением в центральной зоне куполовидных поднятий, на Кокумбайской 

антиклинальной линии. Рекомендуется бурение пяти параметрических скважин: одной в 
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районе Кокумбайской антиклинальной линии, второй на Северо-Карагиинском поднятии и 

третьей-в Восточно-Жазгурлинской мульде, четвертой-на структуре Демал, пятой-на Баканде, 

т.е в предполагаемой зоне развития биогермных построек. 

Задачи, решаемые всеми параметрическими скважинами, общие. Это изучение 

стратиграфии, вещественного состава, коллекторских свойств, нефтегазоносности триасовых 

отложений и привязка сейсмических горизонтов. Скважины рекомендуется пробурить на 

максимальную, доступную в настоящее время глубину-5000м. Кокумбайская скважина 

предположитель6но должна вскрыть максимально мощный разрез отложений нижнего триаса 

и, возможно, верхи верхней перми. Северо-Карагиниская скважина пробурит на полную 

мощность отложения верхнего и среднего триаса, около 500 м –нижнего. Восточно-

Жазгурлинская скважина пройдет довольно полный разрез верхнего и среднего триаса в зоне, 

где состав отложений, возможно, будет отличаться от известных разрезов [3]. 

Скважинами на Демале и Баканде предполагается изучить верхне- и среднетриасовые 

отложения. Кроме общих задач бурение скважин на Демале позволит решить и поисковые 

задачи. 

2. Поисково-разведочное бурение. Первоочередными объектами являются структуры, 

подготовленные к бурению на землях I и II категорий. Среди них следует отметить поднятия 

Придорожное, Адырское, Саукудук и др. 
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Аннотация. В статье рассмотрено изучение элементов состояние залежей, освоение 
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Залежи нефти или газа в статическом состоянии нефтегазопромысловая геология 

рассматривает как сложную природную систему, не затронутую процессом разработки. Как 

известно, любая система состоит из ряда элементов, составляющих единое целое.  

К основным элементам залежей углеводородов как природных систем относят:  
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- форму природного резервуара, ограниченного различными. геологическими 

границами;  

- внутреннее строение залежи, определяемое различными видами геологической 

неоднородности пород, слагающих объем резервуара; насыщающие продуктивные пласты 

флюиды - нефть, газ, конденсат, вода, и их физико-химические свойства; термобарическую 

характеристику системы - начальные пластовые  

- давление и температуру.  

Каждый из этих элементов изучают специальными; методами. При изучении положения 

граничных поверхностей, определяющих форму залежи, широко применяются методы 

геометризации, основанные на построении различных карт в изолиниях, профилей и 

профильных разрезов, блок-диаграмм и т. п. Основными исходными данными для 

геометризации залежей служат материалы геофизических исследований скважин, опробования 

пластов и детальной сейсморазведки, описывающие положение в пространстве кровли и 

подошвы продуктивных отложений; экранирующих дизъюнктивных нарушений; линий 

выклинивания, замещения непроницаемыми породами пластов-коллекторов, размыва; 

водонефтегазовых контактов и контуров нефтегазон6сности. [1] 

Изучение внутреннего строения залежей- требует привлечения широкого комплекса 

различных методов, в том числе литолого-петрографических, промыслово-геофизических, 

гидродинамических и др. При этом основной объем первичной информации получают путем 

лабораторных исследований кернового материала и интерпретации результатов промыслово-

геофизических исследований скважин. При систематизации и обобщении первичной 

информации широко привлекаются методы математического моделирования. Из промыслово-

геофизических методов при изучении внyтpeннeгo строения залежей особо важная роль 

принадлежит детальной корреляции разрезов скважин.  

Свойства флюидов, насыщающих продуктивные пласты, изучают в лабораторных 

условиях по пластовым и поверхностным пробам, а термобарическую характеристику - на 

основании замеров пластового давления и температуры в скважинах до ввода залежи в 

разработку. Одна из узловых задач промысловой геологии - создание целостного 

представления о залежи. Необходимость этого определяется тем, что как свойства залежи в 

целом, так и свойства отдельных ее элементов взаимосвязаны и в той или иной мере 

обусловливают друг друга. Так, одинаковая степень геологической неоднородности 

по·разному проявляется при разных величинах вязкости пластовой нефти, а следовательно, 

при одинаковых свойствах природного резервуара, но разных свойствах насыщающих 

флюидов залежи будут обладать резко отличными свойствами. Поэтому при изучении залежей 

в статическом состоянии необходимо не только установить свойства отдельных ее элементов 

но и выявить сложные взаимосвязи между всеми слагающими залежь элементами и в итоге 

определить свойства самой залежи как целостной природной системы.  

Основной объем информации о статическом состоянии залежи получают на стадии 

геологоразведочных работ по данным пробуренных в соответствии с проектом разведки 

разведочных скважин. Составлением статической модели залежи и подсчетом начальных 

балансовых запасов, по существу, завершается собственно этап разведки. Далее залежь 

изучают на основании информации, получаемой по эксплуатационным скважинам различных 

категорий (добывающих, нагнетательных, контрольных и др.) в процессе контроля разработки 

и доразведки залежи. При этом обычно получают значительное количество данных о 

статическом состоянии залежи, позволяющих существенно уточнить представление о 

начальном строении залежи, сложившееся на основании данных разведки. [1] 

Залежь нефти, находящаяся в разработке, представляет собой объект 

народнохозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей 
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общества в углеводородном сырье. С позиции системно-структурного подхода такая залежь 

представляет собой систему, состоящую из двух компонент: природной геологической и 

искусственной технической. являющейся результатом деятельности человека.  

При вводе залежи в разработку в результате наложения технической компоненты на 

геологическую создается принципиально новая, чрезвычайно сложная система, которую 

принято называть геолого-техническим комплексом. О природной геологической компоненте 

сказано в предыдущем разделе. К искусственной технической компоненте относится то, что 

принято называть системой разработки залежи (месторождения). Различаются системы 

разработки на природных режимах и системы с воздействием на продуктивные пласты.  

Основным элементом систем разработки на природных режимах являются добывающие 

скважины, определенным образом размещенные на площади залежи и оснащенные средствами 

для создания депрессии на забое и подъема жидкости на поверхность.  

К ocнoвным элементам систем разработки с воздействием относятся: совокупность 

добывающих и нагнетательных скважин, определенным образом расположенных на площади; 

вид воздействия на продуктивные пласты; оборудование, обеспечивающее перепад давления 

р и подъем жидкости на поверхность и закачку энергоносителя в пласт; средства контроля и 

регулирования разработки.  

Геолого-технический комплекс (залежь, находящаяся в разработке) - это динамическая 

система, претерпевающая постоянные изменения в результате взаимодействия геологической 

и технической компонент. Причем характер и результаты этого взаимодействия определяются 

множеством разнообразных факторов.  

Под воздействием технической компоненты изменяется форма залежи и уменьшается 

ее объем, изменяются характер насыщенности пластов и энергетическое состояние и т. п.  

Техническая компонента также претерпевает постоянные изменения: фонд 

действующих и нагнетательных скважин вначале возрастает, затем убывает, меняются дебиты 

нефти, газа, жидкости, обводненность продукции, способы эксплуатации и др.  

Все изменения геолого-технического комплекса, а также его геологической и 

технической составляющих происходят в результате действия различных процессов, 

протекающих в залежах при их разработке. К числу этих процессов относятся: выработка 

запасов углеводородов, заводнение продуктивных пластов пластовыми водами и 

закачиваемым агентом, изменение пластового давления и температуры и т. п. Поэтому при 

изучении залежей нефти и газа в динамическом состоянии особое внимание обращается на 

изучение процессов, протекающих в продуктивных пластах при их эксплуатации.  

Изменение состояния залежи в процессе разработки отображается с помощью 

динамических моделей. При этом различаются проектные и фактические (адекватные) 

динамические модели. Проектные динамические модели составляют на стадии 

проектирования разработки и отражают в проектных документах путем описания технико-

экономических показателей по годам за основной период и весь срок эксплуатации залежи. К 

основным технико-экономическим показателям, характеризующим динамику проектной 

модели, относят: годовые уровни добычи нефти и газа и закачки энергоносителя 

(вытесняющего агента); обводненность продукции; состояние действующего фонда скважин 

по способам эксплуатации и т. п.  

Обычно при проектировании создают несколько динамических моделей геолого-

технического комплекса (разных вариантов, отличающихся системами разработки и 

соответственно динамикой технико-экономических показателей), из которых выбирают 

наиболее эффективный с народнохозяйственной точки зрения. Этот вариант утверждается в 

установленном порядке и реализуется производственной организацией.  
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При проектировании разработки, т. е. создании проектной динамической модели, 

обычно невозможно учесть все детали геологического строения залежи, а при реализации 

запроектированной системы разработки неизбежны некоторые отклонения от принятых 

технологических решений. Поэтому, как правило, фактические процессы, протекающие в 

продуктивных пластах, в той или иной степени отличаются от запроектированных. 

Следовательно, и текущее фактическое состояние залежи на каждый момент времени может 

не совпадать с проектным.  

Для того чтобы судить о текущем состоянии залежи и его отличии от проектного 

создаются адекватн.ые динамические модели. Для этого используют первичные фактические 

данные о работе пластов и скважин, информацию о протекающих в залежах процессах, 

сведения об изменениях в системе разработки. Адекватные динамические модели обычно 

создаются более или менее регулярно на какието определенные даты. Они описываются в 

документах по анализу разработки, авторскому надзору, годовых геологических отчетах и др.  

Адекватные динамические модели представляются в виде различных карт, 

фиксирующих изменения положения контуров, насыщенности пластов, текущего пластового 

давления и др., таблиц и графиков, характеризующих динамику основных пока за телами ей 

разработки за прошедший период. В самом широком смысле контроль представляет собой 

выяснение степени соответствия объекта контроля действующим нормам, стандартным, 

проектным решениям. Например, контроль качества какой-либо произведенной детали 

заключается в определении ее соответствия ГОСТу или ОСТу. Исходя из этого определения, 

под контролем разработки залежи нефти (газа) также следовало бы понимать выяснение 

соответствия фактического состояния залежи на каждый момент времени проектному 

состоянию, предусмотренному в утвержденном технологическом документе (технической 

схеме, проекте разработки и др.). Однако в практике нефтегазодобычи сложилось так, что в 

функции контроля разработки включен более широкий спектр работ, чем простое выяснение 

соответствия фактического состояния разработки залежи утвержденным проектным решениям 

[2]. Под контролем разработки залежи нефти (газа) в настоящее время принято понимать весь 

комплекс работ по уточнению геологического строения, изучению динамического состояния 

залежи и процессов, протекающих при ее разработке, а также наблюдение за созданием, 

развитием и совершенствованием принятой системы разработки.  

С контролем разработки тесно связано изучение залежи на стадии разведки с целью 

подготовки к вводу ее в разработку. Контролю всегда предшествует период проектирования, 

когда создается проектный документ или план, по которому предусмотрено выполнение работ, 

связанных с эксплуатацией залежи полезного ископаемого. Затем наступает период 

реализации проектных (плановых) работ, связанных с разработкой залежи. В этот момент 

начинаются действия по контролю разработки, которые ведутся непрерывно до конца 

эксплуатации залежи. [2] 

Если на стадии разведки месторождения контроль выполняемых работ направлен 

главным образом на получение качественной информации в статическом состоянии залежи, то 

при контроле разработки большее внимание уделяется наблюдениям за изменениями 

состояния разрабатываемой залежи как сложной геолого-технической системы, за ее 

динамикой. В том числе осуществляются наблюдения за:  

• результатами работ по реализации, развитию и совершенствованию 

запроектированной системы разработки, т.е. за изменениями технической составляющей 

геолого-технического комплекса;  

• за процессами, протекающими в залежи по мере выработки промышленных запасов 

углеводородов, и изменениями, происходящими. С природной компонентой геолого-

технического комплекса; 
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• за различными технико-экономическими показателями, характеризующими 

состояние во времени (динамику) геолого-технического комплекса в целом как совокупность 

геологической (залежь) и технической (система разработки) составляющих.  

Собственно контроль разработки можно расчленить на ряд операций, к которым 

относятся:  

• получение разнообразной первичной информации путем исследования пластов и 

скважин геологическими, геофизическими гидродинамическими и другими методами;  

• накопление первичной информации в различных банках данных; обработка и 

интерпретация получаемых по скважинам результатов;  

• обобщение и систематизация результатов исследований в различных графическом, 

табличном и других видах; с оценкой наблюденных параметров и явлений по объекту в целом;  

• комплексное геолого-промысловое обобщение результатов контроля всеми методами 

в целях оценки состояния разработки, соотвeтветствия ее принятым проектным решениям, а 

также обоснования рекомендаций по ее совершенствованию.  

Все наблюдения, выполняемые при контроле разработки, привязываются во времени к 

строго определенным датам. Полученная при этом информация может обобщаться различным 

образом. Во-первых, она может быть представлена в виде таблиц, таких как эксплуатационные 

карточки, карточки по исследованию скважин и т. п. Более наглядной формой являются 

графические геологические построениякарты изобар, остаточной нефтенасыщенной 

мощности, текущего положения ВНК и ГНК, геологические профили с указанием текущей 

насыщенности пластов и другие выполненные на строго определенную дату (например, на 

конец года, квартала или месяца). В этом случае сравнение двух или более карт одного и того 

же параметра, построенных на разные даты, позволяет наглядно проследить его изменение во 

времени и тем самым воссоздать адекватную динамическую модель.  

Часть параметров (остаточные запасы на определенную дату; добыча нефти, газа, 

жидкости за определенный период и др.) обычно характеризуется абсолютными значениями. 

В то же время многие параметры (например, величину пластового давления по залежи средний 

дебит скважин, среднюю обводненность продукции скважин ~ др.) удобнее отражать в виде 

средних значений на определенные даты. Состояние геолого-технического комплекса можно 

характеризовать интегральными показателями какого-либо параметра на определенную дату, 

например, накопленная добыча нефти, газа, жидкости, накопленная закачка в пласты воды и 

др. lIIироко практикуется построение графиков, на которых приводится динамика абсолютных 

и средних значений параметров во времени [3]. 

В результате комплексного геолого-промыслового обобщения полученного 

фактического материала определяются и периодически уточняются: режим залежи, начальные 

и текущие (остаточные) запасы углеводородов, распределение давления по залежи, охват 

объема залежи воздействием, взаимодействие отдельных участков залежи, интенсивность и 

характер продвижения воды на различных участках залежи. 
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Аннотация. В статье рассмотрено изучение основных особенности геолого-

промыслового контроля на III и IV стадиях разработки залежей нефти и газа.  

Ключевые слова: механический, термокондуктивный, термический потокометрия, 

стабильные радикалы, различные красители, флюоресцин, роданистый аммоний.  

 

Как известно, III стадия характеризуется более или менее интенсивным снижением 

уровня добычи в связи с отбором основных запасов нефти и сокращением фонда действующих 

скважин из-за обводнения, а IV стадия связана с невысокими темпами отбора остаточных 

запасов и иногда называется завершающей стадией довыработки запасов. На этих стадиях 

залежи обычно разрабатываются в соответствии с проектами или уточненными проектами, 

основная направленность мероприятий которых на III стадии предусматривает максимальное 

снижение темпа падения добычи нефти, а на IV стадии - максимально полное извлечение 

оставшихся в недрах запасов нефти и газа. 

Соответственно этим двум задачам должен быть подчинен и контроль разработки на 

поздних ее стадиях. 

На поздних стадиях разработки широко используют все описанные выше методы 

получения информации, применявшиеся на I и II стадиях. Наряду с этими методами все в более 

широких размерах начинают применяться другие методы. Так, для контроля работы пластов 

целесообразны закачка трассирующих индикаторов, определение содержания микроэлементов 

в нефти. [1] 

Надо подчеркнуть, что чем ранее начинают на объекте применяться эти методы, тем 

больший эффект они дадут. На III и IV стадиях разработки целесообразно организовать 

наблюдение за изменением свойств нефти, газа и воды. Для этих стадий разработки характерно 

широкое применение различных промысловотеофизических методов контроля за 

перемещением контактов в процессе вытеснения нефти водой. Обычно в общем объеме 

исследований на поздних стадиях разработки многопластовых месторождений промыслово-

геофизические методы становятся ведущими, так, как только с их помощью можно 0беспечитк 

действенный контроль за довыработкой запасов нефти из расчлененных неоднородных 

объектов. Как уже отмечалось, на III и IV стадиях изучения работы пластов широко 

применяются различные методы глубинной потокометрии: механический, 

термокондуктивный, термический. Особенно эффективно применение на этих стадиях 

глубинных влагомеров в комплексе с промыслово-геофизическими методами, позволяющих 

выделять в многопластовом объекте обводняющиеся пласты. 

При контроле разработки весьма перспективно применение трассирующих 

индикаторов (меченых веществ), закачиваемых в пласт с нагнетаемым энергоносителем 

(водой). Метод меченого вещества позволяет судить о направлении и скорости движения 

закачиваемого флюида, определять гидродинамическую связь между отдельными пластами 

многопластового объекта, получать сведения о степени промытости разных пластов и т. п. [1]. 
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Трассирующие индикаторы должны удовлетворять целому ряду требований. 

Индикатор должен легко растворяться в наблюдаемой (закачиваемой) жидкости, нефти, воде 

(либо давать соединения, растворимые в ней) и не растворяться в других жидкостях, 

насыщающих пласт. Он должен сохранять свои физико-химические свойства при фильтрации 

по пласту-коллектору и с достаточной точностью фиксироваться в широком диапазоне 

концентраций. Одно из основных требований - он должен быть безопасным для персонала, 

проводящего измерения, не представлять угрозы загрязнению окружающей среды, быть 

дешевым, простым в обращении, доступным для применения. 

В качестве меченых веществ используются: радиоактивные изотопы, в том числе изотоп 

трития ЗН; вещества, обладающие аномально высоким сечением захвата тепловых нейтронов; 

химические индикаторы - стабильные радикалы, различные красители, флюоресцин, 

роданистый аммоний и др. В первом случае наличие меченых веществ выявляют методом 

гамма-каротажа (ГК), во втором - методом импульсного нейтронного каротажа (ИНК), в 

третьем - химическим анализом проб добываемой продукции. Наиболее широко применяются 

два способа: 

1. Способ контрольных скважин предусматривает прослеживание трассирующего 

радиоактивного индикатора естественным фильтрационным потоком, вызванным отбором 

флюида из добывающих скважин. Радиоактивный индикатор закачивает в пласт, после чего 

скважину консервируют. Появление радиоактивного индикатора фиксируется на забое 

специальных неперфорированных контрольных скважин методами ГК и ИНК (в зависимости 

от радиоактивных свойств индикатора) или в продукции добывающих скважин.  

2. Второй способ выполняется в процессе воздействия на пласт путем закачки воды в 

нагнетательные скважины. Для этого создается оторочка меченой воды, которая 

проталкивается к забоям добывающих скважин обычной водой. В этих случаях добываемую 

из скважин жидкость исследуют на содержание трассирующего индикатора. 

В последние годы показана возможность использования в качестве индикаторов 

движения нагнетаемой в пласт воды стабильных радикалов. Радикалом называется атом или 

группа атомов (молекула), обладающие свободным неспаренным электроном. Наличие 

неспаренного электрона в молекуле придает ей как высокую реакционную способность, так и 

специфические магнитные свойства. Это позволяет при создании соответствующих 

резонансных условий наблюдать переходы электрона с одного энергетического уровня на 

другой методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Чувствительность метода 

ЭПР при регистрации радикалов достигает 10-7-10-9 моль/л или 10-5 -10-7 г/л. 

Исследования свойств стабильных нитроксильных радикалов показали, что они 

отвечают практически всем требованиям, предъявляемым к индикаторам движения пластовой 

жидкости. Кроме того, существует возможность использования радикалов различной структу-

ры. Вид исходной структуры радикалов определяет его свойства. Варьируя исходной 

структурой стабильных радикалов, можно получить индикаторы, растворимые только в воде, 

только в нефти или одновременно в нефти и воде. Применение на промыслах получили такие 

индикаторы, как флюоресцин и роданистый аммоний. Роданистый аммоний NH4ONS не 

адсорбируется породами, стабилен в воде с любым рН, легко определяется в исследуемых 

пробах при минимальной концентрации. Применение метода меченых веществ - индикаторов 

- следует считать особенно эффективным при площадных системах заводнения, когда каждая 

добывающая скважина окружена нагнетательными. Появление воды в добывающей скважине 

в этом случае может быть связано с ее подходом от любой из соседних нагнетательных 

скважин. Выяснить фактическое направление движения потоков и установить, какая из 

нагнетательных скважин привела к обводнению, можно с помощью меченых веществ, 

вводимых в закачиваемую воду [2]. 
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Необходимо подчеркнуть, что метод меченого вещества - один из наиболее трудоемких 

и поэтому на практике применяется в довольно ограниченных масштабах, не всегда 

соответствующих его эффективности. 

Для контроля за характером заводнения продуктивных пластов, направлением 

фильтрационных потоков и т. п. успешно применяются гидрохимические методы, основанные 

на исследовании стабильных й нестабильных компонентов, содержащихся в попутной воде, 

добываемой вместе с нефтью. 

В большинстве случаев нагнетаемая вода существенно отличается до своему 

химическому составу от пластовой, поэтому обычный химический анализ попутной воды с 

определением содержания ее естественных компонентов часто' может дать ценную 

информацию об источниках поступления воды в добывающие скважины и о путях ее движения 

по пластам. [2] 

Анализ проводится по тем же пробам, которые отбираются для установления 

обводненности. В пробах определяют минерализацию, плотность и характерные компоненты 

химического состава попутной воды. 

Гидрохимический метод контроля по естественным компонентам на нефтяных 

месторождениях наиболее эффективен при применении законтурного (приконтурного) 

заводнения и при любом заводнении истощенных пластов, обводненных пластовой водой во 

время их разработки на естественном режиме. Для оценки количественных соотношений 

долей, закачиваемой и пластовой вод в попутной воде, предварительно проводят лабораторные 

опыты по смешиванию этих вод и определению количественного содержания характерных 

компонентов в этих смесях. В качестве наиболее уверенных естественных индикаторов для 

определения пропорций смешивающихся вод следует использовать самые стабильные 

компоненты их состава, не вступающие в реакции с образованием твердых или газообразных 

веществ. Такими компонентами являются ионы хлора, натрия, микрокомпоненты. 

Гидрохимический метод применяется при заводнении истощенных и ранее 

обводнявшихся пластовой водой залежей в Азербайджане. На основе тщательного контроля за 

составом попутной воды выяснено проникновение закачиваемой воды в различные участки 

залежей и оценена скорость ее перемещения. В сочетании с другими геолого-промысловыми 

материалами эти данные использовались для выравнивания фронта закачки, в результате чего 

был получен прирост добычи нефти и сокращена обводненность продукции. 

При законтурном заводнении пресной рбчной водой нефтяных залежей Урало-

Поволжья с высокоминерализованными пластовыми водами для контроля за подходом 

нагнетаемой воды обычно используют простейшие показатели - естественные индикаторы: 

плотность, Минерализацию и содержание хлора. 

Широкое распространение получил гидрохимический метод на Нефтяных 

месторождениях Чечни и Ингушетии. Благодаря опытам по смешиванию различных 

пластовых и закачиваемых вод выявлены стабильные  компоненты-индикаторы  состава  

смешивающихся  вод, составлены карты распространения пресных закачиваемых вод и 

вычислены скорости их перемещения, удовлетворительно совпадающие со скоростью 

перемещения радиоактивных изотопов, введенных в закачиваемую воду на тех же участках, 

что подтвердило правомерность использования гидрохимического метода по естественным 

компонентам вод. 

В некоторых случаях для гидрохимического контроля заводнения продуктивных 

пластов кроме стабильных компонентов их состава можно использовать и нестабильные 

компоненты, в частности, сульфат-ион. Увеличенное его количество в попутной воде по 

сравнению с нагнетаемой и пластовой водами может свидетельствовать о подходе нагнетаемой 
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пресной воды, оказывающей выщелачивающее действие на сульфатные породы пласта, или же 

о поступлении в залежь посторонних вод по плоскостям тектонических нарушений. 

В качестве индикатора могут использоваться и другие естественные компоненты 

природных вод. Например, четко выявляемым элементом-индикатором некоторых пластовых 

вод является радий. Для тех месторождений, где в пластовых приконтурных водах содержится 

повышенное количество закономерно распределенного изотопа радия (226Ка), в процессе 

разработки и подъема ВНК содержание этого элемента в добываемой продукции снижается, 

он может быть использован для контроля за перемещением ВНК. 

Данный способ дает возможность в течение некоторого промежутка времени получать 

информацию о ВНК в работе тех скважин, где ВНК уже прошел (в том числе по законтурным 

наблюдательным скважинам).  

В настоящее время разработано и применяется на практике значительное количество 

различных методов контроля заводнения продуктивных пластов. К их числу относятся прямые 

методы, такие, как контроль по данным о динамике обводнения скважин, гидрохимические и 

промыслово-геофизические, а также косвенные, основанные на систематизации и обобщении 

различной геолого-промысловой информации. При контроле заводнения многопластовых 

объектов доминирующая роль отводится методам промысловой геофизики. Контроль по 

данным обводнения скважин предусматривает определение границ внедрения воды в залежь 

на основании систематического наблюдения за динамикой обводнения добывающих скважин. 

Этот метод наиболее простой и не требует применения специальных приборов. 

Появление воды, вытесняющей нефть, в ранее безводных добывающих скважинах 

может означать следующее. Если скважина расположена в водонефтяной зоне залежи и в ней 

перфорирована только верхняя нефтенасыщенная часть пласта, начало ее обводнения обычно 

связано с подъемом ВНК и примерно совпадает с моментом, когда поверхность текущего ВНК 

достигла нижних перфорационных отверстий. Однако следует учитывать, что в случае 

монолитного пласта из-за разрушения глинистой корки между пластом и закаленным 

цементным камнем или из-за конусообразования появление воды в скважине может 

произойти, когда текущий ВНК еще находится ниже перфорационных отверстий на 2-4 м. 

Для определения положения, текущего ВИК в пределах интервала перфорации по 

данным о доле воды в продукции скважины предложены различные формулы и эмпирические 

зависимости. Однако точность количественных определений положения ВНК этим способом 

довольно низка. Причем она увеличивается при соотношении вязкостей нефти и воды, близком 

к 1, и резко снижается при увеличении этого соотношения. Поэтому показателями 

обводненности скважин следует пользоваться лишь для качественных суждений: если 

обводненность низкая, значит текущий ВНК находится в нижней части интервала перфорации, 

а если высокая - ближе к верхней части. 

Появление пластовой воды в скважине, расположенной во внутреннем контуре 

нефтеносности залежи, указывает на то, что текущий внутренний контур в районе этой 

скважины переместился, и теперь она оказалась в водонефтяной зоне. Зная моменты 

прохождения текущего внутреннего контура через разные скважины, можно фиксировать его 

положение на разные даты и определять скорость перемещения на различных участках залежи. 

Переход скважины на работу чистой водой (полное обводнение) указывает на 

прохождение через эту точку залежи текущего внешнего контура нефтеносности. На практике 

этот момент фиксируется с некоторой долей приближенности, поскольку добывающие 

скважины обычно отключаются (прекращается их эксплуатация) при обводненности 96-98%. 

Метод контроля по обводненности скважин полезно комплексировать с 

гидрохимическим методом, основанным на наблюдении за изменением химического состава 

воды, добываемой вместе с нефтью. Особенно это важно на залежах, где вытеснение нефти 
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происходит как за счет пластовой воды в результате подъема ВНК и продвижения контуров 

нефтеносности, так и за счет пресной закачиваемой воды. 

Данные о начале обводнения скважины закачиваемой водой, обычно отличающейся по 

своему химическому составу от пластовой, дают возможность достаточно уверенно 

фиксировать подход передней границы фронта нагнетаемой воды. Однако при этом нельзя 

судить, по какой части мощности пласта закачиваемая вода подошла к добывающей скважине, 

а какая часть пласта на эту дату осталась нефтенасыщенной. 

Применяя методы контроля по обводнению скважин, всегда следует иметь в виду, что 

появление воды может быть связано не только с технологическими причинами - заводнением 

пластов, но и с техническими - некачественное цементирование, негерметичность колонны и 

др. Поэтому для анализа следует привлекать только те данные по обводненности, которые 

получены по-технически исправным скважинам, в которых исключена заколонная 

циркуляция. 

Использование данных об обводнении скважин для контроля заводнения 

многопластовых объектов значительно менее эффективно, чем однопластовых. Ими можно 

пользоваться лишь в том случае, если точно известно, в какой из пластов многопластового 

объекта внедрилась вода. Если же в скважине воду дают два или большее число пластов, то 

информация по этой скважине об ее обводнении для целей контроля оказывается мало 

пригодной. Поэтому в многопластовых объектах система контроля заводнения пластов 

основывается на других моделях, преимущественно промыслово-геофизических. 

Промыслово-геофизические методы, используемые для контроля заводнения пластов в 

скважинах, можно разделить на две большие группы: электрометрические и другие виды 

исследований в открытом стволе новых скважин при бурении, дающие информацию о 

насыщенности пластов лишь на одну дату, и радиометрические, проводящиеся в обсаженных 

неперфорированных скважинах, позволяющие получать информацию на разные даты. 

Методы электрометрии обычно применяют в открытых стволах при бурении резервных, 

оценочных и других скважин, которые в более или менее значительном количестве бурятся на 

III и IV стадиях разработки после скважин основного фонда. Этими методами можно наиболее 

эффективно определить, чем насыщен на дату бурения скважины каждый из пластов объекта 

разработки: нефтью, газом, пластовой минерализованной или закачиваемой пресной водой. 

 

 
 

Рисунок 1 - Пример определения текущего ВНК по данным электрометрии 

Пласты: 1-нефтенасыщенные, 2-заводненные закачиваемой водой, 3-водонасыщенные 
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Эффективность методов электрометрии определяется относительно большой глубиной 

исследования (от 2 до 30 диаметров скважины) и возможностью проведения исследований при 

наличии низкоминерализованных пластовых и закачиваемых вод с минерализацией 

растворенных солей до 10 г/л. Наиболее часто применяют боковое каротажное зондирование 

(БКЗ) с комплексом последовательных градиенте зондов. С целью исключения влияния зоны 

проникновения в пласт фильтрата промывочной жидкости используют градиент-зонды 2 м и 

более, обладающие достаточно большим радиусом исследования. На диаграмме кажущихся 

сопротивлений (КС) последовательных градиент-зондов ВНК отбивается в области перехода 

от максимальных зна-Я чений в нефтенасыщенной части пласта к низким значениям в водо-

насыщенной части того же пласта .Эффективность определения текущего ВНК методами 

электрометрии существенно повышается при комплексировании их с индукционным методом. 

Применение индукционного метода наиболее эффективно для исследования пород 

сравнительно низкого сопротивления при отсутствии проникновения в пласт фильтрата 

промывочной жидкости или при повышающем сопротивлении проникновения в интервале 

коллекторов [3]. 

При разработке залежи с заводнением пресной водой часто невозможно разделить по 

удельному сопротивлению нефтяные пропласт-ки и пропластки, обводнившиеся пресной 

водой. В этом случае положительные результаты получены при совместном применении 

электрометрии и волнового диэлектрического метода (разновидность индукционного метода). 

Пропластки, обводненные пресной водой и нефтенасыщенные, разделяются по величине их 

диэлектрической проницаемости е, которая составляет для нефти 5-10, а для пресной воды 14-

20 отн. ед. 
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Аннотация. Сложность геологического строения, фильтрационная неоднородность 

продуктивных пластов, аномальные свойства нефти обуславливает преждевременный прорыв 

нагнетаемой воды по наиболее высокопроницаемым участкам залежей. В связи с этим, 

воздействия на призабойную зону скважин, с целью выравнивания профиля приемистости 

нагнетательных скважин, изоляции обводненных интервалов пластов, являются одним из 

элементов совершенствования систем разработки. В работе приводятся результаты анализа 
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применения потокоотклоняющей технологии на месторождении Узень. Проведен анализ 

эффективности технологии с применением различных полимерных композиций. 

Ключевые слова: залежь, пласт, воздействие, потокоотклоняющая технология, 

полимерные композиции, нагнетательные скважины, добывающие скважины. 

 

Длительная эксплуатация залежи, чередование зон пласта с высокими и ухудшенными 

фильтрационно-емкостными свойствами, обусловленное неоднородностью пласта, 

деформация системы разработки из-за простоев и бездействия скважин предопределили 

избирательное продвижение воды по наиболее проницаемым пропласткам. Для 

перераспределения движения фильтрационных потоков воды в коллекторах и увеличения 

охвата заводнением, необходимо применение технологий, обеспечивающих этот процесс [1,2].  

Одним из максимально эффективных и перспективных методов стабилизации добычи 

нефти являются физико-химические технологии, основанные на применении закачки 

полимерных композиций. Следует отметить, что как в отечественной, так и в зарубежной 

научно-технической литературе освещены многие аспекты применения полимеров в добыче 

нефти [3,4]. Особенно широко используются полимеры для загущения закачиваемой в пласт 

воды, повышения нефтеотдачи, снижения водопритока в обводнившихся эксплуатационных 

скважинах и выравнивания профиля приемистости в нагнетательных скважинах.   

Приведем результаты анализа применения потокоотклоняющей технологии (ПОТ) на 

месторождении Узень. Технология осуществлялась с использованием полимерных 

композиций: СПС, ВГДС (водогельдисперсный состав), Силином, ЭМКО, Поликар, POLY-T-

101, Алкофлад, FP-307. Данная технологиябыла проведена за шесть лет в 341 нагнетательных 

скважин. Проведен анализ эффективности технологии сприменением различных полимеров. 

Как следует из представленных промысловых данных [5], в целом за анализируемый период 

на нагнетательных скважинах приемистость снизилась в среднем с 516 до 350 м3/сут.   

Максимальное снижение приемистости наблюдается от применения на скважинах 

реагентов: Алкофлад (снижение приемистости на 388м3/сут), FP-307 (снижение приемистости 

на 284 м3/сут) и Силином (снижение приемистости на 187 м3/сут). 

В результате внедрения потокоотклоняющейтехнологии полимерные композиции 

адсорбируются на породе, изменяя тем самым структуру порового пространства, вследствие 

чего снижаются фильтрационно-емкостные характеристики и увеличивается фильтрационное 

сопротивление высокопроницаемого промытого интервала пласта. Это приводит к 

перераспределению фильтрационных потоков с подключением в активную разработку 

слабодренируемыхнизкопроницаемыхпропластков. 

Оценка эффективности применения технологии проведена по изменению 

технологических параметров работы реагирующих добывающих скважин. Проведен анализ 

работы 1149 реагирующих добывающих скважин, из них на 644 получена технологическая 

эффективность – дополнительная добыча нефти на скважину в среднем составила 2,8 т/сут, 

обводненность в среднем снизилась на 5 %. Накопленная дополнительна добыча нефти от 

проведения работ в целом составила 315,61 тыс.тонн. 

Проведен сравнительный анализ эффективности технологии ПОТ с применением 

вышеперечисленных полимерных композиций. Результаты представлены в таблице 1 [5]. 

Как следует из представленных данных, максимальная дополнительная добыча по 

реагирующим скважинам получена от применения закачки СПС -4,3 т/сут, обводненность 

снизилась на 7 %. 

 Минимальная дополнительная добыча по реагирующим скважинам получена при 

закачке состава на основе Силином - дополнительная добыча нефти составила в среднем 0,7 

т/сут, обводненность снизилась на 2 %. 
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В результате использования в технологии ПОТ реагентов ВГДС, ЭМКО, FP-307, POLY-

T-101, Алкофлад, Поликар дополнительная добыча нефти на 1 реагирующую скважину 

изменяется от 1,7 до 4 т/сут, обводненность снизилась от 2 до 6%. 

 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа  

 

Реагент

ы 

Кол-

во 

нагн.

скв. 

Qпр,м3/сут 

Количество 

реагирующих 

добывающих 

скважин 

Дополнит.

добыча 

нефти на 

скв. 

Снижени

е 

обводнен

-ности,% 

Накопленна

я дополнит. 

добыча 

нефти, 

тыс.т. до 
посл

е 
всего 

с 

эффек

том 

т/сут % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СПС 132 545 450 522 287 4,3 42 7 59 

ВГДС 3 479 321 8 4 4,0 38 6 1,40 

Силином 3 767 580 10 4 0,7 16 2 0,13 

ЭМКО 18 408 319 76 40 3,0 44 8 8,37 

FP-307 50 559 275 187 103 1,9 32 4 59,21 

POLY-T-

101 
20 444 317 110 62 2,2 33 3 40,41 

Алкофла

д 
3 547 159 14 6 1,7 28 2 3,71 

Поликар 50 351 281 222 138 2,9 37 5 85,16 

Всего 279 516 350 1149 644 2,8 35 5 315,61 

 

На основе результатов анализа эффективности применения полимерных композиций 

рекомендуется продолжить данную технологиюна месторождении Узень и применять на 

других месторождениях с целью снижения обводнённости добываемой продукции, 

увеличения добычи нефти и повышения нефтеотдачи пласта. 
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Аннотация. Исследован влияние ингибиторакоррозии против соле- и 

парафиноотложений. Определена растворимость солей из коллектора ЗУ-103. 

Ключевые слова: ингибитор, солянокислотная обработка, коррозия. 

 

Борьба с солеотложениями на поверхности нефтепромыслового оборудования связана 

с проблемами их прогнозирования, предупреждения, контроля и удаления. 

Известен ряд способов борьбы с солеотложениями:  

а) обработка добываемой жидкости раствором гексаметафосфата натрия, который 

предотвращает выделение углекислых солей кальция; 

б) кислотная обработка (соляной и плавиковой кислотой) солевых отложений; 

в) использование химических реагентов – ингибиторов отложения солей. 

Устранение пробок магния и его гидроксида в скважинах, а также пластах 

осуществляют солянокислотной обработкой. Сущность процесса основана на способности 

магния и его гидроксида взаимодействовать с соляной кислотой [1]. 

Образующаяся соль МgС12 хорошо растворима в воде. Таким образом, пробки магния 

и его гидроксида, при условии обеспечения ввода соляной кислоты в зону пробки, 

ликвидируются. 

Карбонатные отложения с внутренней поверхности труб также удаляют путем 

промывки их соляной кислотой через каждые 3 месяца. Однако солянокислотная обработка без 

добавления ингибитора коррозии не обеспечивает полного удаления отложений и приводит к 

разъеданию труб. 

Как уже выше сказано, по месторождению Узень преобладает содержания (выше 60%) 

карбонатных и сульфатных солей.    

Интенсивное отложение солей было обнаружено в коллекторах ЗУ НГДУ-2 ПФ «ОМГ». 

Из указанного объекта добычи нефти были отобраны пробы солей для определения 

химического состава и выявления возможности растворения минеральных солей в различных 

кислотах с добавлением и без добавления ингибиторов коррозии.  

Внешний вид и агрегатное состояние отобранной пробы из коллекторов ЗУ НГДУ-2 ПФ 

«ОМГ» приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Пробы из коллекторов ЗУ НГДУ-2 ПФ «ОМГ» 

 

Место отбора пробы Внешний вид и агрегатноесостояние отобранных проб 

КоллекторЗУ-103 

Проба имеет темно-сероватый оттенок, наблюдается присутствие 

нефти (АСПО). При внешнем воздействии (легкий стук) частично 

разлагается на мелкие частицы. 

 

Процесс формирования химического состава попутных вод часто сопровождается 

образованием нерастворимых осадков, которые откладываются как в порах пластов, так и в 

промысловом оборудовании, создавая большие осложнения для добычи нефти. Такие осадки 

в основном состоят из карбонатов и сульфатов кальция, а также сульфатов бария. Так, солевые 

отложения обнаруженные на участке замерной установки ЗУ-103 (тройник) с  коллектора 

159х8мм показывают на то, что они состоят в основном из ароматических непредельных 

углеводородов, сернистых соединений, асфальтенов, парафинов и смол, но существенное 

влияние на кристаллизацию солей оказывают асфальтены и смолы. Такое действие 

объясняется их способностью адсорбировать на своей поверхности ионы солей и превращаться 

в центры кристаллизации. В среднем каждые 2 месяца забивается отверстие трубопровода до 

20 мм отложением солей, в результате чего приходится вскрывать ЗУ и очищать со стенок 

трубопровода солевые отложения. Результаты физико-химического анализа отобранной пробы 

солевого отложения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Качественные и количественные показатели химического анализа 

отобранной пробы солевого отложения с тройника ЗУ-103 на НГДУ-2 

 
№ Ед. 

из

м 

Растворимая часть в воде Нерастворимая часть в 

воде   

Сод.

вод

ы 

Нефт. 

прод.  

Ca
2+ Mg2+ Na+, 

K+ Cl- SO4
2- 

HCO

3
- FeS 

CaCO3

, 

MgCO

3 

BaS

O4 
SiO2 

1 мг 
1,

92 
0,72 

13,5

0 

6,

71 

21,7

0 
0,12 

69,

0 
730,0 

2110

,0 

6804,

0 

145,

0 
85,0 

2 % 0,45 7,99 89,14 1,45 0,85 

 

Из данной таблицы видно, что основная часть солевого отложения 89,14% состоит из 

нерастворимой части в воде (FeS, CaCO3, MgCO3, SiO2, BaSO4). Сульфат бария показывает из 

себя плотный и твердый осадок и борьба с ним представляет наибольшие трудности. Как 

правило, баритовые осадки в нефтепромысловом оборудовании обладают повышенной 

радиоактивностью. Это обусловлено наличием радиоактивных изотопов радия 226Ra и 228Ra, 

которые обычно ассоциируются в подземных водах с барием. В осадок выпадает 

радиоактивный радиобарит Ba (Ra)SO4. в то же время это обстоятельство накладывает особую 

ответственность на соблюдение мер безопасности при эксплуатации труб и другого 

оборудования, в которых возможно накопление баритовых отложений. 

Смешивание несовместимых вод на промысле может происходить в системе 

транспортировки, сбора, подготовки и утилизации попутных вод, если в одно водовод 

подаются воды из разных продуктивных горизонтов и пластов, или при смешивании вод, 

добытых вместе с нефтью из разных пластов одного месторождения. Как раз такую картину 

мы и наблюдаем на тройнике ЗУ-103.  
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Поэтому закачиваемые воды могут сильно обогащены сульфатами, что делает их 

несовместимыми с барий-содержащими пластовыми водами в очень большом диапазоне 

смешивания. Использование для закачки морской или любой маломинерализованной воды, 

обогащенной сульфатами, в этих условиях почти приводит к выпадению баритовых осадков. 

Современная теория кристаллизации из водно-солевых растворов основана на том, что 

фазовые превращения в них начинаются в определенных местах (участках) и от них 

распространяются. Возникновение таких участков названо зародышеобразованием. Как 

правило, зароды кристаллов возникают преимущественно на границах раздела фаз, 

кристаллизация может быть вызвана загрязнениями водно-солевой системы, в частности 

различного рода механическими примесями. Также существенное влияние на механизм 

солеотложений оказывает также режим движения газожидкосной смеси, фазовые превращения 

компонентов смеси и их распределение по сечению труб. Выделяющиеся из жидкости при 

давлении ниже давления насыщения пузырьки газа появляются в первую очередь не в объеме 

жидкости, а на стенках оборудования (трубопровода), что ведет к образованию 

многочисленных границ раздела фаз «твердое тело – газ – жидкость» и способствует 

зарождению и росту кристаллов солей [2].  

В лабораторных условиях были исследованы влияния на растворимость солей из 

коллектора ЗУ-103 ПФ «ОМГ» химических реагентов соляной и их смесей с плавиковой 

кислотой. 

Для растворения этих солей были приготовлены кислотные растворы следующего 

состава (таблица 3): 

 

Таблица 3 – Состав соляной и их смесей с плавиковой кислотой с ингибированием для 

растворения солей из коллектора ЗУ-103 

 

№ состава Состав Объемы, мл 

1 Соляная кислота, 26%; 50 

Инипол АД 32К; 3 

Техническая вода 47 

2 Соляная кислота, 26%; 50 

Ранскейл 2870 К; 3 

Техническая вода 47 

3 Соляная кислота 26%; 50 

Плавиковая кислота, 35%; 8,6 

Инипол АД 32К; 3 

Техническая вода 38,4 

4 Соляная кислота 26%; 50 

Плавиковая кислота, 35%; 8,6 

Ранскейл 2870 К; 3 

Техническая вода 38,4 

 

Глинокислоту, смесь соляной (HCl) и плавиковой кислот (HF) применяют для 

обработки эксплуатационных скважин, продуктивные горизонты которых сложены 

песчаниками или песчано-глинистыми породами, а также для удаления глинистой корки со 

стенок скважины.  
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Для проведения лабораторных исследований предварительно были отобраны 

камнеобразные, твердые формы образовавшихся солей массой 10 г и прилили приготовленные 

составы кислот. Результаты исследования приведены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Влияния соляной и их смесей с плавиковой кислотой на растворимость 

солей из коллектора ЗУ-103, время выдержки 2 часа  

 

№ 

состава 

Исходная масса 

пробы, до 

растворения, г 

Остаточная масса пробы, 

после растворения, г 

Растворимост

ьпробы, % 

1 10 9,4 6 

2 10 9 10 

3 10 2,5 75 

4 10 0,8 92 

 

Полученные данные из таблицы 4 показывают, что проба солей с коллектора ЗУ-103 

хорошо растворяется в глинокислотном растворе (№4 состав), где растворимость составляет 

92%. Растворимость солей в составе №4 превышает чем в составе №3. Это объясняется 

действием ингибитора солеотложения. Ингибитор Инипол АД 32К уступает по растворению 

солей ингибитору Ранскейл 2870 К. Ингибитор Инипол АД 32К предназначен для 

предотвращения образования карбонатных солей. Активный компонент ингибитора Ранскейл 

2870 К состоит из фосфатированныхоксиэтилированных эфиров многоатомных спиртов, 

которые предназначены для предотвращения образования сульфата бария.  

В соляной кислоте проба солей мало растворяется (6-10%).  

В дальнейшем были изучены кинетика растворимости пробы солей в кислотных 

растворах. Результаты исследования приведены в таблице 5 и рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Кинетику растворимости солей из коллектора ЗУ-103 

1 – состав №1; 2 – состав №2; 3 – состав №3; 4 – состав №4. 
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Таблица 5 – Влияние состава кислот на кинетику растворимости солей из коллектора 

ЗУ-103 

 

№ состава Кинетика растворимости, г 

15 мин 30 

мин 

45 мин 60 мин 90 мин 120 мин 

1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 

2 0,2 0,5 0,9 1,0 1,0 1,0 

3 0,9 3,5 4,9 7,5 7,5 7,5 

4 2,5 5,6 8,9 9,2 9,2 9,2 

 

Из рисунка 1 видно, что максимальная скорость растворения всех кислотных составов 

составляет 60 минут. После 60 минут реагирования кислотный раствор пассивируется во всех 

составах.   

Для определения коррозионных свойств водных растворов образовавшихся солей были 

использованы гравиметрический метод, с учетом реальных условий нефтепромысла, где 

обеспечена температурный нагрев 45-550С, проточное перемешивание 500-1000 об/мин,  

интенсивный контакт металлической пластинки (сталь марки 20) с агрессивной средой в 

объеме 250 мл, взвешивание массы пластинки на аналитических весах, с точностью до 

четвертого знака (до 0, 0001 мг).  

Для проведения лабораторных исследований образцы из сталей марки 20 

предварительно были изготовлены из материала стальных труб марки 20, в виде пластинок с 

размерами 1,99х2,0х1,5 и 2,0х2,0х1,5. Основная характеристика и химический состав стали 

марки 20 получены соответственно по данным сертификата качества №4/515 Н-0601101. 

Применяемый как образец, сталь марки 20 изготовлен из материала бесшовных, 

горячедеформированных, с механической фаской стальных труб. Химический состав стали 

марки 20 можно представить по следующему: С - 0,22; Mn - 0,51; Si - 0,21; S - 0,029; P - 0,011; 

Cr - 0,02; Ni - 0,01; Cu - 0,01 (%).  

Результаты исследования по определению коррозионной агрессивности водных 

растворов образовавшихся солей приведены в таблице 6.   

 

Таблица 6 – Коррозионная агрессивность водных растворов образовавшихся солей из 

тройника ЗУ-103 на НГДУ-2 

 

№ Наименованиепробы Скорость коррозии, 

г/м2 * час 

Скоростькоррозии, 

мм/год 

1 Водный раствор исходной 

пробы 

4,68 5,26 

2 Исходная проба с 

добавлением ингибитора 

Инипол АД 32К 

1,39 1,55 

3 Исходная проба с 

добавлением ингибитора 

Ранскейл 2870 

0,18 0,20 

 

Полученные данные из таблицы 6 показывают, что образовавшийся соль из коллектора 

ЗУ-103 при растворении в воде становится коррозионно-активным и в результате создает 

коррозионное разрушение металлической пластинки (сталь марки 20), где скорость коррозии 
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составляет 5,26 мм/год. При добавлении ингибиторов Инипол АД 32К и Ранскейл 2870 

скорость коррозии уменьшается до 1,55 и 0,2 мм/год, соответственно.  

Анализируя результаты лабораторных исследований, можно заключить, что 

применение кислотных растворов с добавлением ингибиторов коррозии, можно применять при 

обработке оборудовании и трубопроводов для удаления образовавшихся минеральных солей, 

где растворимость минеральных солей и скорость коррозии (сталь марки 20) составляют 75-

92% и 0,2-1,55 мм/год, соответственно. 
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Наиболее эффективным и широко используемым методом воздействия на призабойную 

зону пласта для увеличения или восстановления продуктивности добывающих и приемистости 

нагнетательных скважин является кислотная обработка скважины. Важным и наиболее 

ответственным этапом проектирования технологии кислотной обработки является выбор 

технологической жидкости процесса. Успешность обработки продуктивного пласта во многом 

зависит от сочетаемости подобранной кислотной композиции и минералогического состава 

обрабатываемого интервала, так как химические реакции, лежащие в основе кислотной 

обработки терригенного коллектора, являются ключевым фактором данного геолого-

технического мероприятия. 

Наиболее широко применяемым кислотным агентом для обработки терригенных 

коллекторов является грязевая кислота, которая представляет собой смесь соляной и 

фтористоводородной кислот. Однако реакции плавиковой кислоты с силикатами, в частности 

с глинистыми минералами, сопровождаются образованием малорастворимых и 

нерастворимых соединений (фторсиликаты и фторалюминаты щелочных и щелочноземельных 

металлов, студенистый гель гидроксида кремния, гидроксид железа III), которые при 

достижении критической концентрации или по мере нейтрализации кислоты (снижения pH 

рабочего раствора) выпадают в осадок. Нежелательные осадки способны приводить к 

кольматации пор пласта, что может оказаться причиной резкого снижения продуктивности 
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добывающей скважины. Высокая карбонатность терригенных пластов также ограничивает 

применение фторсодержащих кислотных составов из-за осадка фторида кальция, 

образующегося при взаимодействии плавиковой кислоты с минералами-карбонатами.  Таким 

образом, применение грязевой кислоты в обработках заглинизированных  и 

высококарбонатных терригенных коллекторов сопряжено с различными трудностями, 

осложняющимися также ее токсичностью и высокой коррозионной активностью. В связи с 

этим целью данной работы являлось исследование эффективности воздействия различных 

кислотных систем на горную породу терригенных коллекторов для определения возможности 

замены грязевой кислоты на более эффективные технологические жидкости и разработки 

рекомендаций по выбору оптимальной кислотной композиции на основе минералогического 

состава обрабатываемого интервала [1]. 

В большинстве случаев под терригенными коллекторами понимают коллекторы, 

сложенные песчаниками, которые в свою очередь сцементированы глинами и карбонатами. 

Коллекторские свойства терригенных пород изменяются в широких пределах как по латерали, 

так и с глубиной: величина пористости составляет 5-35%; проницаемость – 0,1-3000 мД. На 

величину пористости песчано-алевролитовых коллекторов влияют состав пород, медианный 

размер зерен, наличие и содержание карбонатно-глинистого цемента, степень 

отсортированности осадков, их уплотнение и преобразование [2]. По геолого-геофизическим 

параметрам различаются в основном три литотипа коллекторов: песчаники, алевролиты и 

глинистые алевролиты. Они содержат:20-70% обломков кварца;25-60% полевых шпатов;1-

10% слюд;1-35% пород разного состава; до 2% акцессорных минералов (минералы-

включения);3-40%  глинистого и 0-20% карбонатного цемента.   

Эффективность процесса воздействия кислотного состава на терригенную породу 

определяли полнотой взаимодействия кислотных систем с породой по растворяющей 

способности, установленной гравиметрическим методом.  Полученные значения общей 

растворимости при температуре 20оС представлены в табл. 1, а при повышенной температуре 

– в табл. 2.   

 

Таблица 1 – Общая растворимость образцов горной породы различными кислотными 

составами, % мас. (20 0С) 

 

№ образца породы Кислотный состав 

12% HCl 12% HCl + 3% HF 

1 15,17 36,40 

2 17,91 39,96 

3 21,21 40,30 

 

Таблица 2 – Общая растворимость образцов горной породы различными кислотными 

составами,  % мас. (60 0С) 

 

№ образца породы Кислотный состав 

12% HCl 12% HCl + 3% HF 

1 14,82 37,12 

2 18,47 40,63 

3 21,15 40,98 
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Экспериментальные исследования показывают, что общая растворимость терригенных 

пород при 20 и 80оС в течение заданного времени имеет практически одинаковые значения, 

что указывает на возможность проведения оценки общей растворяющей способности 

кислотного состава либо при 20оС в течение 24 часов, либо при 80оС в течение 6 часов. 

По результатам исследований кислотные составы можно расположить в следующем 

порядке возрастания растворяющей способности: соляная кислота (12 % мас.), грязевая 

кислота. В данном ряду наблюдается закономерная работа различных кислот, входящих в 

состав кислотных композиций, по отношению к компонентам терригенного коллектора как 

при 20оС, так и при 80оС. Наибольшей общей растворяющей способностью обладает грязевая 

кислота, а наименьшей – рабочий раствор соляной кислоты. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гайворонский И.Н., Леоненко Г.Н., Замахаев В.С. Коллекторы нефти и газа Западной 

Сибири. Их вскрытие и опробование. – М.: ЗАО «Геоинформмарк», 2000. – 364 с.  

2. Харламов К.Н., Андреев О.В., Киселев К.В. Изучение химизма взаимодействия 

кислотных растворов с горной породой низкопродуктивных залежей нефти // Известия вузов. 

Нефть и газ. – 2005. – №1. – С. 19-24. 

 

УДК 622.276.75 

 

МҰНАЙ КЕН ОРЫНДАРЫН ИГЕРУДІҢ СОҢҒЫ САТЫСЫНДАҒЫ ҰҢҒЫНЫ 

ПАЙДАЛАНУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚИЫНДЫҚТАРДЫ ТАЛДАУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 

Нуршаханова Л.К., Төрешова А.С. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Андатпа. Жетібай кен орнының мысалында штангалы сорғы қондырғылары мен 

жабдықталған ұңғылар қорының жұмыс жағдайына және негізгі жөндеу түрлерінің 

құрылымына талдау жүргізілді. Өндіру ұңғыларының жұмысын қиындататын негізгі 

факторлар анықталды, олар негізінен өндірілген сұйықтықта судың көп мөлшерлігіне 

байланысты болып табылады. 

Түйінді сөздер: игеру, пайдалану, ұңғы, өндіру, жөндеу, мұнай, талдау, асқынулар. 

 

Қазіргі уақытта Маңғышлақтағы бір қатар ірі мұнай кен орындары игерудің соңғы 

сатылық кезеңінде.Кен орнын игеру мен пайдаланудың әртүрлі кезеңдерінде мұнай өндірудегі 

асқынуларға байланысты маңызды жедел мәселелер туындады және жүйелі шешілді. Бүгінгі 

күнге дейін бұл асқынулар негізінен ұңғылардың сұйықтығы сулануы өте жоғары 

пайыздығымен байланысты. Терең сорапты қондырғылармен жабдықталған ұңғыларқорының 

шамамен 45% -ы қазіргі кездесулануы 85-98% аралығында жұмыс істейді. 

Сонымен қатар, кен орнын игерудің соңғы сатысында қабат энергиясының төмендуі 

өндіру ұңғымаларын дебиті тәулігіне 3,5 м3-ден аспайтын «өнімі төмен дебитті» санатқа 

ауыстырудың негізі болып табылады. 

Сулануы жоғары өнімі төмен дебитті ұңғылардың жұмысы жөндеуаралық уақыттың 

аздығымен сонымен қатар мұнайдыалудың өзіндік шығындардың жоғарылығымен 

сипатталады. 
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Өнімі төмен дебитті ұңғылардың жұмысын едәуір қиындататын факторларға асфальт-

шайырлы заттардың, жабдықтағы парафин мен тұздардың шөгінділері жатады [1]. Сорапты 

қондырғылармен жабдықталған ұңғылар өнімі төмен дебитті ұңғылар қорының едәуір бөлігін 

құрайды.Сонымен бірге мұндай ұңғылардың мұнай өндірісі жалпы өндірістің шамалы үлесін 

құрайды. 

Қазіргі уақытта салыстырмалы түрде өнімді ұңғылар қоры бойынша әлеуетті 

мүмкіндіктер толығымен іске асырылмай отыр. Бұл ұңғыны пайдаланудың оңтайлы 

технологиялық режимін орнатумен және мұнай өндіруді ынталандыру бойынша тиімді 

геологиялық-техникалық шараларды жүзеге асырумен де байланысты екендігі сөзсіз [2]. 

Жетібай кен орнында мұнай өндірудің негізгі әдісі – штангалы терең сорапты 

қондырғыларды қолданатын механикаландырылған әдіс. Талдау уақытында Жетібай кен 

орнының пайдалану қоры 914 ұңғыны құрады, оның 536-сы белсендіжұмыс жасап тұрғандар 

(барлығы терең сорапты). 

Мұнай өндірудің орташа дебиті тәулігіне 5,3 тонна. 

Негізінен кен орнында динамикалық деңгейлер 200-ден 800 м-ге дейін болады (бұл 

аралықта 351 ұңғыма динамикалық деңгейге ие, бұл пайдалану қорының 65% құрайды). 800 м-

ден астам динамикалық деңгей 107 ұңғыға орнатылды, бұл пайдалану қорының 20% құрайды. 

236 ұңғыда 20% -дан аз сулануымен пайдаланылады (пайдалану қорының 44% -ы), 108 

ұңғыда 20% -дан 60% -ғадейін, 68 ұңғыда 60 - 80% аралығында және 124 ұңғыда (23%) - 80-

100% -дан суланған. 188 ұңғы қондырмалы сорғы мен жабдықталған, бұл пайдалану қорының 

35% құрайды. 332 ұңғы құбыр сорғымен жабдықталған (сәйкесінше, пайдалану қорының 62%). 

Штангалы сорғы қондырғылары тиімділігінің негізгі және маңызды көрсеткіштерінің 

бірі – олар іске асыратын сорғының беру коэффициенті (Кпод). Жалпы жағдайда сорғыштың 

беру коэффициенті 0,6-дан 0,8-ге дейін болған кезде сорғыш өзек сорғы қондырғысының 

жұмысы қанағаттанарлық деп саналады. 

Сорғыштың беру коэффициенті 0,8-ден жоғары болғанда - ұңғылардың жұмысы 

әлеуетті мүмкіндіктердің толық іске асырылмауымен сипатталады, 1,0 шегінде немесе одан 

жоғары ағыны жартылай ағынды режимде жұмыс істейтін ұңғымаларға тән, ал 0,3-тен төмен 

болғанда - сорғының жұмысы қанағаттанарлықсыз деп саналады. 

Сорғылардың 80% -дан астамы 0,6-дан төмен ағынмен жұмыс істейді, ал тек 85 

ұңғымада сорғының шығыны 0,6-дан асады, өйткені төменгі саңылаулардағы қысым, ағынның 

төмен жылдамдығы және газдың әсерінен. 

517 жағдайдың 136 жағдайында 26% құрайды, сорғы қалыпты жұмыс істейді. Басқа 

жағдайларда сорғылар әртүрлі асқынулар мен жұмыс істейді немесе мүлдем жұмыс істемейді 

- 381 (73%). 

Сорғылардың жұмысындағы асқынулардың негізгі түрі – газдың әсер етуі мен 

байланысты асқынулар - 27%. Сорғы парафиннің әсерінен жұмыс істейді - 13 ұңғыма (2,54%). 

517 зерттеудің 73-інде сорғылар әртүрлі ағып кетумен жұмыс істейді. 

Зерттеулердіңжалпысанынапайызбен: қабылдаубөлігіндеағып кету - 1,7%, 

ағызубөлігіндеағып кету - 12,4%. 

Жер асты сорғы жабдықтарының 52,4% істен шығуы цилиндр-плунжер жұбының 

тозуымен байланысты болды. 

Бұл сорғының сапасының төмендігімен байланысты, атап айтқанда, тез тозатын 

хромдалған – азотталған плунжерлі жабынның орнына өндірушінің қолдануы. 

Ұңғының қайталанған жөндеу жұмысының көп мөлшері (шамамен 27,1%) сорғып лун 

жерін алуға байланысты. 
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Кептелудің басты себебі механикалық бөлшектердің поршень жұбының саңылауына 

енуі болып табылады: құм, қабыршақ, тұз шөгінділері (өндірілген өнімнің судың жоғары 

кесілуіне байланысты). 

Жер асты жабдықтарының 6,8% істен шығуы штанганың үзілістері мен айналып 

кетуімен байланысты. Штанганың дене бойындағы үзілуі ауыспалы жүктемемен жұмыс 

істеген кезде металдың шаршау сынуы салдарынан болады.Жер асты жабдықтарыны ң 

шамамен 13,5% істен шығуы құбырдың ағып кетуіне байланысты. 

Сорғыштың өзегін 50% -дан астам (кен орнындағы ұңғымалардың шамамен 70% -ы) 

кесіндісімен және кез-келген ағын деңгейімен жұмыс істеу барысында тұздардың және 

коррозияның зиянды әсерлері жоғарылайтын, майдың майлау қасиеттері төмендейтін, тұрақты 

эмульсиялар түзілетін, судағы мұнай құрылымы жасалатынын ескеру қажет. 

Сонымен қатар, сулану мөлшері 40-70% болғанда, гидродинамикалық қарсылық 

көбейеді, төзімділік төмендейді.  Мұның бәрі жабдықтың қарқынды тозуына әкеледі және 

терең сорапты сорғы қондырғысының тиімділігін төмендетеді. 

Кен орындарында мұнай өндірудің технологиялық процестеріндегі асқынулардың 

алдын алу және онымен күресу үшін жеткілікті тиімді шаралар қабылдануда. Кен орындағы 

негізгі күрделі факторлар – ұңғылардың түп аймағындағы, жерасты және жерүсті 

жабдықтарындағы түсетін парафин-тұз шөгінділері [3, 4]. 

Парафинді тұндырудан туындаған асқынулар кен орнының өнімді горизонтындағы 

мұнайдың қалыптан тыс қасиеттерімен анықталады, олар: 

• мұнай құрамындағы еріген парафин мен асфальт-шайырлы заттардың көп мөлшері; 

• майдың парафинмен қанығу температурасы бастапқы қабат температурасына тең 

немесе жақын; 

• құрылымның жоғарғы жағында мұнайға қанығу қысымы мен қабаттың бастапқы 

қысымы арасындағы шамалы айырмашылық; 

• қабаттың температурасы қабаттың кеуекті ортасында парафинмен майды қанықтыру 

температурасынан төмен дегенде, парафин майдан бөлініп шығуы мүмкін. 

Мәліметтер көрсеткендей, қарқынды парафиндануға ағыны төмен (тәулігіне 20 тоннаға 

дейін) және сулануы 50% дейін пайдаланып тұрған ұңғылар сезімтал. 
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ӘОЖ 502:504(045) 

 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЭКОЛОГИЯЛЫҚ  

ПРОБЛЕМАЛАРДЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН СЕБЕПТЕРІ 

 

Туркменбаева М. Б., Абишева Д. Б. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада қазіргі заманғы дүниежүзілік экологиялық проблемалардың 

мазмұны мен себептерін сараланып, халықтың экологиялық санасын қалыптастыруда 

адамдардың экологиялық этикасын тәрбиелеу және қазіргі заманғы ғылым жетістіктерінің 

негізінде адамдардың дүние жайлы ғылыми түсініктерін қалыптастыру мәселелері 

қарастырылған. 

Түйінді сөздер: экологиялық системалар, популяция, түр, биоценоз, биогеоценоз, 

биосфера, Күн сәулесінің энергиясы. 

 

Табиғат пен қоғам, адам арасындағы қайшылықтардың қайнар көзі қоғам мен табиғат 

дамуларының бір – біріне қарама – қарсы екі тенденциясында жатыр.  

Біріншіден, қоғам мен оның өндіргіш күштері дамыған сайын адамның табиғатқа 

«үстемдігі» арта түседі, ал екіншіден, бұл екеуінің арасында үйлесімсіздік туып, барған сайын 

шиеленісе береді.  

Табиғат құбылыстарының алуан түрлілігіне қарамастан, олардың бәрі өзара 

байланыста, қарым – қатынаста, яғни біртұтас бірлікте. Сол себепті де, егер адам табиғат 

құбылыстарының бір саласына әсер етіп, оны өзгертуге әрекет жасаса, онда ол сонымен іштей 

байланысты басқа жақтарының «тынышын бұзуы» мүмкін. Оны алдын ала байқау, болжау өте 

қиын. Мәселен, адам жер жыртып, егіс егіп, өзіне қажетті өнімді молайтуға әрекет жасағанда 

қате жіберсе, топырақтың үстіңгі құнарлы бөлігін жойып алуы мүмкін. ХХ ғасырдың 50 – 

жылдарының екінші жартысында, мәселен, Қазақстанның солтүстік облыстарындағы тың 

жерлерді жаппай жыртып тастап, тың игеру науқанын іске асырғанда, ол жерлерде көктемде, 

күзде болатын қатты желді ескермей, шаң боранға жол берді, сөйтіп топырақтың үстіңгі 

құнарлы бөлігін жел ұшырап кетті. Алдымен егістікті желден қорғайтын орман алқабын жасау 

қажет деген ғалымдардың ғылыми пікірімен партия басшылары санаспады немесе оңтүстік 

Қазақстанда мақта егістіктерін суғару агротехникасын бұзудың салдарынан топырақтың тұзы 

көбейіп, «сорланып» кетуі, сөйтіп егістікке жарамай қалуы, Өзбекстан, Қырғызстан және 

Түрікменстан республикаларында жаппай жаңа егістік жерлерді игеру саясаты Амудария мен 

Сырдария өзендерінің суының күрт азаюына әкелді, ал соның салдарынан Арал теңізінің 

құрғауы, сөйтіп оның айналасындағы неше жүз мыңдаған гектар жердің адам тұруға 

жарамайтын құм далаға айналуына алып келгендігі т.б. көптеген мысалдар адам әрекетінің 

табиғи ортаға тигізген зиянды нәтижесі болып табылады. Табиғаттың біртұтас диалектикалық 

сипатын адамның ескермеуі қоғам үшін де, табиғат үшін де орасан зор зиян келтіретінін ХІХ 

ғасырдың екінші жартысында Ф.Энгельс атап көрсеткен болатын. Дегенмен, деді ол, табиғатты 

жеңдік деп онша алданбай – ақ қоялық. Әрбір мұндай жеңісіміз үшін ол бізден өш алады. Ия, 

бұл жеңістердің әрқайсысы алғашында біз көздеген нәтижеге жеткізетіні рас, ал бірақ одан 

кейінгі екінші, үшінші кезекте мүлдем басқа, біз күтпеген, көбінесе алғашқы табыстарымызды 

жойып жіберетін теріс нәтиже береді.  

ХVIII ғасырға дейін адамзат табиғатпен, жалпы алғанда, үйлесімді қарым – қатынаста 

болып келген еді. Ал ХІХ ғасырдың аяғына қарай адам мен қоршаған сыртқы орта арасында 
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үйлесімсіздік пайда болды. Ол үйлесімсіздік ұлғая келе ХХ ғасырда табиғат пен адамзат 

қоғамы арасындағы қайшылыққа айналды.  

Қазір қоғамның биосфераға тигізетін кері әсерінің көлемі үйлесімділік шамасынан 8 – 

10 есе артыпты. Адам қоршаған ортаға мыңдаған тонна табиғатта ешқашан болып көрмеген 

өндірістік, тұрмыстық қалдықтарды тастап, атмосфераны ластады, өзендер мен көлдерді 

уландырды, тыныс алатын ауаны ластады, қысқасы, ғалымдарды былай қойғанда, қатардағы 

жай азаматтарды, тұрғын халықты ойландырып – толғандыратын экологиялық проблемалар 

туып, шиеленісе бастады. Ал бұл жағдай қоршаған сыртқы ортаны зиянды қалдықтардан 

тазартып, табиғаттың перзенті болып табылатын адамның «табиғи мекенін» жақсарту 

қажеттігін тудырды. Сөйтіп, ХІХ ғасырдың аяғында «экология» деген қоғам мен табиғаттың 

қарым – қатынасын зерттейтін жаңа ғылым дүниеге келді.  

«Экология» деген терминді алғаш 1879 жылы неміс биологы Эрнест Геккель қолданып, 

онымен тірі организмдердің сыртқы ортамен қарым – қатынасын білдіретін ғылымды атады. 

Ол бұл жаңа ғылым жануарлар мен өсімдіктердің олар өмір сүретін сыртқы ортамен қарым – 

қатынасын зерттеумен ғана айналысатын таза биологиялық ғылым болады деп ойлады. 

Алайда, қазір экология Геккель белгілеп берген тар шеңберден шығып, биосфера мен 

қоғамның өзара әрекеттесу құбылысын зерттейтін шын мәніндегі ғылымаралық пәнге 

айналды. Бұл мәселелермен айналысатын мамандардың пікірінше, қазіргі экология физикалық 

құбылыстар мен биологиялық құбылыстарды байланыстырушы және жаратылыстану 

ғылымдары мен қоғамдық ғылымдар арасында өткел болып табылатын жаңа интеграциялық 

ғылымға айналды. Экологияның қоғамдық және гуманитарлық ғылымдармен байланысын 

оның әлеуметтік, медициналық, тарихи, этикалық экология деген тарауларының пайда болуы 

айқын көрсетеді. Бұлқоғамның сыртқы ортамен өзара әрекеттесу проблемаларын зерттейтін 

әлеуметтік экологияның биосферамен байланысты бөлігі ғана, сондықтан оның қызметін 

дұрысырақ түсіну үшін түрліше экологиялық системалардың құрылымы мен ішкі байланысын, 

сондай – ақ ұйымдасу деңгейлерін білген жөн. Енді соларды қысқаша ғана қарастырайық. 

Экологиялық системаларға әдетте барлық тірі системаларды, оларды қоршаған 

ортасымен бірге жеке популяциялардан бастап, бүкіл биосфераны жатқызады. Олардың бәрі 

айналадағы табиғи ортамен зат, энергия мен информация алмасатын ашық система болып 

табылады. Экология биосфераны біртұтас система ретінде зерттей отырып, оның құрылымы 

мен заңдылықтарын ашып береді, оның құрылысы мынадай тізбектен тұратынын атап 

көрсетеді: жеке организм – популяция – түр – биоценоз – биогеоценоз – биосфера.  

Экология үшін ең кіші бөлік белгілі бір түрге жататын, сол түрдің ішінде өзара 

әрекеттесетін организмдер жиыны, ал түр біртұтас система ретінде сыртқы ортамен өзара 

әрекеттесте болады. Демек, тірі молекула, клетка және организм де сыртқы ортамен өзара 

әрекеттесу арқылы өмір сүргенімен, бірақ молекулалық деңгей де, клеткалық деңгей де, 

организмдік деңгей де экологияда жеке – дара қарастырылмайды. Тіпті жеке популяцияларды 

да таза күйінде қарастыру қиын, өйткені табиғи жаратылыста олар тірі системалардың 

әлдеқайда кеңірек тобына бірігеді де сыртқы ортаның өлі факторларымен өзара әрекеттеседі.  

Популяциялық деңгейде биоценоз және биогеоценоз деп аталатын экологиялық 

системаларға бірігетіні жоғарыда айтылған. Бұл системаларда тірі организмдер бірлестігі 

олардың өмір сүруінің тірі емес жағдайларымен, мысалы, топырақпен, микроклиматпен, сол 

жердің гидрологиясымен және т.б. тығыз бірлікте зерттеледі. Бұлардан да ірі экологиялық 

система биом деп аталады – оның құрамына тірі системалар мен тірі емес факторлардың 

әлдеқайда кең территориясы, мысалы, Іле Алатауында өсетін қарағай ағаштары жатады. Ақыр 

соңында, Вернадскийдің ілімі бойынша, биосфера тірі және тірі емес организмдердің бір – 

біріне пәрменді әсер ететін біртұтас системасын қамтиды екен. Бұл биосфера тек Күн 

энергиясы есебінен өмір сүріп дамиды, сондықтан ол экосистема деп аталатын ашық система 
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болып табылады. Демек, биосфера дегеніміз Жердің сыртқы бетін, суды және ауаны, яғни 

Жердің, шамамен алғанда, 10 км тереңдігін және Жердің үстіндегі 30 км биіктікті қамтитын 

тіршілік сферасы. Экосистеманың сыртқы ортадан энергия алып, оны өзгерту процесіне үңіле 

қараса, немістің жаратылыс зерттеушісі Р.Майердің тірілікдегеніміз күн сәулесін өндіру деген 

сөзімен келіспеске болмайды. Шынында да, Күн сәулесінің энергиясы фотосинтездеу 

процесінің нәтижесінде алғашында өсімдіктердің жасыл түсті органикалық қоспасына 

айналады, одан шөпқоректі жануарлардың азығына айналады, ал бұл соңғы жыртқыш 

аңдардың қорегіне және т.б. айналады. Бұл табиғи экологиялық процесс. 

Ал енді энергияның қоғам дамуындағы рөлі мен маңызын талдап көрсек, энергия көзін 

пайдалануы тұрғысынан экосистемаларды төрт негізгі топқа бөлуге болады екен: 

1. Күн сәулесінің энергиясынан түгелдей тәуелді табиғи системалар. Мұндай 

табиғат системалары Жер бетінде орасан үлкен территорияны алып жатыр. Мәселен, 

тек мұхиттар ғана Жер бетінің 70% - ын алып жатыр. 

2. Күннің күшімен қозғалатын, бірақ басқа да энергия көздерінен күш алатын табиғи 

системалар. Ондайларға мұхиттар мен теңіздердің жағаға жақын жерлері, үлкен көлдер, 

тропикалық ормандар және т.б. жатады.  

3. Күннің күшімен қозғалатын және қазба отындардан  күш алатын табиғи системалар.  

4. Негізінен қазба отындардан, көбінесе мұнай, газ, көмірэнергияларын және сондай – 

ақ атом энергиясын алу үшін радиоактивтік заттарды пайдаланатын қазіргі заманғы 

индустриялық қалалар системасы. Бұл соңғы системалар елдің негізгі байлығын (түрліше 

өнеркәсіп тауарларын және азық – түлік өндіру үшін ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу т.б.) 

өндіреді. Өнеркәсіп орталықтарының Күн энергиясынан тәуелдігі шамалы, өйткені энергия 

күшін олар өнеркәсіптік өндірістен алады, ал азық – түлікті ауыл шаруашылығынан алады. 

Дамыған елдерде өнеркәсіптің еселеп өсуі энергияны барған сайын көп пайдаланып, 

сонымен бірге өндіріс қалдықтарының барған сайын көп шығуына алып келеді. 

Атмосферадағы ауаны ластау, су қоймаларының улануы, радиоактивтік қалдықтардың 

жинақталуы – мұның бәрі ірі индустриялық орталықтардың өмір серігі десе де болады. Қазба 

отындардың барған сайын азайып бара жатқан қорын жыртқыштықпен пайдалану, қайткенде 

де мол пайда табуға ұмтылу, сөйтіп сыртқы ортамен экологиялық тепе – теңдікті бұзу – мұның 

бәрі адамзат қоғамының алдына аса шиеленіскен экологиялық проблемаларды қойып отыр.  
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ТАБИҒАТ – БИОСФЕРА – АДАМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚАЙШЫЛЫҚТАР 

 

Туркменбаева М. Б., Әлімбаева Р. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада табиғат пен қоғамның өзара әрекетінің қазіргі кезеңі,өмір сүрудің 

сапасы мен адамның тіршілік етуіне қауіп төндіретін экологиялық қауіп- қатерді барынша 

азайту, қоғамның тұрақты даму тұжырымдамасына негізделген идеологияны қалыптастыру, 

ғылыми- техникалық және нормативтік- заңнамалық қорды жетілдіру   мәселелері 

қарастырылған. 

Түйінді сөздер: адамзат пен табиғат арасындағы қарым – қатынас, экологиялық қауіп- 

қатер, табиғатты қорғау, адам денсаулығының экологиясы,экологиялық ғылыми сананы 

қалыптастыру. 

 

Адамның табиғаттан, табиғи тіршілік ортасынан тәуелділігі адамзат тарихының барлық 

кезеңдерінде болып келеді. Бірақ ол тәуелділіктің сипаты әр кезеңдерде әртүрлі болды, 

диалектикалық қайшылықтар түрінде өзгеріп келді. Адамзаттың табиғаттан тәуелділігі 

алғашқы қауым кезеңдерінде негізінен өндірістік еңбек құралдарының өте нашарлығынан 

болған болса, ал қоғам дамуы алға басқан сайын, өндіргіш күштер жетілген сайын жағдай 

өзгерген үстіне өзгере берді. Қоғамның өндіргіш күштері дамыған сайын табиғаттың апатты 

құбылыстарынан адамның сақтану мүмкіндігі арта түсті, яғни тәуелділігі әлсірей түсті. Киімін 

жетілдіру, жылытуға болатын баспана салу, су тасқындарынан қорғайтын бөгеттер салу, жер 

сілкінісіне төтеп бере алатын құрылыстар салу және т.т. бәрі тек жемісті еңбек етіп, тұрмысты 

жетілдіру үшін қолайлы жағдайлар жасады.Бірақ, сонымен қатар, өндірістік күштердің 

дамуының, ғылыми – техникалық прогрестің теріс нәтижесі де бар: темір өндірісін дамыта 

отырып, адам өзінің табиғат құбылыстарына «үстемдігін» арттырады да Жер шарындағы темір 

рудасының қорын біртіндеп азайтады, сөйтіп өзінің табиғаттан тәуелділігін күшейтеді. 

Мұнай мен көмірді ұзақ уақыт бойы өлшеусіз пайдалана отырып, ақыр соңында бұл 

әрекет ол кен байлықьарының тапшылығын тудыруы әбден мүмкін. Бұған мысал ретінде, 

мәселен, қазіргі мұнай – химия өндірісі бұл кенбайлығынан 8 мың түрлі бұйымдар шығатынын 

айтса да болады (оны жаппай отын, жанармай ретінде пайдаланып жатқанды айтпай – ақ 

қоялық). Мыңдап келтіруге болатын мұндай мысалдар адамның біртіндеп табиғаттан 

тәуелділігін қайтадан арттырып келе жатқанын көрсетсе керек. Өнеркәсіп өндірісінің бүкіл 

дүние жүзінде қауырт өсуі, оның ішінде көп қалдықты технологияға негізделген өндірістің өсуі 

шегіне жете көбейгені сонша, бүгін таңда экологиялық дағдарыс шегіне жетті, адамзаттың 

өмірі үшін қауіпті жағдай туды деуге болады. Қоғам мен табиғат арасындағы қарым – 

қатынаста орын алған осы қайшылықтар – қазіргі экологиялық дағдарыс міне осында.  

ХVIII ғасырда адамзат пен табиғат арасындағы қарым – қатынас жалпы алғанда 

үйлесімдік сипатта еді деуге болатын болса, ал ХІХ ғасырдың аяғына қарай ол үйлесімділік 

бұзылды деуге болады. ХІХ ғасырдың аяқ кезінен бастап, әсіресе ХХ ғасырда, ғылыми – 

техникалық революцияның жүзеге асуына байланысты, табиғатқа, биосфераға орны толмас 

зиян келтірілді. Бұған дәлел ретінде мынадай мәліметтерді келтірсе де болады: соңғы 100 жыл 

ішінде адамзат энергияның қорын мың есе арттырыпты. Дамыған елдерде товар өндірісі мен 

қызмет көрсету әрбір 15 жылда екі есе артады екен. Бірақ сонымен бірге атмосфераны, су 
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қоймалары мен топырақты уландыратын шаруашылық жұмыс қалдықтарының көлемі де екі 

есе өседі екен.  

Қазіргі заманғы өндірістер табиғаттан алған 100 кг шикізаттың 3 – 4 кг ғана пайдаланып, 

96 кг табиғатқа уландырғыш немесе ластаушы зат ретінде қайырады екен. Нәтижесінде 

биосфераның өзін – өзі тазарту қабілеті айтарлықтай төмендеді, өйткені адам табиғатқа 

тастайтын ластаушы заттардың бәрін (атмосферадағы көмірқышқыл газы, көптеген қалаларда 

шаң – тозаң ондаған есе көбейді) сіңіріп тауыса алмайды. Осылардың нәтижесінде Жер 

шарының айналасында топтасқан көмірқышқыл газының қабаты жер бетінің климатын 

өзгертіп жіберу қаупін тудырады. Оттегінің тепе – теңдік балансының бұзылу қаупі, дыбыстан 

жылдам ұшақтардың ұшуы кезінде және сондай – ақ өндіріс пен тұрмыста фреон деп аталатын 

химиялық заттың қолданылуы салдарынан стратосфераның төменгі жағында озондық 

экранның бұзылу қаупі бар. Дүние жүзі мұхиттарының ластануы күшейді.  

Біріккен Ұлттар Ұйымының 1972 жылы қоршаған сыртқы орта жөнінде болған Бірінші 

Конференциясында Жерде бүкіл биосфера дүниежүзілік дағдарысқа ұшырап отырғаны ресми 

түрде хабарланған еді, ал бүгінгі таңда жергілікті емес, дүниежүзілік экологиялық 

проблемалар барлық елдердің алдында тұр: өсімдіктер мен жануарлардың мыңдаған түрлері 

құрып бітті және құруда; ормандар алқабы айтарлықтай азаюда; пайдалы қазбалардыңбар қоры 

күрт азаюда; дүние жүзіндегі мұхиттар тірі организмдердің жойылуы салдарынан кедейлеп 

бара жатқаны былай тұрсын, табиғи процестерді реттеуші болудан да қалып барады; 

атмосфераның көптеген жерлерде шегіне жете ластанғаны сонша, таза ауа жетіспеуге айналды; 

жер бетінде адам өз қолымен енгізген химиялық элементтер кездеспейтін бір де бір квадрат 

метр аудан қалмады.  

Бұрын естілмеген тағы бір проблема шықты – ол адам денсаулығының 

экологиясы.Ауаның, судың және топырақтың ластануы адам ауруының өсуіне және түрлерінің 

өзгеруіне әкеп соқты: аллергия, сәуле және улану ауруларының жаңа түрлері шықты. 

Организмде генетикалық ауытқулар пайда болды. Ірі өнеркәсіп орталықтарында тыныс алу 

мүшелерінің ауруы көбейді. Жүрек – қан тамыры аурулары мен жүйке – психикалық және 

онкологиялық аурулар да жиілеп кетті. Аурулардың шамамен 85% судан болады дейді 

дәрігерлер. Ауруларды тудыратын, ең алдымен, құрамында ауыр металдардың түрліше улы 

қоспалары бар және зиянды органикалық қоспалар мен бактериялар бар, сапасы төмен ауыз 

сулар. Суда неғұрлым тұздар көп болса, соғұрлым ол атеросклероз, инсульт, инфаркт деген 

және басқа ауруларды көп тудырады екен. Зерттеу мәліметтеріне қарағанда, біздің ауыз 

суымыздың 80%  - ке жуығы адамның денсаулығы үшін қауіпті екен. 

Адамның денсаулығы үшін ластанған топырақ та аса қауіпті екен. Топырақты 

ластайтын қалдықтардың ішінде өнеркәсіп пен шаруашылықтан шығатын уландырғыш ауыр 

металл қалдықтарын, радиоактивтік заттарды, гербицидтерді және басқа ауыл шаруашылық 

уландырғыштарының қалдықтарын атап көрсету қажет. Қалдықтардан туатын экологиялық 

проблемалардың зиянды нәтижесінің көлемін мынадан да көруге болады: бұрынғы совет 

елінде 90 – жылдардың басына қарай жинақталған тек қатты қалдықтардың өзі ғана 80 млрд 

тонна болған екен. Бұл басқа елдердегіден 1,5 – 2 есе көп. 

Радиация процесінің жоғары деңгейінің адам үшін, денсаулық үшін қаншалықты қауіпті 

екені елдің бәріне белгілі. Оның ең басты қауіптілігі радиациялық сәуле алған адамның өз 

басының ауруында емес, ол аурудың болашақ ұрпақтарына берілуінде, онкологиялық ауруға 

тап болған балалардың тууында. Ресейдің Чернобылге, Қазақстанның Семейге жақын 

облыстарында және т.б. жерлерінде онкологиялық сәулеленудің зардабын көруші адамдар 

бүгінгі таңда да аз емес.  

Қорыта айтқанда, адам өмірінің табиғаттан, табиғи тіршілік ортасынан тәуелділігін, ол 

тәуелділіктің барған сайын күшейе түсіп отырғанын көрсететін мысалдарды көптеп келтіре 
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беруге болады. Алайда, ол мысалдар тек адам ғана табиғаттан тәуелді емес екенін, керісінше, 

табиғат та қоршаған сыртқы орта да адамнан, адамның іс – әрекетінен тікелей тәуелді екенін 

айқын көрсетеді және бұл тәуелділік тек бүгінгісін ғана ойлап, табиғат байлықтарын өлшеусіз 

пайдалана беруде ғана емес, сонымен бірге сыртқы ортаға келетін зиянды зардап адамның өзін, 

бүкіл адамзаттың болашақ тіршілігін қандай зор қауіпке тіреуінде, сайып келгенде, адамның 

ақыл – парасатты тірі жан ретінде құрып кетуі мүмкіндігіне тірелуінде болып отыр. 

Қазіргі заманғы адамзат қоғамының алдында, топтастыра айтқанда, екі негізгі қауіп тұр. 

Оның бірі – адамның өз ақыл – ойы ойлап шығарған ядролық соғыс отында күйіп өлу, ал 

екіншісі – өз өміріне қажетті табиғи негізді жойып жіберу қаупі. Бірінші қауіпті қазіргі күнде 

іс жүзінде дүниежүзі халықтарының бәрі дерлік мойындап отыр – ядролық соғыста жеңуші 

жақ болмайтынына олардың ешқайсысы таласа алмайды.  

Ал қауіптің екіншісіне келсек, оның қатерлігін көпшілік әлі онша ұғынбай жатқан 

сияқты. Сол себепті де көптеген адамдар өзінің табиғатпен практикалық қарым – қатынасын 

көбінесе пайдакүнемдік тұрғыдан құрады – табиғат түрліше ұлттар, таптар, әлеуметтік топтар 

үшін мол пайда табу жолындағы бәсеке объектісіне айналып отыр. Мысалы, Каспий теңізінің 

мұнайын бес жағынан бес мемлекет талап жатыр, ал ол әрекет түбінде қандай зардапқа алып 

келетіні белгісіз. Іс жүзінде экологиялық қатердің қауіптілігі сонша, оны болдырмау үшін 

адамзат өзінің табиғатпен қарым – қатынасын үйлестіру үшін бірлесе, бірлікте әрекет етуі 

қажет. Бұл үшін ең алдымен табиғатқа пайдакүнемдік, технократиялық тұрғыда қараудан бас 

тартып, онымен үйлесімді қатынас жасауға, оны бағалауға, онымен тіл табысуға көшу қажет. 

Табиғатпен тіл табысу үшін, біріншіден, өндірісті экологизациялау мақсатына сай 

келетін бірқатар шараларды іске асыру қажет. Олар: табиғатты қорғайтын технологиялар мен 

өндірістерді қолдану, жаңа өндіріс жобаларын экологиялық тұрғыдан міндетті экспертизадан 

өткізу (сараптау), ал түбінде – табиғат үшін де, адам үшін де зиянсыз, жабық циклды 

қалдықсыз технологиялар жасау, азық – түлік өндірісіне қатаң бақылау орнату және т.б. 

шараларды іске асыру. 

Оның үстіне, табиғат пен адам арасындағы алыс – беріс қарым – қатынасын әрдайым 

динамикалық тепе – теңдікте ұстауға қамқорлық жасау керек, яғни адам табиғаттан алуды ғана 

білмей, сондай – ақ оған беруді де білуі қажет – орман отырғызу, балық уылдырығын өсіру, 

ұлттық парктер, табиғат қорықтарын ұйымдастыру сияқты шараларды іске асыру қажет. 

Алайда, табиғатты қорғау үшін барлық елдердің күш – қуатын біріктіргенде ғана 

жоғарыда аталған және басқа шаралар тиісті нәтиже бере алады. Халықаралық күш – қуатты 

біріктіру бағытында алғашқы әрекет өткен ғасырдың басында жасалған болатын – 1913 жылы 

ноябрьде Швейцарияда табиғатты қорғау мәселелері жайында бірінші халықаралық кеңес 

болып, оған дүниенің ең ірі 18 мемлекетінің өкілдері қатысқан еді. Қазір мемлекетаралық 

ынтымақтасудың формалары жаңа сапалық деңгейге көтерілді: қоршаған сыртқы ортаны 

қорғау жөнінде халықаралық концепциялар жасалады, түрліше бірлескен зерттеулер мен 

программалар іске асырылады. «Гринпис» (жасыл) деп аталатын сыртқы ортаны қорғау 

ұйымының жұмысы жандана түсті. «Жасыл Крест және Жарты Ай» деп аталатын экологиялық 

интернационалдық ұйым қазіргі кезде Жер атмосферасында «озондық тесік» проблемаларын 

шешу программасын жасауда. Алайда, дүние жүзіндегі мемлекеттердің әлеуметтік – саяси 

даму деңгейінің алуан түрлілігі салдарынан экологиялық саладағы халықаралық 

ынтымақтастық әлі де болса өз дәрежесінде бола алмай келеді. 

Адам мен табиғаттың қарым – қатынасын жақсартуға бағытталған тағы бір шара – 

табиғат байлықтарын тұтынуды ақылға сыйымды мөлшерде өзіне өзі шек қою. Бұл әсіресе 

адамзаттың өмірі үшін аса маңызды энергия қорын үнемдеуге қатысты.  

Халықаралық сарапшылардың есептеулеріне қарағанда, егер табиғат байлықтарын 

қазіргі заманғы қарқынмен тұтына берсек, онда көмірдің қоры 450 жылға, табиғи газдың қоры 
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50 жылға, ал мұнайдың қоры 35 жылға ғана жетеді екен. Осыған байланысты дүниежүзілік 

энергия балансын ақылға сыйымды деңгейде структуралық өзгеріске ұшырату керек, атап 

айтқанда, атом энергиясын пайдалануды кеңейту және сондай – ақ табиғат үшін мүмкіндігінше 

зиянсыз әрі тиімді жаңа энергия көздерін іздеу қажет.Экологиялық проблемаларды шешудің 

тағы бір аса маңызды бағыты бар, ол – мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың экологиялық 

саясат пен практикадағы жауапкершілігін арттырумен қатар тұрғын халықтың, әрбір адамның 

экологиялық санасын қалыптастыру мәселесі. 

Халықтың экологиялық санасын қалыптастыру міндеті экологиялық білім мен тәрбие 

берудің бірқатар комплексті мәселелерінен тұрады. Олар – экологиялық ғылыми сананы 

қалыптастыру, экологиялық этиканы, экологиялық психологияны және экологиялық құқықтық 

сананы қалыптастыру міндеттері. 

Экологиялық ғылыми сананы қалыптастыру ең алдымен қазіргі заманғы ғылым 

жетістіктерінің негізінде адамдардың дүние жайлы ғылыми түсініктерін қалыптастыру деген 

сөз. Атап айтқанда, дүниені өзара әрекеттес, өзара байланысты біртұтас дүние ретінде 

қарастыратын системалық әдісті, глобальды эволюционизм принципін тәрбиелеу, сондай – ақ 

синергетикалық теорияны, биосфера мен ноосфера теорияларын қалыптастыру қажет. 

Экологиялық ғылыми сананы мемлекеттер мен түрлі елдердің эколгиялық саясаты мен 

практикасын іске асырудың негізіне айналдыру қажет. Қысқасы, бұл айтылғандардың бәрі 

қалың халық бұқарасының жасампаздық іс – әрекетіне айналуы тиіс.  

Халықтың экологиялық санасын қалыптастыруда адамдардың экологиялық этикасын 

тәрбиелеудің маңызы зор. 

Экологиялық сананың тағы бір құрамдас бөлігі экологиялық психологияны 

қалыптастыру деп саналады. Оның мәнін, қысқарта айтқанда, мынадай сөздермен 

тұжырымдауға болады: табиғатқа деген, бүкіл тіріге деген сүйіспендік адамның кіші інісіне 

деген сүйіспендік сезімінен кем емес мінез – құлық нормасына айналуы тиіс. Американдық 

неміс психологы – социологы Э.Фромның терминологиясын қолдансақ, экологиялық 

психологияның мәнін биофилия (грекше «bios» - тірі және «philia» - достық, сүйіспендік деген 

сөздерінен құралған – тірімен достасу деген мағынаны білдіреді) деген сөзбен білдіруге 

болады. Бұл сөзбен ол адам ба, өсімдік пе немесе әлеуметтік топ па, бәрібір, барлық тірінің өсуі 

мен дамуын қолдауға талпыну әрекетін білдірді. Осыған сәйкес биофилия этикасы, Фромның 

пікірінше, тіршілікке қызмет ететін іс – әрекеттің бәрін игілік деп мойындауды талап етеді. 

Сонымен, экологиялық санаға міндетті түрде экологиялық құқықтық сананы да 

жатқызған жөн, өйткені ол барлық азаматтардың табиғатқа зиян келтіргені үшін заң жүзінде 

жауапты екенін, олай болса табиғатты қорғау заңдылығын мойындау тиіс екенін талап етеді. 

Мұны, әрине, заңды шаралармен әрдайым дәлелдеп отыру қажет. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы влияния нефтегазовой 

отрасли на окружающую природную среду иохарактеризованы основные источники 

загрязнения исследуемого объекта и приоритетные загрязняющие вещества, выбрасываемые 

данными источниками в атмосферный воздух. Представлены данные оконцентрации 

загрязняющих веществ, проведен оранжирование анализируемых веществ среди 

кислотообразующих соединений, металлов и нефтепродуктов. 

Ключевые слова: окружающая среда, нефтегазоконденсатные месторождения, 

кислотообразующие соединения, очистка газа. 

 

Разработка и освоение нефтегазоконденсатного месторождения привело к интенсивным 

процессам урбанизации, освоению природных ресурсов, росту числа автотранспорта, 

техническому перевооружению предприятий и учреждений региона, повышению потребления 

твердого, жидкого и газообразного видов топлива, что совместно с работой предприятий 

создало реальную возможность загрязнения объектов окружающей природной среды 

продуктами неполного сгорания углеводородов, сернистого газа, сероводорода, двуокиси 

азота и тяжелыми металлами. [1]. 

В результате выбросов в атмосферу серосодержащих соединений происходит 

закисление поверхностных водоемов региона. По суммарному показателю загрязненность 

воды рек и балок и природных осадков сульфатами, хлоридами, фенолами, нефтепродуктами, 

марганцем, хромом, свинцом, медью, стронцием, распространяются по господствующей розе 

ветров на расстоянии 2,0 км и характеризуются очень высокой степенью загрязненности. С 

увеличением расстояния от месторождения (до 15 км) степень загрязнения водоемов и 

придонных отложений химическими веществами уменьшается до умеренной и допустимой, 

где концентрации фенолов, нефтепродуктов, марганца, хрома, стронция, снижается до 1,0 – 2,0 

ПДК, что говорит об уменьшении влияния выбросов месторождения. 

Исследования качества питьевой воды населенных пунктов месторождения показали, 

что по суммарному показателю загрязненности питьевой воды (хлориды, сульфаты, железо, 

фтор, кальций, магний) характеризуются от слабой степени – п. Алга, Жарсуат, Успеновка, 

Александровка, до умеренной – г. Ажай, п. Приуралье, Жанаталап, Бестау, Березовка, 

Карачаганак.  

В большинстве населенных пунктов население использует питьевую воду с высокой 

жесткостью (до 14,6 – 32,4 мг-экв/л при норме 7,0). В ряде населенных пунктов отмечена 

высокая сульфатная нагрузка через кожу на организм (до 2,7 – 3,4 ПДК), хлоридная – 2,3 – 4,0 

ПДК. В этой связи потребление воды по сульфатам магния и кальция, хлоридам превышает 

пороговые концентрации, рекомендованные Всемирной Организацией Здравоохранения, 

соответственно в 2,0 – 6,0 и 1,5 – 2,8 раза.  

Динамичные исследования почв показали, что наибольшая степень загрязнения 

металлами (медь, цинк, кадмий, кобальт, никель, свинец) отмечается по господствующей розе 

ветров на расстоянии 12,0 – 13,0 км от месторождения, наименьшая – на расстоянии 1,0 – 6,5 

км и контрольной точке –50,0 км (по негосподствующей розе ветров).  
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Изменения в окружающей среде, вызванные антропогенным воздействием и 

природным содержанием химических веществ, являются причиной накопления в организме 

населения тяжелых металлов. Изучение содержания металлов в цельной крови жителей 

некоторых населенных пунктов региона месторождения показало, что наибольшие 

концентрации металлов обнаружены в крови населения, проживающего по господствующей 

розе ветров. Несмотря на то, что в большинстве населенных пунктов (по господствующей розе 

ветров) отмечено повышенное содержание железа в ряде пищевых продуктов, содержание 

железа в крови жителей было значительно ниже. Низкое содержание железа в крови населения 

в районе расположения месторождения, возможно, связано с повышенным содержанием в 

организме таких металлов, как цинк, медь, кадмий, ухудшающих усвоение железа.  [2]. 

Почти все производственные объекты в нефтяной и газовой промышленности при 

соответствующих условиях загрязняют окружающую природную среду множеством опасных 

вредных веществ. Помимо природных углеводородов, их спутников, продуктов переработки, 

в составе загрязнений содержатся многочисленные реагенты, катализаторы, ПАВ, ингибиторы, 

щелочи, кислоты, вещества, образующиеся при горении, химическом превращении и т.д.  

Основными источниками поступления вредных веществ в атмосферу на месторождении 

относятся: установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газовые скважины, 

газоконденсатопроводы и др. Удельный вклад каждого из этих источников в общий баланс 

загрязнений неодинаков по объему, по составу, по структуре, свойствам, по экологической и 

санитарно-гигиенической значимости. 

В структуре объектов месторождения более 25 типов загрязняющих источников. В 

процессе разработки месторождения в воздух в больших объемах выбрасываются, в основном, 

токсичные газовые смеси продуктов неполного их сгорания, состоящие в основном из девяти 

компонентов (SO2, RSH, CnH2n+2, H2S, SO3, СOx, CO2, CO, CH3OH). 

Одни ограничивают своё влияние в пределах рабочего места; вторые – рабочей зоной и 

территорией производственного объекта; третьии – связаны с окружающей предприятие 

территорией; четвертые – оказывают влияние периодического действия; пятые – оказывают 

постоянное влияние; шестые источники – так называемые вынужденные, из-за несовершенства 

технологии; седьмые – обусловлены аварийным состоянием оборудования и т.д.[3]. 

Экологически наиболее опасными являются сероводород, сернистый и серный 

ангидрид, далее окислы азота и меркаптаны, а замыкают этот перечень – окись углерода, 

аммиак и двуокись углерода.По степени опасного воздействия на окружающую среду, условия 

труда, здоровье и работоспособность человека, токсичные вещества, выбрасываемые в воздух 

производственными объектами N-кого месторождения, можно расположить в следующей 

последовательности: Н2S, CnH2n+2, SO2, SO3, NOx, Ox, RSH, CO, CH3OH, CO2, NH3. Причем 

сероводород стоит на первом месте и является наиболее характерным и опасным 

загрязняющим веществом для условий как производственных объектов месторождения так и 

окружающей среды в целом. 

Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу расчетными методами, 

являющимися основными при определении выбросов от неорганизованных источников, 

осуществляется на основании «Методики расчета выбросов вредных веществ в окружающую 

среду от неорганизованных источников АО «КазТрансОйл», Астана, 2005. 

Расчетные методы позволяют получать приближенные оценки величин выбросов, 

необходимые для составления проектной и предпроектной документации, в том числе 

проектов норм ПДВ (ВСВ), разработки планов мероприятий по сокращению выбросов в 

окружающую среду. Расчетные методы непригодны дляэкспресс - контроля, систематических 

обследований и контроля в случаях залповых и аварийных выбросов.  
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Для рассматриваемой установки аминовой очистки при регламентном режиме работы 

характерны неорганизованные выбросы от неплотностей технологического оборудования 

насосных в производственных помещениях, не оснащенных вентиляционными установками 

или расположенных на открытом воздухе; соединений трубопроводов и уплотнений 

ЗРА.Именно они взяты далее за основу для расчёта платежей за эмиссии в атмосферу.Расчёт 

платы за эмиссии в окружающую среду производится на основании «Методики расчета платы 

за эмиссии в окружающую среду», утвержденнойприказом Министра охраны окружающей 

среды РК от 8 апреля 2009 года № 68-п. 

Плата взимается за фактический объем эмиссий в окружающую среду в пределах и 

сверх установленных нормативов эмиссий в окружающую среду: выбросов загрязняющих 

веществ;сбросов загрязняющих веществ;размещенных отходов производства и 

потребления.Для расчётной установки плата за неорганизованные выбросы составляет 215 

370,59 тенге/год. 

Таким образом, на исследуемой территории приоритетным по розе ветров является 

западное направление ветра и наши исследования доказывают, что экологическая ситуация 

является чрезвычайной и остается неизменной при увеличении расстояния от источника 

загрязнения. 

Нарушения окружаюшей среды невозможно полностью избежать, поэтому главная 

задача состоит в том, чтобы свести к минимуму нежелательные последствия, рационально 

используя природные условия. 
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Понятие «безотходное производство» имеет несколько условный характер; это 

идеальная модель производства, так как в реальных условиях нельзя полностью ликвидировать 

отходы и избавиться от влияния производства на окружающую среду. Точнее следует назвать 

такие системы малоотходными, дающими минимальные выбросы, прикоторых в результате 

самоочищающей способности природы сохраняется экологическое равновесие. Только 

созданиебезотходных производств служит радикальной мерой охраны природы, и оно 

оптимально с точки зрения экономик ихимического производства, т. е. позволяет решить 

проблему охраны окружающей среды не только технически, но ис экономически разумными 

затратами. 

В схеме химико-технологического процесса сырье- химические реакции - готовый 

продукт отходы образуются:а) за счет примесей в сырье; б) за счет побочных химических 

реакций и в) за счет неполноты протекания химическихреакций. Все пути уменьшения отходов 

на каждой стадии технологического процесса ведут, как правило, к егоинтенсификации. 

Сейчас промышленные выбросы не являются неизбежностью, они лишь следствие 

несовершенства всегопроизводства или его отдельных звеньев. Заводы будущего должны 

работать практически без внешних выбросовблагодаря комплексному использованию всех 

компонентов сырья, комбинированию предприятий, коренномуизменению технологии с 

созданием новых технологических методов и систем (в частности, замкнутых систем) и 

применению оптимальных технологических режимов, отвечающих максимальному выходу 

целевых продуктов.Сейчас определилось несколько основных направлений охраны биосферы, 

которые в конечном счете ведут ксозданию безотходной технологии:  разработка и внедрение 

принципиально новых технологических процессов исистем, работающих по замкнутому 

циклу, позволяющих исключить образование основного количества отходов:создание 

бессточных технологических систем и водооборотных циклов на базе наиболее эффективных 

методовочистки сточных вод; переработка отходов производства и потребления в качестве 

вторичного сырья; созданиетерриториально-промышленных комплексов с замкнутой 

структурой материальных потоков сырья и отходов внутрикомплекса.[1] 

Разработка и внедрение принципиально новых технологических процессов и систем, 

работающих по замкнутому циклу, позволяющих образование основного количества отходов, 

является основным направлениемтехнического прогресса. 

Значительные успехи в этом направлении достигнуты в черной и цветной металлургии, 

при переработкематериалов для ядерной техники, в химической промышленности. В черной 

металлургии, например, внедряетсябескоксовый, бездоменный метод получения железа 

прямым восстановлением концентратов железной рудыводородом или синтез-газом; таким 

путем устраняются стадии металлургического процесса, наиболее загрязняющиебиосферу, — 

производство кокса и доменный процесс. В новом способе полностью исключены вредные 

выбросы ватмосферу и твердые отходы, резко уменьшается потребление свежей воды.  

Примером создания новых малоотходных процессов в цветной металлургии может 

служить кислородная плавкаконцентратов цветных металлов. Мелкодисперсный концентрат 

окисляют во взвешенномслое техническим кислородом. При этом от сплава сульфидов 

отделяются шлаки, которые восстанавливают коксом вэлектротермической части системы; 

при высокотемпературном восстановлении происходит возгонка паров металла (Zn) с 

последующим его улавливанием. В результате проведения процессов в относительно малом 

объеме реакторов иприменения кислорода общее количество отходящих газов уменьшается и 

повышается содержание в них SO2; этопозволяет эффективно и рентабельно перерабатывать 

отходящие газы на серную кислоту. Выброс вредных газовисключен, количество стоков и 

твердых отходов минимально. 
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Экологически безвредны металлургические (и другие) процессы, осуществляемые при 

высоких температурах спомощью плазмы (инертный газ, нагретый до 30 000 К в 

высокотемпературной электрической дуге). Применениеплазменного нагрева в 

металлургических плавильных агрегатах позволит получать высококачественные 

металлыпрактически без отходов. 

В химической промышленности давно применяют малоотходные рециркуляционные 

химико-технологическиесистемы с практически полным использованием исходных реагентов. 

Это прежде всего каталитические процессы вгазовой фазе с небольшим выходом Продукта за 

один цикл — синтез аммиака, синтез метилового и этилового спиртов (см. гл. 14) и др. 

Например, при синтезе аммиака по обратимой экзотермической реакции N2+3Н2, 

<=>2NH3фактическая степень превращения не выше 14—20%. Полное использование 

исходных реагентов и приближение кбезотходности достигается многократным возвращением 

непрореагировавшей азотоводородной смеси вкаталитический реактор, т. е. применением 

рециркуляционной системы. 

Принцип безотходности стремятся осуществить и в производствах, издавна 

осуществляемых по последовательнойтехнологической связи, например в производстве 

серной кислоты. В новых технологических системах производствасерной кислоты использован 

метод двойного контактирования, двойной абсорбции, что дало возможностьсократить 

вредные выбросы в атмосферу в 5—6 раз. Еще безопаснее экологически рециркуляционная 

системапроизводства серной кислоты, практически исключающая выбросы в атмосферу. В 

рециркуляционнойсистеме серную кислоту получают из серы под давлением, при высокой 

концентрации 50) в исходном газе. Парысеры окисляют в SO2 частично в испарителе и 

полностью в камерной печи. Диоксид серы из печи подается вконтактный аппарат совместно 

с циркуляционным газом при помощи инжектора. В контактном аппарате вовзвешенном слое 

ванадиевого катализатора происходит окисление SO2 в SO3; газовая смесь проходит 

теплообменники абсорбер, где триоксид серы поглощается концентрированной серной 

кислотой с образованием продукционносерной кислоты, а газ, содержащий 

непрореагировавший SO2, вновь подается в контактный аппарат для окисления.Основные 

аппараты схемы — печь для сжигания серы и контактный аппарат — совмещают функции 

химического реактора и котла-утилизатора. В результате за счет тепловой энергии химических 

реакций вырабатывается товарный перегретый пар и одновременно из зоны реакции отводится 

излишняя теплота. 

Создание бессточных технологических систем и водооборотных циклов на базе 

наиболее эффективных методов очистки сточных вод — важнейшее направление охраны и 

снижения потребления воды промышленностью. Эта задача решается широким внедрением 

систем водооборота в промышленности. Потребление воды в промышленности сокращается 

путем совершенствования технологии и замены водяного охлаждениявоздушным. 

Разработаны системы замкнутого водооборота практически без стоков и расхода свежей 

воды.[2] 

Основные решения, принятые в вариантах комплексных схем очистки и повторного 

использования сточных вод,примерно одинаковы и отличаются лишь набором и 

последовательностью очистных установок в соответствии ссоставом сточных вод. Эти 

решения следующие: во всех системах предусмотрены рециклы сточных водв основных 

водоемких производствах с наличием локальных очистных установок на определенной 

ступени рецикла: вобщезаводскую канализацию разрешен сброс только тех стоков, которые 

невозможно или невыгодно повторно использовать в данном производстве, но которые можно 

очистить на общезаводских очистных установках; всесточные воды разделены на 
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самостоятельные потоки: хозяйственно-бытовые, органозагрязненные,сильноминерали-

зованные, слабоминерализованные и ливневые. 

Хозяйственно-бытовые и органозагрязненные стоки проходят совместную очистку на 

биологических очистных сооружениях; слабоминерализованные стоки подвергаются физико-

химической очистке; сильно минерализованные – физико-химической очистке, а затем 

термическому опреснению. Дистиллят установок опреснения используется на ТЭЦ, а Рассол – 

как сырье для электролиза или подлежит захоронению. Для стоков, загрязненных особо 

токсичнымивеществами, содержащих биологически неразлагаемые соединения, например 

«жесткие» ПАВ, или принеобходимости строгой корректировки состава оборотной воды 

(флотация, электрохимические производства), применяют локальные приемы тонкой очистки 

данного стока. Для этого разработаны новые методы очистки сточныхвод – радиационные, 

фотохимические, обратный осмос, озонирование и др. Однако наиболее целесообразный 

приемобезвреживания локальных стоков, содержащих особо токсичные, трудно разлагаемые 

соединения, — это изысканиепутейисключения такого стока или его сокращения до минимума 

чисто технологическими приемами. 

Водооборотные циклы одновременно с очисткой воды используют и для ее охлаждения 

в тех производствах, гдевода нагревается. Для этого сточные воды после очистки охлаждают 

в градирнях, теплообменниках воздушногоохлаждения или других теплообменных 

устройствах, после чего вновь возвращаются в циклы. 

В последние годы водооборотные системы предприятий химической промышленности 

и смежных отраслей составляют около 90% от их общего водопотребления. Ряд заводов, 

например некоторые нефтеперерабатывающиепредприятия в маловодных районах, работают 

без сброса сточных вод в водоемы, сточные воды после биологическойи физико-химической 

очистки полностью используются в замкнутом цикле. 

Переработка отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья — 

самый распространенныйспособ уменьшения промышленных выбросов. Разработкой 

отдельных мероприятий по сокращению отходов и очисткевыбросов занимаются многие 

научно-исследовательские и проектные организации, а также практически всепредприятия, 

имеющие вредные выбросы. Для уменьшения количества отходов на действующих 

предприятиях частоосуществляют полную или частичную утилизацию отходов путем 

химической переработки; иногда отбросыпроизводства уничтожают, а в некоторых случаях 

подвергают биологической переработке в условиях, моделирующихестественные. Существует 

много способов утилизации отходов различных предприятий. 

Наибольшее количество отходов использует в качестве сырья промышленность 

строительных материалов —цемента, кирпича, плит, блоков, труб, строительных растворов. 

Сырьем для производства строительных материалов впервую очередь служат отходы добычи 

полезных ископаемых — углей, сланцев и руд, атакже зола и шлаки переработки твердого 

топлива и металлургических предприятий. Гранулированные металлургические шлаки служат 

традиционным сырьем производства портландцемента, бетона, труб, плит, 

кирпича.Цементные заводы строят вблизи металлургических, в одном территориально-

промышленном комплексе,вырабатывая на основе отходов высококачественные строительные 

материалы. 

Для производства цемента и других строительных материалов используют многие 

отходы химической промышленности — нефелиновый шлам, колчеданные огарки, фосфогипс 

и др. Фосфогипс,содержащий некоторое количество фосфорной кислоты, является отходом 

предприятий, производящих фосфорнуюкислоту и фосфорных удобрений.Фосфогипс 

образуется в больших количествах  занимая огромные поверхности земли. Фосфогипс 

частично используют для химической мелиорации солонцовых почв взамен природного гипса, 
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в производстве гипсовых вяжущих средств. Фосфогипс перерабатываютна цемент и серную 

кислоту, на сульфатаммония и мел. Рациональное использование фосфогипса задача большого 

народнохозяйственного значения. 

Помимо технологических мероприятий по утилизации и сокращению выбросов 

применяют и другие приемы —захоронение отходов под землей, уничтожение их сжиганием, 

термохимическую обработку и, наконец,биологический метод переработки отходов: он 

основан на доведении отходов до такой формы, которая либо доступнадействию 

микроорганизмов, либо самостоятельно быстро распадается или полностью окисляется, т. е. 

включается вобщий круговорот природы. Захоронение, т. с. длительная изоляция твердых и 

жидких производственных отходов в|полостях литосферы, помимо загрязнения почвы связано 

с возможностьюпроникновения токсичных веществ в подземные полы. К сожалению, этот 

прием еще довольно широко используетсяна действующих предприятиях. 

Часто твердые и жидкие промышленные и бытовые отходы сжигают: и подвергают их 

термохимическойпереработке. Эти приемы применяют в масштабах городов и крупных 

промышленных комплексов, причемобразующаяся при сжигании тепловая энергия 

используется для отопительных целей или для выработкиэлектроэнергии. 

Создание территориально-промышленных комплексов (ТПК) с замкнутой структурой 

материальных потоков сырья и отходов внутри комплекса основано па комплексном 

использовании сырья. Такие ТПК позволяют получать из каждой составной части добываемого 

сырья ценные продукты и поэтому в значительной степени обеспечивать охрану окружающей 

среды. Объединение ряда производств в единый комплекс облегчает переработку отходящих 

газов и сточных вод, позволяет создать замкнутые системы с полным использованием отходов 

и теплоты.ТПК создают на базе природных ресурсов, специфичных для данного региона. 

Все сказанное приводит к выводу, что единственное радикальное решение проблемы 

дальнейшей производственнойдеятельности человечества без нарушения равновесия в 

природе — это создание безотходных или малоотходныхпроизводств, работающих по 

замкнутому циклу, без расхода свежей воды. Все остальные направления 

могутрассматриваться либо как временные, переходные меры, либо как элемент безотходной 

технологии в пределахданного предприятия или комбинированного территориального 

промышленного комплекса. Безотходная технологияне только единственное надежное 

средство охраны биосферы — она обеспечивает большие экономические выгоды, вчастности, 

от повышения эффективности капиталовложений, снижения затрат на очистные сооружения, 

уменьшенияили полного снятия вторичного экономического ущерба в результате действия 

загрязнителей. 
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Аннотация. Вопросы размещения и обезвреживания осадков городских сточных вод 

является одним из серьезных экологических проблем. В статье рассматриваются современные 

проблемы и перспективы утилизации осадков сточных вод. Анализируются особенности 

утилизации иловых осадков, изучен состав, проведены измерения загрязненности иловых 

осадков тяжелыми металлами и нефтепродуктами. 

Ключевые слова: избыточный ил, сушка, иловые осадки, иловые карты, очистные 

сооружения. 

 

Введение. Среди проблем, связанных с предотвращением антропогенного загрязнения 

окружающей среды, одной из наиболее острых является утилизация осадков от биологической 

очистки городских сточных вод (ООСВ). Сточные воды, поступающие на очистные 

предприятия, содержат весьма разнообразные по составу загрязнения  минерального (песок, 

глинистые частицы, масла, кислоты, щелочи, соли, ионы тяжелых металлов (ИТМ) и т п.), 

органического  (бытовые отходы, фекалии, растительные масла, нефтепродукты, волосы) и 

бактериального (микроорганизмы, дрожжевые и плесневелые  грибы, водоросли и т.п.) 

происхождения в виде растворов, коллоидов, плавающих и взвешенных веществ. В процессе 

прохождения сточными водами стадий очистки на очистных сооружениях образуется иловый 

осадок, в большинстве своем, не поддающийся какой-либо переработке, кроме как 

обезвоживанию на иловых полях в естественных условиях. Этот процесс долгосрочен и 

занимает огромные площади под иловые карты.       Кроме того, складирование иловых осадков 

приводит к распространению неблагоприятного газовоздушного фона, загрязнения почв и 

подземных вод токсичными компонентами, входящими в состав осадков. [1] 

Очистные сооружения города Актау находятся в непосредственной близости от 

побережья Каспийского моря 200 м, а также от жилого массива Приморский  100 м, оказывая 

угрозу здоровью населения. 

На очистных сооружениях канализации  КОС-1 в настоящее время  удаление, 

обработка, обеззараживание и утилизация осадков не решена (рис.1). Особенно нуждается в 

решении проблема утилизации осадков сточных вод, что является чрезвычайно актуальным 

для биологических очистных сооружений канализации. 
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Рисунок 1 – Карта-схема  очистных сооружений КОС-1 г.Актау 

 

Общая мощность в настоящее время очистных сооружений составляет 72 тыс. м3/сут 

сточных вод, прошедших механическую и биологическую очистку, и 42 тыс. м3/сут вод (из 

общего объема) проходят дополнительную доочистку. 

Образующиеся осадки городских очистных сооружений, представляют собой 

органические (до 80 %) и минеральные (около 20 %) примеси, выделенные из воды в результате 

механической, биологической и физико-химической очистки [2]. В их состав входят вещества, 

обладающие общетоксическим, токсикогенетическим, эмбриотоксическим, канцерогенным и 

другими негативными свойствами. В них могут содержаться тяжелые металлы, патогенные 

организмы, избыточное количество нитратов, токсические ве-щества, пестициды, 

полихлорированные бифенилы алифатические соединения, эфиры, моно- и полициклические 

ароматические вещества, фенолы, нитрозамины. Выделяемые осадками сточных вод вредные 

газы могут превышать предельно допустимые концентрации в несколько раз, дурно пахнут. 

В нашей стране и за рубежом технология обработки осадков городских сточных вод 

практически сводилась к сбраживанию их в метантенках с последующей сушкой на иловых 

площадках. Процесс сушки осадков протекает медленно, зависит от климатических условий и 

типа иловых площадок, при этом необходимы большие площади занимаемых земель. Кроме 

того, не обеспечивается полное обеззараживание осадков и представляет серьезную угрозу 

загрязнения окружающей среды. Являются трудоемкими операции уборки, погрузки, 

транспортирования обезвоженных осадков. 

Распространенные способы обработки осадков в метантенках или выброс их на иловые 

площадки являются несовершенными, малопроизводительными и требуют отчуждения 

значительных земельных участков вблизи источников загрязнения [3]. Территории, 

предусмотренные для хранения иловых осадков, в большинстве случаев переполнены и уже 

несправляются с непрерывными иловыми потоками. Кроме того, хранилища для иловых 

осадков представляют угрозу для объектов окружающей среды из-за высокого содержания 

опасных вирусов, бактерий, вредных газов, опасных химических соединений. Помимо этого, в 

процессе сбраживания в естественных условиях образуются неприятные запахи, что 

доставляет большие неудобства населению. Избыточный активный ил – это осадки из 

вторичных отстойников. В сыром осадке присутствуют патогенные микроорганизмы и яйца 

гельминтов. Из-за того, что в этом осадке используются элементы калий, фосфор, азот – это 

означает, что такой осадок в качестве удобрения применять нельзя. Состав осадка очистных 

сооружений колеблется в больших пределах (табл.1), определен на основе Методики 

выполнения измерений массовой концентрации тяжелых металлов в пробах активного ила 

флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат- 02», М 01-

26-2001, СТБ ISO 11885-2011.  
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Таблица 1 - Состав сухого вещества осадка  

 

Параметры Результаты Величина ПДК 

(мг/кг) с учетом 

фона (кларка) 

Хром  (Cr),  mg/g 6,8 6,0 

Марганец    (Mn),  mg/g 257,1 1500 

Никель  (Ni),  mg/g 3,0 4,0 

Медь  (Cu),  mg/g 3,2 3,0 

Цинк   (Zn),   mg/g 26,3 23,0 

Свинец   (Pb),  mg/g 33,9 32,0 

Кобальт   (Co),  mg/g 5,7 5,0 

Молибден   (Mo),  mg/g 6,4 5,0 

Кадмий   (Cd),   mg/g 1,7 2,0 

 

В современных условиях охрана почв от загрязнений является важной задачей, так как 

любые вредные соединения, находящиеся в почве, рано или поздно попадают в организм 

человека. поздно попадают в организм человека. 

Одними из главных и масштабных по объемам загрязнителей окружающей среды 

вредными и опасными веществами, в частности, тяжелыми металлами, являются иловые 

площадки (рис.1) 

 

 
 

Рисунок1 - Иловые площадки  

 

Необработанный шлам с высокой влажностью, большим объемом, который вызывает 

много проблем, таких как неудобства транспортировки, трудности горения и т.д. 

Следовательно, необходимо обезвоживание осадка. Механическое обезвоживание-это в 

основном сепарация и фильтрация. Но содержание воды в осадке механической дегидратации 

очень велико и все еще достигает 70% или 80%. После удаления основного содержания воды 

из осадка с помощью процесса сушки перколяции или испарения, который может 

удовлетворить требование стабильности осадка. Разработка и совершенствование различных 

методов обработки осадка солнечной энергией являются актуальными, так как процесс сушки 

осадка отличается высоким энергопотреблением (рисунок 2). 
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Рисунок 2- Иловый осадок под микроскопом 

 

Вывод. В целях устранения отрицательного воздействия осадков сточных вод на 

окружающую среду и почвенное плодородие на исследуемом участке требуется проведения 

комплекса мероприятий, направленных на восстановление утраченного естественного 

плодородия почв. 
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Аннотация. Битумы широко используются в качестве гидроизоляционных материалов 

и обладают выраженными вязкоупругими свойствами, которые используеться в 

технологических операциях и в процессах эксплуатации. Основными недостатками 

битуминозных вяжущих материалов является низкая эластичность, низкий интервал 

пластичности, нестабильность климатических условий: низкая теплои морозостойкость. 

Модификация полимерными отходами  является одним из наиболее эффективных методов для 

повышения качества битумов. Использование отходов ПЭТ-бутылок в качестве добавки к 

битумному материалу улучшает эксплуатационных характеристик, повышается постоянная 

деформация, жесткость, усталостная долговечность и стабильность дорожного покрытия. 

Ключевые слова: Модификация, полимерные отходы, пэт-бутылки, химическая 

деполимеризация, деформационная стойкость, нефтяные битумы, скорость смешивание, время 

смешиваний. 

 

 Полиэтилентерефталат (ПЭТ) - прозрачный полимер с высокими механическими 

свойствами и отличается с стабильностью размеров при переменных нагрузках. Кроме того, 

ПЭТ-бутылки обладает хорошими газобарьерными свойствами и химической стойкостью [1]. 

Использование отходов ПЭТ в качестве добавки к битумному материалу дорожного покрытия 

расширяет область исследований для максимального увеличения срока службы еще на ранней 

стадии [2]. Отходы ПЭТ обычно добавляли в битумную смесь сухим способом, т. е. было 

использовано в качестве заполнителя в битумной смесь для улучшения эксплуатационных 

характеристик дорожного покрытия [3].  

 Могаддам и др. исследовали влияние размеров на физические свойства вяжущих 

материалов. Результаты показали, что стабильность и текучесть асфальтобетонной смеси 

повышаются при добавлении в асфальтобетонную смесь измельченных отходов пластиковых 

бутылок. Они также обнаружили, что объемный удельный вес и жесткость смесей 

увеличиваются при добавлении меньшего количества измельченных пластиковых бутылок [4]. 

Переработку отходов ПЭТ можно разделить на две основные категории: физическую 

переработку и химическую переработку. Физическая переработка включает следующие 

обработки:  

• отделения сырья для модификации от других пластмасс,  

• мыть для извлечения грязи и другие загрязняющие элементы,  

• задавливание для уменьшения размера частицы сырья, 

По сравнению [5] с химической переработкой, физическая переработка в 

промышленности широко применяется и требует меньших инвестиций. Однако 

дополнительные продукты, такие как бумажные этикетки и клеи, которые обычно 

прикрепляются к ПЭТ-продуктам, могут вызвать обесцвечивание. В строительстве дорожных 

покрытый были предприняты некоторые попытки использовать физически переработанные 

отходы ПЭТ в асфальтобетонном покрытии. Однакоасфальт модифицированный с отходами 

ПЭТ еще не получил широкого распространения на практике из-за следующих проблем: 
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происходило фазовое разделение между асфальтобетонных вяжущих и отходами ПЭТ, в 

результате вызвало очень негладкую текстуру, а также потенциальное излучение и запах при 

смешивании необработанного ПЭТ с горячим асфальтобетонным связующим или смесью [6-

8].  

Химическая переработка-это является альтернативой физической переработке, которая 

химически разлагает или деполимеризует отходы ПЭТ перед их повторным использованием. 

Химическая деполимеризация основано на расщепление аминолитической цепи полимеров, 

соответствующие диамиды терефталевой кислоты и этиленгликоля. Деполимеризацию 

отходов ПЭТ можно проводить с использованием различных типов аминов, таких как 

аллиламин, этаноламин, триэтаноламин и полиамины методом аминолиза. Продукты реакции 

аминолиза ПЭТ был использован для модификации асфальта и доказал свою пригодность в 

качестве модификатора [7]. 

2018 г Рабиндра и Анурадж Гупта [1] вводили новый метод, на основе который можно 

модифицировать чистый битум с ПЭТ бутылками с прямым способом. Пустые ПЭТ-бутылки 

были собраны и очищены от крышек и этикеток, после кипящей воде мыли с раствором 

моющего средства с последующей надлежащей стиркой и сушкой для удаления любых 

потенциальных загрязнений. Затем бутылки разрезали на мелкие кусочки длиной до 5 см и 

сушили при температуре 80 ° С в течение 4 ч. Проводилась реакция аминолиза ПЭТ-бутылок 

с этиламином, и был получен белый порошок. В битум добавили порошок и нагревали 

реационный смесь. Полное превращение ПЭТ в мономер было подтверждено спектрами ИК, 

которые показали исчезновение пика сложноэфирной группы. Полученные ИК-спектры 

доказывает отсутствие базового битума и непосредственность образования  полиуретановой 

связи.  

2019 году ученые государственного университета Экити профессор Олюмид Мосс [8] и 

другие изучили физические и механические свойства модифицированного с 

полиэтилентерефталатом бутима, таких как устойчивость, жесткость, воздушная пустота и 

плотность. Они использовали отходы ПЭТ от 4 до 16% для замены заполнителей размером от 

1,18 мм до 2,36 мм. 

Использование ПЭТ в качестве наполнителя при производстве асфальтобетона снижает 

его устойчивость. Максимальная стабильность для модифицированногоасфальтобетона была 

зафиксирована при содержании 12% ПЭТ-бутылок. Однако значения устойчивости всех 

образцов модифицированного ПЭТ асфальтобетона является минимальным значением, 

указанным в общих спецификациях для дорог и мостов. Это означает, что модифицированный 

асфальтобетон с отходами ПЭТ (в качестве наполнителя) может быть использован для 

строительства тротуаров. 

Результаты показывает, что добавление ПЭТ в асфальт вызывает снижение величины 

расхода при 4%, 6%, 8%, 10%, 12% и 14% и находятся в пределах значений от 2 мм до 6 мм, 

указанных в общих спецификациях для дорог и мостов. Снижение значений расхода может 

быть объяснено увеличением жесткости модифицированного ПЭТ асфальта, что, в свою 

очередь, приводит повышению его постоянную деформационную стойкость. Воздушные 

пустоты модифицированного битума увеличиваются с добавлением ПЭТ, а это пустоты 

объясняется стабильностью смеси битума и ПЭТ. Это также влияет на относительную 

легкость, с которой смесь может быть уплотнена  

Данном исследовании было проведен обзор методов модификации битума с отходами 

ПЭТ. Было исследовано применение полиэтилентерефталата (ПЭТ) в виде отработанных 

емкостей для бутилированной воды в качестве модификатора асфальтобетона. Для 

переработки был использован метод аминолиза, которая химически разлагает или 

деполимеризуется отходы ПЭТ. Химическая деполимеризация постпотребительского ПЭТ 
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через расщепление аминолитической цепи дает соответствующие диамиды терефталевой 

кислоты и этиленгликоля.  

● Полимерный продукт был химически охарактеризован ИК-анализом, который 

подтвердил образование полиуретанового полимера внутри битума. 

● Было установлено, что введение ПЭТ вызывает снижение устойчивости 

асфальтобетона и снижает его текучесть. Это означает, что введение ПЭТ может улучшить 

постоянную деформационную стойкость асфальта, в то время как существует озабоченность 

по поводу снижения усталостной стойкости.  
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STUDY OF THE DEPOSITION OF PARAFFIN FROM CRUDE OIL, AND THE 

SELECTION OF SOLVENT EXTRACTION METHOD 
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Abstract. The processes of paraffin deposition from oil were studied. The samples of sump 

oil studied in this work had been taken from the Uzen oilfield (Kazakhstan). Laboratory experiments 

were carried out for studying the process of paraffin precipitation from oil. The experiments were 

based on the ability of paraffins to reduce their solubility in various solvents after cooling. Paraffin in 
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oil easily absorbs resinous substances and forms a protective resin layer that prevents the deposition 

of new layers on the paraffin crystal, ensuring its growth. The studies have shown a promising method 

of removing oil from soil.  

Keywords: asphaltenes, extraction, paraffin, oil, storage barns, paraffin, resins. 

 

Introduction. The main environmental problem arising from various accidents at oilfields 

where high-paraffin crude oil is developed is the contamination of soil and surface waters. At the same 

time, the water-and-air conditions of the soil are disrupted, and a sharp reduction of the natural redox 

reactions occurs. Spilled oil is discharged into technological storage sumps for drained oil wastes 

(DOW). Nevertheless, the soil is saturated with high-paraffin crude oil that has a high pour point and 

contains resins and asphaltenes; after drying, it turns into an asphalt-like formation. The 

multicomponent structure of sump oil and oil sludge, the variety of chemical compounds, the high 

viscosity, and the high paraffin content create problems in soil purification. In this regard, it is very 

important to know the nature and the features of the process of paraffin precipitation from an oil 

solution. Currently, the interest in this problem is very relevant. Previously, all studies of this problem 

were mainly devoted to studying the formation and distribution of paraffin in pipelines and equipment 

[1]. 

The experiments were aimed at studying the process of removing high-boiling crystalline 

components (paraffins) from a solution of high-paraffin crude oil to lower the oil congelation 

temperature. The experiments were based on the ability of paraffins to reduce their solubility in 

various solvents after cooling (extraction) [2]. With that, crystallized paraffins may be separated from 

the high-paraffin crude oil solution by centrifugation. The obtained sediment may be used for getting 

an idea about the amount of the solid phase in the solution that would precipitate at certain 

temperatures, and its component analysis may be used for getting an idea about its composition.  

The work has been aimed at experimental studying paraffin solubility in oil with a high 

congelation temperature. 

Materials and methods of research. The physicochemical properties of the oil were studied 

at the Ken-Sary LLC accredited chemical laboratory. The oil density at 20 °C and 15 °C was 

determined according to normative document (ND) KR ST 2.153-2008/ST RK. The mass content of 

water was determined following ND GOST 2477-65. The concentration of chloride salts was 

determined following ND GOST 21534-76. Chloride salts were extracted from the oil with water, 

followed by color-indicator titration of the aqueous extract from the oil solution. An oil sample was 

thoroughly stirred for 10 minutes by shaking in a flask,and filled with water to 2/3 of its capacity. 

Immediately after shaking, the oil sample was pipetted for analysis. The mass content of solids was 

determined following ND GOST 6370-83. 

Determination of paraffin solubility and precipitation. The samples of sump oil studied in 

this work had been taken from the Uzen oilfield (Kazakhstan). Experimental studies were conducted 

in the laboratory of the Department of "Ecology and Chemical Engineering" of the Caspian State 

University of Technology and Engineering named after Sh. Esenov.The sump oil was extracted in a 

Soxhlet extractor; the solvents were hydrocarbon solvents (gasoline, kerosene, diesel oil, and amyl 

alcohol). Extraction in a Soxhlet extractor consisted of preliminary removal of the asphalt-resinous 

substances from the oil, their extraction and adsorption, followed by separation of paraffin from the 

oil solution [3].  

During the analysis, a 3 g weighed sample of the oil solution was taken. The sample weighed 

with the error not exceeding 0.01 g was diluted in the amount of gasoline equal to 30 sample volumes 

in a 250 ml conical flask. To precipitate paraffin from the oil solution with gasoline of the NK-50 °C 

fraction, an extraction apparatus was assembled and placed in a water bath with the water temperature 
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of 65 – 75 °C, and boiled for 30 – 35 min; the specified temperature was maintained by adding hot 

water to the bath without the use of electric heating.  

After this period, the solution was left in the dark for 12 hours from the moment the boiling 

had stopped in the water bath of the extraction apparatus. The settled solution with asphaltenes was 

carefully filtered without stirring through a double Blue Ribbon filter. The precipitate was then 

transferred to the same filter and washed with gasoline until the flowing solution became transparent, 

and no oil stain remained on the filtering paper after evaporation. The amount of the precipitated 

paraffin was determined by the residue. 

The results of the research. The results of studying paraffin solubility are shown in Figure 1. 

In Figure 2, digits 1, 2  show the process of paraffin dissolution in gasoline, and digits 4, 5, and 6 

show the photomicrographs of paraffin in the emulsion on the filtering paper and in the soil. The 

photomicrographs were taken at the magnification of 150× using a Micromed 1 microscope. The 

paraffin solubility curves are indicative. In various solvents, paraffin dissolves uniformly, following 

certain patterns. Paraffin solubility increases with increasing the temperature, asymptotically 

approaching the lines corresponding to the melting temperatures, which are parallel to the ordinate 

[3,4]. 

 

 
 

Figure 1 - Paraffin solubility in gasoline, kerosene, and amyl alcohol 
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Figure 2 -The process of paraffin dissolution in gasoline and the photomicrographs of 

paraffin particles: 1) the emulsion; 2) paraffin on the filtering paper; 3) the purified soil. 

Photomicrographs: 4) paraffin particles in the emulsion (white rectangles); 5) paraffin fixed on the 

filter (black rectangles); 6) paraffin spread in the soil 

 

It means that after paraffin reaches its melting point, it becomes infinitely soluble. Since the 

melting point is low (within 45 – 65 °C), a sharp change in paraffin solubility occurs in a very limited 

temperature range (10 – 50 °C). The lower the melting point is, the greater paraffin solubility is [5]. 

Also, the lower the specific gravity of the oil product used as the solvent is, the easier paraffin 

dissolves. An increase in paraffin solubility is only observed up to C6H14. Further, with the gradual 

reduction of the molecular weight of the solvent, its paraffin-dissolving ability starts decreasing, since 

paraffin solubility in liquefied hydrocarbon gases decreases from butane to methane. 

Amyl alcohol used in the experiments belongs to the methane class. For instance, paraffin 

starts dissolving in amyl alcohol at 7 °C. Isomers of amyl alcohol are saturated monoatomic alcohols. 

The comparison of paraffin solubility in kerosene (a nonpolar solvent) and amyl alcohol (a polar 

solvent) showed that the presence of an aromatic cycle in the molecule of the solvent reduced its 

ability to dissolve paraffin (Table 1). 

 

Table 1- The effect of an aromatic cycle in the molecule of the solvent 

 

Solvent Polar group Class Paraffin solubility in 

100 mg of the solvent 

 

Gasoline γ = 

0.646 g/cm3 

Nonpolar group Mixture0.5 ٭ 

Kerosene Nonpolar group Heavy hydrocarbons 0.45 

Diesel oil Nonpolar group Mixture 0.45 ٭٭ 

Amyl alcohol OH Methane 0.5 

 a mixture of isooctane-based saturated hydrocarbons ٭

 a mixture of paraffin, naphthene, and aromatic hydrocarbons ٭٭

 

The presence of a naphthenic cycle in the molecule of the solvent increases its ability to 

transfer paraffin to the solution. Paraffin solubility in hydrocarbon solvents greatly depends on their 

chemical nature. With that, paraffin dissolves in alkanes (liquid paraffin hydrocarbons) and 

naphthenes better than in aromatic hydrocarbons. Paraffin solubility is determined by the formula [5]: 
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( ),lglg KTAR −=       (1) 

 

where R is the paraffin solubility in grams per 100 g of the solvent, T is the absolute 

temperature, A is the constant that depends on paraffin properties, and K is the constant that depends 

on the solvent properties.  

Formula (1) is interesting, since, when it is converted, temperature-dependent solubility is 

obtained, which is a power-law relation, i.e., solubility is quantitatively greater at high temperatures 

than at low temperatures.  

AK

A
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        (2) 

 

The decreased solubility in the studies of B. F. Alves et al. is explained by the increasing 

difference in the properties of the solvent and the substances dissolved [6]. For instance, the fraction 

of the "low-melt" paraffin in the Uzen oil is noticeably more soluble in the gasoline with the specific 

weight of 0.588 g/cm3, compared to the gasoline with γ = 0.646 g/cm3. In general, paraffin solubility 

in gasoline and amyl alcohol is approximately the same. Paraffin solubility is higher in alkanes (liquid 

paraffin hydrocarbons) and naphthenes than in aromatic hydrocarbons. It was found that the process 

of crystallization of the paraffin contained in the oil was much complicated by the presence of 

noncrystalline components, in particular, resinous substances, etc. Upon slow cooling, precipitation 

of large paraffin crystals from the pure solutions was observed; these crystals were uniformly 

distributed in the volume. Paraffin easily adsorbs resins and forms a protective resin layer that prevents 

the deposition of new layers ensuring the growth of the paraffin crystal. 

To study this process, paraffin solutions with the melting points of 40 °C and 54 °C, 

respectively, were placed in two flasks. To the flask with paraffin (40 °C), a few drops of oil residue 

containing asphaltene-resinous substances were added, and the flask was kept in a thermostat. After 

the heat treatment and slow cooling, a continuous jelly-like structure formed in the flask with oil 

residue. In the second flask, paraffin crystals precipitated on the bottom. This is explained by the fact 

that the asphaltene substances that are in a dispersed state in the oil solution containing paraffin can 

be, together with resins, the crystallization centers, around which clusters of paraffin crystals are 

formed. For instance, asphaltenes may be considered as the seed material that promotes paraffin 

precipitation from the solution during oil cooling.  

In the experimental studies performed at the laboratory, the appearance of such sediment was 

associated with the temperature of paraffin precipitation from crude oil, neglecting the other 

components of the solid phase. The validity of this assumption, however, required justification. In this 

regard, in order to substantiate the fact that paraffin crystals were accumulated around asphaltene and 

resin depositions, the authors used the method of oil centrifugation at various temperatures. 

Conclusion. In the experimental studies, paraffin has been separated from sump oil using the 

extraction and centrifugation method. The comparison of paraffin solubility in nonpolar kerosene and 

polar solvent (amyl alcohol) allows suggesting that the presence of an aromatic cycle in the molecule 

of the solvent reduces its ability to dissolve paraffin. The lower the melting point is, the greater 

paraffin solubility is. Also, the lower the specific gravity of the oil product used as the solvent is, the 

easier paraffin dissolves. An increase in paraffin solubility is only observed up to C6H14. Further, with 

the gradual reduction of the molecular weight of the solvent, its paraffin-dissolving ability starts 

decreasing, since paraffin solubility in liquefied hydrocarbon gases decreases from butane to methane. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПРОБЛЕМНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ 
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Научный руководитель: Ыбрайкожа Н.П. 

Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова,  

Актау, Казахстан 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования по использованию 

комплексных жидких удобрений и биологического препарата. Целью исследования является 

применения комплексных жидких удобрений, биологических препаратов и анализ 

агроэкологической эффективности на рост риса в условиях Приаралья. Нами были проведены 

полевые экспериментальные исследования для определения агроэкологической 

эффективности применения комплексных жидких удобрений, биологических препаратов и их 

влияние на повышения урожайности риса. Основная и стратегическая задача   

агропромышленного комплекса Республики Казахстан – это повышение производства зерна и 

обеспечения продовольственный безопасности страны. Ведущим направлением развития в 

условиях основного рисосеющего региона – Казахстанского Приаралья это повышение 

урожайности зерна риса. Рис возделывается при регулируемых агротехнических условиях и 

поэтому урожайность зерна можно значительно повысить. 

Ключевые слова: биологическое удобрение, препараты, рис, стрессоустойчивость, 

повышения урожайности.  
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Благодаря применению комплексной, интегрированной технологий возделывания риса 

и при строгом их соблюдений в условиях Австралии и Египта средняя урожайность зерна 

составил 102,9 и 93,7ц/га, в Сша – 81,1 ц/га, Турции – 79,3 ц/га, В Китае 65 – 68ц/га (на площади 

свыше 32 млн.га). Однако, во многих странах такой высокой урожайности зерна риса на 

большой площади, в том числе в Казахстанском Приаралье получить не так просто.  

В Казахстане рисовые плантации расположены на массивах побережья р.Сырдарьи и 

реки Или, Каратала. Почвенно – мелиоративные состояние и агроэкологические условия этих 

массивов благоприятны для получения высоких урожаев зерна риса. По данным ученых, 40 – 

500 широте количество поступаемых фотосинтетических активных радиации (ФАР) составляет 

3,2 – 2,0 млрд.ккал / га, это достаточно для формирования 400 – 250ц/га биомассы. В этой 

широте (43-460 широте) расположены основной рисосеющий регион Казахстана – низовья реки 

Сырдарьи. Следовательно, количество солнечной радиации для формирования высоких 

урожаев биомассы и зерна достаточны. 

Однако, в связи с иссушением Аральского моря, Нарушением экологических условий 

Приаралья, роста минерализации воды р.Сырдарьи и повышения уровня грунтовых вод из – за 

плохой работы дренажно – сбросных систем усиливается вторичное засоление почвы. 

Произошла трансформация лугово – болотных почв в средне и сильно засоленные и солончаки. 

При этом изменяются не тонко геофизические и метеорологические условия, но и нарушаются 

биологические и экологические равновесия. Так, в Кызылординской области из 217, тыс. 

инженерно – подготовленных орошаемых земель 80 – 85% засолены в средней и сильной 

степени, а 60 тыс.гектаров земель из – за засоленности и заболоченности не используются и 

вышли из с/х оборота. 

Рис является экологически рентабельный, стратегически важной культурой и является 

основой экономики рисосеющих хозяйств. По научно обоснованным нормам Института 

питания НАН РК (по 8,5 кг на каждого человека) необходимое количество риса во внутренном 

рынке Казахстана составляет 132,6 тыс.тонны. Рисосеющие хозяйства Кызылординской 

области вносит существенный вклад в обеспечение крупой риса населения Казахстана, но в 

тоже врем в 2017 – 2019 г.г увеличился экспорт риса на 28%. 

Однако сложившиеся критические экологические обстановки в Казахстанском 

Приаралье вынуждает рисоводов сократить площади орошаемых земель, занятых рисом. 

Поэтому повышение урожайности зерна риса является актуальной задачей. Решение этой 

проблемы связаны с глубоким и всесодержащим изучением роли микроудобрений в системе 

удобрения риса в условиях Казахстанского Приаралья. В 2018 году сотрудниками Казахского 

НИИ рисоводства им. И.Жахаева, а также Кызылординского госуниверситета им. Коркыт – 

Ата проведено исследование современных технологий минерального питания риса, 

основанных на применении методов диагностики почвы, воды и растений в Караултюбинского 

ОПХ Кызылординской области.  

Установлены факторы, нарушающие минеральное питание риса и снижающие 

урожайность риса и качество зерна: 

- определен уровень засоления почвы и оросительной воды (по фазам вегетации).     

- выявлена степень влияния стресс – факторов (засоление, высокие температуры, 

гербицидная токсичность) на физиолого – биохимические процессы в тканях растений и 

формирование элементов продуктивности растений риса; 

- установлена необходимость коррекции минерального питания риса в период 

вегетации (обработка семян и некорневая подкормки) 

Материалы и методы исследований: В исследованиях применяли 

органоминеральные удобрение. МикроКат зерновой Старт в фазе кушение риса, а также Келик 

К + Si в фазе выхода в трубку. 
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Рис – самая кремниефильная с/х-я культура, содержит в своем составе до 11% кремния. 

С урожаем риса ежегодно выносится около 750 кг/га доступного кремнезема, зерновых – 

120кг/га, бобовых – 10 кг/га, картофеля – 8кг/га. Следовательно, ежегодно идет обеднение 

почвы доступным кремнеземом, что приводит к ее деградации. 

Кремний повышает интенсивность окраски листов, увеличивает площадь листьев, 

повышает активность фотосинтеза и накопление сухого вещества и еще кремний повышает 

иммунитет к болезням. Поэтому Келик К + Si – уникальное удобрение с содержанием калия и 

кремния в хелатной форме. 

МикроКат зерновой старт содержит комплекс витаминов, новейший препарат, не 

имеющий аналогов по широте воздействия на растения. Комплекс макро и микроэлементов 

ускоряет прорастание семян, увеличивает корневую массу и обеспечивает растение 

необходимым питанием в критические фазы растений. 

Полевой опыт был заложен на рисовой оросительной системе Казахского НИИ 

рисоводства им. И.Жахаева. Посев риса проводили селекционной сеялкой рядовым способом 

глубина заделки семян 2-3см. Норма высева 7,5 млн. всхожих зерен на гектар. Предшественник 

–пласт люцерны.  Удобрение N45P60К30 кг/га.д.в. Режим орошения укороченное затопление. 

Площадь делянки 50м2, повторность 3-х кратная. Размещение делянок систематическое. Сорт 

риса – Сыр Сулуы. 

Обработку семян осуществляли непосредственно перед посевом полусухим способом 

1л на 3 тонны семян. Некорневую подкормку проводили в фазе кущения растений   препаратом 

МикроКат Зерновой Старт с нормой 1 л/га с рабочей жидкости 25 л/га, а в фазе выхода в трубку 

Келик К + Si с нормой 1 л/га с рабочей жидкости 25 л/га. 

Биометрический анализ проводили путем отбора перед уборкой урожая 10-ти растений 

с каждой делянки опыта. Учет урожая путем уборки учетной делянки с последующим 

обмолотом и взвешиванием. Полученные результаты оценивали методом дисперсионного 

анализа. 

Результаты и их обсуждение. Формирование урожая культурных растений в 

решающей степени определяется продуктивностью фотосинтеза как основного 

физиологического процесса в растительном организме. Интенсивность этого процесса 

напрямую зависит от площади поверхности листьев их количества и ассимилирующей 

активности.  

Проведенные исследования показали, что наибольшая площадь листьев растений риса 

независимо от дозы и способа применения удобрения микрокат зерновой старт и келик К+Si 

наблюдалось в фазе выметывания риса. 

До этой фазы отмирание старых листьев и формирование новых идет с преимуществом 

второго процесса. После выметывания, когда сформированы все листья приводит к 

сокращению ассимиляционной поверхности. 

Применение Микрокат зерновой старт и Келик К + Si не изменяли характер отмеченной 

выше динамики, но влияли на количественные показатели. Так в фазе выметивания у растений 

из обработанных препаратом листовая поверхность формировалось больше чем в контроле. 

Некорневая подкормка растений в фазе кущения и выхода в трубку препаратами микрокат 

зерновой старт и Келик К + Si замедляла отмирание листьев, о чем свидетельствует данные 

площади ассимиляционной поверхности в фазе молочно – весковой спелости зерна. 

Сравнивая эффективность некорневой подкормки с контролем, который не 

обрабатывалось следует подчеркнуть, что преимущество некорневой подкормки 

подтверждается формированием наибольшей ассимиляционной поверхности листьев 

накоплением в них пластидных пигментов снижением пустозерности и увеличением массы 

зерна с растения. 
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Выводы: при обработке риса в фазе кущения удобрением Микрокат зерновой старт и 

Келик К + Si в фазе выход в трубку площадь листьев одного растения по сравнению с 

контрольным увеличилось в два раза. Это обеспечивало повышение урожайности главным 

образом за счет снижения пустозерности и увеличения массы зерна с растения. 
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РАСТЕНИЯ КАК ИНДИКАТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УСЛОВИЯ 

ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 
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Аннотация. Загрязнение воздуха и почвы городов происходитиз-за растущего 

количества транспорта и других диффузных источников. Исследования insitu (пассивные 

методы) применялись в связи с их различным структурным разнообразием города. 

Исследования показывают существующие виды и помогают установить их потенциал в 

качестве биоиндикаторов загрязняющих веществ в наземной среде. Данные используются для 

оценки воздействия на окружающую среду и потенциального воздействия на другие 

организмы, включая человека. 

Ключевые слова: биоиндикаторы, биомониторы, загрязнение, городские 

пространства, сосудистые растения. 

 

В настоящее время идет тенденция высокого роста городских поселений, которые 

являются важными формами сосуществования людей, а также важными формами отношений 

между человеком и окружающей средой. В ходе эволюции человеческого вида, помимо 

биологических законов, управляющих человеком и любыми другими видами, возникли 

социальные законы, основанные на процессе работы. Таким образом, в то время как все другие 

виды на Земле изменяются, адаптируясь к окружающей среде, люди, доминирующие виды на 

Земле, могут преобразовывать окружающую среду в соответствии со своими потребностями. 

Мозаичные биотопы, образующие города, представляет собой место расположения 

биоценозов, содержащих виды с чрезвычайно разнообразными биологическими 

потребностями, таким образом, специфическое разнообразие исходных экосистем ниже, чем у 

городских территорий. Функционально пространственные структуры города относятся к 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200956982&amp;eid=2-s2.0-85085029542
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216856277&amp;eid=2-s2.0-85085029542
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социально-экономической системе, но с экологической точки зрения они являются элементами 

биотопа существующих в городе биоценозов. 

Ускоренный процесс антропизации создает непрерывное изменение городского 

биотопа и биоценозов городских территорий, потоки вещества и энергии между городом и 

природной средой меняются, качество этих потоков также меняется. 

В течение многих лет в естественных биотопах, подверженных биотическим и 

абиотическим стрессовым факторам (колебания климата, взаимоотношения между добычей и 

хищниками, паразиты, болезни, конкуренция внутри и между видами), находятся организмы, 

популяции, биоценозы и экосистемы. Такие стрессовые факторы жизненно важны на всех 

уровнях биологической организации для эволюции и адаптации, все живые организмы в 

большей или меньшей степени адаптируются к этим стресс-факторам. 

В последние столетия стрессовые факторы приобрели новые количественные и 

качественные измерения. Совершенно новые вещества, которые ранее не существовали, были 

выброшены в окружающую среду в результате деятельности человека (например, тяжелые 

металлы, органические соединения, газы, природный радионуклид) в количествах, 

превышающих допустимые пределы организмов в отношении адаптации и эволюции. Они 

усиливают воздействие естественных стрессоров или действуют в своих комбинациях, 

оказывая антагонистические эффекты, которые могут объяснить все изменения в любой 

экосистеме. Загрязнитель — это вещество (естественное или искусственное) в воздухе, воде, 

почве, которое может нанести вред человеку и окружающей среде. 

Из разных источников загрязняющие вещества из атмосферы переносятся 

турбулентностью ветра из одной области в другую, над ландшафтом, на растительности.  

Некоторые виды или разновидности естественных и культурных растений очень 

чувствительны к загрязнителям воздуха; они служат биологическими индикаторами 

возможного присутствия определенных веществ, загрязняющих воздух, поскольку могут 

проявлять более или менее конкретные, хорошо видимые и измеримые симптомы. Различные 

виды или разновидности растений могут накапливать загрязнители воздуха без изменения этих 

веществ. Таким образом, загрязнители воздуха могут быть проанализированы физически и 

химически (качественно и количественно) после их накопления в растениях. 

Благодаря своей большой способности адаптироваться к различным химическим 

свойствам окружающей среды, растения могут накапливать тяжелые металлы в своих тканях 

или на них. Таким образом, растения являются промежуточными резервуарами, через которые 

тяжелые металлы из почвы и частично из воды и воздуха передаются человеку и животным. 

Тяжелые металлы в почве опасны для человека и животных из двух источников: пищевой цепи 

и вдыхания почвенной пыли. Эта основная экологическая проблема связана с количеством 

металлов, накапливаемых в частях растений, используемых в пищу. Растения, по-видимому, 

играют решающую роль в передаче металлов другим организмам. 

Биоиндикаторы — это организмы или сообщества организмов, которые изменяют свои 

жизненные функции или свой химический состав в ответ на воздействие окружающей среды, 

что позволяет делать выводы о состоянии окружающей среды. Некоторые виды могут 

накапливать загрязнители без каких-либо явных изменений в их метаболизме (индикаторы 

накопления), а другие могут реагировать видимыми симптомами повреждения (индикаторы 

реакции). Когда количество вредных веществ превышает их несущую способность, 

индикаторы накопления могут реагировать как индикаторы реакции. 

Методы биоиндикатора можно сгруппировать в несколько подходов: биохимические 

(основанные на накоплении загрязняющего вещества или химической/физиологической 

реакции растений), методы видового состава (основанные на ранее охарактеризованных 

видовых предпочтениях, отображающие изменения в растительных сообществах из-за 
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превышения загрязняющие вещества) и методы пересадки (на основе реакции после пересадки 

либо местных местных видов, либо стандартизированных растений). 

С использованием метода видового состава (insitu) была проведена инвентаризация 

видов растений. Из образцов взят точный список всех видов растений с сопутствующей 

визуальной оценкой их общительности и численности. 

Экологическая оценка городских пространств основана на растительности, которая 

служит индикатором состояния окружающей среды и экологических процессов. Растения 

влияют и находятся под влиянием окружающей среды. Химический состав растений в целом 

отражает элементный состав питательной среды. Растения являются важным 

биоаккумулятором загрязняющих веществ; лекарственные растения, помимо 

фармакологического действия, могут быть еще токсичными из-за наличия в их тканях тяжелых 

металлов. Самые прочные металлические аккумуляторы имели листья с более шероховатой 

поверхностью, что позволяло эффективно улавливать и удерживать частицы. В качестве 

индикаторов накопления можно рекомендовать лишь несколько травянистых растений. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ КАСПИЙ ТЕҢІЗІ АКВАТОРИЯСЫНДАҒЫ 

БРАКОНЬЕРЛІК ПРОБЛЕМАСЫ 

 

Бисенова Л.Е. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада Каспий теңізі-бекіре тұқымдас балықтарының саны мен мөлшері 

жағынан дүниедегі ең бай су қоймасы. Бекіренің 26 түрлерінің ішінде Каспий теңізінде 6 түрі 

мекендейді. Кәсіптік мәні зор бекіре тұқымдас балықтар - бекіре, қортпа және шоқыр. Қазіргі 

кезде Каспий теңізінде бекіренің 6 түрінің 30 популяциясы тіршілік етеді. Кәсіпшілік мақсатта 

тек 10 популяция қолданылуда. Олар: қортпа мен шоқырдың мезгілдік түрлерінің жайықтық 

популяциялары, қортпа, шоқыр және орыс бекіресінің еділдік популяциялары қарастырады. 

Түйінді сөздер: Каспий, браконьер, уылдырық, технология, шекара.  
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60 жылдардың ортасында теңізде орын алған түрлі ластанудан бекіре балықтарының 

уылдырық шашатын аймағы тарылып және табиғи жағдайдағы өнімділігі күрт азайып кетті. 

Мамандардың пікіріне сүйенсек, Каспий теңізіндегі бекіре тұқымдас балықтардың санының азаю 

тенденциясы өткен ғасырдың аяғынан басталған. Бұның себептері: гидротехникалық 

құрылыстар, дамбылар, ауыл шаруашылық құрылыстарын салу негізінде балықтың миграциялық 

жолы мен уылыдырық шашу аймағына зиян келтіру, есепсіз, ретсіз өндірістік балық аулау, 

браконьерлік және техногендік ластану. 

Берекесіздіктер орын алған 90 жылдарға дейін аймаққа бекіре тұқымдас балықтардың 

әлемдік қорының 90 пайызы тиесілі болып келді. Қазір де Каспий балық шаруашылығы 

ғылыми-зерттеу институтының бағалауынша мұндағы бекіре тұқымдастардың саны басқа 

сулармен салыстырғанда жоғары болып қалуда. Бірақ бұл бар болғаны болжам деп 

қабылдаймыз, себебі, КСРО тарағаннан бері Каспий теңізіне шығатын елдердің ешқайсысында 

бекіре тұқымдастары бойынша мониторинг жүргізілмегенін анықтап отырмыз.  

Сонымен, мәліметтерге  талдау жасар болсақ, 1991 жылдан бергі уақыт ішінде теңіздің 

ерекше қазынасы болып табылатын бекіре балықтар популяциясының жылдан-жылға күрт азаюы 

орын алуда, ал балық қорының жағдайын анықтайтын қазіргі кездің факторлары, олар: 

қаскөйліктің көбеюі және  өндірісте бекіре шабақтарын теңізге жіберудің азайтылуы [2]. 

1990 жылдан қазіргі кезге дейінгі бекіре балықты аулау мөлшеріне талдау жасар болсақ, 

бұл шаманың 60 есеге азайғанын байқауға болады:1990ж.-11.66 мың тонна, 1995 ж.-2,0 мың 

тонна, 2005 жылы-0,2 мың тонна, 2015 ж.-0,12 тонна (1-сурет)  

Ресми балық шаруашылық ұйымдарының өкілдерінің сөзіне сенер болсақ, балық аулау 

шамасы 60 есеге түскенмен, теңіздегі балық саны бар болғаны 3 есе ғана азайған.  

Ұзақ жыл өмір сүретін, жыныстық жағынан кеш жетілетін бекіре балықтарына ең 

қауіпті фактор − тиімсіз балық шаруашылығы мен қаскөйлік. Қаскөйлікпен айналысушылар 

бекіре балықтарының жетілмеген түрін аулап, олардың санын азайтып келеді. Тиімсіз 

шаруашылықтың дамуы, яғни бекіренің таза генофондын сақтамай, гибридтерді шығаруы, 

бекіренің таза генофондын жоғалтып барады [1]. Осыған байланысты бекіре қорын сақтап қалу 

өзекті мәселеге айналып отыр.  
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Елеулі эндемикалық ихтиофауна арқасында, балық шаруашылығының  

әлеуметтік−экономикалық маңыздылығы, Каспий теңізіндегі ихтиофаунаны сақтап қалу өзекті 

мәселе.  

Каспий теңізінде заңсыз балық аулау, соның ішінде жойылып бара жатқан бекіре 

тұқымдастарды кәсіпшілік мақсатында браконьерлік жолмен аулау еліміз үшін қоғамдық мәні 

бар әлеуметтік проблема болып табылады.  
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Балықтардың осы тобының популяциясы үшін көптеген ингибиторлық факторлар бар, 

олардың ішінде үшеуі ең маңыздылары: табиғи уылдырық шашатын жерлерді алып тастау, 

миопатия және браконьерлік. Бейтарап ұйымдардың зерттеулері көрсеткендей көрсеткендей, 

осы факторлардың ешқайсысының да  маңыздылығы соңғы уақытқа дейін ескерілген 

жоқ.Бекіре тұқымдас балықтардың азаюына тікелей әсер ететін соңғы фактор ерекше мұқият 

талдауды қажет ететіндігі жобамыздың тақырыбының өзектілігін айқындады. Браконьерлік 

жолмен балық аулау үрдісінің динамикасына талдау жасар болсақ, өкінішке орай бұл 

жағымсыз құбылыстың белгілі бір уақыт шеңберінде тез өскенін көруге болады: 1997 жылы 

ресми түрде рұқсат етілген балық аулау шамасымен салыстырғанда 30-50% браконьерлік 

жолмен ауланған, ал бар болғаны бір жыл ішінде, яғни 1998 жылы бұл көрсеткіш 4-5 есеге 

дейін (1998 ж.) және 2000-2005 жылдар ішінде 10-11-14-15 есеге дейін артқан. 

Жалпы бекіре тұқымдастарын ашық теңізде аулаға толықтай тыйым салынғандықтан, 

браконьерлік жолмен ауланады жәе оның масштабын анықтау да мүмкін емес, тек кейбір 

жанама мәліметтер арқылы оның өндірістік масштабқа ие екендігін анықтауға болады.  

Каспий бекіресінің табиғи ұдайы өсуіне браконьерліктің тигізіп отырған зиянын 

Технологиялық балық аулау қыметінің мәліметтерінен де байқаймыз. (2-сурет) 

Каспий балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының мәліметіне сүйенсек, 2000 

жылдары жыл сайын заңсыз ауланатын бекіре балықтарының көлемі 12-15 мың тонна 

аралығында, ал қара уылдырық 1,2-1,5 тонна шамасында болған. Осы цифралар басқа да 

бейтарап зерттеу ұйымдарының ұсынған талдауларында көрініс беріп отырғанын анықтадық. 

Демек, бұл мәліметтердің барынша шынайы екендігіне талас тумайды.  

Тақырыпқа қатысты ақпарат көздерін неғұрлым толық ашу мақсатында ақпарат 

көздерімен барынша ауқымды жұмыс жасауға тура келді. Сол кездердегі БАҚ (бұқаралық 

ақпарат құралдары) орын алған мына ақпаратты да ұсынуды жөн көрдік (себебі бұл факт 

браконьерліктің жылдан-жылға неліктен асқынуына басты себеп болып отырғанын 

дәлелдейді). Қара уылдырықтың жоғары бағасын ескере отырып (Батыс елдерінде кг үшін 800 

доллардан 5000 долларға дейін), осы кезде Каспий маңы елдерінде «уылдырық мафиясы» 

пайда болды деген қауесет тарады, егер осы қауесетке сенер болсақ, ол тек балық аулауды ғана 

емес, сонымен қатар Каспий маңындағы аймақтардағы құқық қорғау органдарын да өз 

бақылауында ұстап, өзінің «көлеңкелі бизнесін» гүлдендіріп отырған. Шынында да, егер 

көлеңкелі операциялардың көлемі жүздеген миллионнан бірнеше миллиард долларды құраса, 

бұл сандар сол дағдарыс кезіндегі Қазақстан, Түрікменстан және Әзірбайжан сияқты елдердің 

бюджетімен салыстырылады. 
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Демек Каспий маңы мемлекеттерінің Қаржы департаменттері мен күштік 

құрылымдарының мұндай қаражат пен тауарлар ағынын байқамауының тек екі себебі болуы 

мүмкін: бірінші–сол кездегі мемлкеттік масштабтағы қайта құрулар, заң нормаларына 

енгізілетін тиісті өзгерістердің кеш қабылдануы, Каспий теңізінің құқықтық статусының 

анықтала қоймауы әсерінен аталмыш органдардың құқықтары мен міндеттерінің айқын 

болмауы қол байлау болған. немесе екінші себеп, БАҚ материалдарында айтылғандай 

браконьерлік дәл осы ұйымдар тарапынан қолдау тауып отырған. Және бір таң қаларлығы, 

жоғарыда беріліп отырған браконьерлік жолмен балық аулау шамасының көрсеткіштері мен 

(Каспий балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының және басқа да бейтарап 

ұйымдардың ұсынған мәліметтер) анықталған құқық бұзушылықтардың статистикасы 

арасында айтарлықтай алшақтық байқалады. Ал экологиялық тұрғыдан сараптама жасар 

болсақ, табиғатымызға, теңіз геожүйесі мен ондағы биоәртүрлілікке келтірілген залал есепсіз 

деп айтуға болады. Себебі экономикалық залалдар ақшамен, құнмен есептелсе, экологиялық 

зардаптардың қандай апаттарға апаратынын ешкім болжай алмайды, себебі табиғатқа тигізген 

зиян дәл сол уақытнда емес, араға ұзақ уақыт салып барып көрініс береді. Демек, бастауын 

сонау 20 ғасырдың аяғынан бастап алған заңсыз балық аулау әрекеттерінің Каспийге тигізген 

әсерін бағалау, талдау және зерделеу, оның салдарымен күресу біздердің еншімізге беріліп 

отыр. Сондықтан да, әлі де кеш қалмай тұғанда Каспийдің қазақстандық секторындағы 

браконьерлік секілді қоғамдық қауіпті процеспен күресу бізге де тиесілі деп ойлаймыз.  

Ашық теңізде бекіре балығын аулау туралы мәселеге толығырақ тоқталар болсақ, 1962 

жылы бекіре тұқымдас балықтарды теңізде аулауға тыйым салу барлық түрлердің 

популяциясын қалпына келтіруге мүмкіндік берді деп ойлаймыз.  

Шын мәнінде, бұл жерде тыйым салу өзара мүлдем алшақ жатқан екі бағытты 

қарастырды.  

1. Ұсақбалықтарды тордың көмегімен аулауға тиым салу; 

2. Бекіре тұқымдас балықтарды теңіз айдынында аулауға тыйым салу. 

Осы екі тыйымға ғылыми-экологиялық тұрғыдан сараптама жасар болсақ, бірінші 

тыйымның ролінің зор екендігіне көз жеткізуге болады. Себебі, тор немесе ау құру арқылы аса 

бағалы болып саналмайтын ұсақ балықтарды аулау кезінде солармен бірге бекіре 

шабақтарының да кездейсоқ ауға түсіп қалу мүмкіндігі зор. Ал ол өз кезегінде бекіре 

популяциясының жаңаруына және толығуына өте үлкен көмегін тигізер шара болып табылады. 

Ал тыйымның екінші формасы биологиялық және экологиялық тұрғыдан аса үлкен мәнге ие 

емес, бірақ оның экономикалық маңызы зор.  

Жалпы уылдырық шашуға бет алған ересек балықтарды аулау техникасы өте қарапайым 

және басқа жермен салыстырғанда барынша  көбірек уылдырық алуға болады. Ашық теңізде 

аулауға тыйым салу балық өңдеукәсіпшілігін Еділ мен Оралдың сағаларында шоғырландыруға 

мүмкіндік береді және оны бақылауды, соның ішінде квоталарды басқаруды жеңілдетеді. 

Каспийдегі браконьерлікпен күрес хроникасына талдау жасай отырып, Каспийдің 

биоәртүрлігіне төнген қауіпті азайтып, бекіре тұқымдастарды жойылып кетуден сақтаудың 

ұтымды қадамы болып табылатын маңызы зор екі оқиғаны бөліп атауға болады: 

1993 жылы қаңтарда Каспий маңы мелекеттерінің билігі шекара, ОМОН және басқа да 

күш құрылымдарын осы проблемаға қосу туралы шешім қабылдады, алайда бұл ауланған 

балық көлеміне айтарлықтай әсер ете қоймады.  

1994 жылы осы құрылымдардың әрекеттері Еділ атырауында (Паутина операциясы) 

жұмыс істеуге Үйлестірілген кезде, тәркіленген балықтың саны үш есеге дейін өсті [3].  

Бір қызығы, Иран соңғы жылдары Оңтүстік Каспий аймағында Түркіменстан мен 

Әзірбайжанның браконьерлерінен қалыспай бекіре тұқымдас балықтарды ашық теңізде 

аулауды біртіндеп арттыра отырып, әлемдік нарыққтағы басты уылдырық тасымалдаушы елге 
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айналуда. Жалпы алғанда, ашық теңізде балық аулау өте күрделі және қиын болғандықтан, 

бұндай жолмен тек 10 пайызы ғана ауланады. Ал басты балық аулау орны Еділ және Жайық 

өзендерінің сағасы болып табылады. Ал бұл жерлер балықтың уылдырық шашашытн орны 

болғандықтан, дәл осы жердегі браконьерлік популяцияның жаңарып, толығуына кері әсерін 

тигізетін экологиялық та, экономикалық та мәні зор қылмыс деп есептейміз.  

Бекіре тұқымдас балықтарға қатысты браконьерліктің себептері -мемлекет тарапынан 

бақылаудың болмауы,әкімшілік жазаның және ұсталу ықтималдығының салыстырмалы түрде 

төмен болуы (егер түр «Қызыл кітапқа»енгізілмеген болса) аясында оңай пайда табу 

мүмкіндігінен туындайтын адамның ашкөздігі. Кәсіпшілік балықты заңсыз (есепке алынбаған) 

аулаудың басым бөлігі, көптеген сарапшылардың пікірінше, "өнеркәсіптік" браконьерлікке 

жатады: балық кәсіпшілігі компанияларына ауланған өнімнің айтарлықтай бөлігін «көлеңкеге» 

шығару тиімді, себебі төленетін салық мөлшері де азаяды. 

Браконьерлікпен айналысудың бір себебі ретінде-теңіз жағалауындағы тұрғындардың 

балама табыс көздерінің болмауын атауға болады. Бірақ бекіре тұқымдас балықтардың 

браконьерлігінің ауқымы әлдеқайда үлкен және ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекеттері 

екені анықталған [3]. 

Заңсыз балық аулаудың ең басты себебі-оның коммерциялық құнының, әсіресе қара 

уылдырық бағасының айтарлықтай жоғары болуында. Қара уылдырық пен бекіре етінің 

экзотикалық, ерекше деликатестік қасиеттеріне байланысты бекіре балығы ішкі және сыртқы 

нарықта жоғары сұранысқа ие. Осы және басқа да антропогендік факторлар олардың 

популяциясының толық жойылуына әкелуі мүмкін. Төменгі ағысындағы бөгеттермен 

реттелмеген Жайық өзені мен Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі соңғы уақытқа дейін 

Каспий өңіріндегі бекіре балықтарының соңғы «панасы» болып келді. Бірақ қазіргі уақытта 

балық қоры түгелдей дерлік жойылуға жақын. Уылдырық шашуға популяцияның аз бөлігі ғана 

көтеріледі. Кеңес заманында КСРО мен батыс елдері арасында тауар айналымы шектеулі 

болды, бұл браконьерліктің себептерінің бірінің әсерін азайтты. Сонымен қатар, жеке 

тұлғаларға сауда-саттықпен айналысуға тыйым салынды. 1970 жылдардан бастап 

браконьерлікпен күрес күшейтілді (тек Гурьев, қазіргі Атырау облысында балық қорғау және 

ІІМ-нің 500-ге жуық қызметкері жұмылдырылды). Бірақ 1988 жылдан бастап Еділ-Каспий 

бассейнінде бекіре тұқымдас балықтардың жылдық аулануы тек 3,2 мың тоннаға дейін 

төмендегенін анықтадық [4]. Біздің ойымызша, бұл кездегі КСРО-ның экономикалық күшінің 

құлдырауы, сауатсыз жүргізілген экономикалық саясат, азық-түлік тапшылығы және 

халықтың өмір сүру деңгейінің төмен болуының салдары ретіндебраконьерліктің өршуіне 

апарып соққан. Бекіре тек жеке тұтыну үшін ғана емес, сонымен қатар жағалаудағы халықтарға 

белгілі бір мөлшерде қосымша табыс көзі мақсатында жыртқыштықпен аулана бастады. 

1990 жылдары бұл жағдай онан әрі асқына түсті- КСРО мен ТМД елдерінің 

экономикасы құлдырады, жұмыссыздық, жалақы төленбеу, мемлекеттік институттардың 

әлсіздігі жағалауда өмір сүретін тұрғындарды жаппай браконьерлікпен айналысуға 

итермеледі. Жаңадан құрылған уәкілетті органдардың арасында келісе отырып әрекет етудің 

мүлдем болмауын пайдаланып, ұйымдасқан браконьерлер бекіре тұқымдас балықтарды өзенде 

де, теңізде де жаппай аулау жұмыстарын жүргізді.  

1997 жылы Жайық өзенін атырауындағы бекіре тұқымдас балықтардың саны бір жарым 

миллионға жуық болды. Браконьерліктің ұзақ мерзімдік тарихына талдау жасай отырып, біз 

1970 жылдары Атырау (Гурьев) қаласы маңындағы елді мекендерде браконьерлердің ғана 

қолымен жылына 150-170 мың бас бекіре (онда да уылдырығын алу үшін тек аналық особьтар, 

ал аталық особьтар қажет болмағандықтан өзенге қайта жіберіліп отырған) ауланып 

отырғандығына көз жеткіздік. Ал 2007 жылы бұл көрсеткіш тек  23,1 мың дананы 

көрсетеді.Каспий балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының ресейлік 
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ғалымдарының ресми деректері бойынша Каспий теңізіндегі бекіре тұқымдас балықтардың 

саны 2004 жылы барлығын қосып есепгенде 50 млн. жуық болған [5]. Дегенмен бұл СІТЕЅ 

(Жабайы флора мен фаунаның құрып кету қаупі төнген түрлерімен сауда-саттық жөніндегі 

халықаралық ұйым)  тарапынан үлкен күман тудырып отырған тек ресми дерек болып 

табылады. Қазіргі теңіздің экологиялық жай-күйіне және браконьерліктің  халықаралық 

ұымдасу сипатына назар аудара отырып, бұл дерекке біз де күманданамыз. Тап осындай 

жағдайда теңіз айдынын мекендеуші бекіре тұқымдастар санының бұл көрсеткіштен әлдеқайда 

төмен екендігі анық. Бұл мәселе бойынша дәл деректі ұсыну мүмкін емес, себебі жоғарыда да 

айтып өткендей КСРО тарағаннан бері Каспий теңізіне шығатын елдердің ешқайсысында 

бекіре тұқымдастары бойынша мониторинг жүргізілмегені анықталып отыр. 

Бекіре тұқымдас балықтарды тасымалдау және сату каналдарысан алуан және оларды 

бақылау өте қиын. Олар Каспий маңындағы барлық бес мемлекеттің аумағында (Иранда 

браконьерлік жоқ деп есептелсе де), сондай-ақ басқа елдердің аумағында да бар. Егер 

мемлекеттер балықты аулау, жеткізу және сату каналдарын анықтауға қол жеткізсе, онда бұл 

құбылыспен тиімді күресуге болар еді.  

Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін айқындау, әрбір мемлекеттің жауапкершілік 

аймағын және оның браконьерліктің жолын кесудегі рөлін айқындау үшін Каспий маңындағы 

барлық 5 мемлекеттің ынтымақтастуы қажет. Мамандардың пікірін сараптай келе, 

жауапкершілік аймақтарын мемлекеттік органдар арасында бөлу қажеттігі бойынша мынадай 

ұсыныс беруге болады: 

1. Шекара қызметі браконьерлердің шекарадан заңсыз өтуіне жауап береді. 

2. Балық қорғау органдары заңсыз балық аулау орындары мен тәсілдерін анықтайды 

және жолын кеседі.  

3. Құқық қорғау органдары жеткізу, өңдеу және сату арналарын анықтап, жолын кеседі. 

1990 жылдары балық шаруашылығын жауапты жүргізудің халықаралық кодексі 

әзірленіп, 1995 жылғы 31 қазанда қабылданды, 2008 жылы «Балық шаруашылығын жауапты 

жүргізу бойынша ФАО-ның (FAO – Foodand Agriculture Organization – БҰҰ Азық-түлік және 

ауыл шаруашылығы ұйымы) техникалық нұсқаулығы» шығарылды [6]. Құжаттарда бүкіл 

әлемде балық ресурстарын тұтыну көлемінің күрт өсуіолардың жұтаңдануына апарып отыр 

делінген. Бұл Жер беті тұрғындарын балық өнімдерімен ұзақ мерзімді және тұрақты 

қамтамасыз етуге қауіп төндірді. Осы мәселені тұрақтандыру үшін үкіметтердің, 

ғалымдардың, балық саласы қызметкерлерінің, балықшылар мен балық өсірушілердің 

бірлескен күш-жігері қажет. Балық саласын, соның ішінде табиғатты қорғау, экономикалық, 

әлеуметтік аспектілерді басқарудың жаңа тәсілдері қажет. ФАО ұсыныстарын жинақтай 

отырып, мынадай тұжырымдар жасауға болады:  

А) мемлекеттер азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және халықты сапалы балық 

өнімдерімен ұзақ мерзімді жабдықтау ісінде өзара бірлескен іс-қимыл жасауы тиіс.  

Б) мемлекеттер балық шаруашылығы саласындағы ғылыми, қоғамдық ұйымдармен, 

практик-балықшылармен ынтымақтасуы тиіс.  

В) мемлекеттер экология және балық аулау саласындағы ғылыми зерттеулерді 

дамытып, қолдауы тиіс.  

Г) мемлекеттер практиктермен бірлесіп, қоршаған ортаға зиянды әсер барынша 

азайтылатынына кепілдік беруі тиіс.  

Д) мемлекеттер өз аумағында есепсіз аулауды тоқтатуы керек.  

Е) мемлекеттер рұқсат етілген өндіру көлемінің балық ресурстарының жай-күйіне 

сәйкес келуін қамтамасыз етуге тиіс.  

Осылайша, ФАО мемлекеттік шенеуніктер, балықшылар, ғылым, қоғамдық ұйымдарды 

браконьерлікпен күресте басты роль атқаратын тұлғалар ретіндеанықтап берді.  



107 
 

ӘДЕБИЕТТЕР 

 

1. Переварюха Т. Ю., Краткая история формирования, современное состояние и 

предложения по сохранению биоразнообразия осетровых рыб Каспийского моря, 2018г. 

Интернет-адрес:http://elibrary.ru/item.asp?id=15216478). 

2. Ходоревская Р.П., Современное состояние запасов осетровых Каспийского 

бассейна и меры по их сохранению, Вестник АГТУ, Серия Рыбное хозяйство, 2017г. №5 (387) 

3. К. Б. Исбеков, и др. Браконьерство – один из основных факторов снижения 

численности осетровых рыб каспийского бассейнаАСТРАХАНСКИЙ ВЕСТНИК 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 1 (31) 2015. с. 50-57 

4. Технологическое прогнозирование развития рыбоводства в Республике 

Казахстан: отчет о НИР (закл.) / ТОО «Аналит. центр экономической политики в агропром. 

комплексе». – Астана, 2012. – 117 с 

5. Гончарова Ю.С. Браконьерство как вид деятельности преступного сообщества // 

Московский центр по проблемам организованной и коррупционной преступности. – М.: 2003. 

– 26 с.  

6. Департамент рыбного хозяйства ФАО. Развитие аквакультуры. Техническое 

руководство ФАО по ответственному рыбному хозяйству// Рим, ФAO. – № 5. – 2008. – 62 стр. 

 

МРНТИ 662.106.33 

 

ОҢТҮСТІК ШЕТПЕ БОР КЕН ОРНЫ АУМАҒЫНДА ТОПЫРАҚТЫҢ АУЫР 

МЕТАЛДАРМЕН ЖИЫНТЫҚ ХИМИЯЛЫҚ ЛАСТАНУЫ 

 

Жидебаева А.Е, Кенжетаев Г.Ж. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Экологиялық тұрғыдан алғанда, цемент өндіретін кәсіпорындар қатты, сұйық 

және газ тәріздес шығарындыларының едәуір көлемін шығарып қана қоймай, уақыт өте келе 

қоршаған орта компоненттеріне әсерін үдетіп, атап айтқанда топырақтың ластану деңгейінің 

жоғарылауына алып келетіні талдау нәтижесінде анықталынды. 

Түйінді сөздер: Бор кен орны , цемент зауыты, топырақ, мониторинг, ауыр металдар, 

интегралдық көрсеткіштер, фон, ШРК. 

 

«Каспий цемент» қазіргі уақытта, ауданның құрылысшыларының қажеттіліктерін 

қанағаттандырып қана қоймай, көршілес Каспий маңындағы елдерге цементті экспорттайды. 

Экологиялық тұрғыдан алғанда, цемент өндіретін кәсіпорындар қатты, сұйық және газ тәріздес 

шығарындыларының едәуір көлемін шығарып қана қоймай, уақыт өте келе қоршаған орта 

компоненттеріне әсерін үдетіп, атап айтқанда топырақтың ластану деңгейінің жоғарылауына 

алып келетіні талдау нәтижесінде анықталынды [1].  

Топырақты геохимиялық талдау барысында құрамында ауыр металдардың мөлшерін 

анықтау ерекше рөл атқарады [2]. Аумақтардың жай-күйінің диагностикасы негізінен 

микроэлементтердің химиялық заттардың жиналуы туралы деректерді алуға мүмкіндік беретін 

топырақ ластануының интегралды көрсеткіштері-индикаторларын пайдалана отырып 

орындалды. Осындай индикаторлардың бірі «топырақтың микроэлементтермен (МЭ) 

ластануының жиынтық көрсеткіші» немесе оның негізінде - элементтің нақты мазмұнына және 

оның фондық құрамына (элементтердің аймақтық фондық шоғырлануының мәндері 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15216478
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пайдаланылады) байланысты шоғырлану коэффициентін есептеу болып табылады. Бірақ 

көрсеткішті кеңінен қолдану фондық мәндерді қолдану кезінде бағалау нәтижелерінде 

көрінетін бірқатар кемшіліктерге байланысты тежеледі. Олардың бірі Zс көрсеткішінің 

қарастырылатын элементтердің санына тікелей тәуелділігі және көрсетілген көрсеткішті 

қалыптастыруға максималды үлес қосатын химиялық элементтердің қауіптілік класын есепке 

алудың болмауы болып табылады.  

Объект және әдістеме - Оңтүстік Шетпе бор кен орны және «Каспий Цемент» цемент 

зауыты аумағындағы топырақтың ластануының интегралдық көрсеткіштерін «топырақтың 

жиынтық ластануы» (ТЖЛ) қолдана отырып, жағдайды бағалау. 

Зерттеулер нәтижелері: Зерттеу аймағын тексеру 2018 жылы маршруттық әдіспен 

Оңтүстік Шетпе бор кен орнында және «Каспий Цемент» зауытының маңында экологиялық 

бағытта зерттеу алаңдарын (ЗА) төсеу арқылы жүргізілді. Зерттеу алаңдары 4 учаске төселді. 

1. Зерттеу алаңы (ЗА-1) цемент зауытының өнеркәсіптік алаңының қоршауынан 75 

м қашықтықта салынған.  

2. Зерттеу алаңы (ЗА-2) – борды тасымалдау автожолы ауданында, биіктігі 5м 

аршылған жыныстардың үйінділері бар, төбенің етегінде. 

3. Зерттеу алаңы (ЗА-3) - Оңтүстік Шетпе бор кен орнының оңтүстік-батысындағы 

зауыт қоршауынан 1500 м қашықтықта салынған,  

4. Зерттеу алаңы ЗА-4 (бақылау). Бор кен орнының солтүстік бөлігінде салынған 

және ЗА-2-ден 3800 м қашықтықта орналасқан. 

Зерттеу әдістері. 

Топырақ үлгілерін іріктеу.Топырақ сынамаларын іріктеу 2018 жылдың күзгі кезеңінде 

жалпы қабылданған әдістеме бойынша жүзеге асырылды. 

Әрбір зерттеу алаңында 0-20см тереңдікте жоғарғы қабаттан алынған. Топырақ 

сынамаларын конверт әдісімен сынама іріктегішпен іріктеп алды. Әдіс 100 м2-ге (10×10 м алаң) 

1 сынама есебінен аралас сынаманы іріктеуді ұсынады. Аралас үлгі конверт 5 нүктеден 

әдісімен алынған 5 топырақтық сынамадан тұрады. Салмағы 300-400 грамм орташа үлгі 

алынды. Жалпы сынамалар 20 нүктеден, яғни ЗА-1, 2, 3 және 4 сынама алаңдарында 5 нүктеден 

аралас үлгілерден тұрады. 

Ауыр металдарды анықтауға сынама үлгілерін дайындау Маңғыстау облысының Табиғи 

ресурстар және табиғатты тиімді пайдалану басқармасының (ТРжТТПБ) зертханасының 

базасында жүргізілді. 

Топырақтағы ауыр металдарды анықтау. Аккредиттелген ТРжТТПБ зертханасында 

ААС МГА-915М (Лумекс, Ресей) көмегімен плазмалық атомизациямен атомды сіңіру 

спектрометриясымен анықталды. 

Атомдық - абсорбциялық спектрометрия әдістерінде элементтің концентрациясы осы 

элементтің атомдық буымен толқынның тән ұзындығымен жарықты сіңіру қарқындылығы 

бойынша анықталады. 

Атомдық-абсорбциялық талдау оған талданатын ерітінділерді енгізу кезінде жалын 

түзілетін элементтердің анықталатын еркін атомдардың қабілетіне, әрбір элемент үшін 

айқындалған толқын ұзындығының резонанстық сәулеленуін селективті жұтуға негізделген. 

Еркін атомдарды алудың ең әмбебап, ыңғайлы және тұрақты көзі-жалын. Жалында 

еріткіштің булануы жүреді, еріген заттар ұсақ қатты бөлшектерге айналады, олар кейін еріп, 

буланып кетеді. Түзілетін булар құрамында еркін атомдардың, иондардың және әртүрлі 

металдар молекулаларының және топырақ үлгілерінің су соруындағы басқа да химиялық 

қосылыстардың қоспасы бар [4,5]. Топырақта анықталатын ауыр металдардың жалпы құрамы 

жоғары болғандықтан, Pb, Ni, Cr, Hg, V, Cu, Fe, Zn элементтерінің жылжымалы нысандары 

анықталды.  
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Зерттеу нәтижелері және талқылау.  

Батыс бөлігінде цемент зауыты салынған Оңтүстік Шетпе бор кен орны, өсетін аймағына 

тән топырақ-өсімдік қауымдастықтары бар шөл және шөлейт аймақтарда орналасқан. 

Сипатталған аумақтың топырақ-өсімдік жамылғысы жартылай шөлейт өсімдіктер аймағына 

жатады. Топырақ жамылғысы қоңыр тұзды топырақтан тұрады. Сазды және тасты шөлді 

аймақта топырақ түзетін карбонат және гипситті тау жыныстары жұқа ұсақталған, карбонатты 

және қатты гипсталған топырақтарының пайда болуына ықпал етеді [6]. Сортаң (сор) және 

тақырлы жер кең таралған. Бонитет балы - 10,6. Топырақ - өсімдік қабатын алудың 

ұсынылатын қуаты 0-ден 10 см-ге дейін құрайды. 

Зерттеу ауданында топырақтың ластану дәрежесін бағалау Zc көрсеткішін есептеуден 

басталды. Топырақтың ластануының жиынтық көрсеткіші микроэлементтермен (МЭ) немесе 

Zc, мына формуламен есептелінеді: 

 

𝑍𝐶 =  ∑ (𝐾𝐶) −  (𝑛 − 1)𝑛
𝑖=1                                         (1) 

 

Мұндағы: KC- i-ші химиялық заттың шоғырлану коэффициенті; n - 𝐾𝐶 > 1-ден есепке 

алынатын элементтерінің саны. 

Химиялық заттардың KС шоғырлану коэффициенті мынадай формула бойынша 

есептеледі: 

𝐾𝐶 =  
𝐶𝑖

𝐶фон
                                                             (2) 

Мұндағы: Ci - топырақтағы заттың нақты құрамы, мг/кг; Сфон - заттың аймақтық фондық 

көрсеткіші, мг/кг. 

Химиялық заттардың фондық шоғырлануы егер олар дұрыс және қисынды айқындалса 

халықтың экологиялық әл-ауқатының маңызды критерийлері, әсіресе құрылыс индустриясы 

кәсіпорындары мен басқа да техногендік объектілер жұмыс істейтін аудандарда бола алады.  

Таулы Маңғыстау кенттерінің шөлдер мен шөлейт аймақтағы халқы жер қыртысындағы, 

литосферадағы және әлемнің топырақтарындағы абстрактілі кларктарға емес, тау жыныстары 

мен топырақтарындағы заттардың белгілі бір мөлшеріне тарихи бейімделген. 1-кестеде 

Маңғыстау облысының топырақтарындағы басым микроэлементтер, жер қыртысындағы 

кларктардың мәні (КК.М) және шашырау қарқындылығын анықтаумен аймақтық фоны (Ф) 

бойынша келтірілген. Күшән As келетін болсақ, оның фондық алаңдардағы топырақтағы 

құрамы (орташа 7,7 мг/кг) топырақтағы орташа мөлшерден бірнеше есе артық(жер 

қабатындағы кларк - 1,7 мг/кг), сонымен қатар ҚР қабылданған, күшән үшін 2,0 мг/кг (Шекті 

рұқсат етілген концентрация нормативтері ..... 2004) шекті рұқсат етілген концентрациясынан 

(ШРК) асып түседі. Бұл ретте оның фондық учаскелердегі шоғырлануы (7,7 мг/кг) ШРКор = 5,3 

мг/кг ластанған учаскелердегі оның құрамынан асады. Мысалы, В. В. Добровольский бойынша 

әлем топырақтарындағы күшән кларк 1,7 мг/кг тең, А. П. Виноградов бойынша 5 мг/кг [4], 

осыған байланысты кейбір элементтердің (біздің жағдайда топырақтағы күшән мен хром) 

мазмұны бойынша деректер қарама-қайшы деп айтуға болады. Сілтілі жағдайларда күшән 

ерігіштігі, сонымен бірге оның қозғалғыштығы да артады. Осыған байланысты Маңғыстау 

облысындағы күшәннің жоғары құрамы табиғи сипатқа ие және табиғи жинақтау мен көші-

қон процестеріне байланысты деп айтуға болады. Біздің зерттеулерде жалпы ластанбаған 

топырақтың жоғарғы қабатында (0 - 20 см) күшәннің құрамы 1,3 - 12,7 мг/кг шегінде 

белгіленгені анықталды, бұл В. А. Ковдының [4] бағалауына жақын, оған сәйкес, 2 - 20 мг/кг 

аралығында As жинақталуы-ең аз қауіпті. Д.С. Орловтың [5] мәліметтері бойынша, 

топырақтағы күшәннің орташа концентрациясы 0,1 - 0,2 диапазонында 30 - 40 мг/кг дейін 

өзгереді. 
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Cr хромына келсек, қазіргі уақытта, азаю жағына қарай қайта қарау нәтижесінде әлем 

топырақтарындағы хром кларкы қазіргі уақытта 70 мг/кг (бұрын 83 мг/кг) құрайды [1]. 

Маңғыстау облысының топырақтарындағы Аs, Cd және Ba фондық концентрациялары 

тиісінше (0,64), (0,14) және (0,7) олардың жер қыртысындағы кларкасынан аз мөлшерде 

жоғары. Pb, Ni, Cr, V, Zn үшін олардың фондық шоғырлануы олардың жер қабатындағы 

кларкасынан 1,6-5,15 есе төмен, бұл ретте Hg және Co шашырауы тиісінше 8,0 және 14,1 есені 

құрайды. Маңғыстау облысының топырақтарындағы басым МЭ (жер қыртысындағы 

кларкалар К(КМ), өңірлік фон (Ф), шашыраудың қарқындылығы (
кз.к.

Ф
). 

Фондық мәндерді пайдалана отырып, Zc көрсеткішін кеңінен қолдану кейбір 

жағдайларда дұрыс нәтиже бермейтінін атап өту қажет. Кемшіліктерге келесі сәттер жатады 

[2]: 

− зерттелген элементтердің фондық концентрациясын Сі(фон), «фон», «жергілікті фон», 

«аймақтық фон» туралы әр түрлі түсіндіру; 

− фондық сипаттамалардың объективтілігінің субъективті факторларға тәуелділігі 

(фондық учаскелерді таңдаудың дұрыстығы, сынамаларды іріктеудің дұрыстығы және оларды 

сақтау және талдауға дайындау тәсілі, аттестатталған зертхананың болуы, фондық құрамды 

есептеу әдісі, яғни қарапайым орташаландыру немесе орташа мәнді есептеу, сондай-ақ зерттеу 

жұмыстары кешенін орындайтын мамандардың біліктілігі; 

− геологиялық-геоморфологиялық, сондай-ақ топырақ-геохимиялық жағдайларға 

байланысты фонды анықтаумен нақты қиындықтар; 

− Zс көрсеткішінің қарастырылатын элементтер санына тікелей тәуелділігі және 

көрсетілген көрсеткішті қалыптастыруға максималды үлес қосатын химиялық элементтердің 

қауіптілік класын есепке алудың болмауы. 

 

Кесте 1 

 

Элемент КЗ.К Ф [2] кз.к.

Ф
 

мг/кг 

As 1,7* (5,0)** 7,7 0,22 (0,64) 

Cd 0,13 0,9 0,14 

Cu 47 6,4 7,3 

Ba 500 663 0,7 

Ni 58 17,2 3,37 

Pb 16 10,1 1,6 

V 90 20 4,5 

Zn 83 16 5,18 

Cr 83 (70)*** 21,2 3,91 (3,03) 

Hg 0,08 0,01 8,0 

Co 18,0 1,28 14,1 

 

Аталған кемшіліктерге 1-кестеде белгіленген элементтердің фондық шоғырлану 

шамасын қосуға және өзгертуге болады. 

2013-2018 жж есептелген металлдардың фондық шоғырлануының (Сф) және Zc мәнінің 

уақыт өзгергіштігі, оның ауданында (Батыс жазықта қазіргі уақытта «Ақтау Цемент» цемент 

зауыты жұмыс істейді), Шетпе Оңтүстік бор кен орны ауданында 2-кестеде келтірілген. Бұл 

жағдайда фондық мәндерді қолданатын Zc көрсеткішін қолданғанда, нәтижесінде гигиеналық 

қауіптіліктің төмендеуі пайда болады. 
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Кесте 2 - 2013 және 2018 жылдар аралығындағы «Каспий Цемент» зауытының бор 

карьері ауданындағы мониторинг қорытындысы бойынша есептелген Zc мәні 

 

Жылдар 

бойынша 

Ауыр металдар, мг/кг  

Zc (2018)* Сd Cu Ni Pb Zn Cr As 

2013 0,9 34 12 8,6 16 30 7,7 6,8 (3,1-8,3) 

2018 1,47 40 15 13,1 39 55 11,3 3,3 (0,3-7,4) 

Өзгерістер 
2018

2013
 

1,63 1,17 1,25 1,52 2,43 1,83 1,46 Гигиеналық қауіптілікті 

төмендету- 2 есе 

 

* Zc жақша алдында-орташа мәні, жақша ішінде 2013 - 2018 жж аралығындағы фонды 

есептеу кезінде зерттеу ауданындағы Zc мәндерінің диапазоны.  

1-кестенің деректеріне сәйкес (элементтердің фондық мәндері) және 3-кестенің 

деректерін пайдаланып (топырақтағы элементтердің нақты құрамын)  𝐾𝐶құрылғыны 

есептейміз. 

Төменде сынақ алаңдар үшін 𝐾𝐶элементтерінің шоғырлануын анықтай отырып, 

топырақ ластануының жиынтық көрсеткішінің - 𝑍𝐶  есебі берілген. 

 

        𝐾𝐶 (ЗА−1)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠) =  
1,09

0,9
+

7,46

6,4
+

18,3

17,2 
+

16,3

10,1
+

13,5 

16,0 
+

11,3

21,2 
+

6,3

7,7
= 1,21 + 

1,17 + 1,06 + 1,58 + 0,84 + 0,53 + 0,82 = 7,24. 

 𝑍𝐶(ЗА−1) =  ∑ (𝐾𝐶) −  (𝑛 − 1) = 𝑛
𝑖=1 7,24 - (3 - 1) = 5,24.  

 

         𝐾𝐶(ЗА−2)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠)
= 10,26. 

         𝑍𝐶(ЗА−2) = 5,26.  

 

          𝐾𝐶(ЗА−3)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠)
= 5,41. 

          𝑍𝐶(ЗА−3) = 4,41. 

 

          𝐾𝐶(ЗА−4)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠)
= 3,58. 

          𝑍𝐶(ЗА−4) = 3,58.  

 

ЗА-1, ЗА-2, ЗА-3 және ЗА-4 сынақ алаңдарында топырақтың ластануын есептеу 

нәтижесінен топырақтың ластану деңгейін объективті бағалауға мүмкіндік жоқ екенін көруге 

болады, сондықтан көрсеткіштің топырақтың жиынтық ластануы (ТЖЛ) немесе 𝑍𝐶есебі тек 

ауыр металдарды ескере отырып шектелген, ол үшін  𝐾𝐶 1-ден аз. 

ЗА-1 үшін 𝑍𝐶  шамалары (цемент зауытының өндірістік алаңының қоршауынан барлығы 

75 м және ЗА-2 үшін (аршылған жыныстардың үйінділері бар, олар борды тасымалдау 

автожолының ауданында) іс жүзінде айырмашылығы жоқ және 5,24 - 5,26 - ға тең. 

Бұл ретте, көрсеткіш (𝑍𝐶= 4,41), есептеу бойынша ЗА-3 анықталады, ол зауыттан 1500 

м-ден астам қашықтықта және бақылау алаңында орналасқан 𝑍𝐶=3,58 бірлікке тең, бұл 

әлдеқайда төмен маңызы бар 𝑍𝐶  ,ЗА–2 өнеркәсіптік алаңдарының ең ластанған учаскесінде 

𝑍𝐶=5,26 тең.  
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МӘ 2.1.7.730-99 сәйкес, 𝑍𝐶  жиынтық көрсеткіші бойынша топырақтың ластану санаты 

халықтың денсаулығына әсер ету мүмкіндігіне сәйкес оның көлемі 16-дан кем болған кезде 

жол берілетін, 16-32 кезінде орташа қауіпті, 32-128 кезінде қауіпті және 128 - ден аса төтенше 

қауіпті деп бағаланады[3]. 

Осылайша, біздің есептеулерде, топырақтың ТЖЛ жиынтығы осы көрсеткіштің 16 

шамасының жартысын құрайды. 

Соған қарамастан, біз осы индикаторға сәйкес барлық сынама алаңдарының жай-күйін 

«рұқсат етілген» ретінде барлық тексерілген сынақ алаңдарында ЗА-1 және ЗА-2 техногенді 

алаңдарды, сондай-ақ ЗА-3 және ЗА-4 алыста қалған алаңдарды (бақылау алаңын) қоса 

алғанда, 𝑍𝐶< 16 (қауіпсіз) ластану деңгейімен бағалауға тиіспіз. 

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде Оңтүстік Шетпе бор кен орны мен «Каспий 

Цемент» зауыты аумағындағы топырақтағы ауыр металдардың құрамы анықталды.  

Зерттелген топырақтың басты сипаты ЗА-2 де, карьерден борды тасымалдау және бор 

карьерінің аршу жыныстарының үйінділері ауданындарындағы топырақта никель, мыс және 

күшәннің жоғары құрамы байқалды. Никель және мыс ШРК-ның артуы тау-кен жұмыстары 

нәтижесінде, бор өндіру және жеткізу бойынша қоршаған ортаның, атап айтқанда топырақтың 

ластану ерекшеліктерімен байланысты. Күшәннің артуы табиғи сипатқа ие. 

 Есептеулерге сәйкес, ЗА-1,2,3 барлық сынақ алаңдары үшін, ЗА-4 бақылау алаңын қоса 

алғанда, ТЖЛ немесе 𝑍𝐶топырақтың ластануының жиынтық көрсеткіші рұқсат етілген 

(қауіпсіз) 𝑍𝐶< 16 шамасынан әлдеқайда төмен болды. 

Шамалармынадайтәртіппеналынды: ЗА-1 үшін𝑍𝐶=5,24,ЗА-3𝑍𝐶=5,26, ЗА-3𝑍𝐶=4,41,ЗА-4 

(бақылау) 𝑍𝐶=3,58 бірлікке тең. 

Осыдан, топырақтың ластану дәрежесін неғұрлым объективті бағалауға мүмкіндік жоқ, 

сондықтан көрсеткіштің есебі (ТЖЛ) немесе 𝑍𝐶 , 𝐾𝐶 1-ден аз ауыр металдарды ғана есепке ала 

отырып шектелген. 

Осыған байланысты, Ю. Н. Водяницкий ұсынған, есептеулерде қолданылатын барлық 

параметрлерді есепке алатын, есептеудің неғұрлым дәл нәтижелерін алуға мүмкіндік беретін 

ТЖЛ кешенді көрсеткішін қолдану қажет.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР 

 

 1. О состоянии экологической обстановки в Мангистауской области и источниках его 

загрязнения. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

Мангистауской области (УПРиРП). – Актау, 2017. – 62 с.  

 2. Водяницкий Ю.Н. Об опасных тяжелых металлах/металлоидах в почвах // Бюллетень 

Почвенного института В.В. Докучаева. 2011. Выпуск 68. С. 56-82. 

 3. Водяницкий Ю.Н. Формулы оценки суммарного загрязнения почв тяжелыми 

металлами и металлоидами // Почвоведение. 2010. № 10. С. 1276-1280.  

4. М-МВИ-80-80-2008. Методика выполнения измерений (МВИ) массовой дли 

элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и 

атомно-абсорбционной спектрометрии. Санкт-Петербург 2008.  

5. Семендяева Н.В. Методы исследования почв и почвенного покрова: учебное пособие 

// Н.В. Семендяева, А.Н. Мармулев, Н.И. Добротворская; Новосибирский. гос. аграр. ун-т, 

СибНИИЗиХ. – Новосибирск: Издательство НГАУ, 2015. – 202 с. 

6. Zhidebayeva А, Kenzhetayev G, Samal Syrlybekkyzy, Aitimova А, Suleimenova В, 

Janaliyeva N.// Studying state of soils in South shetpe chalk deposit. EEC-EM - Ecology, Environment 

and Conservation (0971765X-India-Scopus), 03, 385758. ISSN 0971–765X. (0971765 X-India-

Scopus), 03, 385758. 24 (3) : 2018; pp. (1065-1068).  



113 
 

ӘОЖ 911.52 

 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ БАСЫМДЫҚТАРЫНЫҢ КАСПИЙ ТЕҢІЗІ АЙМАҒЫНЫҢ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ӘСЕРІ (МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ МЫСАЛЫНДА) 

 

Ерманова Н.І.  

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Экологиялық проблемаларды шешу, экологиялық дағдарыстан шығу – 

экологиялық білімнің негізгі тұжырымдамасы.Каспий жағалауы аймағындағы жер 

ресурстарына қолайсыз табиғи-климаттық факторлармен қатар, химиялық өнімдер өндіретін 

өндіріс және агроөнеркәсіптік өндіріс кері әсерін тигізеді.Каспий аймағында қалыптасқан 

экологиялық проблемалардың шешімін табу механизмінің бірі – адамның өзін және олардың 

құндылықтарды игеру барысындағы түсінігін  өзгертуге арналған экологиялық білімді 

меңгерудегі адам санасы мен мінез құлқының өзгеруі табылады.  

Түйінді сөздер: Каспий теңізінің экологиялық жағдайы, Маңғыстау облысын 

дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы, экологиялық білім беру. 

 

Каспий теңізінің экологиялық жағдайы халықаралық масштабта елді толғандыруда. 

Халықаралық Каспий экологиялық бағдарламасының Каспий суларын ластандыруды жою, 

сондай-ақ жағалау аймағының экологиялық тұрақты дамуын қамтамасыз ету, теңізді 

биотүрленуден сақтау проблемаларын көтеріп отыр. Сонымен қатар, теңіз қайраңынан жаппай 

мұнай өндіру, алып өндіріс орындарының бой көтеруі, оған мұнай өндіру және өңдеу 

процестері кезінде шығатын қалдықтарды, басқа да, зиянды заттардың шығуы, қоршаған 

ортаға кері әсерін тигізуде. Каспий жағалауы аймағындағы жер ресурстарына қолайсыз табиғи-

климаттық факторлармен қатар, химиялық өнімдер өндіретін өндіріс және агроөнеркәсіптік 

өндіріс те кері әсерін тигізеді. Мұнайдың теңізге төгілуіне байланысты теңіз суының 

құрамында мұнай өнімдерінің қалдықтары, фенол, хлорлы органикалық пестецидтер, 

аммонилы азот, ауыр металдардың мөлшері рұқсат етілген шектен бірнеше есе жоғары екені 

анықталған. Судағы мұнай өнімдерінің ең жоғарғы концентрациясы мамыр-шілде айларында 

байқалады. Теңіз жағалауының мұнай және мұнай өнімдерімен, улы газдармен ластануы 

планктондар мен теңіз суында тіршілік ететін жануарлармен өсімдіктердің жаппай жойылуына 

әкелуде. Теңіз түбіндегі шөгінділердің мұнай өнімдерімен ластануы бентостық тіршілік ететін 

организмдермен моллюскілерге, сондай-ақ су құстарымен балықтарға да зиянын тигізуде. 

Мұнай кәсіпшілігінің ең басты экологиялық проблемасы ілеспе газды іске жарату.  

Теңіздің ластануына негізгі себеп мұнай кен орындарында мұнай өнімдерін өңдеу 

кезінде мұнаймен қалдық сулардың топырақпен грунтқа төгілуі болып отыр. Ал бір жағынан, 

мұнай өнеркәсібіелдің экономикалық тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Тұрақты даму 

басымдықтарының Каспий теңізі аймағының экологиялық жағдайына  әсерін Маңғыстау 

облысы мысалында қарастырып көрелік. Маңғыстау облысының жергілікті басқару 

органдарының,өңір экономикасын дамыту басымдықтарын айқындайтын негізгі өңірлік 

мемлекеттік құжат «Маңғыстау облысын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы» болып табылады. Осы бағдарламаның мақсатына сәйкес Маңғыстау 

облысының индустриялық даму саласында: 

- өңдеуші салалар мен баламалы энергия көздерін дамыту; 

- мұнай-газ саласының тұрақты дамуын қамтамасыз ету; 

- өңірдің өңдеу өнеркәсібіндегі машина жасау үлесін ұлғайту; 



114 
 

- бәсекеге қабілетті металлургия өнімдерін өндіру; 

- мұнай өңдеу өнімдерінің экспортын арттыру; 

- химия өнімдерін өндіру және экспорттау көлемін ұлғайту; 

- металл емес минералдық өнімдер өндірісін дамыту; 

- өңірде дәрілік заттар өндірісін құру [1,  5-6 б]. 

Бағдарламаның мақсаты Маңғыстау облысының жергілікті мемлекеттік басқару 

органдарының күш-жігері бірінші кезекте өңдеуші өнеркәсіп салаларын дамытуға 

бағытталған, бұл Қазақстан Республикасының 2015-2019 жылдарға арналған индустриялық-

инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының басымдықтарына сәйкес келеді. Алайда, 

Маңғыстау облысын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы мақсаттарының 

жоғарыда аталған бірде-бір бағыты өңірлік инновациялық жүйені тиімді аумақтық 

ұйымдастырудың және өңірдің кеңістіктік индустриялық-салалық дамуының қажетті шарты 

ретінде дамытуды көздемейді. Дегенмен, Маңғыстау облысы экономикасының индустриялық 

секторының инновациялық даму элементтері өңдеуші салаларды (машина жасау, қара 

металлургия және металл өңдеу, химия және мұнай-химия өнеркәсібі, жеңіл өнеркәсіп, 

фармацевтика өнеркәсібі) және баламалы энергия көздерін дамыту жөніндегі өңірлік 

өнеркәсіптік саясатта қаланды деп болжаған жөн. Тұтастай алғанда, «Маңғыстау облысының 

индустриялық-инновациялық даму саясатының 2016-2020 жылдарға арналған басымдықтары 

өнеркәсіптің диверсификациясы мен бәсекеге қабілеттілігінің өсуі есебінен тұрақты табыс пен 

өңірдің жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету болып табылады». 

2016-2020 жылдары Маңғыстау облысында өңдеуші салалар мен баламалы энергия 

көздерін дамыту шеңберінде өңдеуші өнеркәсіпте жалпы қосылған қабаттылықтың 110% - ға 

дейін өсуін қамтамасыз ету; өңдеуші өнеркәсіптегі еңбек өнімділігін 194,9% - ға дейін ұлғайту; 

өңір экспортының жалпы көлеміндегі шикізаттық емес тауарлар көлемінің экспорт үлесін 2,2% 

- ға дейін қысқарту; өңдеуші өнеркәсіп өнімдері экспортының құндық көлемін 152,8% - ға 

дейін ұлғайту;  өндірілген электр энергиясының жалпы көлемінде жаңартылатын энергия 

көздерінің өндірілген электр энергиясының үлесін 9,26% - ға дейін ұлғайту (кесте 1). 

Өңдеу өнеркәсібін дамыту саласындағы өңірлік индустриялық саясат бірінші кезекте 

ауыр машина жасауды және металл өңдеуді дамытуға бағытталған. Бұдан басқа, химия 

өнеркәсібінде, құрылыс материалдары өнеркәсібінде, жеңіл өнеркәсіпте, фармацевтика 

өнеркәсібінде өндірістің өсуіне қол жеткізу болжанып отыр, бұл жалпы Маңғыстау облысын 

дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасының мақсаттарына сәйкес келеді. 

Аумақты экологиялық проблемаларға жасаған талдау өмірдің жаңа стратегиясы болып 

табылатын биосфераның түрлілігін және іргетасты параметрлерді сақтау барысында 

стихиялық басқару мүмкін еместігінен барлық жағынан да басқаруға мүмкін, үйлесімді, 

тұрақты дамуға көшуді қамтамасыз ететін адамзаттың тұрақты дамуы моделіне көшудің 

қажеттігін тудырды.  

Каспий теңізі аймағында экологиялық тұрақтылықты қалыптастыру мен одан әрі 

дамыту және Каспий аймағының табиғи ресурстарын тиімді басқаруды қамтамасыз ету 

аясында мынадай бағыттар жүзеге асырылуда: 

 - теңіз деңгейінің өзгерісі жағдайында жергілікті тұрғындардың тұрмысымен 

шаруашылық жұмыстарының тұрақтылығын қамтамасыз ету;  

- Каспий теңізімен оның биоресуостарын ластанудан арылтып, қоршаған орта жағдайын 

жақсарту;  

- теңіздің экожүйесін сауықтырып, қалпына келтіру және оның биологиялық алуан 

түрлілігін сақтау;  

- аймақта экологиялық қауіпсіздікті және қоршаған ортаның қалыпты жағдайын сақтау 

[3 ].  
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Кесте 1 – Маңғыстау облысында өңдеу салалары мен баламалы энергия  көздерін 

дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған негізгі нысаналы индикаторлары 

 

№ Нысаналы 

индикаторлар 

Өлшембі

рлігі 

2014 

ж. 

2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж. 

факт бағалау жоспар жоспар жоспар жоспар жоспар 

1 Өңдеу өнеркәсібі 

өнімін шығарудың 

нақты көлем 

индексі 

% 118,5 101,0 104,5 106,3 107,5 108,2 110 

2 Өңдеуші 

өнеркәсіптегі 

жалпы қосылған 

құнның өсуі 

% 118,5 87,6 106,6 106,3 107,5 108,2 110,0 

3 Өңдеуөнеркәсібінде

гіеңбекөнімділігі 

мың 

АҚШ 

долл. 

29,0 25,8 16,8 19,3 22,2 25,5 30,0 

4 Өңдеу 

өнеркәсібіндегі 

еңбек өнімділігінің 

өсуі 

өткен 

жылға 

қарағанд

а, % 

101,8 108,3 98,0 141,7 115,2 110,3 110,5 

2015 

жылға 

қарай, % 

- 100 98,0 138,8 159,9 176,4 194,9 

5 Өңір экспортының 

жалпы көлеміндегі 

шикізаттық емес 

тауарлар көлемі 

экспортының үлесі 

 

 

% 

 

 

4,8 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

2,04 

 

 

2,1 

 

 

2,14 

 

 

2,2 

6 Өңдеуші өнеркәсіп 

өнімдері 

экспортының 

құндық көлемінің 

өсуі 

өткен 

жылға 

қарағанд

а, % 

 

 

200 

 

 

26,1 

 

 

119,4 

 

 

121,7 

 

 

111,4 

 

 

93,5 

 

 

101 

2015 

жылға 

қарай, % 

 

- 

 

100 

 

119,4 

 

145,3 

 

161,8 

 

151,3 

 

152,8 

7 Өндірілген электр 

энергиясының 

жалпы көлеміндегі 

жаңартылатын 

энергия көздерінің 

өндірілген электр 

энергиясының үлесі 

% - - - - 3,46 8,23 9,26 

 

Ақпарат көзі: [2, 122-123 б.]. 

 

Қазіргі уақытта Каспий теңізі аймағында қалыптасқан экологиялық проблемаларды 

шешуге бағытталған  белсенді әрекет ету шараларының қажеттілігін ғалымдар ғана емес, бүкіл 

халықаралық қауымдастық мойындап отыр. Проблеманың  аумақтық деңгейдегі 
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көкейкестілігін көпшілік түсіне бермейді, сондай-ақ біздің әрекеттеріміздің барлық уақытта 

қоршаған ортаны жақсартуға сәйкес келе бермейтіндігі де шындық. Өкінішке орай, адамның 

дұрыс шешім қабылдауы мен оны жүзеге асыруы да  жиі кездесе бермейді.  Осыған 

байланысты өңірдің экономикалық – экологиялық жағдайын ескере отырып, экологиялық 

білім беру - тұлғаның экологиялық проблемалардың маңыздылығын түсінуі мен оны жүзеге 

асыруға жеке үлесін қосуы табылады. Осы тұрғыда білім ақпараттық көлемде қалып қоймай, 

ондағы көзқарастар әрекет жүзінде көрінуі тиіс.  
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КРЕМНИДІҢ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ  

 

Бажиков К.Т., Кокенов А.Б. 

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада кеуекті кремний негізінде әр түрлі құрылымының 

фотолюминесцентті қасиеттерінің ерекшеліктері олардың үлгінің фазалық құрамымен 

байланысты қарастырылған және оларды модификациялаудың мүмкін әдістері көрсетілген. 

ФЛ шыңы 1.85-2.2 эВ аралығында беткі қабатын атмосферада ұстау уақытына  байланысты 

өзгеретіні, бастапқы өндіру технологиясы және беткі қабытты модификациялау әдістері 

көрсетілген.  

Түйінді сөздер: кеуекті кремний, фотолюминесценция, нанокристалл. 

 

Пористы (кеуекті) кремний (ПК) бірегей физика-химиялық сипатты материал болып 

табылады. Ол көптеген кеуектерден турады және беткі қабаты жақсы дамыған. Салыстырмалы 

ауданы – 100 м2-ден 0,1см3. Кеуектердің көлденең қимасының өлшемі бірнеше нанометрден 

бірнеше микрометрге дейін жетеді, ал кеуекті қабаттың қалыңдығы өңдеудің ұзақтығына қарай 

ондаған микрометрге дейін жетеді [1-3]. 

Кеуекті кремний (por-Si) құрылымы мен қасиеттері уақыт өтуіне қарай өзгеретін көп 

фазалы күрделі жүйе болып табылады. Қазіргі кезде заманауи материалтану саласындағы 

көптеген жұмыстар кеуекті кремнийге, оның сенсорлы, каталитикалық және 

фотолюминесценциялық қасиеттеріне бола арналған. Кеуекті кремнийдің осы аталған 

қасиеттерін тұрақтау және өзгерту, сонымен қатар кеуекті кремнийдің незігінде жаңа 

композитті материалдар құру жеке мәселе болып табылады. 

Кремнийдің (Si) монокристаллды пластинасының беткі қабатында қалыптасқан кеуекті 

қабат кремнийдің нанометрлі өлшемдегі кластерлері мен кванттық тізбектерінен тұрады. 

Олардың беткі қабатының кейбір бөліктері тотыққан, ал кейбір бөліктері сутегінің 

атомдарымен және гидроксильді топтармен қоршалған. 
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Қазіргі кезде кеуекті кремнийдің фотолюминесценциясының механизмдері мен үлгілері 

туралы бірнеше ортақ гипотезалар бар. Ертеден келе жатқан және кең қолданылатын 

үлгілердін бірі кванттық-өлшемді үлгі болып табылады. Люминесценция Si-H 

байланыстардың болуының салдары деп қарастырылатын үлгі бар. Ол байланыстар кеуекті 

кремнийдің бағандарының сыртында (нано) аморфты қабаттың пайда болу үрдісінде және 

оның сутектену кезінде құрылады. Фотолюминесценцияның кеуекті кремнийдегі Si-SiO2 

шекараларының бар болуына байланысты тағы бір үлгісі белгілі. Ол үлгіде 

фотолюминесценцияның пайда болуына ақауларға толы Si-SiOx шекарасы жауапты деп 

ұйғарылады. Кеуекті кремнийдің жоғары салыстырмалы беткі қабаты оның едәуір сорбциялық 

қабілетін қамтамасыз етеді. Ол кеуекті кремнийдің негізінде әртүрлі сенсорларды құру 

жағынан өте жағымды. 

Монокристаллды кремнийдегі кеуекті қабат гидрофлорлық қышқылдың негізіндегі 

спирттік ерітінділерде электрохимиялық өңдеу тәсілі арқылы салыстырмалы оңай алынады. 

Бұл үрдісте кеуектердің, кеуекті қабаттың өлшемі мен тереңдігін қадағалауға болады (кеуектер 

алатын көлемнің, кеуекті қабаттың ортақ көлеміне қатынасы), ал электролиттің құрамын 

өзгерткенде кеуектердің сыртқы қабатының құрамын белгілі деңгейде басқаруға болады. 

Сонымен қатар, кеуектердің беткі қабатындағы әлсіз кремний-сутегі байланыстардың бар 

болуы кеуекті кремнийдің қасиеттерінің уақытқа байланысты тұрақсыздығын ескертеді. 

Кеуекті қабаттың біртіндеп тотығуы Si-H байланыстардың бұзылу есебінен және олардың 

кремний-оттегі байланыстарымен және гидроксильді топтармен алмастырылуы 

фотолюминесценцияның төмендеуіне алып келеді, материалдың сорбциялық сипаттамасын 

нашарлатады [2]. 

Осыған орай соңғы кездері кеуекті кремнийдің беткі қабатын пассивтеу әдістері 

қарқынды іздеу үстінде. Бұл кеуектердегі беткі қабаттардың құлдырауын басуға мүмкіндік 

береді. Алайда, кеуекті кремнийдің сыртқы қабатын өзгерту осы материалдың белгілі бір 

параметрлерін алуға мүмкіндік береді. Ол параметрлер сенсорлы құралдарды, сонымен қатар 

микронды және субмикронды өлшемдегі биологиялық объекттердің – бактерияларды, 

вирустарды, тіпті ДНҚ-дың фрагменттерін бекітуде қолданылатын астарларды құру кезінде 

маңызды. Кеуекті кремнийді ауада сақтау кезінде беткі қабатының құлдырауын болдырмау 

үшін беткі қабатты пассивтеудің әртүрлі нұсқалары ұсынылған. Ол нұсқалар оттегі ортасында 

үлгілердің тез тотығуынан, беткі қабатты жіңішке металлоксидті және полимерлі пленкамен 

жабудан тұрады. Кеуекті кремнийдің беткі қабатын әртүрлі органикалық қосылыстарда өңдеу 

ұсынылған. Онда,тікелей кеуектердің сыртында, уақытқа қарай тұрақты және материалдың 

фотолюминесценциялық қасиеттерін нашарлатпайтын Si-C байланыстарға толы қабат пайда 

болады. Сонымен қатар, кеуекті кремнийдің акрилді қышқылда өңделген 

нанокристаллдарында ұзақ уақыт ішінде тұрақты фотолюминесценция қасиеті сақталатыны 

көрсетілген [3]. 

Үлгілердің фазалық құрамы эталонды фазалар  спектрлер көмегімен жіне де Оже-

спектракопияны қолдану арқылы экспериментті, ультражұмсақ, ренгенді, эмиссионды Si L2,3 

спектрлерді моделдеу арқылы анықталады. Кеуекті кремний үлгілері балқытылған 

қышқыл изотропил спирті және сутегі перкисін қолданып, n-типті кремний астарын 

электрохимиялық жолмен өңдеумен алынды. Кеуекті кремний үлгілері атмосферада 1,3,7,14 

және 40 күн ұсталды. 1-ден 40-қа дейінгі күн аралығында атмосферада ұсталған үлгілердің 

табиғи қартаю кезінде ультражұмсақ, ренгенді, эмиссионды USXES (Ultra Soft X-ray Emission 

Spectroscopy) электроскопия және фотолюмиюсцентті қасиетті әдісі арқылы үлгілердің 

эталондық құрылымына зерттеулер жүргізілді. 3d-металды гальваникалық тұндыру [4] 

сипатталғандай қалыпты процедураға сәйкес бастапқы Кеуекті кремний қабатына сәйкес Fe, 

Co, Ni тұздарының сульфатты сулы ерітінділерімен жүргізілді. 
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 Автоматталған Shimadzu UV-3600 спектрофотометрінің ASR камерасында (сезімталды 

спектрлік диапазоны 185-3300 нм) 1мВт қуатпен ұзындығы 340 нм толқын шығаратын газды 

шаммен 3d–металл/por-Si-дің наноқұрылымдарының фотолюменесцен-циясы өлшенді. Өлшеу 

бөлме температурасында жүргізілді. 

 Кеуекті кремний құрамы мен қасиеті уақыт өте өзгеретін жеткілікті күрделі көпфазалы 

жүйе болып табылатыны белгілі. Кристалды кремний Кеуекті қабаты (нано түрде) дефектілі 

SiOx оксидін, SiO2 кремниінің стехиометрикалық оксиді және де аморфты және реттелмеген 

кремнидің әр түрлі формаларынан тұрады. Үлгіні атмосферада ұстау уақытын ұлғайту 

соңғысының пайдасына кристалды фаза, аморфты кремний оксиді мен фазалардың 

коэффициентінің өзгеруіне әкелетін кеуекті қабаттың қышқылдануы бақыланады [3]. 

Жұмыста n типті кеуекті кремнийдің фотолюминесценцилы үлгісінің қарқындылығы 

және шыңы орналасуының, фазалық құрамына тәуелділігі көрсетілген. ФЛ шыңының 

орналасуы  1.85– 2,2 эВ арасында, нанокристалдық немесе қандай да бір кремнийдің аморфтық 

фазасы басымдылығына байланысты өзгеретіні анықталды. Үлгілердегі дефектті оксидтер 

салыстырмалы құрамының өсуі ФЛ қарқындылығының әжептеуір төмендеуіне әкеп соғады. 

Көрсетілгендей, ферромагнетиктері бар кеуекті кремний негізіндегі нанокомпозиттердің 

оптикалық қасиеттерін белгілі бір өтпелі металл немесе металдар қоспасын кеуекті кремний 

матрцасына енгізу жолы арқылы өзгертуге болады. Бұл ақпаратты және метаматериалдарды 

жазудың жаңа құралдарын құрудағы осы көзқарастың келешегі бар екеніне куәландырады. 

Жұмыс барысында біз кеуекті кремнийдің электронды құрылымы мен морфологиясын 

зерттедік. Кеуекті кремний полиакриьді қышқылмен өңдеуге дейінгі және өңделгеннен кейінгі 

әр түрлі жағдайда электрохимиялық ою арқылы алынды. 

n-типті кеуекті кремнийдің ФЛ үлгілерінің жолағы күрделі формалы болып келеді. Ол 

жерде бірқатар ерекшеліктер бар. Ол кеуекті қабаттағы әртүрлі өлшемдегі люминесценция 

нанокристалдарымен қатар, беткі қабаттағы сәулелік. ФЛ үлгілердің полиакрильдік қышқылда 

өңделгеннен кейінгі қарқындылығының артуын, дефектті субоксдтің SiOx-тің SiO2 дейінгі 

тотығуы кезіндегі сәулесіз рекомбинация орталықтар санының кемуімен түсіндіруге 

болады[3]. 

 

Сурет 1 - n-типті кеуекті кремнийдің (төменгі) және полиакрильді қышқылда өңделгеннен 

кейінгі(жоғарғы) үлгілердің фотолюминесценция спектрі 

 

ПАҚ-та өңделгенге дейінгі және өңделгеннен кейінгі бірдей өлшемдегі және формадағы 

жағдайындағы ФЛ жолақтары, ФЛ өңделген үлгілерінің максимум жағдайы өңделмеген 

үлгілерге қатысты ұзын толқындарға қарай ығысқан. Бұл дегеніміз, беткі қабатты өңдеудің 

жоғарғы қабаттағы люминесценция орталықтарына күрделі әсер ететінін көрсетеді. 
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Қорытынды. Бұл мақалада кеуекті кремний негізінде әр түрлі құрылымының 

фотолюминесцентті қасиеттерінің ерекшеліктері  олардың үлгінің фазалық құрамымен 

байланысты қарастырылған және оларды модификациялаудың мүмкін әдістері көрсетілген. 

ФЛ шыңы 1.75-2.2 эВ аралығында беткі қабатын атмосферада ұстау уақытына  байланысты 

өзгеретіні, бастапқы өндіру технологиясы және беткі қабытты модификациялау әдістері 

көрсетілген. Үлгідегі дефектілі оксидтердің салыстырмалы таралуының артуы ФЛ 

интенсивтілігінің елеулі төмендеуіне алып келеді. 

Полиакрильді қышқылды (ПАК) су ерітіндісінде кеуекті кремниді өңдеу оның 

фотолюминесцентті қасиеттерін жетілдіру мен өңдеудің өте қызықты әдісі болып табылатыны 

көрсетілген. Бұл жағдайда кеуекті кремний беткі қабаты полиакрильді қышқылдың өзара 

әрекеттесуінің екі параллельді механизмі бақыланады. ПК үлгілері терісінің микрометрлік 

көлденең өлшемімен фотолюминесценцияны тек ПАК-та өңделгеннен кейін көрсетеді. 

Бұл берілген функционалды наноматериалдардың қазіргі заманғы оптоэлектроникада 

перспективті қолдануын куәландырады. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ САНИТАРЛЫҚ-ХИМИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ 

 

Оралбекова Л.М., Мустафаева М.Б., Эрметов Д.А., Кенжалиева Г.Д., Кочеров Е.Н. 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Медициналық қалдықтар үлгілерінің санитарлық-химиялық қауіптілігін 

бағалау бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілді. Алғашқы сатыда медициналық 

қалдықтардың қауіптілік дәрежесі, қауіпті компоненттердің қоршаған ортаға миграциялану 

дәрежесі бойынша зерттелді.Медициналық қалдықтарды санитарлық-химиялық бағалау, 

олардың адам денсаулығы мен қоршаған ортаға кері әсерін анықтау үшін қажет. Себебі көп 

жағдайда бұл қалдықтар жер бетіне немесе топырақ астына тасталады.Ластаушы заттардың 

топыраққа миграциялануын бағлау кезінде биотестілеуді экспресс-әдіс ретінде қолдану 

ұсынылады. 

Түйінді сөздер:қалдық, медициналық, санитарлық, химиялық, бағалау, қауіп. 

 

Медициналық қалдықтар мәселесін шешудің өзектілігі біздің елімізде де, шет елдедрде 

де күмән тудырмайды. Ресми мәліметтер бойынша жыл сайын 30 млн. тоннаға жуық 

медициналық қалдықтар түзіледі [1-3]. 

АҚШ-да Қоршаған ортаны қорғау агенттігінің мәліметтері бойынша 4,6 млн. тонна 
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медициналық қалдықтар генерацияланады, ал Францияда – шамамен 700 000 т/жыл, Италияда 

– 250 000 т/жылына. 

А сыныбына жататын қалдықтарды сулы ерітіндісінің сандық химиялық құрамы 

анықталды. Ары қарай ЖСМК есептеулері жүргізілді. Сандық химиялық талдау және 

есептеулер нәтижелері 1 кестеде келтірілген. 

 

Кесте 1 – ЖСМК есептеулері және қауіптілік сыныбын орнату кестесі 

 

Элемент МШШ, мг/л Сулы ерітіндісіндегі мөлшері, мг/л ЖСМК 

Cd 0,001 0,003 3,00 

Cr 0,05 0,03 0,60 

Sr 7 14 2,00 

Pb 0,01 0,07 7,00 

Аs 0,01 0,05 5,00 

Sb 0,005 0,01 2,00 

Mn 0,1 0,2 2,00 

Co 0,1 0,08 0,80 

Se 0,01 0,08 8,00 

W 0,05 0,2 4,00 

Mo 0,25 0,5 2,00 

Ti 0,1 0,06 0,60 

B 0,5 0,025 0,05 

Nа 200 100 0,50 

Mg 50 35 0,70 

Аl 0,2 1,8 9,00 

Si 10 0,06 0,01 

P 3,5 17,5 5,00 

S 500 350 0,70 

K 30 24 0,80 

Cа 180 166 0,92 

Ni 0,01 0,02 2,00 

V 0,1 0,03 0,30 

Fe 0,3 3,9 13,00 

Cu 1 3 3,00 

Zn 1 2 2,00 

Br 0,2 0,03 0,15 

Rb 0,1 0,2 2,00 

Bа 0,7 0,08 0,11 

Li 0,03 0,01 0,33 

Барлығы 77,58 

 

1979 жылы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы – медициналық қалдықтарды қауіпті 

тобына жатқызып, оларды қайта өңдей бойынша қызмет құруды ұсынды. 1992 жылы Базельск 

конвенциясы қауіпті қалдықтардың 45 түрін белгіледі, бұл тізім клиникалық қалдықтармен 

басталады [4,5].  
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Қауіпті қалдықтар – бұл қатты қалдықтар немесе олардың қоспасы. Олар табиғатына, 

химиялық немесе инфекциялық компоненттерінің шоғыры, сонымен қатар 

физикалықфакторлары бойынша болуы мүмкін: 

- өлім көрсеткішінің жоғарылауының немесе күрделі және қайтымсыз аурулардың, 

сонымен қатар мүгедектікке әкеліп соғатын аурулардың жиілеуінің себепкері; 

- өңдеу, сақтау, тасымалдау, аластату, қайта өңдеу кезіндегі қателіктер жағдайында 

немесе болашақта адамның денсаулығы мен қоршаған орта күйі үшін потенциалды қауіп 

төндіруі [6-8]. 

Медициналық қалдықтарды санитарлық-химиялық бағалау, олардың адам денсаулығы 

мен қоршаған ортаға кері әсерін анықтау үшін қажет. Себебі көп жағдайда бұл қалдықтар жер 

бетіне немесе топырақ астына тасталады. Өз кезегінде жауын-шашындардың, топырақ 

ерітінсінің, микробиологиялық үрдістердің ықпалымен, қалдық компоненттерінің жерасты 

және беттік суларға миграциясы, сондай-ақ ластауы орын алады. 

Ластаушы заттардың топыраққа миграциялануын бағлау кезінде биотестілеуді 

экспресс-әдіс ретінде қолдану ұсынылатынын ескеру қажет. Аталған әдісті қолдану 

[9]жұмыста толығымен негізделген. 

Жоғарыда келтірілгендерге орай, медициналық қалдықтар үлгілерінің санитарлық-

химиялық қауіптілігін бағалау бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілді. Алғашқы сатыда 

медициналық қалдықтардың қауіптілік дәрежесі, қауіпті компоненттердің қоршаған ортаға 

миграциялану дәрежесі бойынша зерттелді. 

Қалдықтардың сулы-миграциялық қауіптілігін алдын-ала бағалау үшін 

жуықтамалысулы-миграциялық көрсеткіш (ЖСМК) қолданылады. Аталған көрсеткіш қалдық 

компоненттерінің жер асты және беттік суларға миграциялану нәтижесінде адам денсаулығы 

мен өмір сүру шарттарына мүмкін кері ықпалын сипаттайды. 

ЖСМК = 77,58. 

Қауіптілік сыныбы есептеулер мен ЖСМК нәтижелерін 2 кесте мәліметтерімен 

салыстыру жолымен орнатылды. 

 

Кесте 2 – Санитарлық-химиялық сипаттамалары бойынша қалдық қауіптілігінің 

жіктелуі 

 

Қауіптілік сыныбы Қауіптілік сипаттамасы ЖСМК сыныбының критерийі 

1 Төтенше қауіпті >100 

2 Жоғары қауіпті >50-100 

3 Салыстырмалы қауіпті >10-50 

4 Төмен қауіпті >3-10 

 

А сыныбы қалдықтарының сулы ерітіндісінің ЖСМК бойынша екінші қауіптілік 

сыныбына жатқызуға болады. 

Залалсыздандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерінің Б сыныбындағы 

қалдықтарының сулы ерітіндісінің сандық химиялық құрамы анықталды. Ары қарай ЖСМК 

есептеулері жүргізілді. Сандық химиялық талдау және есептеулер нәтижелері 3 кестеде 

келтірілген. 
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Кесте 3 – ЖСМК есептеулері және қауіптілік сыныбын орнату кестесі 

 

Элемент МШШ, мг/л Сулы ерітіндісіндегі мөлшері, 

мг/л 

ЖСМК 

Cd 0,01 0,0006 0,6 

Cr 0,05 0,1 2 

Sr 7 21 3 

Pb 0,01 0,08 8 

Аs 0,01 0,09 9 

Sb 0,005 0,01 2 

Mn 0,1 0,3 3 

Co 0,1 0,2 2 

Se 0,01 0,09 9 

W 0,05 0,15 3 

Mo 0,25 0,75 3 

Ti 0,1 0,024 0,24 

B 0,5 0,32 0,64 

Nа 200 1200 6 

Mg 50 200 4 

Аl 0,2 3 15 

Si 10 20 2 

P 3,5 21 6 

S 500 1000 2 

K 30 90 3 

Cа 180 360 2 

Ni 0,01 0,02 2 

V 0,1 0,08 0,8 

Fe 0,3 4,8 16 

Cu 1 4 4 

Zn 1 2 2 

Br 0,2 0,12 0,6 

Rb 0,1 0,2 2 

Bа 0,7 0,63 0,9 

Li 0,03 0,021 0,7 

Барлығы 114,48 

 

ЖСМК =114,48. 

 

Қауіптілік сыныбы есептеулер мен ЖСМК нәтижелерін 2 кесте мәліметтерімен 

салыстыру жолымен орнатылды. 

Б сыныбы қалдықтарының сулы ерітіндісінің ЖСМК бойынша бірінші қауіптілік 

сыныбына жатқызуға болады. 

Осылайша, А және Б сыныбындағы медициналық қалдықтар үшін ЖСМК көрсеткішін 

анықтауға негізделген әдіс жоғары сезімталдығын көрсетті. Бірақ, қауіптілік сыныбын 

анықтаудың сесептік әдістемесі биотестілеуге қарағанда төмен дәлдікке ие болғандықтан, 

аталған әдісті медициналық қалдықтардың санитарлық-химиялық қауіптілігін бағалау кезінде 

жуықтамалы әдіс ретінде ұсынуға болады. 
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Как известно, в сентябре 2020 года подписан Меморандум о взаимопонимании между 

АО НК «КазМунайГаз», государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, 

EquinorApsheron AS и TOTAL E&P Absheron B.V., BP Exploration (CaspianSea) Limited, 

предполагает создание Инициативы по охране окружающей среды Каспийского региона 

(CaspianEnvironmentalProtectionInitiative — «CEPI») с главной целью: защита окружающей 

среды и совместные исследования действующих в регионе международных нефтяных 

компаний, в том числе оценка воздействий и рациональное управление водными ресурсами. 

В последние годы АО НК «КазМунайГаз»принял значительные реальные меры, 

направленные на решение задач по оптимизации управления водными ресурсами: 

− КазМунайГаз является участником международного рейтинга в категории Водной 

безопасности в рамках проекта CDP (CarbonDisclosureProject) Альянса по рациональному 

использованию водными ресурсами (AWS).CDP одна из наиболее авторитетных организаций 

в области устойчивого развития (ESG), которая оценивает деятельность компаний с учетом 

воздействия на окружающую среду, наличия стратегии, системы корпоративного управления 

и риск-менеджмента, связанных с вопросами изменения климата, управления водными и 

лесными ресурсами1; 

− Показатели суммарного воздействия на водные ресурсы в результате деятельности 

группы компаний НК «КазМунайГаз» консолидируется в корпоративном центре с целью 

анализа проблем, рисков и оптимизации существующего использования водных ресурсов; 

− НК «КазМунайГаз»принял корпоративный стандарт по управлению водными 

ресурсами, определяющий главные принципы КМГ в части использования водных ресурсов (8 

«Водных» принципов), систематизирующий подход к управлению водными ресурсами в 

дочерних и зависимых компаниях КМГ, стимулирующий повышение приверженности 

руководителей и работников Компании исполнения задачирационального использования 

водных ресурсов. 

Одним из шести шагов Корпоративного стандарта по управлению водными ресурсами 

в группе компаний АО «НК «КазМунайГаз», аналогично международному Стандарту AWS - 

InternationalWaterStewardshipStandard, является, согласно требованиям Водного Кодекса 

Республики Казахстан, разработка компаниями плана по рациональному использованию 

водных ресурсов, содержащий перечень организационно-технических мероприятий на 

будущий пятилетний период2,3. 

План рекомендуется составлять исходя из условий недропользования, особенности 

деятельности отдельной компании и должен удовлетворять следующим требованиям: 

− быть технически, организационно и экономически достижимым, то есть соизмерим 

с доступными ресурсами; 

− обеспечивать общее улучшение системы регулирования качества вод; 

− иметь достаточную гибкость в целях адаптации к возможным изменениям видов 

водопользования и качества вод. 

План предусматривает оргтехмероприятия по следующим комплексам мероприятий: 

I. Охрана и рациональное использование водных ресурсов, обеспечение 

стабильности/бесперебойной работы технологического оборудования; 

II.Внедрение/поддержка систем управления водными ресурсами; 

III. Научно-исследовательские, проектные, изыскательские и другие работы; 

IV. Информативность, просвещение и пропаганда в области рационального использования 

водных ресурсов. 

I. Охрана и рациональное использование водных ресурсов, обеспечение 

стабильности/бесперебойной работы технологического оборудования 

https://www.kmg.kz/uploads/утвержденные%208%20водных%20принципов.jpg
https://www.kmg.kz/uploads/утвержденные%208%20водных%20принципов.jpg
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Это комплекс «базовых» мероприятий заключающий в себя систематизированный 

контроль предупреждения возможных утечек воды, обеспечение стабильности/бесперебойной 

работы технологического оборудования, систем трубопроводного транспорта, поддержание 

оптимального режима работы, надлежащий технических уход, проведения лабораторных 

работ, нормальную эксплуатацию очистных сооружений/системы очистки сточных вод, 

оперативный контроль качества очистки сточных вод на очистных сооружениях перед сбросом 

на поля испарения, рациональное использование водных ресурсов в виде согласованного 

повторного использования очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Ожидаемый экологический эффект при выполнении данного комплекса мероприятий - 

исключение возможных утечек воды, обеспечение стабильной работы системы ППД, 

предотвращение загрязнения водных и земельных ресурсов, обеспечение соблюдения 

нормативов ПДС, повышение технического потенциала системы контроля/мониторинга в 

целях более точной и оперативной информации по контролю качества используемых вод, 

соответствие качества сточной воды санитарно-химическим, микробиологическим и 

вирусологическим требованиям. 

Экономический эффект заключается в повышении стабильности работы оборудования, 

системы очистки сточных вод, систем трубопроводного транспорта вод, оперативный учет, 

планирование баланса использования водных ресурсов, предотвращение экономического 

ущерба - исключение финансовых издержек: недопущение экологического ущерба вследствие 

предотвращения возникновения аварийных ситуаций, экономия финансовых средств на закуп 

воды на цели пылеподавления, увлажнения промысловых дорог, полив насаждений. 

II. Внедрение/поддержка систем управления водными ресурсами предусматривает 

мероприятия: 

− по внедрению/поддержанию интегрированной системы менеджмента, приведение в 

соответствие внутренних документов Корпоративному стандарту (п.2.4); 

− отслеживание «водного следа», обновление водохозяйственного баланса согласно 

5.2.3, ежегодно до 1 апреля4; 

− реализация положений Стандарта (5.2. ШАГ 2. Сбор информации об использовании 

Компанией водных ресурсов и 5.4. ШАГ 4. Реализация мероприятий по рациональному и 

ответственному управлению водными ресурсами); 

− разработка/корректировка схемы взаимодействия между различными структурными 

подразделениями компании в части управления водными ресурсами и составление графика 

предоставления информации по забору/покупке/использованию/ сбросу воды с указанием 

сроков; 

− раскрытие информации по управлению водными ресурсами в Компании на 

официальном сайте Компании: в разделе «Охрана окружающей среды» должен существовать 

раздел «Управление водными ресурсами», где должна быть опубликована информация, 

подготовленная в соответствии с пунктами 5.5.1, 5.5.3 и 5.5.4 и подпунктом 5.2.3.1 Стандарта, 

а также подписанное Первым руководителем Компании Заявление о приверженности 8 

«водным» принципам, подготовленное согласно пункту 5.1 Стандарта, не позднее 1 сентября 

ежегодно; 

− детализация системы мотивационного воздействия на работников компании в целях 

соблюдения требований Экологического и Водного Кодексов, Корпоративного стандарта. 

Экологический эффект заключается в усилении производственного экологического 

контроля, оптимизации управления охраной окружающей среды, идентификации и оценке 

экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий, повышении 

безопасности персонала, управлении воздействием на ОС через систему экологического 

менеджмента, поддержке обратной связи через внешние коммуникации по взаимодействию с 



126 
 

заинтересованными сторонами (представителями государства, общественностью, СМИ, НПО) 

в сфере ООС. 

Актуализация информационной базы в соответствии с требованиями Корпоративного 

стандарта, своевременное выполнение природоохранных требований способствуют 

повышению производительности, качества труда, снижению потерь и непроизводительных 

затрат рабочего времени. 

III. Научно-исследовательские, проектные, изыскательские и другие работы 

Цель мероприятий это обеспечение требований экологической безопасности на стадии 

проектирования, прогнозная оценка воздействия на водные ресурсы, соблюдение требований 

Водного Кодекса (статья 86), нормативов качества окружающей среды на основании 

требований статей 25, 27 и 28 Экологического Кодекса РК и Санитарных правил, 

разработка/корректировка различной технической документации, условия и порядок 

осуществления технологического процесса согласно правил обеспечения промышленной 

безопасности, создание/актуализация цифровой модели водотранспортной системы, 

оптимизация системы управления заводнением в условиях поздней стадии разработки 

месторождений. 

Реализация мероприятий позволит регламентировать работы с учетом аспектов 

безопасности окружающей среды (предотвращения/исключения негативных воздействий на 

окружающую среду в процессе осуществления работ, описание отходов, сточных вод, 

выбросов в атмосферу, с указанием методов их переработки, утилизации), рационально 

использовать водные ресурсы на основе анализа распределения объемов водопотребления и 

водоотведения. 

Формирование финансирования по данному комплексу влечет оптимизацию расходов 

с учетом анализа результатов мониторинга, снижение сверхлимитных платежей за счет 

четкого планирования баланса использования водных ресурсов, а также общее снижение 

уровня совокупного риска без увеличения затрат (повышение уровня безопасности 

осуществления технологического процесса с учетом безопасного способа ведения работ и 

экологической безопасности). 

Наполнение информативностью, аккумулирование информации на основе создания и 

применения цифровых карт позволит эффективно изучить и проанализировать имеющийся 

статистический материал, оптимизировать ресурсосбережение. 

IV. Информативность, просвещение и пропаганда в области рационального использования 

водных ресурсов 

Целевая подготовка, формирование и поддержка соответствующего уровня 

квалификации персонала с учетом требований и перспектив стратегического развития 

компании, расширение системы природоохранного просвещения работников, оперативное и 

достоверное информирование о политике Компании в области управления водными 

ресурсами, удовлетворение информационной потребности заинтересованных сторон, то есть в 

целом реализация Корпоративного стандарта в части раздела 5. 

Повышение экологической информированности, формирование ресурсосберегающего 

поведения, применение новых знаний и совершенствование технологий прямо способствуют 

смягчению негативного влияния на окружающую среду. 

Разработанный пятилетний План по рациональному использованию водных ресурсов 

предприятию, относящегося к группе компаний АО «НК «КазМунайГаз» необходимо5,6: 

1) направить на согласование в КМГ до 1 июля; 

2) согласовать с службой ОТ, ПБ и ООС КМГ до 31 июля; 

3) утвердить первым руководителем компании до 1 сентября. 
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Составление Плана способствует применению единообразного подхода к управлению 

водными ресурсами, реализации Политики в части ресурсосбережения и минимизации 

воздействия на окружающую среду, управлению возможными рисками, их последствиями, 

повышению уровня взаимодействия с заинтересованными сторонами в части использования 

водных ресурсов. В целом, кроме вышеперечисленного экологического эффекта, разработка и 

исполнение Плана влечет за собой повышение инвестиционной привлекательности, имиджа 

компании и обеспечение стабильности производственных процессов в условиях нарастающей 

проблемы ресурсосбережения. 
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Аннотация. В статье рассмотрена схема мониторинга воздействия нефтегазовых 

месторождений на прибрежную часть Каспийского моря на примере схемы мониторинговой 

сети - морских станциях наблюдений, размещенных в прибрежной зоне Каспийского моря, 

приведены результаты исследований в рамках Программы производственного экологического 

контроля месторождений Акционерного Общества «Мангистаумунайгаз». 

Ключевые слова: Мониторинг воздействия, водоносные горизонты, качество 

поверхностных вод, морская вода, мониторинговая сеть, мониторинговые точки, отбор проб. 

 

При организации системы мониторинга одной из важных задач на нефтепромысле, 

расположенном на побережье Каспийского моря является определение состояния 

поверхностных вод прибрежной зоны Каспийского моря, для решения которой необходима 

организация наблюдений. 

https://www.kmg.kz/
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Территория месторождения Каламкас расположена на юго-восточном побережье 

северной мелководной части Каспийского моря. Полоса отвода месторождения шириной 3-8 

км вытянута вдоль побережья Каспийского моря в широтном направлении на 30 км и отделена 

от моря дамбой.  

Характерной особенностью района территории месторождения, расположенного на 

морском побережье, является гидравлическая связь подземных вод грунтового водоносного 

комплекса с водами Каспийского моря. Абсолютная отметка уреза Каспийского моря 

составляет около - 27,02 м и выше абсолютных отметок рельефа непосредственно за дамбой и 

прилегающей к ней территории, вследствие чего происходит питание водоносного горизонта за 

счет фильтрации морских вод, и создаются условия подпора грунтовых вод. В связи, с чем для 

района центральной части дамбы характерен обратный напорный градиент, который 

препятствует оттоку подземных вод в Каспийское море1.  

При этом для оценки миграции загрязняющих веществ через водоносные горизонты, 

качество поверхностных вод должно определяться по результатам анализов проб, отобранных 

в точках наблюдений, расположенных по направлению разгрузки грунтовых вод в Каспийское 

море по соответствующим створам мониторинговых скважин. Всего наблюдения проводятся 

по 6 точкам, координаты точек приведены в таблице1 2. 

 

Таблица 1 - Координаты мониторинговых точек наблюдений-морских станций 

 

Номера 

морских 

станций 

Координаты UTM, м Номера 

морских 

станций 

Координаты UTM, м 

X Y X Y 

1 9560500,80 5032152,42 4 9575204,45 5031976,49 

2 9564178,69 5031424,79 5 9578347,83 5031623,23 

3 9571388,94 5032297,95 6 9583811,75 5030128,26 

 

Наблюдения проводятся два раза в год – в весенний и осенний периоды. Весенний 

период – это период наиболее высокого стояния уровня грунтовых вод, этот период может 

отличаться повышенным содержанием загрязняющих веществ в грунтовых водах за счет 

привноса их с загрязненных поверхностей и зоны аэрации. Осенний период — это период 

низкого уровня грунтовых вод с высокой степенью концентрации токсикантов, особенно при 

слабом оттоке грунтовых вод, который характерен для плоской приморской равнины. Отбор 

проб поверхностных вод должен быть проведен единовременно с отбором проб подземных 

вод.  Результаты наблюдений за состоянием поверхностных вод должны сравниваться с 

нормативами предельно-допустимых концентраций вредных веществ для рыбо- 

хозяйственных водоемов и с фоновыми значениями.  

При отборе проб поверхностных вод должны учитываться требования ГОСТ 17.1.5.04- 

81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и 

хранения проб природных вод», ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие 

требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков».  

Оценка состояния морской воды проводилась по следующим показателям: рН, фенолы, 

нефтяные углеводороды (суммарно), СПАВ, общая минерализация (сухой остаток), БПК, 

ХПК, сульфаты, хлориды, железо, фосфаты, азот аммонийный, нитриты, нитраты и тяжелые 

металлы (свинец, цинк, медь, кобальт, ртуть, никель и кадмий). 

Таким образом, схема мониторинговой сети, по которой предусмотрено проводить 

наблюдения, состоит из 6-ти точек, размещенных в прибрежной зоне Каспийского моря - за 

заградительной дамбой месторождения Каламкас 3. Качество поверхностных вод 
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оценивается по результатам анализа проб, отобранных в рекомендованных точках наблюдений 

(таблица 2). Водородный показательи сухой остатокморских вод в среднем составили: 8,01 и 

15045,83. Данные значения рН и сухого остатка характерны для морских вод и соответствуют 

значениям, полученным в предыдущие этапы мониторинговых исследований. На основании 

результатов исследований, было установлено, что концентрация,меди, цинка, и азота 

аммонийниже предела обнаружения. Результаты мониторинга морских вод показали, что 

содержание свинца, никеля и кадмийв точках отбора проб не обнаружено. В ходе проведения 

лабораторных анализов отобранных проб концентрация хлоридасоставляла 8314,8 мг/л, 

АПАВв среднем значении составило 0,05мг/л, нитритов и нитратов находилась в среднем 

значении 0,0165 мг/л и 2,72 мг/л, железа в среднем значении составляла 0,002мг/л, содержание 

сульфатовв среднем значении составляла 3002,67 мг/л, концентрация ХПК и БПК в среднем 

значении составляла 7,8 мг/л и 2,34 мг/л. 

 

Таблица 2 - Содержание наблюдаемых загрязняющих веществ в морских водах 

прибрежной зоны месторождения Каламкас, среднее 

 

№ 

п/п 

Наименование 

веществ 

Норм

а по 

НД 

Точка 

№1 

Точка 

№2 

Точка 

№3 

Точка 

№4 

Точка 

№5 

Точк

а №6 

1 рН 
6,5-

8,5 
7,90 8,25 8,00 7,96 8,15 7,80 

2 
Сухой остаток, 

мг/л 
- 15123,0 15306,0 14891,0 15208,0 14602,0 

15145

,0 

3 Хлорид ион, мг/л 11900 7819,0 8456,0 8624,0 8050,0 8736,0 
8204,

0 

4 
Сульфат ион, 

мг/л 
3500 3019,0 2813,0 3264,0 2796,0 3141,0 

2983,

0 

5 
Нефтепродукты, 

мг/л 
0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

<0,00

5 

6 Фенолы, мг/л 0,001 
<0,000

5 

<0,000

5 

<0,000

5 

<0,000

5 

<0,000

5 

<0,00

05 

7 СПАВ, мг/л 0,5 0,035 0,080 0,051 0,023 0,046 0,090 

8 ХПК, мгО/ л 30,0 7,45 7,69 8,21 7,90 8,35 7,2 

9 БПК5, мгО2, мг/л 3,0 2,23 2,30 2,46 2,37 2,50 2,16 

10 Фосфаты, мг/л 0,05 0,025 0,030 0,041 0,019 0,024 0,028 

11 

Азот 

аммонийный, 

мг/л 

2,9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

12 Нитрит ион, мг/л 0,08 0,015 0,009 0,012 0,019 0,030 0,014 

13 Нитрат ион, мг/л 40,0 3,06 1,52 4,00 2,33 3,12 2,27 

14 
Железо общее, 

мг/л 
0,005 0,002 0,001 0,002 0,002 0,003 0,002 

15 Медь, мг/л 0,005 н/обн н/обн н/обн н/обн н/обн н/обн 

16 Никель, мг/л 0,01 н/обн н/обн н/обн н/обн н/обн н/обн 

17 Свинец, мг/л 0,01 н/обн н/обн н/обн н/обн н/обн н/обн 

18 Цинк, мг/л 0,05 н/обн н/обн н/обн н/обн н/обн н/обн 

19 Кадмий, мг/л 0,01 н/обн н/обн н/обн н/обн н/обн н/обн 
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Анализ полученных данных в результате экологического мониторинга показал, что 

концентрации сточных вод на месторождениях АО «Мангистаумунайгаз» соответствует 

нормативам предельно допустимых сбросов, концентрации определяемых компонентов 

остаются стабильными без каких-либо резких динамичных скачков в количественном 

содержании загрязняющих веществ в течение отчетного периода, не отмечено ухудшения 

экологического состояния района исследования, основной рекомендацией является 

продолжение проведения экологического мониторинга. 
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Аңдатпа. Кез-келген кәсіпорын, ұйым, мекеме өзінің ішкі құрылымына немесе ішкі 

ұйымдастыру құрылымына ие. Бұл ұйымның қалай ұйымдастырылғанына байланысты 

дамуының табысы айтарлықтай анықталады. Ауыл шаруашылық кәсіпорындары да тыс емес. 

Мұндай кәсіпорындардың ішкі құрылымы басқа барлық кәсіпорындар, ұйымдардан бөлек 

ерекшеліктерге ие. Ішкі шаруашылық жерін пайдалану жоспарлап, жүзеге асыру арқылы ірі 

өндірістік проблема шешіледі. 

Түйінді сөздер: экологиялық баланс, камералдық дайындық жұмыстары, 

реконструкциялау. 

 

Шаруашылық ішілік жерді пайдалануды жоспарлау тұжырымдамасы және мазмұны. 

Шаруашылық ішілік қожалықтарын жерге орналастыруды жоспарлау жобасын әзірлеу 

кезеңдері.Шаруашылық ішілік жерді пайдалануды жоспарлау тұжырымдамасы және мазмұны. 

Кез-келген кәсіпорын, ұйым, мекеме өзінің ішкі құрылымына немесе ішкі ұйымдастыру 

құрылымына ие. Бұл ұйымның қалай ұйымдастырылғанына байланысты оның дамуының 

табысы айтарлықтай анықталады. Ауыл шаруашылық кәсіпорындары да бұдан тыс емес. 

Мұндай кәсіпорындардың ішкі құрылымы басқа барлық кәсіпорындар мен ұйымдардан бөлек 

ерекшеліктерге ие. Ішкі шаруашылық жерін пайдалану жоспарлап, жүзеге асыру арқылы ірі 

өндірістік проблема шешіледі. Үш негізгі бірліктің өзара сәйкестігін қамтамасыз етуге болады. 

Сондықтан, ол кәсіпорынның максималды табыстылығына ғана емес, сонымен қатар жер 
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арқылы халықты жалпы жұмыспен қамту, ұлттық экономикалық және әлеуметтік мүдделерін 

құрметтеуге жерді ұтымды пайдалану мен қорғауға зор көңіл бөледі. Осылайша, шаруа жер 

пайдалануды жоспарлаудың негізгі мақсаты - жердi ұтымды пайдалану және ауыл 

шаруашылығы өндірісін барынша экономикалық тиімділігін арттыру, оның әлеуметтік және 

экологиялық қорғау үшін оны өндірудің бір-бірімен байланысты құралдарын ортақ мақсатқа 

ұйымдастыру болып табылады. Нәтижесінде, жерді пайдаланудың мақсатты жоспарын 

келесідей жайлармен сипаттауға болады: бұл әлеуметтік-экономикалық процесс және өндірісті 

аумақтық ұйымдастыру, жерді пайдалану мен қорғауды жақсарту, ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарының жоғары тиімділігін қамтамасыз ету бойынша шаралар кешені. Жерді ішкі 

экономикалық жоспарлау кезінде үш негізгі бағыт әзірленеді. Шаруашылық ішілік 

қожалықтарын жерге орналастыруды жоспарлау жобасын әзірлеу кезеңдері. Олардың 

экономикалық, техникалық, құқықтық негіздемесі, оның ішінде жер бірліктің жаңа 

нысандарын құру бойынша құжаттар жиынтығы (есептеулер, түсініктемелер, сызбалар) ауыл 

шаруашылығы өндірісінің жерді ұтымды және тиімді пайдалануын қамтамасыз етеді.[1, 2] 

Өндірістік бөлімшелерді және шаруашылық орталықтарын орналастыру. Өндірістік 

бірліктер мен экономикалық орталықтарды орналастырудың экономиканың өндірістік қызметі 

туралы жиналған деректермен қажетті мәліметтерді толықтырад сауалнамалар мен 

сауалнамалар түріндегі жүйеленген материалдар қажетті материалдар болмаған немесе 

жойылмаған жағдайда қосымша зерттеулер жүргізеді. Сонымен бірге, су объектілеріне, 

шаруашылық құрылыстарына және жолдарға арналған жерлер бар, қорғаныш орман екпелері 

жасалуда, жерді пайдаланудың қарқындылығын арттыру мүмкіндігі (жерді 

трансформациялау) және қоршаған ортаны қорғау шаралары әзірленуде. Жерді 

трансформациялау кезінде, әдетте, қарқынды пайдаланылатын жерлерді көбірек беру 

көзделген.[1, 2] 

Ауыл шаруашылық дақылдарының тұрақты өнімділігін алу үшін табиғи жағдайларда 

өсірілетін жерлер егістік жерлерге түседі. Мәдени және ауылшаруашылық дақылдарын өсіруге 

жұмсалатын шығындарды өтеу тек нақты алқапқа ғана арналған. Жерді тиісті түрде 

ұйымдастыру жердің экономикасының аумағында топырақты дәл сапалы есепке алу негізінде 

ғана мүмкін болады. Бұлай болмаған жағдайда, жер пайдалануды жоспарлау жобаларын 

дамыту мүмкін емес. Жер учаскесінің құрамы мен аумағын құру аумақтың белгілі бір 

бөліктерінде оның сапасын ескере отырып, экономиканы дамыту мен жерді пайдаланудың ұзақ 

мерзімді жоспары үшін негіз болып табылады. Ауыл шаруашылығы жерлерінің құрамы мен 

ауданын анықтау кезінде жаңа жерлерді дамыту жоспарланады. Жаңа жерлерді игеру көлемі 

ауыл шаруашылық өндірісін тарту, егістік алқаптар мен жемшөп жерлерін кеңейту үшін 

экономиканың қажеттілігін, жобаны жүзеге асыру мерзімінде осындай жерлерді дамытудың 

нақты мүмкіндігіне байланысты болады. [2, 3] 

Егіс айналымы аумағын ауылшаруашылық дақылдарын егу аумағын белгілеген кезде 

де, далалық сумен қамтамасыз ету мәселелері де шешіледі. Судың қажеттілігі бұрынан бар 

және болжанған су көздерімен қамтамасыз етіледі. Су тапшылығы көлікпен суару арқылы 

жабылуы да мүмкін. Қолайсыз жерлерді орналастыруда тұрақсыз ылғалдандыру аймағындағы 

маңызды элемент - орман қоршаулары болып табылады. Дала жүйесінде орман екпелерін егу 

кезең-кезеңімен жүргізіледі. Елді мекендерде және олардың айналасында жасыл кеңістік, 

тоғандар мен су қоймаларының айналасында ағаш жолақтары, құм басатын жерлерде жасыл 

желек егу экономикалық мүмкіндіктері қанағаттандырылады.  
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Аңдатпа. Құрылым түзу ерекшелігі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының алынған 

жерлерді аумағының басым бөлігінде табылатындығында, және жаңа жер қалыптастыру, ауыл 

шаруашылығы жерлері есебінен жүреді, соны пайдаланады. Ауылшаруашылық 

қажеттіліктеріне жарамды жерлер, ең алдымен, ауыл шаруашылық мақсаттары үшін берілуі 

керек. Шаруашылықаралық басқарудың кешенді міндеттерінің бірі ірі су қоймаларын және 

олардың аймақтарын құру маңызды болып табылады 

Түйінді сөздер: ауылшаруашылық емес нысандар, экономиканың санаттары, 

секторлары. 

 

Ауылшаруашылық емес мақсаттағы кәсіпорындардың жерді пайдалануындағы 

тапсырмалары мен мазмұны.Ауыл шаруашылығына жатпайтын жерді пайдаланудың негізгі 

талаптары мен принциптері .Ауыл шаруашылығы емес кәсіпорындардың кейбір түрлеріндегі 

жерді пайдаланудың ерекшеліктері мен орналасуы. Ауыл шаруашылығына жатпайтын 

кәсіпорындарда жерге орналастыруды құрудың мазмұны мен мақсаттары. Ауыл 

шаруашылығына жатпайтын кәсіпорындарда жерге орналастыруды құрудың мазмұны мен 

әдістері әр түрлі болып табылады. Компаниялар әдетте экономиканың санаттары мен 

секторлары арасындағы жер қайта сүйемелдеуімен, және кейде өнімді жер жұмсайды. 

Құрылым түзу ерекшелігі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының алынған жерлерді 

аумағының басым бөлігінде табылатындығында, және жаңа жер қалыптастыру, ауыл 

шаруашылығы жерлері есебінен жүреді, әдетте, соны пайдаланады. Ауылшаруашылық 

қажеттіліктеріне жарамды жерлер, ең алдымен, ауыл шаруашылық мақсаттары үшін берілуі 

керек. Бұл үдеріс түрлі санаттағы мен ведомстволардың шаруашылықтарды қатыса алады, 

өйткені жер ауыл шаруашылығымен байланысты емес кәсіпорындар қалыптастыруда 

шаруашылықаралық жерге орналастыру, салааралық және екі шаруашылық аралық сипатқа ие 

[1,2]. 

Ауылшаруашылық емес нысандар аймаққа, орналасқан жеріне, конфигурациясына 

және қоршаған ортаға әсер ету сипатына байланысты өте әрқилы болып келеді. Жерді 

пайдалану сипатына, орналасқан жеріне және қоршаған ортаға әсеріне сәйкес, барлық ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы емес нысандарды келесі негізгі түрлерге бөлуге 
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болады:Ауданның кәсіпорындары: - аумақты ұйымдастыруды бұзбайтын шағын аудандар; - 

үлкен өнеркәсіптік кәсіпорындар орналасқан ірі аумақтар, олар аумақты ұйымдастыру мен 

қоныс аударуға да елеулі өзгерістер енгізе алады; - ірі жер учаскелері немесе тау-кен 

кәсіпорындарының, сондай-ақ гидроэлектрстанциялар мен жылу электр станцияларының су 

қоймалары мен құрылыстарының аудандары. Ауыл шаруашылығына жатпайтын 

кәсіпорындардың жерді пайдалануы келесі кезеңдерде өткізіледі: Нысанның орналасқан жері 

туралы алдын-ала келісім. Жерді пайдалану құқығына құжаттарды ресімдеу және беру. Ауыл 

шаруашылығы емес кәсiпорындардың жер пайдалануын қалыптастыру кезiнде жердi 

пайдалану жөнiндегi мынадай шаралар қолданылады: Дайындық жұмыстары, нысанның 

орналасуын таңдау және келісу. Жобаны жасау мен бекіту. Жер учаскесін беру туралы 

жобалық құжаттаманы және шешім қабылдауды бекіту. Жерді нақтылы бөлу. Жерге 

орналастыруды және жер учаскесіне құқықты куәландыратын құжаттарды ресімдеу.[1, 2] 

Жобаны ауыл шаруашылығына жатпайтын жерді пайдалануды құруды жобалаудың 

негізгі талаптары мен принциптері. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы бұзушылықтарды 

болдырмау. Шаруа қожалығының ауыл шаруашылық жерлері толығымен су астында қалады. 

Жер ішінара су басқан және резервуардың қалыпты жұмысы үшін сол жерлерден кейбір 

жерлерді кесіп тастау немесе мамандандыруды өзгерту керек. Су қоймаларын қалыптастыру 

экономиканың орналасуына және жерді дұрыс пайдаланудың пайда болуына теріс әсер етеді. 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорнының мөлшерін, орналасқан жерін және мамандануын өзгерту 

мүмкіндігі бар. Бір ферманың бір бөлігін басқа бөліктермен біріктіріп, осы негізде жаңа жерді 

пайдалану. Бұрынғы жерде экономиканы толығымен жою және қажет болған жағдайда жаңа 

жерлерді басқа жақтан беру [2, 3]. 

Жерді пайдалануды қайта құру. Су қоймаларын қалыптастыру және орналастыру 

жобасын негіздемәселелерін шешу әдеттегі әдістермен, басқа ауыл шаруашылығына 

жатпайтын кәсіпорындар үшін де жүзеге асырылады. Шаруааралық шаруашылықты 

басқарудың ерекшелігі тау-кен кәсіпорындарының сипаты бойынша айқындалады, олар 

мыналарға тән: уақыт пен кеңістіктегі жерді пайдаланудың динамизмі (тау-кен бөлігіне жаңа 

жерлерді тарту және бұзылған мемлекеттегі жерлерді босату); берілген жер учаскелерін 

пайдаланудың шектеулі мерзімі; қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ету; тұтынылған жер 

ресурстарын молайту қажеттілігі (мелиорацияны жүргізу).  
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ӘОЖ 332.3 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАРҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ЖЕРДІ БАСҚАРУ  

ПРОЦЕСІНДЕ ӨНДІРІСТІ ТИІМДІ ДАМЫТУ 

 

Есболай Г.І.  

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Шаруашылық жүргізу кезіндегі адамдардың зиянды әсері салдарынан 

құнарсызданған аудандарды агроэкологиялық бағалау. Адамның экономикалық белсенділігі 

салдарынан пайдаланудағы жерді су басу, батпақтану, құрғау, тұздану, жердің тығыздалуы, 

радиоактивті заттардың, ауыр металдар мен басқа да улы химиялық және биологиялық 

заттардың және микроорганизмдердің көбеюінен топырақтың ластануы оны әрі қарай 

пайдалануға кері әсерін тигізеді.Шаруашылық жүргізу кезеңіндегі жер пайдаланудағы теріс 

әсерлерден жерді су басу, батпақтану, құрғау, тұздану, жердің тығыздалуы, радиоактивті. 

Түйінді сөздер: агроэкологиялық, механикалық, акустикалық ластануы, радиоактивті 

заттар. 

 

Шаруашылық жүргізу кезіндегі адамдардың зиянды (зиянкестік) әсері салдарынан 

құнарсызданған аудандарды агроэкологиялық бағалау. Жердің жағдайында теріс әрекеттердің 

көрсеткіштері бар аудандардағы жерді пайдалануды жоспарлау.Шикізатты пайдалану 

қарқынды жүргізіліп жатқан жерді пайдалануды жоспарлау. Жерді ластанған ортада 

басқарудың мәні мен мазмұны.Шаруашылық жүргізу кезіндегі адамдардың зиянды 

(зиянкестік) әсері салдарынан құнарсызданған аудандарды агроэкологиялық бағалау. 

Адамның экономикалық белсенділігі салдарынан пайдаланудағы жерді су басу, батпақтану, 

құрғау, тұздану, жердің тығыздалуы, радиоактивті заттардың, мұнай және мұнай өнімдерінің 

төгілуі, ауыр металдар мен басқа да улы химиялық және биологиялық заттардың және 

микроорганизмдердің көбеюінен топырақтың ластануы оны әрі қарай пайдалануға кері әсерін 

тигізеді.Бұл тұрғыда, жерге орналастыру жобаларын ауыл шаруашылығы өндірісі, орман, 

құрылыс және басқа да мақсаттар үшін әзірлеу кезінде, олардың жарамдылығын 

агроэкологиялық жер бағалау қызметін атқару жөнінде талап қойылуы тиіс.Экологиялық 

талаптарға негізделген жерді басқару процесінде өндірісті тиімді дамытуға және жер 

ресурстарын үнемдеуге мүмкіндік беретін экономика мен экология арасындағы теңдік 

қамтамасыз етілуге тиіс. Жердің жағдайында теріс әрекеттердің аудандардағы жерді 

пайдалануды жоспарлау көрсеткіштері бар. Шаруашылық жүргізу кезеңіндегі жер 

пайдаланудағы теріс әсерлерден жерді су басу, батпақтану, құрғау, тұздану, жердің 

тығыздалуы, радиоактивті. Бұл тұрғыда, жерге орналастыру жобаларын ауыл шаруашылығы 

өндірісі, орман, құрылыс және басқа да мақсаттар үшін әзірлеу кезінде, олардың 

жарамдылығын агроэкологиялық жер бағалау қызметін атқару жөнінде талап қойылуы тиіс. 

Экологиялық талаптарға негізделген жерді басқару процесінде өндірісті тиімді дамытуға және 

жер ресурстарын үнемдеуге мүмкіндік беретін экономика мен экология арасындағы теңдік 

қамтамасыз етілуге тиіс. [1, 2,3] 

Жердің жай-күйінде теріс процестерге ие аумақтарда жерді пайдалануды жоспарлау 

былайша бөлінеді: - арнайы топырақ, геоботаникалық, агрохимиялық, жердiң сапасы мен 

олардың тозу жетекші себептері анықтау теріс процестерді зерттеу және бағалау мақсатында 

жер радиологиялық және басқа да зерттеулер; - жердің агроэкологиялық және экологиялық-

экономикалық қасиеттерін және экологиялық тұрақтылықты бағалау; - теріс процестердің 



135 
 

әсерінен болатын аумақтарда жерді пайдалану режимі мен шарттарын анықтау; - жер тозуына 

және топырақ құнарлылығын, эрозиясы, көшкіндер, селден, су басудан, орта реттеу және 

батпақтанудан жер қорғау, шөлейттену, ластану, өндіріс қалдықтарын табиғи ландшафт, 

қалпына келтіру және жақсарту сақтау және жақсарту бойынша іс-шаралар жүйесін қоса 

алғанда, басқа да теріс құбылыстарды, қорғау схемаларын әзірлеу, химиялық, радиоактивті, 

биологиялық заттар, бұзылған жерлерді рекультивациялау, тозған жерлерді сақтау және 

оңалту; - экологиялық және топырақ қорғау, сақтау және қалпына келтіру жүйелерін енгізу 

арқылы ландшафт негізінде ауыл шаруашылығы ұйымдар мен шаруа (фермер) 

қожалықтарының жоспарлап шаруашылық жер пайдалану; - әртүрлі жағымсыз әсерлерден 

жерді жақсарту және қорғау жөніндегі жұмыс жобаларын құру.Шикізатты қарқынды 

пайдалану аймақтарында жерді пайдалануды жоспарлау. Минералды ресурстар өндіру саласы 

(. мұнай, газ, көмір, руда, апатит, тұз, алюминий тотығы және басқа да) өндірілетін шикізаттың 

түрлері де ерекшеленеді және себебі оның табиғи және әлеуметтік-экономикалық жағдай 

жұмыс жоспарлау мазмұны мен әдістерін ерекшелігін анықтайды жерді пайдалану. [1, 2,3,4]  

Барлық операциялық аймақтар үшін жалпы ерекшелігі ластанған және ауыл 

шаруашылығы өндірісінде қолданылатын жер теріс әсерлер төнетiн бұзылған шикізат болуы 

болып табылады. осы салаларда, бір ауылшаруашылығы өндірісінің қолданыстағы аумақтық 

ұйымдастыру бұзу, өнеркәсіп кәсіпорындары жер учаскесiн өз бетiнше, өнеркәсіптік 

қалдықтарды, төтенше жағдайлар, сондай-ақ бар. Шикізат өндіру және пайдалану салаларында 

жерді ұтымды пайдалану мен қорғауды ұйымдастыруға жер пайдалану жоспарлау схемаларын 

әзірлеу бастап, тек жер пайдалану жоспарлау кешенді жобалау негізінде жүзеге асырылуы тиіс, 

аумақтық және шаруашылық жер жобалар, және аяқталатын, жер оңалту және өзге де жерді 

қорғау қызметі үшін жұмыс жобаларын әзірлеу. Осы салаларда жерді пайдалануды 

жоспарлаудың ең маңызды міндеті уақытылы арнайы зерттеулер жүргізу, тиісті есепке алу 

және жағымсыз техникалық әсерден зардап шеккен жерлердің шекараларын белгілеу болып 

табылады. Табиғи ресурстарды қарқынды пайдалану керек аудандарында Қазақстан 

Республикасының жер пайдалану жоспарлау сұлба аумақты бөлігі ретінде: - экономиканың 

әртүрлі салалары үшін, соның ішінде кен өндіруші салаларды дамыту үшін жер ресурстарын 

қажетсінуін негіздеу; - шикізатты бар және перспективті өндіру аумақтарын бөлу; - кен 

орындарын өңдеудің ретін және уақытын, оларды дамыту әдістерін, дамыған аумақтарды 

пайдалануды белгілеу; - жер және табиғи ортаны (. Тозу және басқа да теріс әсерлерден жер 

қорғау, жер учаскелерiнiң мелиорациялық және оңалту, олардың тиісті салаларда жер 

пайдалану режимдерін құру, және т.б.) қорғау үшін шаралар кешенін әзірлеу; - аумақтық 

субъектілердің шекараларын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу. Жерді пайдалануды 

аумақтық жоспарлау шикізатты қарқынды өндіруде жерлерді ұтымды пайдалануды және 

қорғауды ұйымдастыру жөніндегі шаралардың құрамында маңызды орын алады. Ол, өндірістік 

және есеп айырысу ұйымның аумағында және нысандарын дамыту перспективалары теңестіру 

жер иелену мен жер пайдалану жүйесін жетілдіруге бағытталған. Жер пайдалану жүйесін 

жетілдіру үшін негізгі талап өнеркәсіптік кәсіпорындар орналастыру кезінде, ауыл 

шаруашылығы алқаптарын және аумақтың экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін 

бағалы сақталуын экологиялық ережелер, регламенттер, стандарттар және техникалық 

ережелерге қатаң сақталуын қамтамасыз ету болып табылады. Жерді ластау жағдайында жерге 

орналастырудың мағынасы мен мазмұны. Топырақ және өсімдік, әуе, су орта: техногенді, 

қоршаған ортаны негізгі орта қалыптастырудағы барлық компоненттерін жатады белсенді әсер 

жер ластану тұрғысынан жер құны. Мұндай әсер ету нәтижесі, көп жағдайда, қоршаған 

ортаның деді компоненттерін және соның салдары ретінде ластану болып табылады - 

экологияның нашарлауы, ауыл шаруашылығы жерлерін өнімділігін жоғалту, қоршаған 

ортаның экологиялық тепе-теңдікті сақтау, қызмет көрсету және қалпына келтіру үшін елеулі 
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шығындар. Ластанған аудандарда жер пайдалануды жоспарлау басты шарты - аумағында 

шаруашылық пайдалану және ластану зақымдалған қолданыстағы экологиялық жүйелерді 

қалпына келтіру және консервациялау экономикалық талпыныстарын арасындағы тепе-

теңдікті қамтамасыз ету.  

Аумақтардың экологиялық жағдайын жақсарту және басқа да экологиялық жай етпеуі 

тиіс, және бір тараптың жер мүдделері басқа мүдделерін есебінен қол тиіс емес. Жер 

мемлекеттің зерттеу, оларды ұтымды пайдалану және қорғау жоспарлау және ұйымдастыру, 

аумақтық және шаруа шекаралық: ластанған аудандарда жүргізілген жоспарлау, іс-шаралар 

өзара байланысты топтары бірыңғай жүйесін, негізгі адамдарды қалыптастырады. Техникалық 

құралдарға агроэкологиялық талаптар. Тракторлар мен ауыл шаруашылығы техникаларын 

пайдалану үшін жоғарыда аталған экологиялық шығындар белгілі бір нормативтік 

стандарттардан аспауы керек. Осыған байланысты бірінші басым, жер пайдалану жоспарлау 

топырақ игерудегі жүйелерді тиімді жасау әсерінен машина-трактор құрылымын және 

пайдалануын оңтайландыру болып табылады.Бұл мәселенің өткір өзектілігі антропогендік 

жүктеме әсерінен жер азып кетуі нәтижесінде кең етек алып отыр. [2, 3,4,5] 

Топырақ өңдеуді экологиялық жағынан жақсарту әртүрлі табиғи және экономикалық 

жағдайларға бейімделген техникалық құралдардың кең спектрін пайдалануымен байланысты. 

Қазірдің өзінде негізгі өңдеу (жәнет.б. жырту, қопсыту, арықтаржасау, т.с.с), оның ішінде 

қопсытқыш жұмыстарын орындау құралдарының күші мен топырақтың үстіңгі қабатын кең 

ауқымды ( пассивті және белсенді жылжымалы соқа түрлерінің жыртуы, қопсытуы, тілуі, 

арықтар жасау, инедискілері т.с.с) түрлері қолданылады.[5,6,7] 

Дәнді дақылдарды өсіру үшін жерді қопсыту жұмыстарына минималды және нөлдік 

технологияларды енгізу перспективалық болашағы зор бағыт болып табылады. Олар 

топыраққа механикалық әсер ету әдістерін айтарлықтай азайтуды немесе оларды толықтай 

алып тастауды білдіреді. Мұның бәрі жердегі шаруашылықты жүргізуде және жер 

пайдалануды жоспарлау жобаларында ескерілуге тиіс.  
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САРАПТАМАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ӘЗІРЛЕУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Шолтанова З.Е., Жумадилова М.Б. 

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Актау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Қазіргі заманғы сараптамалық жүйелер экономиканың барлық салаларында 

жетекші мамандардың тәжірибесі мен білімін көбейту үшін кеңінен қолданылады. Дәстүр 

бойынша, білім екі түрде болады — ұжымдық тәжірибе және жеке тәжірибе. Егер ұсынылған 

саладағы білімнің көп бөлігі ұжымдық тәжірибе түрінде ұсынылса (мысалы, жоғары 

математика), онда бұл пәнге сараптамалық жүйелер қажет емес. Егер пәндік салада білімнің 

көп бөлігі жоғары деңгейдегі мамандардың (сарапшылардың) жеке тәжірибесі болса, егер бұл 

білім қандай да бір себептермен нашар құрылымдалған болса, онда мұндай пәндік сала 

сараптамалық жүйелерді қажет етеді. Қазіргі заманғы сараптамалық жүйелер экономиканың 

барлық салаларында жетекші мамандардың тәжірибесі мен білімін көбейту үшін кеңінен 

қолданылады. Дәстүр бойынша, білім екі түрде болады — ұжымдық тәжірибе және жеке 

тәжірибе. Сараптамалық жүйе тек жеке пайдалануға ғана емес, сонымен қатар әртүрлі 

тұтынушыларға сатуға да жарамды коммерциялық жүйе ретінде жіктеледі. 

Түйінді сөздер: сараптамалық жүйелер, интеллектуалды жүйелері, білім қоры, 

ақпараттық-іздеу жүйелері, сарапшы, сұраныстар. 

 

Зияткерлік ақпараттық жүйелердің дамуы әдеттегі бағдарламалық өнімді құрудан 

өзгеше. Ертедегі сараптамалық жүйелерді құру тәжірибесі көрсеткендей, дәстүрлі 

бағдарламалау технологиясын қолдану даму үдерісін тым кешіктіреді немесе жалпы теріс 

нәтижеге әкеледі. Бұл негізінен құрылыс принциптері мен әдістерін өзгерту қажеттілігімен 

байланысты, себебі әзірлеушілердің проблемалық аймақ туралы білімі артады. 

Белгілі бір пәндік саладағы білімнің көп бөлігі сарапшының жеке меншігі болып 

қалатыны белгілі. Эксперттік жүйені дамытудағы ең үлкен проблема - бұл сарапшыдан білімді 

алу және оны білім экстракциясы деп аталатын білім базасына енгізу процедурасы. Бұл оның 

құпияларын жария еткісі келмегендіктен емес, ол оны жасай алмайтындығынан болады - 

өйткені сарапшы өзі білгеннен гөрі көп нәрсені біледі. Сарапшының білімін анықтау және оны 

бүкіл даму кезеңінде рәсімдеу үшін білім инженері онымен өзара әрекеттеседі. 

Проблеманың сараптамалық жүйені қолдану арқылы шешуге жарамдылығын 

анықтайтын нұсқаулар жиынтығы әзірленген: 

- Шешімнің қажеттілігі оны әзірлеу шығындарымен сәйкес келуі керек. Алынған 

шығындар мен пайда нақты болуы керек. 

- Адамның білгірінің білімін қажет жерде пайдалану мүмкін емес. Егер «сарапшы» 

білім кеңінен таралған болса, онда оның сараптамалық жүйені дамытуға тұрарлығы екіталай. 

Алайда, мұнай барлау және медицина сияқты салаларда өте қымбат ақы төленетін сарапшыны 

пайдаланбайтын, сараптамалық жүйемен қымбат емес жабдықталған сирек кездесетін арнайы 

білім болуы мүмкін. 

- Мәселені символикалық пайымдау әдістерін қолдану арқылы шешуге болады. 

- Мәселе жақсы құрылымдалған және ақылға қонымды білімді қажет етпейді. Ақылға 

негізделген білім белгілі, сондықтан оны жазып, бейнелеудің қажеті жоқ. 

- Дәстүрлі есептеу әдістерін қолдану арқылы мәселені оңай шешу мүмкін емес. Егер 

есептің жақсы алгоритмдік шешімі болса, сіз сараптамалық жүйені пайдаланбауыңыз керек. 
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- Бұл проблемалық салада сарапшылар бар. Сараптау жүйесі сәтті болу үшін 

жасалғандықтан, мамандар қауіп-қатерді сезінудің орнына оны жобалауға көмектесуге дайын 

болуы қажет. Сонымен қатар, әкімшілік пен әлеуетті пайдаланушыларға қолдау көрсету қажет 

емес. 

- Мәселе дұрыс көлемде және ауқымда. Әдетте, проблема жоғары мамандандырылған 

сарапшылардың білімін қолдануды талап етеді, бірақ адам сарапшысы оны шешу үшін қысқа 

уақытты, ең көбі бір сағат жұмсауы керек. 

Қазіргі уақытта сараптамалық жүйелерді дамытудағы әрекеттердің реттілігі бар. Оған 

келесі кезеңдер кіреді: сәйкестендіру, білімді жинақтау, тұжырымдау, қалыптастыру, енгізу, 

тестілеу және сынақтан өткізу (сурет 1). 

 

Сурет 1 - Сараптамалық жүйелерді әзірлеу технологиясы 

 

Сәйкестендіру. Сәйкестендіру кезеңі, ең алдымен, болашақ сараптамалық жүйе 

шешетін міндеттерді түсінумен және оған қойылатын талаптардың қалыптасуымен 

байланысты. Бұл кезеңде жүйенің прототипін жасау жоспарланып, білім көздері (кітаптар, 

сарапшылар, әдістер), мақсаттар (тәжірибені тарату, күнделікті операцияларды 

автоматтандыру), шешілетін мәселелер кластары және т.б. Сәйкестендіру нәтижесі не істеу 

керек және қандай ресурстарды пайдалану керек деген сұрақтарға жауап береді. 

Білімді игеру. Білімді алу мәселесін шешкен кезде үш бағыт бөлінеді: білім алу, білімді 

шығару және білімді ашу. Білімді алу деп сарапшы мен арнайы бағдарлама арасындағы диалог 

арқылы білім қорын автоматты түрде толтыру тәсілі түсініледі. 

Білімді анықтау дегеніміз компьютерлік технологияны қолданбай білім инженері мен 

білім көзі (сарапшы, арнайы әдебиет және т.б.) арасындағы өзара әрекеттесу процедурасы. 

«Білімді ашу» терминдері, сондай-ақ Data Mining, автоматты түрде білім алу әдістерін жүзеге 

асыратын компьютерлік жүйелерді құрумен байланысты. 

Тұжырымдамалау. Тұжырымдамалау кезеңінде мәселені шешу аймағында мазмұнды 

талдау жасалады, пайдаланылатын ұғымдар мен олардың өзара байланыстары анықталады, 

мәселелерді шешу әдістері анықталады. Бұл кезең негізгі түсініктер мен қатынастарды 
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қамтитын домендік модель құрумен аяқталады. Модель граф, кесте, диаграмма немесе мәтін 

түрінде ұсынылады. 

Қалыптастыру. Ресімдеу кезеңінде барлық негізгі ұғымдар мен қатынастар бұрыннан 

бар немесе жаңадан құрылған белгілі бір ресми тілде көрінеді. Басқаша айтқанда, осы кезеңде 

декларативті және процедуралық білімді ұсынудың құралдары мен әдістерінің құрамы 

анықталады, бұл ұсыну жүзеге асырылады және соңында таңдалған ресми тілде сараптамалық 

жүйенің мәселесін шешудің сипаттамасы жасалады. 

Орындау (іске асыру). Орындау кезеңінде сараптамалық жүйенің бір немесе бірнеше 

нақты жұмыс істейтін прототиптері жасалады. Бұл процесті жеделдету үшін қазіргі уақытта 

әртүрлі құралдар кеңінен қолданылады. 

Тестілеу. Бұл кезеңде прототип бағдарламасының жұмысы оны пайдаланушылардың 

нақты сұраныстарына сәйкес келтіру үшін бағаланады және тексеріледі. Прототип келесі 

негізгі позициялар бойынша тексеріледі: 

- енгізу-шығару интерфейстерінің ыңғайлылығы және жеткіліктілігі (диалогтағы 

сұрақтардың сипаты, нәтиженің алынған мәтінінің үйлесімділігі және т. б.).); 

- басқару стратегиясының тиімділігі (санау тәртібі, анық емес нәтижені пайдалану және 

т. б.)); 

- білім базасының дұрыстығы (ережелердің толықтығы мен дәйектілігі). 

Тестілеу кезеңінің міндеті - қателерді анықтау және сараптамалық жүйенің прототипін 

өнеркәсіптік үлгіге дейін жеткізу бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Тәжірибелік пайдалану. Тәжірибелік пайдалану кезеңінде соңғы пайдаланушы үшін 

сараптамалық жүйенің жарамдылығы тексеріледі. Қажеттілік дәрежесі дамудың ыңғайлылығы 

мен пайдалылығымен анықталады. Пайдалылық деп сараптамалық жүйенің пайдаланушының 

қажеттіліктерін диалог барысында анықтау, жұмыстағы сәтсіздіктердің себептерін анықтау 

және жою, сондай-ақ пайдаланушының көрсетілген қажеттіліктерін қанағаттандыру (қойылған 

міндеттерді шешу) қабілеті түсініледі. Жұмыстың ыңғайлылығы сараптамалық жүйемен өзара 

әрекеттесудің табиғилығын, икемділікті (жүйенің әртүрлі пайдаланушыларға бейімделу 

қабілеті, сонымен қатар бір пайдаланушының біліктілігіндегі өзгерістерді ескеру қабілеті) 

және жүйенің қателіктерге төзімділігін (пайдаланушының қате әрекеттері кезінде сәтсіздікке 

ұшырау мүмкіндігі) білдіреді. 

Тәжірибелік пайдалану кезеңі сәтті аяқталғаннан кейін сараптамалық жүйе тек жеке 

пайдалануға ғана емес, сонымен қатар әртүрлі тұтынушыларға сатуға да жарамды 

коммерциялық жүйе ретінде жіктеледі. 
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Аңдатпа. Адам үшін автомобиль өте маңызды рөл атқарады. Уақыт өте келе бұл рөл 

арта түседі. Автокөлік ауылдар мен қалаларда, сондай-ақ миллиондаған халқы бар ірі 

қалаларда ең оңтайлы көлік құралы болып табылады. Қазіргі заманғы адам автокөлікті әртүрлі 

мақсатта пайдаланады.Қоршаған ортаның ластануының негізгі көздерінің бірі болып 

саналатын автотұрақ негізінен қалаларда шоғырланған.  

Түйінді сөздер: Автокөлік, инфрақұрылым, қоршаған орта, ластану, факторлар, көлік 

құралдары. 

 

Заманауи адам үшін автомобиль өте маңызды рөл атқарады. Уақыт өте келе бұл рөл арта 

түседі. Автокөлік ауылдар мен қалаларда, сондай-ақ миллиондаған халқы бар ірі қалаларда ең 

оңтайлы көлік құралы болып табылады. Қазіргі заманғы адам автокөлікті әртүрлі мақсатта 

пайдаланады. 

Біріншіден, бұл өзіміздің тасымалдау құралымыз. Екіншіден, бұл кез-келген затты 

тасымалдау үшін автокөлікті пайдалану. Үшіншіден, бұл басқа адамдарды тасымалдау 

(автобустар, троллейбустар және т.б.). Бұл тек автокөлікті пайдаланудың ең қарапайым 

тәсілдері. Автокөліктің басты «артықшылықтарының» бірі - бұл жолдағы уақытты үнемдеуге 

және үнемделген уақытты тиімді бөлуге мүмкіндік береді. Тағы бір артықшылығы - жайлылық. 

Барлығы жайлылықты жақсы көреді, сондықтан бұл автокөліктің өте маңызды аспектісі. 

Көптеген адамдар таңертең көлікке отыруға және жұмысқа кетуге дағдыланған. Көбісі үшін 

бұл хобби, қосалқы бөлшектерді сатып алу, машиналарын жаңарту. Автокөлік – бұл біздің 

өміріміздің бір бөлігі, және көптеген жылдар бұрын біздің автокөліктерге қалай тәуелді 

болатынымызды ешкім де ойлана алмады [1]. 

Көлік жүйесі - көлік инфрақұрылымы, көлік кәсіпорындары, көлік құралдары және 

басқару. Бірыңғай көлік жүйесі минималды шығындармен көлік қажеттіліктерін барынша 

қанағаттандыру мақсатында барлық көлік түрлерінің үйлесімді дамуын және жұмыс істеуін 

қамтамасыз етеді [2]. 

Көлік құралдары - бұл қауіпсіздік пен қозғалысты қамтамасыз ететін басқару жүйесінің 

объектілері. Басқару жүйеге бақылауды білдіреді, мысалы, жол сигналдары, темір жол 

жолдарындағы көрсеткіштер, ұшуды басқару және т.б., сонымен қатар өзге де ережелер 

(басқалармен қатар жүйені қаржыландыру ережелері: ақылы жолдар, жанармай салығы және 

т.б.). Көлік жүйесін басқару дегеніміз – берілген жүйенің элементтерін өздері арасында да, 

сыртқы ортамен де үйлестіру, ұйымдастыру, ретке келтіру арқылы берілген жүйенің тиімді 

қызмет етуіне бағытталған шаралар жиынтығы. Жалпы алғанда, желіні жобалау - бұл 

азаматтық инженерия мен қала құрылысының міндеті, көлік дизайны - бұл машина жасау және 

қолданбалы ғылымның мамандандырылған салалары, ал менеджмент әдетте белгілі бір желі 

шеңберінде мамандандырылған немесе менеджментті немесе жүйелік инженерияны зерттеуді 

білдіреді. 

Әлемдік көлік жүйесі бірнеше аймақтық көлік жүйелерінен тұрады және біртексіз 

құрылымға ие. Осылайша, көптеген дамыған елдерде көлік желісінің тығыздығы 100 км2 
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аумаққа 50-60 км құрайды, ал дамушы елдерде 5-10 км құрайды. Әлемдік айналымға әр түрлі 

көлік түрлерінің қатысуы да бірдей емес: жүк айналымында теңіз көлігі, жолаушылар 

айналымында автомобиль көлігі басым.Әлемдік көлік желісінің теңіз жолдарысыз жалпы 

ұзындығы 37 млн. кмасады: автомобиль жолдарыныңұзындығы - 24 млн. км, теміржолдар - 

1,25 млн. км, құбырлар - 1,9 млн. км, әуежолдары - 9,5 млн. км, өзендер - 0,55 млн. км. Дамыған 

елдердің көлік желілерінің ұзындығы дүние жүзілік көлік желісінің жалпы ұзындығының 78% 

құрайды және олар әлемдік жүк айналымының 74% құрайды. Әлемдік көлік жүйесі ХХ 

ғасырда қалыптасты. Контейнердің жасалып шығарылуы әлемдік көлік жүйесінің дамуы үшін 

үлкен маңызға ие болды, бұл жаңа көлік құралдарының пайда болуына – контейнерлік кемелер 

мен қайта тиеу терминалдарының құрылуына алып келді. Бүгінгі таңда контейнерлер әлемдегі 

жүктерді тасымалдау көлемінің 90% астамын құрайды. 

Қоршаған ортаның ластануының негізгі көздерінің бірі болып саналатын автотұрақ 

негізінен қалаларда шоғырланған. Егерәлемде орта есеппен 1 км2аумаққа бес автомобильден 

келетін болса, онда олардың дамыған елдердің ірі қалаларында тығыздығы 200 - 300 есеартық. 

Әлемнің барлық елдерінде халықтың шоғырлануы ірі қалалық агломерацияларда жалғасуда. 3 

млрд.астамадам 100 мың немесе одан да көп халқы бар қалаларда тұрады, яғни ғасырдың 

басындағыдан шамамен 10 есе көп. Қала халқының өсу қарқынынан асып кетуі аз дамыған 

елдерге тән, олардың үлесіне 5 миллион немесе одан да көп халқы бар 57 қаланың 40-тан 

астамы келеді. Қалалардың дамуы мен қалалық агломерациялардың өсуімен халыққа уақтылы 

және сапалы көлік қызметі, сондай-ақ қоршаған ортаны қалалық, әсіресе автомобиль көлігінің 

жағымсыз әсерінен қорғау маңызды болып отыр. Автокөліктер көптеген құнды мұнай 

өнімдерін жағып, сонымен бірге қоршаған ортаға, негізінен атмосфераға айтарлықтай зиян 

келтіруде. Ғылыми-техникалық прогресс процесінде қалалардың, агломерациялардың, 

өнеркәсіптік орталықтардың, халықтың өсуі автомобильдер санының көбеюі, демек, олардың 

жұмысының қалдықтары, оларды ең жоғары өнімділікпен жою керек. Кәдеге жарату әртүрлі 

технологияларды қолдана отырып әртүрлі жолмен жүзеге асырылуы мүмкін. Көлік 

құралдарының негізгі қалдықтары - аккумуляторлар (қорғасын), ішкіжиһаз (пластик), 

автомобиль шиналары, автомобиль корпусы (болат). Дамыған елдерде резеңке қалдықтардың, 

әсіресе тозған автомобиль дөңгелектерінің көп мөлшерде жиналуына байланысты, маңызды 

міндеттердің бірі қоршаған ортаны қорғау тұрғысынан, қайта өңдеу технологиясын жасау 

болып табылады. Жиналған және қайта өңделген шиналардың саны туралы деректерді талдау 

шиналардың тек 20% ғана қайта өңделетінін, ал қалғандары жинақталғанын көрсетеді. Резеңке 

қалдықтары іс жүзінде климаттық және уақытша факторлардың әсерінен жойылуға 

жатпайтынын ескеру қажет. 

Сондықтан біз қауіпсіз, экологиялық таза және үнемді автомобильдер жасаудын 

ыталандыруымыз керек. Ол үшін сертификаттаудың, стандарттаудың және автомобильдерге 

қойылатын талаптарды белгілеу мен бақылаудың басқа жүйелерінің барлық мүмкіндіктерін 

пайдалану қажет. Сонымен бірге жаңа модельдерді нарыққа жылжытудың және оларға тиімді 

сұранысты құрудың экономикалық тетіктері қажет. Оларға автомобиль жолдарын дамыту, 

жанармай сапасын жақсарту, баламалы энергия көздеріне көшу және қоғамдық көліктің 

таңғажайып дамуы жатады. 
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Аннотация. В работе рассматривается анализ циклического нагружения фрикционных 

узлов лебедок подъемных установок при осуществлении спускоподъемных операциях. 
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Лебедка является одним из основных элементов оборудования подъемной установки с 

помощью которой осуществляется подъем и спуск колонны труб или штанг [1].

 Подъемная установка типа «ПАП-60» смонтирована шасси КрАЗ или КрАЗ-65101. 

Установки предназначены для капитального и текущего ремонта нефтяных и газовых скважин. 

Установки состоят из лебедки с тормозным узлом и с талевой системой, коробок отбора 

мощности и передач, системы управления и других сборочных единиц, которые не являются 

равно долговечными. Среди указанных сборочных единиц низкой долговечностью и 

износостойкостью обладает тормозной узел лебедки, преждевременный отказ которого 

приводит к снижению надежности установки в целом и эффективности ремонта скважин 

[2,3,4].  

В отличие от спуско-подъемных операций при бурении скважин, где их 

продолжительность не превышает 10% времени строительства скважин, спускоподъемные 

операции при текущем ремонте скважин составляет до 80-90% всего времени ремонта. При 

этом следует иметь в виду, что ежегодно выполняется в порядке несколько тысяч текущих 

ремонтов. 

Объем работ по спускоподъемным операциям при капитальном ремонте во много раз 

меньше, чем при текущем ремонте, однако по абсолютной величине эти объемы работ весьма 

велики, что делает рассматриваемые задачи актуальными. 

В работе рассматривается анализ циклического нагружения фрикционных узлов 

подъемных установок при осуществлении спуско-подъемных операций [3]. 

При ремонте каждой скважины подъемная установка выполняет различные циклы 

спуско-подъемных операций – подъем колонны штанг и труб и их спуск в скважину. Подъем 

колонны сопровождается нагружением элементов подъемной установки, в том числе и 

фрикционных узлов, величина которого меняется в том же порядке от минимального (подъем 

первой от устья скважины)до максимального (при спуске последней трубы). Такие циклы 

нагружения фрикционных узлов установки повторяется при  ремонте каждой скважины.  

 Как показал промысловый статический анализ эксплуатации подъемных установок [3] 

с целью увеличения ресурса и повышения надежности подъемника для текущего ремонта 

скважин, а особенно износостойкости тормозной системы лебедок, необходимо уделять 

внимание на стадии их проектирования. Напряженная работа тормозных систем подъемников 

обусловлена весьма большими количествами энергии и частотой спускающегося в скважину 

колонны труб, отдаваемой тормозной системы лебедки.  

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK1&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=622.24.053.6
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При текущем и капитальном ремонте скважин исходными параметрами для расчета 

циклической прочности деталей лебедки и тормоза подъемной установки в основном являются 

следующие: 

- глубина скважины, т.е. глубина спуска насосно-компрессорных или бурильных труб; 

- наружный диаметр и толщина стенки труб;  

- масса присоединительных муфт; 

- скорость подъема и спуска колонны труб, который вызывает динамические нагрузки; 

- при выполнении точных расчетов учитывают потери веса труб и штанг в жидкости и 

силы трения. 

Указанные параметры позволяют определить нагрузку на крюке подъемного агрегата, 

учитывая оснастку талевой системы, рассчитывать максимальные и минимальные, а также  

текущее нагрузки, действующие на подвижный конец каната, следовательно, на бочку 

барабана и тормоз лебедки. 

Исходя из условий нагружения максимальная нагрузка на крюке определяется по 

следующей формуле: 

 

( ) ( ) ,4/22

mmtttamKaK qndDlnKQQKQ +−=+=                                 (1) 

 

где 
KQ - масса колоны труб в воздухе; mQ - масса присоединительных муфт в воздухе; 

aK  - коэффициент перегрузки при скорости подъема колонны труб, принимается 

;25,1=aK tn - количество труб в колонне труб; t  - плотность материала трубы; tl  - длина одной 

трубы; D  - наружный диаметр трубы; d  - внутренний  диаметр трубы; 

mn  - количество муфт в колонне; mq - масса одной муфты. 

 Нагрузка, действующая на подвижный конец каната талевой системы, наматываемого 

на барабан, определяется по формуле: 

,
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K
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n

Q
Q =                                                                   (2) 

где pn  - количество роликов в талевом блоке талевой системы подъемного агрегата, при 

оснастке 3х4, .3=pn  

 Каждый цикл нагружения элементов установки подчиняется гиперболическому закону, 

при котором максимальное нагружение соответствует началу координат кривой зависимости 

напряжения в контактных узлах 
K  от числа поднимаемых или спускаемых труб :n  

 

,a

K Kn−=                                                                   (3) 

 

где 
K  - контактное напряжение, действующее на детали фрикционного узла при 

спуско-подъемных операциях;  K  - коэффициент, связанный с переводом нагрузки на крюке 

подъемной установки на нагрузку в контакте фрикционного узла; n  - количество единиц массы 

поднимаемых или спускаемых труб; a - степенной коэффициент, характеризующий 

наклонность гиперболической кривой зависимости напряжения в узлах трения от массы 

поднимаемых труб (блоков труб) с учетом динамических нагрузок.   

 В зависимости от количества ремонтируемых скважин, а также от массы поднимаемых 

труб и штанг циклы нагружения фрикционного узла повторяется и приводит к усталостному 

износу поверхности трения. 
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Опыт эксплуатации подъемных  установок типа «ПАП-60» показал, что спектр 

напряжений, возникающих в соответствующих фрикционных узлах и деталях агрегата при 

ремонте каждой скважины описывается кривой, и в соответствии с формулой (3). 

Согласно полученной закономерности изменения спектра нагрузок или блока нагрузок 

при ремонте одной скважины, отношение циклов 
1N , соответствующего нагружению

1 в 

каждом блоке нагружений выражается в следующем виде: 

 

( )
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2
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2
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N
=                                                              (4) 

где i  - напряжение, создаваемое при спуске или подъеме −i той трубы (текущее 

напряжение); max  - максимальное напряжение; 
min  - минимальное напряжение. 

 Если подъемной установкой ремонтируетсяmскважин, то аналогичная зависимость 

меняется в mраз. Таким образом, расчетным путем можно вычислить количество циклов 

нагружения тормозного узла подъемного агрегата и предел усталости его элементов по 

формуле (4). По полученному значению нагрузки 
TKQ  производят дальнейший расчет на 

прочность и изностойкость элементов тормозной системы подъемной установки.  

Определение минимального, текущего и максимального нагружения лебедки позволяет 

рассчитать спектр нагрузок действующих на барабан и его фрикционные элементы.  
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Аннотация. Использование нанотехнологических мероприятий по повышению 

нефтеотдачи пластов (НТМУН) позволяет снизить влияние солености на проницаемость. 

Применение НТМУН, регулирующего влияние глин, позволит увеличить нефтеотдачу до 0,40-

0,45 даже для пластов с низкой проницаемостью, хотя коэффициент нефтеотдачи выше 0,25 

при заводнении таких объектов не достигается ни при каких затратах. 

 Ключевые слова: нанотехнологии, нефтеотдача, призабойная зона пласта, 

наночастички. 
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 За 30 лет независимости Казахстана, добыча нефти увеличилась в более чем в 3 раза, 

добыча газа более чем в 5 раз. 

 По данным Международного энергетического агентства (EIA), рост потребления нефти 

в мире потребует почти 50%-го увеличения нефтедобычи к 2025 году. Поэтому объемы добычи 

нефти в Казахстане приобретают все большее значение. 

 Нанотехнологии помогут обеспечить повышение нефтеотдачи в Казахстане до 60-65%.  

 Значительно более высокий коэффициент извлечения нефти (КИН), достигаемый 

западными странами, является ориентиром для аналогичных месторождений в Казахстане. 

  КИН должен быть национальным приоритетом Казахстана. Для обеспечения высоких 

КИН следует углубленно изучать особенности вытеснения нефти из продуктивных пород, 

прежде всего, на наноуровне, поскольку эффективность нефтевытеснения определяется 

наноразмерами: поверхность пор имеет нанометровую шероховатость, а смачивающие 

свойства пород определяются именно шероховатостью. Иными словами, регулирование 

свойств нефтегазовых пластов на уровне электрических взаимодействий, смачивания, 

изменения структуры минералов (размеры которых 20–40 нанометров), решаются с 

применением технологий управления наноявлениями (нанотехнологий). 

 К нанотехнологическим мероприятиям увеличения нефтеотдачи (НТМУН) относятся 

мероприятия (способы, методы), механизм которых определяется наноразмерными явлениями 

или при которых применяются наноразмерные частички. К НТМУН, в первую очередь, 

относятся технологии на основе воздействий температурными и физическими полями, а также 

биовоздействий. Группа технологий на основе применения химических и газовых агентов, 

имеющих наноразмерный механизм воздействия на пластовые системы, также относятся к 

НТМУН. Приведем некоторые примеры современных НТМУН. 

 1. Одной из проблем нефтегазовой отрасли является сохранение коллекторских свойств 

призабойной зоны скважин после технологических операций (по смене насоса, проведения 

ОПЗ, глушения скважин на определенное время, других). Потери производительности скважин 

при каждой такой операции могут достигать 20–30%. Разработанная гидрофобная эмульсия, 

стабилизированная наночастичками, позволяет получить плотность за счет изменения 

процентного содержания утяжеляющих добавок в водной фазе в диапазоне 1 050–1 500 кг/м3, 

обладает высокой устойчивостью во времени (более 40 сут), термостойкостью до +80 ºС, 

термостабильностью более 50 ч, низкой температурой застывания (менее−8 ºС). 

 2. Нарушение герметичности цементного кольца приводит к преждевременному 

попаданию в продукцию скважин подошвенных вод, газо-водо-нефтеперетокам, загрязнению 

горизонтов с пресной водой и т.п. Добавление в цемент нанодисперсных модификаторов 

позволяет повысить прочность бетонов и пенобетонов в 1,5–2 раза. Преимущества 

нанобетонов обусловлены особой структурой, формируемой вследствие самоорганизации 

цементного камня на наноуровне. Предложенная автором комбинация магнитной обработки 

нанобетонов улучшает их качество еще в 1,5–2 раза. 

 3. Пенные системы, стабилизированные наночастичками, оказались 

высокоэффективным направлением снижения доли воды в добываемой продукции как 

нефтяных, так и газовых месторождений. На нефтяных месторождениях эта технология 

применялась на ряде российских месторождений и показала высокую эффективность: 

снижение обводненности составляло 15–20%, увеличение дебитов по нефти  – 1,5–1,7 раз, 

технологический эффект – 0,5–10 тыс. тонн дополнительно добытой нефти на одну 

обработанную скважину. 

 4. Для термохимического воздействия на призабойную зону пласта применяются 

термогенерирующие системы. Экзотермической реакции частиц металла и щелочи или 

кислоты происходят с выделением тепла в количествах 4 000 ккал/кг металла. Для подачи этих 
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систем вглубь нефтяного пласта размеры частиц металла должны быть менее 50 нм, что 

обеспечивается специальным их капсулированием. 

 5. Заводнение является самым распространенным  методом вытеснения нефти. Как 

показали исследования, применение специальных реагентов, препятствующих падению 

проницаемости за счет набухания (диспергирования) глин, позволит сохранить или 

восстановить проницаемость после ее уменьшения. Были проведены опытно-промысловые 

испытания этой нанотехнологии (НТМУН), показавшей увеличение коэффициента 

приемистости скважин в среднем на 27% . Результаты экспериментов показали, что 

применение глиностабилизаторов значительно (на 10–15 пунктов) увеличивает коэффициент 

вытеснения нефти, что приведет к росту КИН на 0,08–0,10. 

 Промысловые исследования показали, что достигаемый КИН существенно зависит от 

коэффициента глинистости коллектора Кгл: при увеличении глинистости коллектора с 2,5% 

до 5,5% значение достигнутого КИН при тех же условиях уменьшается с 0,6 до 0,2 . При 

глинистости 3–4% значение достигнутого КИН составляет 0,40–0,50. Значит, уменьшение 

влияния глин на проницаемость пластов (за счет НТМУН) приведет к росту нефтеотдачи. 

 Таким образом, при использовании НТМУН можно снизить влияние минерализации 

воды на проницаемость. Применение НТМУН, регулирующих поведение глин, позволит даже 

для низкопроницаемых пластов увеличить КИН до 0,40–0,45, хотя при заводнении таких 

объектов при любых затратах достичь КИН более 0,25 не удастся. 

 В мире уже существует огромное поле НТМУН, обеспечивающих КИН более 0,4 при 

себестоимости $15 за баррель. Поскольку в цене казахстанской  нефти себестоимость 

составляет 25%, то при цене нефти выше $60 за баррель достижение КИН более 0,4 становится 

рентабельным. Массовое применение НТМУН еще более рентабельно и даст самую быструю 

и самую максимальную финансовую отдачу из всех направлений капиталовложений, повысит 

эффективность отрасли и КИН. Поэтому стратегической целью нефтяной отрасли должно быть 

массовое применение уже разработанных НТМУН для повышения ее энергоэффективности и 

опытно-промышленная апробация новых НТМУН. 

 Научный потенциал КИН за счет НТМУН в Казахстане следующий: для активных 

запасов КИН может быть увеличен на 0,15–20 – до 0,6–0,7, для трудноизвлекаемых запасов на 

0,25–0,35 – до 0,40–0,55. В этом случае, значения КИН составят 0,4 к 2013 году, 0,45 к 

2021 году, 0,6–0,65 к 2030 году. Годовые объемы добычи нефти в Казахстане при этом могут 

быть увеличены. 
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КАСПИЙ ЕЛДЕРІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
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Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада Каспий елдерінің халықаралық ынтымақтастығына тоқталдым. 

Әлемдегі ең үлкен көл атанған Каспий теңізін, бүгінгі күнде 5 мемлекет жағалап жатыр. Осы 

мемлекеттер арасында біраз уақытқа дейін ортақ шешімнің жоқтығынан талай 

келіспеушіліктер орын алған болатын. Сонымен, бүгінгі таңда 22 жылдық келіссөздердің 

арқасында Каспий теңізіне қатысты шешімге нүкте қойды. 

Түйінді сөздер: Каспий теңізі, конвенция, саммит, халықаралық ынтымақтастығы. 

 

Қазақстан Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы Конвенция жобасын ұсынды. 

Жобада Қазақстан Республикасы ресми өкілдерінің Каспийдің болашағы туралы көзқарасы 

қозғалады. Жобада Каспий жағалауындағы елдердің мемлекеттік шекаралары көлемдік сулар 

бойынша, яғни жағалаудан 12 теңіздік мильмен бекітілуі қажет.  

Теңіз түбінің қалғаны ұлттық секторларға бөлінеді. Бөлінген бөліктер халықаралық 

теңіз құқығына сәйкес жағалау мемлекеттерінің ерекше экономикалық аймақтары болып 

табылады. Ал, табиғи ресурстарды пайдалану, әсіресе ұлттық секторларда жатқан теңіз 

қойнауындағы байлықты қолдану жағалау мемлекеттерінің құқықтық құзыретіне бағынады. 

Осыған орай Қазақстан тарапы жағалау мемлекеттерінің табиғи ресурстарды пайдаланудағы 

мүдделерін қорғауға және экологиялық жүйені сақтауға шақырады [1].  

Келісім бойынша екінші «Парсы шығанағы» аталып кеткен бұл аймақтың мұнай мен 

газын барлауды, өндіруді және тасымалдауды біркелкі етпек болып шешті. 

Каспий теңізі мемлекеттері арасында ынтымақтастықты үйлестіру мәселелері бойынша 

шынайы шаралар қабылдау мақсатында Каспий теңізіне қатысты түрлі мәселелерді шешу, оған 

қоса теңіздің мәртебесін анықтау бойынша келіссөздерге қатысу үшін үкіметтік делегацияның 

және сарапшылар тобының бірінші құрамы бекітілді.  

Өкімнің «Каспий теңізі құқықтық мәртебесі бойынша нұсқаулар» арасындағы 

келісімдер жаңа геополитикалық шындыққа жанаспайтынын негізге алу туралы тапсырма 

берілген. БҰҰ Конвенциясы аймақтық сулар, ерекше экономикалық аймақтар, құрлықтық 

шельфтер, ашық теңізде еркін ұшу, балық аулау, қоршаған орта мен жағалауды қорғау 

мәселелерін реттейді. Өкім бойынша қазақстандық делегацияға Каспий теңізінің құқықтық 

мәртебесіне қоса, жағалау мемлекеттері арасында аймақтық ынтымақтастық туралы келісім-

шарт бойынша келіссөздер жүргізу тапсырылған [2]. 

Каспий екі елдің ғана емес, бес мемлекеттің жағалауын шайып жатыр. Яғни, олардың 

әрқайсысының теңіз акваториясына деген ұстанымы мен мүддесі бар. Сондықтан да бес 

мемлекеттің теңіз суындағы шекараларын белгілеу бойынша ортақ мәмілеге келу өте қиын 

шаруа. Дүние жүзінде ғасырлар бойы судағы, сондай-ақ, құрлықтағы шекараларын айқындай 

алмай жүрген елдер де кездеседі.  

2018 жылы 12 тамызда Ақтау қаласында Каспий маңы мемлекеттері басшыларының 

Бесінші саммиті өтті. Аса маңызды халықаралық жиынға Қазақстанның, Ресейдің, 

Әзербайжанның, Иранның және Түрікменстанның президенттері қатысты. Тараптар Каспий 

теңізінің құқықтық мәртебесі, теңізде экономика, көлік-транзит, экология, қауіпсіздік және 
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басқа да салалар бойынша ынтымақтастық орнату мәселелерін талқылады. Каспий маңы 

мемлекеттері өткен кезеңде құқықтарын тиімді пайдалану арқылы өздеріне тиесілі аймақтағы 

ресурстарды игеруде ынтымақтастық орнатудың инфрақұрылымын құра білді. Соған сәйкес 

оларда инвестицялық оң ахуал қалыптасты. Ал Каспий теңізінің құқықтық мәртебесінің 

анықталуы бірінші кезекте аймақтың саяси тұрақтылығы мен экономикалық дамуын қам-

тамасыз етеді. 

Каспий теңізінің құқықтық мәртебесінің айқындалуына теңіз маңындағы 

мемлекеттермен қатар, бірқатар алыс-жақындағы елдер де мүдделілік танытып отыр. Өйткені 

олар Каспий жағалауындағы мемлекеттермен ынтымақтастық жасау арқылы ондағы ірі 

жобаларды жүзеге асыруға қатысқысы келеді. Ал Конвенция ұзақмерзімді қатынастарды 

заңдық тұрғыдан қамтамасыз ететін және қорғайтын негізгі базалық құжат болып табылады. 

Оның ережелері мен талаптарын бірінші кезекте оған қол қоюшы елдердің өздері бұлжытпай 

орындауы тиіс.[3] 

Жалпы Каспий маңы мемлекеттері өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі дамытуға 

ниетті. Бүгінгі таңда Иран, Ресей, Әзірбайжан, Түркменстан елдерін Қазақстанмен тығыз 

экономикалық қарым қатынастар байланыстырды. Мысалы, тек биылғы жылдың 5 айында 

Маңғыстау облысы мен Ресейдің жақын жатқан өңірлері арасында 52 млн доллардың сауда-

саттығы жасалған. Аймақта көрші ел капиталының қатысуымен экономикалық түрлі 

салаларында 300 кәсіпорын жұмыс істеп тұр.  

Соңғы 3 жылды Каспий аймағы мемлекеттерімен алыс-беріс көлемі артқан. Өсім 

көрсеткіші 33 пайыз көлемінде. Егер 2015 жылы жалпы тауар айналымы 165,8 млн доллапрды 

құраса, 2017 жылы бұл көрсеткіш 220,5 млн долларға дейін өскен. Осы тауар айналымында 

Ресейдің үлесі басым. Иранмен де алыс-беріс жағы жақсы. Біз оларға машина жасау, 

металлургия салаларының өнімдерін экспорттаймыз. Ал Ираннан ауылшаруашылық 

тауарлары тасымалданады.Сонымен бірге Маңғыстау облысы Әзірбайжан инвесторларымен 

де тығыз ынтымақтастықта.Өңірде бірлескен 186 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. 

 Өндіріс және логистика орталығы - солардың бірі. Азық - түліктің үлкен қорын 

жинақтаған бұл кешеннің Маңғыстау өңірінде баламасы жоқ. Ғимараттың жалпы аумағы 9 

мың шаршы метрден асады. Әзірбайжандық инвесторлар бұл жобаға 4,5 млрд тенге қаржы 

жұмсаған. Осы елдің іскерлері сондай-ақ, «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық 

аймағына 9млрд теңгеден астам инвестиция салды.[4]   

 Каспий теңізінің құқықтық мәртебесінің халықаралық негізде нақтылануы Қазақстан 

экономикасының әрі қарай дамуына ерекше серпін береді. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада мен Қазақстанның Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін 

анықтау мәселесіне деген көзқарасымен және осы өңірдің экономикалық даму 

перспективаларымен таныстырмақпын.  

Түйінді сөздер: Каспий теңізі, аймағы, дамуы, экономикасы,ынтымақтастығы. 

 

Қазақстан орта сызық қағидаты бойынша Каспий теңізінің түбін және жер қойнауын 

ұлттық секторларға бөлуді, сондай-ақ жағалаудағы және балық аулайтын аймақтарды 

келісілген ені бойынша белгілеуді жақтайды. Жағалаудағы аймақтар, аумақтық теңізге ұқсас, 

теңіз құқығы бойынша егеменді мемлекеттік аумақ болып табылады.Кез келген ел 

экономикасы үшін аймақтық деңгейде, олардың даму ерекшеліктері негізінде, мемлекеттік 

реттеудің маңыздылығы өте жоғары. Аталмыш маңыздылықтың басты сипаты ел 

аймақтарының даму деңгейлерінің әртүрлілігінде болып табылады. Осы негізде мемлекеттің 

аймақтарға қатысты ұстанымдары мен реттеу механизмдерін қолдану бағыттарының таңдалуы 

да өзекті мәселе болып табылады. 

Қазақстан Каспийдің құқықтық мәртебесін айқындауға кезең-кезеңмен жақындаудың 

жақтаушысы болып табылады. Сондықтан бірінші кезеңде ол ең алдымен Каспий қайраңы мен 

теңіз экологиясын ажырату мәселелерін реттеу орынды деп санайды.[1] 

Біздің ойымызша, теңізде тиісті мемлекеттік шекараларды, сондай-ақ мемлекеттік 

аумақтан тыс созылуы мүмкін кейбір егемендік құқықтардың шекараларын белгілей отырып, 

толық мемлекеттік егемендіктің шегін анықтау қажет. Атап айтқанда, осы секторға оның 

минералдық ресурстарын игеру мақсатында, құбырлар мен т. б. төсеу үшін құқықтар. 

Каспий маңындағы бес мемлекеттің әрқайсысы Каспийдің құқықтық мәртебесін өз 

көзімен көруге егеменді құқығы бар. Осы мәселе бойынша туындаған келіспеушіліктерге 

қарамастан, келіссөз процесінің ілгерілеуі бүгінгі таңда оның барлық қатысушылары Каспийде 

тарау қағидатын қолдану мүмкіндігімен келісті. Тараптардың барынша жақындауы түбінің 

аумақтық режимі мәселесі бойынша байқалады.  

Каспий өңірі, ең алдымен, біздің еліміз осы тұрғыда үлкен мүмкіндіктерді ұсынады. 

Көмірсутек шикізатының негізгі қорлары Батыс Қазақстанның 14 ірі кен орындарына 

шоғырланған. Сонымен қатар, Каспий теңізінің шельфі Қазақстанның анықталған мұнай 

құятын аумақтарының арасында аса қызығушылық танытады.  

Каспий теңізі мәселелері жөніндегі жоғары деңгейдегі жұмыс тобының алғашқы 

отырысы 2019 жылғы 19-20 ақпанда Баку қаласында өтті. Ең алдымен тараптар жұмыс 

тобының ережелерін қабылдап, бесінші Каспий саммиті аясында қол жеткізілген 

уағдаластықтарды жүзеге асыру жайлы пікір алмасты. Сонымен қатар, жұмыс тобы мүшелері 

Каспий теңізінің мәртебесі туралы конвенцияны ратификациялау үрдісіне қатысты ішкі 

рәсімдердің орындалуы туралы баяндады және Каспийдегі ынтымақтастықтың түрлі 

аспектілерін қарастырды. Оған қоса, тараптар Каспий теңізінде бастапқы тік сызықтарды 

белгілеу әдістемесі туралы келісім жобасын талқылап, оның бірқатар баптарын мақұлдады. 

2019 жылғы 16-17 сәуірде Нұр-Сұлтан қаласында өткен жұмыс тобының екінші отырысында 



152 
 

тараптар Бакуде көтерілген мәселелерді талқылауды жалғастырды. Белгілі болғандай, жоғары 

деңгейдегі жұмыс тобының келесі кездесуі 2019 жылдың шілде айында Иранда өтеді. 

Аталмыш кездесулерден тыс биыл Каспий жағалауы елдерінің арасындағы ынтымақтастықты 

дамытуға арналған басқа да ісшаралар өтті. Атап айтқанда, 26 ақпанда Ашхабадта Каспий 

теңізінде биологиялық ресурстарды заңсыз өндіруге (сұғанақтыққа) қарсы күрес саласындағы 

ынтымақтастық туралы хаттама жобасын талқылауға арналған Каспий маңы мемлекеттерінің 

өкілетті өкілдерінің төртінші отырысы ұйымдастырылды. Тараптар хаттама жобасын Каспий 

теңізінің мәртебесі туралы конвенцияға сәйкес егжей-тегжейлі талқылап, тиісті түзетулер мен 

ұсыныстар енгізді. 14 наурызда Ашхабадта Каспий маңы мемлекеттері үкіметтері арасындағы 

Каспий теңізіндегі ғылыми зерттеулер саласындағы ынтымақтастық туралы келісім жобасын 

талқылауға арналған Каспий жағалауы елдерінің өкілетті өкілдерінің бірінші отырысы өтті. 

Бұл келісім Каспий теңізіндегі түрлі ғылыми іс-шараларды өткізу, табиғи және техногендік 

сипаттағы төтенше жағдайларды бақылау және болжау салаларында ынтымақтастықтың 

нормативтік-құқықтық базасын нығайтады деп күтілуде. Оған қоса, 24 сәуірде Астрахан 

қаласында аймақтағы қауіпсіздікті нығайту жолдарын және Каспий теңізінде тосын 

оқиғаларды болғызбау туралы келісім мәртебесін талқылау мақсатында Каспий маңы 

мемлекеттерінің қорғаныс министрліктерінің бірінші кездесуі өтті. Кездесу барысында 

Ресейдің Каспий флотилиясының қолбасшысы, адмирал Сергей Пинчук келісімнің аймақтағы 

әскери навигация мен аэронавигацияның қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі маңыздылығын атап 

өтті. Тараптар келешекте Каспий теңізіндегі сенімді нығайту шаралары туралы келісім 

жобасын талқылауға дайын екендігін білдірді. Атап өтетін бір жәйт, 2019 жылғы 14 мамырда 

Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Каспий теңізінде тосын оқиғаларды болғызбау 

туралы келісімді ратификациялау туралы» заңға қол қойды. Каспий теңізінің конвенциясы 

сияқты, бұл құжатты Қазақстаннан басқа Түрікменстан және Әзірбайжан ратификациялады, ал 

Ресей мен Иран ішкі мақұлдау рәсімдерін әлі аяқтамады. Соған қарамастан, Каспий жағалауы 

елдері өзара экономикалық ынтымақтастықты дамытуға мүдделі. Осы тұрғыдағы мәселелерді 

талқылайтын бірінші Каспий экономикалық форумы 2019 жылғы 12 тамызда Түрікменстанда 

өтеді. Форум негізгі үш ісшарадан тұратын болады – халықаралық конференция, Каспий 

инновациялық технологиялар көрмесі және тараптардың компаниялары мен кәсіпкерлері 

арасында келісімшарттарға қол қою рәсімі. Конференция аясында төмендегідей мәселелер 

қарастырылады: бірлескен инвестициялық жобалар мен бағдарламаларды жүзеге асыру; еркін 

экономикалық аймақтарды құру және дамыту бойынша тәжірибе алмасу; экономика 

саласындағы заңнама, стандарттар, ережелер және статистикалық ақпарат бойынша тәжірибе 

алмасу; сандық экономикадағы ынтымақтастық; жағалау мемлекеттерінің өңірлері арасындағы 

экономикалық ынтымақтастықты дамыту; және бірлескен кәсіпорындар құру. Бірінші кезекте, 

Каспий маңы мемлекеттерінің өкілдері мұнай-газ, электр энергетикасы, көлік, сауда, 

агроөнеркәсіптік, туризм және басқа да салаларда ірі жобаларды іске асыру үшін қандай 

жағдай жасау керектігін талқылап, инвестициялық тартымдылықты арттыру жолдарын 

анықтайды. Қорыта айтқанда, Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға қол 

қойылғаннан кейін Каспий аймағында жаңа экономикалық жобалар бастама алады деп 

күтілген. Шынымен де, жағалау мемлекеттері Каспий теңізі арқылы жүк тасымалдау және 

транзит мәселелері бойынша өзара ынтымақтастықтарын кеңейтті. Алайда, суасты 

құбырларын салу мәселесі әлі де өз шешімін тапқан жоқ. Ондай жобалар қарастырылу үшін 

конвенция барлық жағалау елдері тарапынан ратификацияланып күшіне енуі шарт. Алайда, 

конвенцияны мақұлдағаннан кейін де Мәскеу мен Тегеран Каспий теңізінің экологиялық 

жүйесін сақтауды желеу қылып суасты құбырларын салу жобаларына қарсы шығуы мүмкін. 

Әрине, бұндай ықтимал қарсылықтың шынайы себебі геосаяси мүдделер мен энергетикалық 

саладағы бәсекелестікке байланысты болады. Қалай болған жағдайда да, Әзірбайжан, 
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Қазақстан және Түрікменстанның 2019 жылдың ортасындағы басты мақсаты Иран мен Ресейді 

конвенцияны ратификациялау үрдісін кейінге қалдырмай, тездетуге көндіру. Бұл Каспий 

теңізін (басқа елдердің ресурстарын ескере отырып) әлемнің бай мұнай бассейндерінің 

қатарына жатқызуға және ХХІ ғасырда Каспий мұнай мен газды жалпы әлемдік өндірудегі 

үлесі жеткілікті жоғары болатынын болжауға мүмкіндік береді. Осыған байланысты өңірге тек 

Каспий маңы мемлекеттері ғана емес, сондай-ақ барлық әлемдік қоғамдастық танытатын 

жоғары қызығушылық түсініледі.[2] 

Қазақстан экспорттық мұнай құбырларының барлық перспективалық жобаларына саяси 

қолдау көрсетеді. Қазіргі уақытта ел Үкіметі мұнай компанияларының қатысуымен сол немесе 

өзге жоба іске асырылуы мүмкін экономикалық, қаржылық және техникалық шарттарды 

зерделейді. 

Орасан зор газ қорының болуын ескере отырып, Қазақстан отандық газ өнеркәсібін 

дамытуға үлкен мән береді және қазақстандық газды әлемдік нарықтарға экспорттау немесе 

оны ел ішінде кәдеге жарату нұсқаларын зерделейді. Қазіргі уақытта Халықаралық 

консорциум жүзеге асыратын өңірдегі ең ірі Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнын 

игеру жөніндегі жобаның маңызы зор[3]. 

Табиғи газдың үлкен қоры Каспийдің қойнауында жатыр, сондықтан Қазақстан бұл 

салада өз көршілерімен белсенді ынтымақтасуға ниетті. Біздің пікірімізше, Каспий өңірінің 

барлық газ өндіруші елдерінің тығыз кооперациясы ғана әлемдік нарықтарға газ экспортының 

тиімді жүйесін құруды қамтамасыз ете алады. 

Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және энергия тасығыштар нарығында 

тұрақтылықты сақтау мақсатында Қазақстан көмірсутек шикізатын өндіретін ірі елдермен 

ынтымақтастықты дамытуға ниетті. Бұл бағыттағы алғашқы қадам республиканың мұнай 

экспорттаушы елдер ұйымының мұнай министрлерінің отырыстарына бақылаушы ретінде 

қатысуы болды. [4] 

 Көмірсутегі шикізатының орасан зор қоры, мұнай-газ кен орындарын игерудің жоғары 

қарқыны және Қазақстан Үкіметінің экспорттық мұнай құбырларын дамыту жөніндегі 

табысты саясаты Қазақстанның әлемдік мұнай нарығындағы рөлі артқанын айғақтайды. 
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ӘОЖ 574 

 

КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 

Сагиндикова А.К. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Андатпа. Каспий теңізі төрт құбыласы түгелдей құрлықпен шектесетін Жер бетіндегі 

ең үлкен көл болып табылады.Каспий теңізі оқшауланған су алабы ретінде өзіне тән 

гидрологиялық режимге ие.Оған әсер ететін факторлар: климаттық жағдайлары, өзен ағыны, 

тереңдігі, теңіз түбінің жер бедері, жергілікті жер бедері. 

Қазіргі таңда, Каспий теңізінің экологиялық проблемасын шешу барлық Каспий маңы 

мемлекеттерінің күш-жігерін жұмылдырумен және кешенді түрде қарастырылуда. 

Түйінді сөздер: Каспий теңізі, экология, инвестиция, мұнай, халықаралық, құқық, 

атмосфера. 

 

Соңғы жылдары Каспий теңізі болып табылатын бірегей табиғи объектінің экологиялық 

денсаулығын сақтау проблемасы өте өткір болды. Каспий теңізі - теңдесі жоқ су айдыны, оның 

көмірсутегі ресурстары мен биологиялық байлығының әлемде теңдесі жоқ. Каспий - әлемдегі 

ең көне мұнай өндіретін бассейн. Әзірбайжанда, Абшерон түбегінде мұнай өндірісі 150 

жылдан астам уақыт бұрын басталды және шетелдік инвестициялар бірінші рет мұнай 

өндірісіне бағытталды. 

Каспий аймағы (кең мағынада) Каспий теңізінің периметрі бойында орналасқан бес елді 

білдіреді; бұл Әзірбайжан, Ресей, Қазақстан, Иран және Түрікменстан. Оларды әдетте «Каспий 

теңізі бассейнінің» мемлекеттері деп атайды. Соңғы онжылдықтағы дипломатиялық 

тәжірибеде дәл осы термин аймақ елдеріне қатысты қолданылады. Каспий проблемасы бүгінде 

өте өзекті болып табылады, бірақ Каспийдің халықаралық-құқықтық мәртебесі және Каспий 

маңы елдері арасындағы мұнай ресурстарын бөлу мәселесі қалай шешілгеніне қарамастан, 

Каспий аймақтың ортақ экологиялық объектісі болып қала береді.[1]. 

Оның бір бөлігіндегі дағдарыс жалпы, бөлінбейтін экологиялық апатқа әкеліп 

соқтырады, бұл, сайып келгенде, әр мемлекеттің жеке жоспарларына және оның даму 

перспективаларына әсер етеді. Мұнай теңізді негізгі ластайтыны сөзсіз. Мұнайдың ластануы 

көгілдір-жасыл және диатомалармен ұсынылған Каспий теңізінің фитобентозы мен 

фитопланктонының дамуын тоқтатады және оттегі өндірісін азайтады. Ластанудың артуы 

жылу, газ, су беті мен атмосфера арасындағы ылғал алмасуға кері әсер етеді. Мұнай тайғақтары 

үлкен аумақтарға таралуына байланысты булану жылдамдығы бірнеше есе төмендейді. 

Каспий жағалауының табиғатына атмосфераның, топырақ, жамылғысының, судың 

ластануы үлкен қауіп төндіруде. Атмосфераның ластануына мұнай – газ өндіретін және оны 

қайта өңдейтін кәсіпорындар әсер етуде.Мұнай кәсіпшілігінің ең басты экологиялық басты 

экологиялық проблемасы – ілеспе газды іске жарату. Мұнай кен орындарында мұнай өнімдерін 

өңдеу кезінде мұнай мен қалдық сулардың топырақ пен грунтқа төгілуі оларды ластайды.Теңіз 

суының құрамында мұнай өнімдерінің қалдықтары, фенол, хлорлы органикалық пестицидтер, 

аммонийлі азот, ауыр металдардың мөлшері рұқсат етілген мөлшерден жоғары екені 

анықталған. Судағы мұнай өнімдерінің ең жоғарғы концентрациясы мамыр- шілде айларында 

байқалады. Мұндай теңіз жағалауының мұнай өнімдерімен, улы газдармен ластануы 

планктондар мен теңізде тіршілік ететін жануарлар мен өсімдіктерге кері әсерін тигізуде.[1-2]. 

https://melimde.com/sabati-tairibi-klimatti-zonalardafi-klimat-erekshelikterin-sal.html
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Каспий теңізінің ластануы көптеген сирек кездесетін балықтардың және басқа тірі 

организмдердің өлуіне әкеледі. Каспий теңізінің ластануын болдырмауға арналған нақты көп 

мақсатты перспективалық зерттеу бағдарламаларының көмегімен бұл апатты болдырмауға 

болады. Каспийдің ластануын болдырмаудың тағы бір шарасы - Каспий теңізінің қоршаған 

ортасын қорғау жөніндегі халықаралық ынтымақтастық. Бұл жобаның мақсаты - беделді 

халықаралық ұйымдардың көмегімен Каспийдің экологиялық проблемаларын шешу бойынша 

бірлескен іс-шаралар жоспарын құру және шешу болып табылады. 

Экологиялық қауіпсіздік концепциясы бойынша Каспий теңізі қайраңын қарқынды 

игеруге қатысты жаңа технологиялар енгізу, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты 

пайдалануға байланысты экологиялық мониторинг және мемлекеттік бақылау жүйелерін 

жетілдіру тұрақты түрде жүзеге асып келеді. 

Қазіргі таңда, Каспий теңізінің экологиялық проблемасын шешу барлық Каспий маңы 

мемлекеттерінің күш-жігерін жұмылдырумен және кешенді түрде қарастырылуда. 
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КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ҚАЗІРГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ  

 

Усенбаева А.У. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы, Каспий аумағына 

басқа елдердің әскери күштерін, кемелерін кіргізбеу туралы және Каспий аймағының 

экологиясын бірлікте қорғау туралы өзара келісімі, кеме қатынасы, балық аулау, ғылыми 

зерттеулер жүргізу және магистральдық құбырлар тарту ережелері, теңіздегі қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету және ондағы ресурстарды басқару жауапкершілік мәселелері қамтылған. 

Түйінді сөздер: конвенция, ратификация, аймақ, саммит, сектор, терроризм. 

 

Егер Каспийге халықаралық деңгейдегі "теңіз" мәртебесі берілсе, онда оған автоматты 

түрде БҰҰ-ның 1958 және 1982 жылдардағы құрлықтық түбектер, қайраңдар мен теңіз құқығы 

жөніндегі Конвенцияларының баптары сай келеді. Олай болған жағдайда әр каспийлік 

мемлекет 12 мильдік аумақтық өңірге және 200 мильдік экономикалық өңірге ие болып қалады. 

Алайда Каспийдің ені 200 мильден аспағандықтан, оны жағалаудағы мемлекеттер арасында 

орта сызық бойынша тең бөлу мәселесі қарастырылып отыр. 

Ашық теңіз еркіндігі, 1982 жылғы Конвенция шарттарымен басқа да халықаралық 

құқық нормаларымен анықталады. Оның ішіне теңіз жағалауында жатқан да, жатпаған да 

мемлекеттер еркін кеме қатынасын, ұшу кеңістігін, су асты құбырларын және байланыс 

торабын еркін өткізуге, халықаралық құқық нормасына сәйкес аралшықтар мен құрылғыларды 

орнатып, балық шаруашылығымен айналысуды, ғылыми зерттеуді емін-еркін жүргізулеріне 

болытындықтары қарастырылған. Барлығы ашық теңіз қағидасын басқа мемлекеттердің де 

мүдделерін ойлап қолдану керек. 
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Қазақстан, Әзірбайжан және Түрікменстан елдері теңізді ортақ линия арқылы ұлттық 

секторға бөліп, шекараны айқындауды қолдаған болатын. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 

бұл ұсынысты қолдаған Ресей соңғы жылдары басқаша көзқарасты ұстана бастады. Ресейге 

Иран елі де қосылып отыр. 

Ал, заңнамалық тұрғыдан алғанда көлдің ешқандай экономикалық өңір, қайраң, 

аумақтық сулар деген санаты болмайды. Ол жағалаудағы мемлекеттердің ішкі суына жатады 

және оған халықаралық тәртіп құқықтары таралмайды. 

Сондықтан мұндай жағдайда БҰҰ-ның мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау 

қағидасы жүзеге асады. Халықаралық заңдарға сай бірнеше мемлекеттің ортасында орналасқан 

көлдер өзара келісімі бойынша немесе мемлекеттік шекаралар негізінде және көлдің орталық 

нүктесінен өзара бөлісулері қажет. Яғни, көлдің құқықтық тәртібін айқындау жағалаудағы 

мемлекеттердің ғана құзырына кіреді. 

Өзінің саяси және экономикалық мүдделерін тиімді қамтамасыз ету мақсатында Ресей 

Каспийді жағалауында орналасқан 5 елге ғана тәуелді жабық теңіз ретінде қалдыруды әрі 

Каспийдің құқықтық мәртебесі толық айқындалғанша бұрынғы Кеңес-Иран шартын 

басшылыққа алуды да ұсынған болатын. Ресей қазірше теңіз түбін ғана құрлықтағы шекараға 

негізделген орта сызық бойынша бөліп, ал айдынды ортақ пайдалану керек дегенді ұсынады. 

Бұл бір жағынан Каспий төңірегіндегі түркі тілдес елдердің өзара байланысын 

шектейді. Әрі Каспийдің құқықтық мәртебесінің толық айқындалмағанын сылтау етіп, Орта 

Азияның мол мұнай-газ байлығын ЕО-қа және басқа елдерге шығаруды мақсат етіп, 

құбырлардың салынуын тежеу үшін керек. 

Бұған басты себептің бірі ретінде ЕО елдерінің Ресейдің мұнай-газ нарығының 

монолопиясынан бас тартуға тырысуы мен баламалы энергия көздерін іздеуін де алға тартуға 

болады. Ресей мен Әзербайжан арасындағы байланыс "Таулы Қарабақ" мәселесіне орай 

нашарлап кетті. Бұл ЕО-тың Орта Азия газын Каспий құбыры арқылы ЕО елдеріне жеткізу 

жобасының туындауына себеп болды. Бұл идеяны Түркіменстан қолдап отыр. 

Енді бір жағынан, Каспий төңірегіндегі дауларға басқа шет елдердің араласуы мүмкін. 

Алайда Ресей қазірдің өзінде Әзербайжан, Қазақстан қатарлы көрші елдерімен ортақ келісімге 

келіп отыр. 

Жалпы, бүгінгі геосаяси жағдайға орай, Каспийдің мәртебесін айқындау үшін оның 

теңізге әлде көлге жатқызылуын айқындау мәселесі тағы да алға жылжыды. Бұл байлығы 

тұнып тұрған аймақты көздеген батыс елдерінің әртүрлі тәсілдермен оған ие болуға тырысып 

жатқаны да жасырын емес. Мысалы, арап түбегіндегі байлыққа таластан туған соғыстар 

осының дәлелі. 

Аймақтағы елдердің әскери теңіз қуаттарын күшейтіп, жанталасып жатқаны да соның 

салқыны болса керек. Бұл тұрғыдан алғанда аймақта тұрақтылықты сақтау және өзара 

түсіністікке ұмтылу бәрінен маңызды. 

2014 жылғы 2 желтоқсанда Қазақстан Республикасы мен Түрікменстан Каспий теңізінің 

түбін өзара бөлу туралы келісімге қол қойды (2015 жылғы 31 шілдеде күшіне енді). 

2016 жылы 26 мамырда Түркіменстан 2014 жылы қол қойылған келісім-шартты бекітті, 

іле-шала оны 27 мамырда Қазақстан Парламентінің ратификациялағаны белгілі. 

Келісімге сәйкес екі ел Каспий теңізінің өзіне тиесілі секторына иелік етеді әрі олар 

ондағы ресурстарды өз ықтиярымен игеруге құқылы. 

Қазақстан БҰҰ-ның Теңіз құқығы жөніндегі 1982 жылғы конвенциясын негізге алып 

отырып, теңізді орта сызық бойынша бөлуді ұсынады. Қосымша әрбір елмен жеке-жеке 

келіссөздер жүргізіп жатыр. Бұл Әзербайжан ұстанымымен белгілі дәрежеде үндес болып 

шықты. 
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1998 жылғы 6 шілдеде Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы екеуара Жер 

қойнауын пайдалану құқықтарын тәуелсіз жүзеге асыру мақсатында Каспий теңізінің 

солтүстік бөлігі түбін ажырату туралы келісімге келді. 2002 жылы 13 мамырда аталған 

Келісімге Хаттама жасалды. 

2001 жылғы 29 қарашада және 2003 жылғы 27 ақпанда тиісінше Қазақстан 

Республикасы мен Әзербайжан Республикасы арасындағы Каспий теңізі түбін шектеу туралы 

өзара келісім жасап және оған хаттама толтырды. 

Сонымен қатар, Қазақстан, Ресей мен Әзербайжан 2003 жылғы 14 мамырда Каспий 

теңізі түбінің шектес учаскелерін межелеп бөлу сызықтарының түйісу нүктесі туралы келісімге 

келді. 

2014 жылғы 2 желтоқсанда Қазақстан Республикасы мен Түрікменстан арасындағы 

Каспий теңізінің түбін екеуара бөлу туралы келісімге қол қойылды (2015 жылғы 31 шілдеде 

күшіне енді). 

Каспий жағалауы мемлекеттері Президенттерінің төрт Саммиті (2002 жылғы 23-24 

сәуірде, 2007 жылғы 16 қазанда, 2010 жылғы 18 қарашада және 2014 жылғы 29 қыркүйекте) 

және Сыртқы істер министрлерінің бес кеңесі (1996 жылғы 11-12 қарашада, 2004 жылғы 6 

сәуірде, 2007 жылғы 20 маусымда, 2014 жылғы 22 сәуірде және 2016 жылғы 12-13 шілдеде) 

болып өтті. 

Алайда осы кездесулер барысында Каспий аумағына басқа елдердің әскери күштерін, 

кемелерін кіргізбеу туралы және Каспий аймағының экологиясын бірлікте қорғау туралы өзара 

келісімге келді. Бұл да үлкен жетістік екені белгілі. 

"Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға" Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2018 жылғы 25 шілдедегі №465 қаулысына сай қол қою туралы ұсыныс енгізілгені 

белгілі болды. Осы Конвенцияның қатысушылары, Каспий теңізінің жағалауында орналасқан 

мемлекеттер – Қазақстан, Иран Ислам, Әзербайжан Республикалары, Ресей Федерациясы және 

Түрікменстан Каспий теңізін бөлу туралы шешімді қабылдайды. 2018 жылы 21 маусымда 

Ресейдің мемлекеттік құқықтық порталында Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы 

конвенцияға қол қою жөніндегі ұсынысты енгізу туралы Ресей Федерациясы Үкіметінің 2018 

жылғы 21 маусымдағы №714 Қаулысы жарияланды [1]. 

Құжаттың ең маңызды бөлігі – 14 бап. Оған сәйкес жағалаудағы мемлекеттер Каспийдің 

түбінде мұнай құбырларын салу құқығына ие болады. Онда "Тараптар Каспий теңізінің түбі 

арқылы су асты кабельдері мен құбыржолдарды төсей алады" деп атап көрсетілген. 

Жарияланған Құжатқа сәйкес, "Каспий теңізі секторының теңіз түбі мен минералдық 

ресурстарды бөлудегі жалпыға танылған қағидаттары мен құқықтық нормаларға сәйкес жақын 

және қарама-қарсы елдің келісім-шарттары негізге алынатын болады" делінген. 

Теңіз ретінде құқықтық мәртебе берілсе, Қазақстанға Каспийдің 30 пайызы бұйырады. 

Егер көл ретінде бөлінсе, теңіз жағалауындағы 12 миль, яғни 22,2 шақырым аумақ иелігінде 

болып, қалғаны ортақ болады. 

Конвенцияға сәйкес, Каспий теңізі айдынына Каспий жағалауындағы бес елден басқа 

елдердің ешқандай әскери күштері де, азаматтық теңізшілері де кіре алмайтын болады. Бұл 

қауіпсіздік үшін өте маңызды. 

Сонымен бірге, әр ел өз теңізі бөлігінің шеңберінде кен орнын ашып, көрші елдермен 

келісе отырып құбыр тартады. Оның үстіне қазақ елі үшін баламалы тасымал жолдары көбейіп, 

Ресейдің ықпалынан шығуына, өз еркінше сауда жолын ашуына мүмкіндік туары анық.  

Тағы бір жағынан алғанда Қазақстан Түркіменстан мен Әзербайжан елдері арқылы жаңа 

газ құбыры желілеріне қатысуы керек. Оның үстіне Ақтау еркін экономикалық аймағы арқылы 

теңіз тасымалын кеңейтіп, туристерді де тартуға мол мүмкіндік ашылады. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000465
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102473167&intelsearch=%F1%F2%E0%F2%F3%F1+%EA%E0%F1%EF%E8%E9
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Каспий маңындағы бес мемлекеттің президенті Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі 

туралы конвенцияға қол қойды, бұл құжат теңіздің асты мен үстін бөлу туралы мәселеге нүкте 

қойып отыр. 

Құжатқа Ақтау қаласында қол қойылды. Тарихи құжатқа Қазақстан президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев, Әзербайжанның мемлекет басшысы Ильхам Алиев, Иран президенті 

Хасан Рухани, Ресей президенті Владимир Путин және Түрікменстанның басшысы 

Гурбангулы Бердымұхамедов қол қойды. 

Конвенцияны Каспий теңізінің конституциясы деп айтуға болады. Құжат теңіз 

жағалауындағы мемлекеттердің құқықтары мен міндеттеріне байланысты барлық мәселені 

шешуді көздейді. Сонымен бірге өңірдегі қауіпсіздік пен тұрақтылықты сақтауға ықпал 

ететіндігі айқын. Бес елдің президенті Каспий теңізі үстінің негізгі аумағы мемлекеттердің 

ортақ пайдалануында қалады деп келісті. Теңіздің түбі мен байлығы көрші мемлекеттер 

арасында халықаралық құқық негізінде учаскелерге бөлінеді деп шешілді [2]. 

Бұдан бөлек тараптар кеме қатынасы, балық аулау, ғылыми зерттеулер жүргізу және 

магистральдық құбырлар тарту ережелері бойынша келісімге келді. Барлық жұмыс 

экологиялық қауіпсіздік жағы ескеріліп жүргізілуі тиіс. 

Теңіздегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ондағы ресурстарды басқару 

жауапкершілігі конвенцияға қатысушы елдердің мойнына жүктеледі. 

Сондай-ақ саммит барысында бес елдің ведомство басшылары үкіметаралық келісімдерге қол 

қойды. Оның ішінде қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық, терроризммен, ұйымдасқан 

қылмыспен күрес және шекара ведомстволарының өзара іс-әрекет етуіне қатысы құжаттар бар. 
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Аннотация. Предметом анализа данной статьи является выявление экологических 

проблем Каспийского моря. Также рассматриваются аспекты экологической составляющей 

правового регулирования Каспийского моря, сотрудничества прикаспийский стран в деле 
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Каспийское море — это крупнейший на земле замкнутый водоём, который может 

классифицироваться, как самое большое бессточное озеро либо как море, расположилось 

между двумя континентами Европой и Азией. Каспийское море условно делят на три части, 

которые разнятся по глубине, температуре воды и климатическим характеристикам [1]. 

https://sputniknews.kz/tags/geo_Atau
https://sputniknews.kz/tags/keyword_prezident
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За последние годы Каспийское море все чаще оказывается в центре внимания экологов 

в связи с возрастающим загрязнением окружающей среды региона, отходами человеческой 

деятельности. Экологическое состояние Каспийского моря очень сложное, находится на грани 

катастрофы. Данная экосистема изменяется из-за влияния и природы и человека. По оценке 

экспертов программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, море 

страдает от загрязнений от деятельности по добыче и очистке нефти, радиоактивных отходов 

от атомных электростанций и огромных объемов неочищенных бытовых и промышленных 

отходов, приносимых рекой Волгой, которая дает около 80% всего притока свежей воды. 

Каспийское море достигла критического уровня от промышленных и нефтяных загрязнений. 

Разработка нефтяных месторождений и движение больших танкеров ежегодно приводит к 

выбросу более 122 тыс. тонн потенциально опасных отходов. Каспийское море отравлено 

большим количеством тяжелых металлов, в год ежегодна в море поступает 304 тонны кадмия 

и 34 тонны свинца. 

Еще одна проблема — это колебание уровня моря, понижение воды, сокращение 

площадей водной поверхности и шельфовой зоны. Уменьшилось количество воды, которая 

поступает с рек, впадающих в море. Этому способствовало строительство гидросооружений и 

отвод воды рек в водохранилища. 

 Причины возникновение экологической проблемы в Каспийском море: 

• строительство различных сооружений на воде; 

• загрязнение акватории промышленными и бытовыми отходами; 

• угроза от нефтегазового, химического, металлургического, энергетического, 

сельскохозяйственного комплекса экономики; 

• природные воздействия на экосистему моря; 

• отсутствие соглашения прикаспийских стран об охране акватории. 

Данные пагубные факторы влияния привели к тому, что Каспийское море утратило 

возможность полноценного саморегулирования и самоочищения. 

Каспийское море находится в окружении нескольких государств, поэтому решение 

экологических проблем водоема должно быть общим делом этих стран. Поэтому 

прикаспийскими странами был подписан договор по защите морской среды Каспийского моря 

в Тегеранской конвенции. Этот договор был разработан представителями пяти прикаспийских 

государств: Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркменистан [2].  

Благодаря Тегеранской конвенции состоявшиеся в 2003 году участвующие государства 

обязаны принимать меры не только по защите окружающей среды Каспийского моря, но и от 

всех источников загрязнения, но также и по сохранению, восстановлению и охране морской 

среды. Кроме того, в соответствии с конвенцией стороны обязуются: 

• принимать меры по защите, сохранению, восстановлению и рациональному 

использованию биологических ресурсов Каспийского моря; 

• поддерживать и восстанавливать популяции морских видов; 

• не допускать чрезмерной эксплуатации биологических ресурсов. 

Государства обязуются принимать меры для постоянного мониторинга окружающей 

среды и использования процедур оценки воздействия на окружающую среду любой 

планируемой деятельности, которая может оказать значительное отрицательное воздействие 

на морскую среду Каспийского моря, и оповещать друг друга о результатах такой оценки. 

Также была проведена в 2018 году конвенция о правовом статусе Каспийского моря. В 

заседание был принят новый основополагающий документ, отвечающий современным 

требованиям и нацеленный на дальнейшую интенсификацию всестороннего взаимодействия 

прибрежных стран правовой режим Каспийского моря. В документе содержится жизненно 

важные значения Каспийского моря и исключительных суверенных прав сторон конвенции в 
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отношении Каспийского моря и его ресурсов, выражена убежденность способствовать 

развитию и укреплению сотрудничества между участниками конвенции, содействовать 

использованию его в мирных целях, рациональному использованию ресурсов, изучению, 

защите и сохранению его природной среды, отражено стремление создать благоприятные 

условия для взаимовыгодного экономического сотрудничества на Каспийском море [3]. 

В конвенции 2018 года закрепляет право каждого из пяти государств участвовать во 

всесторонней экологической экспертизе, при проектирование морских предприятий, которая 

может затронуть природную среду Каспия и нанести ей ущерб. Для обеспечения эффективного 

выполнения Конвенции 2018 года создан механизм пятисторонних регулярных консультаций 

высокого уровня под эгидой министерств иностранных дел, которые проводятся, не реже 

одного раза в год поочередно в одном из прибрежных государств [4]. 

Таким образом, подводя итог проведенного анализа, можно отметить, что проведенные 

конвенции о статусе Каспийского моря 2003 и 2018 года  определяют совместное разработку 

экологических проблем Каспийского моря, был принят обязательный учет экологического 

фактора при реализации крупных морских проектов, также все страны несут ответственность 

за убытки, которые могут быть нанесены экологической системы моря.  
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книгу, на грань физического уничтожения, критической величины, после которой 

восстановление популяции без активного участия человека невозможно. Проблему 
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Каспийское море – водоем замкнутого типа, который на сегодняшний день 

претерпевает ряд экологических проблем. Основные из них – это загрязнение водоема 

сточными водами; загрязнение нефтяными, топливными отходами; обмеление, то есть 

заполнение его мелкими обломочными материалами, вследствие чего он становится 

мелководнее. Отсюда вытекает еще одна, не менее важная проблема – снижение уровня воды. 

За каждый год уровень водоема снижается на 6-7 сантиметров. Сегодня у каспийского моря 

https://wikiway.com/kazakhstan/kaspiyskoe-more/
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отрицательный баланс воды – ее испаряется больше, чем поступает извне. При подобной 

тенденции снижения воды через несколько десятилетий северная часть Каспия превратиться в 

сушу. Комплекс этих причин в совокупности с чрезмерным отловом рыб ведет к сокращению 

популяций севрюги, белуги и осетровых. 

Экологи в разных странах используют различные методики для восстановления 

численности рыбы. Например, еще советские ученые считали, что наиболее эффективным 

способом является искусственное разведение рыбы с последующим зарыблением водоемов. 

Но сейчас стало понятно, что это не панацея, так как у данного метода есть множество 

минусов: на пути от искусственного воспроизводства до восстановления промысловой 

численности вида стоит множество препон. 

Рыбы, выращенные искусственно, часто не могут прижиться в естественных водоемах 

из-за низкой способности к адаптации. Это происходит потому, что способность к выживанию 

закладывается уже на стадии икринки и даже еще раньше – когда у производителей только 

начинают формироваться половые продукты. В природе выживают лишь самые жизнестойкие 

и здоровые особи, а в инкубаторских условиях рыбоводных хозяйств «путевку в жизнь» 

получают и менее жизнеспособные экземпляры. Впоследствии они не могут выжить в водоеме 

и дать потомство. Французские ихтиологи провели исследования, которые показали, что 

выпуск в водоемы таких «франкенштейнов» нередко нарушает экологию водоема в целом и 

состояние генофонда уже существующих популяций рыб, хотя и малочисленных, но 

генетически полноценных. Но категорически утверждать, что выпуск искусственно 

разведенных рыб вредит водоемам и малоэффективен, нельзя. Что бы ни утверждали 

зарубежные исследователи, все же без этого метода восстановления рыбных запасов не 

обойтись. 1,стр.172 

Чтобы получить реальный эффект от зарыбления водоемов, нужно1,стр.173: 

− создавать рыбоводные заводы на основных магистральных реках и крупных 

озерных системах; 

− строить хорошо оборудованные базы сбора икры на реках и основных озерных 

группах, имеющие надлежащие производственные и бытовые условия; 

− создавать выростные водоемы для молоди рыб разных видов, которой в 

дальнейшем будут зарыбляться реки и озера, поскольку именно молодь, а не личинки лучше 

приживается в водоемах. 

Рыбохозяйственные организации сформировали несколько ключевых направлений, 

которые должны увеличить рыбопродуктивность реки 2: 

1. Способствовать естественному воспроизводству рыб. Для этого проводят 

мелиорацию нерестилищ и углубляют дно на каналах-рыбоходах. 

2. Разводить рыб искусственно используя современные биотехнологии. Помимо 

этого активно ведется мелиорация выростных прудов, то есть прудов для выращивания 

молоди. Доказано что использование определенного уровня солоноватости вод, при 

выращивании мальков, гарантирует почти 100% приживаемость их в естественной среде 

обитания. 

Одни из новаторских предложений по восстановлению рыбных хозяйств: 

1. Управление паводком 

Паводок – кратковременное поднятие уровня воды в реках и других водоемах. Если он 

начинается вовремя, то биологический цикл жизни рыб идет благополучно. Если же паводок 

поздний, то вода в водоеме перегревается, количество кислорода снижается и массово гибнут 

очередные особи. 

2. Щадящие технологии тралового лова 
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У тралового лова (бывает двух типов: донный и пелагический, или разноглубинный) 

есть два отрицательных эффекта — разрушение дна и прилов нецелевых видов рыбы. 

Несмотря на попытки запретить траловый промысел, а также разработки с 1970-х гг. 

технологий, повышающих селективность траловых систем, показатель прилова заметно 

снизить не удалось. Так, на каждый килограмм добытых тралом креветок приходится более 10 

кг прилова, который может содержать до 400 видов морской фауны, в том числе редких и 

исчезающих. 

Прорывной технологией стала траловая система RS-INP, разработанная в мексиканском 

Национальном институте рыбного хозяйства INAPESCA для промысла креветки. Траловые 

мешки по этой технологии производят из более легкого материала, что существенно снижает 

вес орудия лова. Использование малых гидродинамических траловых щитков в конструкции 

позволяет максимизировать распространение сетей и значительно уменьшить разрушительное 

воздействие на морское дно. Стоимость такого трала составляет менее 200 тыс. долларов, при 

сроке окупаемости в три рыболовных сезона. Это приемлемо для средних и некоторых малых 

рыболовецких судов 3, стр.2. 

Применяя подобную технологию, можно уменьшить негативный эффект от разрушения 

донных экосистем при ловле креветок в 8 раз. Сократить соотношение прилова и вылова 

целевых видов на 20–50%. Экономия топлива за каждый выход в море достигает 50% (при 

более легкой конструкции трала снижается сопротивление воды, соответственно, расход 

топлива меньше). 

3. Получение черной икры при помощи «массажа рыбы» 

Икра осетровых рыб, известный символ роскоши, считается одним из наиболее 

питательных и сбалансированных пищевых продуктов. Однако браконьерство, 

гидротехническая застройка рек и загрязнение водной среды резко сократили популяцию 

осетра. Ведущиеся со второй половины XIX века работы по искусственному воспроизводству 

осетровых не дают достаточного эффекта, в том числе потому, что обычно для получения икры 

применяются методы, предусматривающие убой и потрошение рыбы. Новая методика 

«массажа рыбы», разработанная и проверенная в Германии, способствует увеличению объема 

получаемого продукта при сохранении жизни плодоносящей особи. 

При таком методе степень зрелости икры определяют с помощью ультразвука, а за 

несколько дней до ее извлечения в организм рыбы вводят специальные сигнальные вещества, 

имитирующие естественный ферментный механизм. В процессе созревания внешняя оболочка 

икринок стабилизируется и становится достаточно прочной, чтобы выдержать последующую 

обработку. Икра далее извлекается из производителей посредством массажа и сцеживания. В 

отличие от традиционного (от забитой рыбы) и прижизненных методов получения яиц 

осетровых («кесарево сечение», «надрез яйцевода»), вмешательство в тело рыбы в данном 

случае незначительно, поэтому выживаемость особей составляет 100%. Процесс может 

повторяться каждые 15 месяцев в течение жизни осетра 3, стр.4. 

Качественное использование этого метода позволит: выращивать рыбную икру в 

искусственных средах вне организма рыб; удешевить черную икру и повысить ее доступность 

для широкого круга потребителей (снижение стоимости в 3-5 раз) при условии массового 

использования технологии. Также Германские исследования показали, что черная икра, 

произведенная прижизненным способом в аквакультуре, соответствует требованиям пищевой 

безопасности и не представляет угрозы для здоровья человека, в отличие от икры, добытой в 

естественных условиях (часто заражена передающимися человеку паразитами). 

4. Рыбные фермы. 

Эти фермы занимаются тем, что разводят разные пароды рыб, искусственно, используя 

садки с рыбой. Садки эти весьма велики, в одном таком может плавать до ста тысяч рыб. 
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Примером можно привести достижения северных стран, в частности Норвегию и достижения 

ОАЭ (Дубая). 

По производству морепродуктов и экспорту рыбы Норвегия занимает лидирующие 

позиции. Маленькая норвежская ферма выращивает в среднем до 9 тысяч тонн особей лосося. 

Лососевые рыбы рождаются в пресной воде, после чего мигрирует в океан. Процесс 

произведения малька из икры в пресной воде и совершается на особых фермах, после чего 

мальков переносят в садки в естественные водоемы, для дальнейшего роста. Этот процесс 

занимает около трех лет. В садках у рыбы нет причин самостоятельно добывать пропитание, 

так как на фермах рыбу кормят, в основном – это ГМО соя, дрожжи и ГМО кукуруза, также 

комбикорма. Плюс ко всему фермеры добавляют антибиотики для предотвращения разных 

болезней, а также гормоны роста и консерванты. У экологов есть несколько причин, чтобы 

плохо относится к подобным мероприятиям: рыба в клетках производит много 

концентрированных отходов и есть риск нарушения экологического баланса. Во избежание 

этого на фермах забой рыбы проводится особенным образом. Рыба голодает 14 дней, что дает 

очищение ее организма и повышает качество продукта 4. 

5. Рыбный оазис в пустыне. 

Еще один невероятный опыт лососевая ферма в центре пустыни. Внутри этого объекта 

циркулируют потоки воды и создаются колебания температур, чтобы создать необходимые 

условия для лосося, живущего в четырех огромных резервуарах. Эта ферма производит 

от10 000 до 15 000 килограмм лосося каждый месяц 5. 

Одна из основных целей состоит в том, чтобы получить экологический чистый продукт, 

с использованием передовых технологий. Сюда относится и переход на солнечную энергию, 

используемую для технологического управления температурой, водными потоками и для 

очищения и фильтрации воды в резервуарах. 

Казахстанская индустрия должна быть готова использовать передовые, проверенные 

технологии, для повышения ресурсного, экономического потенциала страны повсеместно. 

Перечисленные способы восстановления улучшат экосистему в целом и налаживают 

естественный прирост рыб, и частично помогут компенсировать нанесенный водоему вред. 

Каспийское море – уникальный водоем. Пристальное внимание к нему, поможет сохранить 

акваторию и ее экосистему. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
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Аннотация. Корпоративный стандарт по управлению водными ресурсами в группе 

компаний АО «НК «КазМунайГаз» как инструмент выполнения требований Водного Кодекса 

Республики Казахстан в части обязательств по разработке удельных нормы водопотребления 

и водоотведения и соответствие международному стандарту управления водными ресурсами 

(IWSS), разработанному Комитетом по разработке международных стандартов (ISDC) Альянса 

по рациональному использованию водных ресурсов (AWS). 

Ключевые слова: Водный Кодекс Республики Казахстан, международный стандарт 

управления водными ресурсами InternationalWaterStewardshipStandard, акционерное общество 

«Национальная компания «КазМунайГаз», корпоративный стандарт по управлению водными 

ресурсами, водный след, удельные нормы водопотребления и водоотведения. 

 

Согласно «Статья 86. Требования по сокращению объемов забора и использования 

воды» Водного Кодекса Республики Казахстан водопользователи разрабатывают удельные 

нормы водопотребления и водоотведения в соответствии с методикой, утвержденной 

уполномоченным органом. Порядок разработки и алгоритм расчета удельных норм удельных 

норм водопотребления и водоотведения определяется Методикой по разработке удельных 

норм водопотребления и водоотведения, разработанной в соответствии с подпунктом 4-3) 

пункта 1 статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года и утвержденной 

приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан –Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 545, обязательным условием 

которой является разработка плана по рациональному использованию водных ресурсов, 

содержащий перечень организационно-технических мероприятий 1, 2. 

По инициативе Альянса по рациональному использованию водных ресурсов (AWS) 

Комитетом по разработке международных стандартов (ISDC) разработан международный 

стандарт управления водными ресурсами (InternationalWaterStewardshipStandard). 

Стандарт AWS предназначен для управления рациональным использованием водными 

ресурсами, определяемое как использование воды, которое является социально справедливым, 

экологически устойчивым и экономически выгодным, достигнутое в рамках процесса 

вовлечения заинтересованных сторон3. Потребители воды уясняют использование воды, 

ситуацию своего водосбора и общие проблемы с точки зрения управления водными ресурсами, 

водного баланса, качества воды и важных секторах, связанных с водой, участвуют в значимых 

индивидуальных и коллективных действиях по рациональному использованию водных 

ресурсов.  

Стандарт описывает ряд действий, критериев и показателей по тому, как следует 

управлять водными ресурсами на уровне отдельного производства.  
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Стандарт основан на логической последовательности того, как рациональное 

управление водными ресурсами может направляться действиями на уровне участка для того, 

чтобы привести к воздействию на уровне водосбора.  

Стандарт выстроен на шести шагах, каждый из которых содержит набор критериев, 

составленных для содействия достижению конечной совокупности результатов рационального 

управления водными ресурсами. Одним из шагов Стандарта AWS является разработка плана 

рационального использования водных ресурсов, учитывающий соблюдение правовых норм 

относительно водных ресурсов и информированности заинтересованных сторон. 

В целях соответствия требованиям Водного кодекса Республики Казахстан, а также 

требованиям международных стандартов, в рамках Системы менеджмента по охране труда, 

промышленной безопасности и охране окружающей среды группы компаний «КазМунайГаз» 

разработан и утвержден (Решение Правления АО НК «КазМунайГаз» от 20 декабря 2018 г. 

Протокол №52) Корпоративный стандарт по управлению водными ресурсами в группе 

компаний АО «НК «КазМунайГаз» (далее - Стандарт)4. 

Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) – казахстанский оператор по разведке, 

добыче, переработке и транспортировке углеводородов, в том числе осуществляющий проект 

освоения морских нефтегазовых месторождений и разрабатывающий месторождения в 

прибрежной части казахстанского сектора Каспийского моря, представляющий интересы 

государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 

Целью Стандарта является рациональное управление водными ресурсами как на уровне 

каждой отдельной Компании, так и на уровне всей группы компаний КМГ. 

Основными задачами Стандарта являются:  

- определение ключевых принципов управления водными ресурсами, предназначенных 

для обязательного использования по всей группе компаний КМГ;  

- обеспечение непрерывного улучшения управления водными ресурсами; 

- обеспечение единого процесса управления водными ресурсами в Компаниях в 

противовес сложившейся практике несогласованного управления разными подразделениями 

использованием воды для различных нужд компании (питьевые, производственные, 

хозяйственно-бытовые и прочие нужды). 

Согласно Стандарту, в группе компаний КМГ намечены мероприятия, направленные на 

рационального использования водных ресурсов, согласно которым планируется обеспечение 

стабильности/бесперебойной работы технологического оборудования, системы очистки 

сточных вод, систем трубопроводного транспорта, поддержка систем управления водными 

ресурсами, научно-исследовательские, проектные работы и мероприятия, направленные на 

повышение информативности, просвещения, пропаганды в области рационального 

использования водных ресурсов и мониторинговый, оперативный контроль качества очистки 

сточных вод на очистных сооружениях перед сбросом на поля испарения. 

В целях внедрения/поддержки систем управления водными ресурсами внутренние 

документы группы компаний КМГ должны быть приведены в соответствие с вышеуказанным 

Стандартом КМГ, компании обязаны отслеживать свой «водный след», ежегодно до 1 апреля 

необходимо обновление Водохозяйственного баланса, На официальном сайте компании в сети 

Интернет в разделе «Охрана окружающей среды» должен существовать раздел «Управление 

водными ресурсами», где должна быть опубликована информация, подготовленная в 

соответствии с пунктами 5.5.1, 5.5.3 и 5.5.4 и подпунктом 5.2.3.1 Стандарта, а также 

подписанное Первым руководителем Компании Заявление о приверженности 8 «водным» 

принципам, подготовленное согласно пункту 5.1 Стандарта, не позднее 1 сентября ежегодно. 

Ожидаемый эффект от реализации Стандарта КМГ – это применение единообразного 

подхода к управлению водными ресурсами, реализация Политики в части ресурсосбережения 
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и минимизации воздействия на окружающую среду, повышение уровня взаимодействия с 

заинтересованными сторонами в части использования водных ресурсов, управление 

возможными рисками, их последствиями, а также определение возможности для улучшения, 

что, помимо экологического эффекта, влечет за собой повышение инвестиционной 

привлекательности, имиджа отдельной компании и, в целом, АО «НК «Казмунайгаз» и доверия 

на международном уровне, обеспечение стабильности производственных процессов в 

условиях нарастающей проблемы ресурсосбережения 

Выполнение мероприятий, заложенных в Стандарте позволит минимизировать 

негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека, совершенствованию принятых систем и организации водохозяйственной 

деятельности на месторождениях группы компаний КМГ в целях обеспечения рационального 

использования водных ресурсов, а также приведет к достижению показателей экологической 

безопасности, соблюдению требований природоохранного законодательства и соответствия 

требованиям международных стандартов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ НЕФТЕШЛАМА 
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Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова,  

Актау, Казахстан 

 

Аннотация. В данной статье приводится детальные физико-химические 

характеристики промышленных отходов такие как нефтешлам. Выявлено, что нефтешлам ТОО 

«СП «CASPIBITUM» содержит значительное количество воды и механических примесей, и 

может быть применен в качестве частичного заменителя битумной основы после их удаления. 

Установлено, что наиболее подходящим с точки зрения содержания различных примесей 

является образец нефтешлама месторождения Узень, так как сниженное содержание воды и 

механических примесей облегчает первичную подготовку нефтешлама к компаундированию с 

битумом. 

Ключевые слова: промышленные отходы, нефтешлам, механические примеси. 
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Введение 

В настоящее время в Республике Казахстан и во многих других странах мира ежегодно 

накапливается большое количество углеродсодержащих отходов, таких как нефтешлам и 

пластмассы. Эти отходы трудно разлагаются и не подвергаются деструкции в окружающей 

среде, представляя в результате большую опасность с экологической точки зрения. Но, с 

другой стороны, это огромнейшие запасы вторичного сырья, которые можно перерабатывать 

и получать из них множество различных органических продуктов. На современном этапе 

многие страны трудятся над усовершенствованием и разработкой новейших технологий по 

переработке промышленных и бытовых отходов, таких как нефтешламы и пластмассы. Кроме 

того, многие ученые работают над совершенствованием отдельных стадий по переработке 

углеродсодержащих отходов. При разработке технологий по переработке промышленных и 

бытовых отходов огромное внимание уделяется созданию малоотходных и безотходных 

технологий. 

Поэтому такие задачи, как, разработка технологии модификация нефтяных дорожных 

битумов промышленными и бытовыми полимерными отходами, создание и 

усовершенствование специализированного оборудования, получение модифицированных 

битумов с заданными свойствами в зависимости от области применения, а также и другие 

вопросы являются актуальными. 

Как известно, нефтешламы образуются в ходе производственной деятельности при 

транспортировке, добыче и переработке нефти. Нефтешламы являются наиболее опасными 

загрязнителями окружающей природной среды [1]. Нефтешламы подразделяются на 

следующие виды: придонные, резервуарные, грунтовые, нефтешламы, образующиеся при 

бурении и добыче нефти. Придонные нефтешламы образуются при аварийных разливах нефти 

и последующем оседании разливов. Резервуарные нефтешламы образуются при хранении и 

перевозке нефтепродуктов в емкостях при их взаимодействии с кислородом, влагой, 

мехпримесями. Грунтовые нефтешламы образуются при аварийных разливах и при смешении 

с грунтом. В зависимости от состава исходного сырья и сроков хранения нефтешламы имеют 

различные физико-химические характеристики. Состав нефтешламов может меняться при 

длительном хранении, так как протекают процессы конденсации, изомеризации и 

полимеризации.  

Нефтешламы трудно перерабатывать так как они являются устойчивыми водными 

эмульсиями. Асфальтены, смолы и парафины как природные стабилизаторы придают 

устойчивость эмульсиям. Проблема утилизации нефтешламов также усложняется тем, что 

состав нефтешламов разный для накопителей. Обычно при хранении нефтешламы разделяются 

на три слоя, один из которых-эмульсия, второй – загрязненная вода, третий –осадок с 

механическими примесями [1]. 

Одним из методов утилизации нефтешламов является их сжигание. Но при этом 

теряется углеводородная часть шлама и, кроме того, образуется огромное количество вредных 

веществ [2].  

Так как нефтешламы являются продуктами, произошедшими из нефти, можно говорить 

о том, что схожесть их морфологического состава с тяжелыми нефтепродуктами позволяет 

предположить возможность их использования в процессах производства битумных 

компаундов для их дальнейшего применения в составе асфальтобетона. 

Авторами [3] были проведены исследования по определению принципиальной 

возможности использования нефтешламов Якушкинского месторождения для получения 

битума. В нефтешламах содержится большое количество силикагелевых смол, асфальтенов и 

парафина. Вследствие значительного количества смол и асфальтенов эти нефтешламы 

являются перспективным сырьем при производстве дорожных битумов [4]. 
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Согласно исследованиям [5], очищенный нефтяной шлам может быть заменителем 

переработки нефти в смеси природного и синтетического каучука. Также установлено, что из 

этого шлама можно извлечь более легкие нефтяные фракции 17 % [6]. В этом исследовании 

метод, который используется для получения битума заключается в нагревании и непрерывном 

процессе смешивания, который проводится внутри вытяжного шкафа. Основная проблема 

этого метода заключается в том, чтобы определить подходящее соотношение для получения 

битума, которое заключается в манипулировании количеством массы резиновой крошки, 

отработанного шлама и минерального масла. Идея использования минерального масла 

заключается, в том, чтобы нагреть и расплавить резиновую крошку, так чтобы она начала, 

девулканизироваться и деполимеризоваться вызывая снижение вязкости резиновой крошки 

[7]. 

Эффективность способов переработки нефтяных шламов зависит от свойств 

конкретных нефтешламов, таких как макроструктура и химический состав. Однако 

большинство методов являются дорогостоящими, требующими длительного времени и даже 

вызывающими вторичное загрязнение окружающей среды [8].  

Объект исследования 

Объектами исследования является битумы разной марки и нефтешлам ТОО «СП 

«CASPIBITUM», нефтешламы Узенских нефтяных месторождений, а также пластмассовые 

материалы из бытовых отходов Мангистауской области. 

Состав и структура органической фазы Узенских нефтяных отходов изменяются при 

окислении и осмолении под воздействием атмосферы при открытых «амбарах». С течением 

времени происходит старение отходов из-за улетучивания легких фракций, уплотнения, а 

также выветривания легких углеводородов в отходе образуются высокомолекулярные 

соединения. Поэтому при разработке рациональных вариантов переработки органической 

части отходов огромный интерес представляет их использование для производства дорожно-

строительных материалов. 

Результаты и их обсуждения 

Нефтешлам представляет собой сложную физико-химическую смесь, состоящую из 

воды, нефти и механических примесей (глины, песка, оксидов металлов). Значительное 

количество нефтешламов образуется нефтяной промышленностью при добыче, 

транспортировке, хранении и переработке нефти. Хранение нефтешламов вызывает сложные 

экологические проблемы, в то время как нефтяная часть его является ценным органическим 

сырьем. В результате утилизации можно получить такие товарные продукты, как 

углеводородный газ, товарные компоненты топлива, смазочные материалы, битум и др., а 

также продукты переработки, такие как необработанная почва, зола, сажа, газообразные 

компоненты. 

Для определения физико-химической характеристики нефтешлама в качестве объекта 

исследования были выбраны пробы нефтешлама, взятая из резервуара-хранилища битума ТОО 

«СП «CASPIBITUM» и с месторождений Узень. 

Был проведен физико-химический анализ нефтешламов на определение физико-

химического состава. Результаты проведенных анализов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Физико-химические свойства нефтешлама резервуара-хранилища битума 

ТОО «СП «CASPIBITUM» 

 

 

По результатам таблицы 1 нефтешлам в основном состоит из механических примесей 

(44,6 %), обводненность – 24,2 %, содержание хлористых солей – 6328,9 мг/л, смол – 15,6 % и 

асфальтенов – 1,4 % мас. Содержание парафинов низкий – 4,3 %. Нефть содержит несколько 

металлов свинец (Pb), никель (Ni), железо (Fe), марганец (Mn), ванадий (V) ми цинк (Zn). Как 

видно, из таблицы садержание железа (Fe) высшая – 31477,9 ppm. 

В составе нефтешлама с ТОО «СП «CASPIBITUM» выявлены, 1,4-15,6% тяжелой 

фракции нефтепродуктов, механических примесей 44,6 %, и 24,2% воды, токсичные никель и 

ванадий. Данные нефтешламы могут быть использованы для модификации битумов только 

после предварительной подготовки. Наличие в нефтешламах значительного количества смол 

и тяжелых фракций делает нефтешламы потенциально перспективным сырьем при 

производстве дорожных битумов. 

Также были проведены лабораторные исследования на определение физико-

химических свойств выделившейся воды из нефтешлама. Результаты анализа приведены в 

таблице 2. Результаты исследований показали, что вода представляют собой слабые рассолы 

суммарной минерализацией 5995,2 мг/дм3 и плотностью 1,002 г/см3. Тип воды по Сулину – 

гидрокарбонатнатриевый. Вода жесткая, кислотная, ближе к нейтрольному при водородном 

показателе (рН) – 5,7. В воде присутствуют ионы сульфата до 3285,4 мг/дм3. Ионы кальция и 

магния содержаться в среднем на уровне 120,2 мг/дм3 и 48,6 мг/дм3, соответственно, в 

следствие чего вода является жестким со значением, достигающими 10,0 мг-экв/л. Суммарно, 

калии и натрий равно 1714,0 мг/дм3. 

  

№ Наименование показателя Результат Метод испытания 

1.  Содержание воды, мас. % 24,2 ГОСТ 2477 

2.  Содержание механических примесей, мас. % 44,6 ГОСТ 6370 

3.  Содержание хлористых солей, мг/л 6328,9 ГОСТ 21534 

4.  

Содержание металлов в нефти, ppm: 

свинец (Pb) 

никель (Ni) 

железо (Fe) 

марганец (Mn) 

ванадий (V) 

цинк (Zn) 

102,6 

9,0 

31477,9 

13,1 

18,0 

22,7 

методика 

5.  Содержание парафина, мас. % 4,3 ГОСТ 11851 

6.  Содержание смол, мас. % 15,6 ГОСТ 11851 

7.  Содержание асфальтенов, мас. % 1,4 ГОСТ 11851 
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Таблица 2 - Физико-химические свойства выделившейся воды 

 

Наименование показателя Результат Метод испытания 

рН среды 5,7 ГОСТ 26449.1-85 

Плотность, г/см3 1,002 ГОСТ 18995.1-73 

Содержание кальция (Са2+), мг/дм3 120,2 ГОСТ 26449.1-85 

Содержание магния (Mg2+), мг/дм3 48,6 ГОСТ 26449.1-85 

Содержание суммы калия и натрия, 

мг/дм3 
1714,0 Расчет 

Содержание хлоридов (Cl-), мг/дм3 217 ГОСТ 26449.1-85 

Содержание сульфатов (SO₄2-), мг/дм3 3285,4 ГОСТ 26449.1-85 

Содержание карбонатов (CO3
2-), мг/дм3 Не обн. ГОСТ 26449.1-85 

Содержание гидрокарбонатов (HCO3
-), 

мг/дм3 
610 ГОСТ 26449.1-85 

Суммарная минерализация, мг/дм3 5995,2 Расчет 

Тип воды по Сулину HCO3-Na  

Общая жесткость воды, мг-экв/л 10,0 ГОСТ 26449.1-85 

 

Были изучены физико-химические характеристики нефтешлама с месторождений Узень. 

Пробы нефтешлама были отобраны с резервуаров для определения физико-химических 

свойств нефтешлама. Физико-химические свойства нефтешлама выполнялись согласно 

действующим нормативным документам. Из таблицы 3 видно, что содержание механических 

примесей (0,0025 %), хлористых солей – 21,5 мг/дм3, а вода отсутствует. Увеличение 

концентрации механических примесей в отстойниках объясняется тем, что при коалесценции 

капель воды на границе раздела фаз происходит концентрирование механических примесей и 

частиц стабилизаторов в промежуточном слое, поскольку механические примеси, входящие в 

состав защитных оболочек глобул воды, не переходят в водную фазу. Выход фракции до 300 

°С составил 38,2 % мас., это о том, что легкие фракции нефти не полностью испарился. 

Массовое содержание серы в нефти составил 1,19 % мас., парафины 18,5 % мас. и 

характеризуется высокой плотностью (1,002 г/см3) и высокой кинематической вязкостью 

(140,4 мм2/сек). Основными факторами, влияющими на изменения состава нефтешлама в 

значительной степени, зависит от условий залегания нефти в залежи, от способа разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений, от применяемой и технологии добычи, 

технологических режимов работы (температура, давление, скорость движения жидкости, 

структура потока, состояние поверхности металла трубопроводов.), сбора и транспорта нефти 

на промыслах, а также от периода разработки, в котором находится эксплуатируемое 

месторождение. 
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Таблица 3 - Основные физико-химические характеристики нефтешлама месторождений 

Узень 

 

№ Название параметров Результат 

испытаний 

Нормативный документ 

на метод испытаний 

1 Плотность нефти при температуре 20 °С, 

кг/м3 

920,3 СТ РК 2.153-2008 

Плотность нефти при температуре 15 °С, 

кг/м3 

924,1 СТ РК 2.153-2008 

2 Массовое содержание парафина, мас. % 18,5 ГОСТ 11851-85 

3 Массовое содержание воды, мас. % 0,00 ГОСТ 2477-65 

4 Концентрация хлористых солей, мг/дм3 21,5 ГОСТ 21534-76 

5 Массовое содержание механических 

примесей, мас. % 

0,0025 СТ РК 2.153-2008 

6 Давление насыщенных паров кПа ГОСТ 1756-2000 

7 Выход фракции, % об.: 

до 200 °С 

 

21,5 

ГОСТ 2177-99 

до 300 °С 38,2 ГОСТ 2177-99 

8 Температура потери текучести, °С – 6,0 ГОСТ 20287-91 

9 Массовое содержание серы, мас. % 1,19 ГОСТ Р 51947 

10 Вязкость кинематическая при 50 °С, 

мм2/сек 

140,4 ГОСТ 31391-2009 

11 Массовое содержание сероводорода, ppm 0,0 СТ РК 1473-2005 

12 Массовое содержание метил- и 

этилмеркаптанов, ppm 

0,0 СТ РК 1473-2005 

13 Содержание хлорорганических 

соединений, ppm 

0,0 СТ РК 1529-2006 

 

Таким образом, на основе анализа нефтешламов установлено, что в них имеется 

значительное количество нефтепродуктов, которые представляет перед собой в основном 

тяжелые фракции нефти. Согласно полученным данным, основными составляющими 

нефтешлама являются устойчивая трехкомпонентная система (твердые частицы, масло, вода). 

Это говорить, что при разных условиях и источниках накопления нефтешламов, в результате 

их хранения и происходящих при этом физико-химических процессах происходит постепенное 

усреднение состава и свойств шламов. Наиболее привлекательным с точки зрения содержания 

различных примесей является образец нефтешлама Узень, также у него сниженное содержание 

воды и механических примесей, что облегчает первичную подготовку нефтешлама к 

компаундированию с битумом. 

Заключение 

По результатам исследований физико-химических составов и характеристики 

нефтешламов Казахстана были получены следующие: физико-химический состав 

нефтешламов различного происхождения установлено, что нефтешлам получаемый при 

переработке нефти на ТОО «СП «CASPIBITUM» содержит значительное количество воды и 

механических примесей, и может быть применен в качестве частичного заменителя битумной 

основы после удаления механических примесей и воды. В образце нефтешлама 

месторождения Узень выявлено сниженное содержание воды и механических примесей. 
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СЕКЦИЯ №3 

 

КАСПИЙ МАҢЫ ЕЛДЕРІНІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ ҮШІН ТИІМДІ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ПРИКАСПИЙСКИХ СТРАН 
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ӘОЖ 574 (045) 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ - ТҰРАҚТЫ ДАМУ НЕГІЗІ 

 

Каратаева А.М. 

«Болашақ» университеті, Қызылорда, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада экологиялық білім мен тәрбие беру арқылы адамның мәдениет 

сезімі мен экологиялық санасын қалыптастыруы жолдары сипатталған. Қоғамдық экологиялық 

сана экологиялық өзекті мәселелермен  күресуде қозғаушы күш болып саналады. Жалпы ақыл-

ойдың жүйелі дамуы жеке бастың өмір тәжірибесінен және әртүрлі білім саласынан алған 

ұғымдарының көлеміне  байланысты.Осы орайда жоғары экологиялық сауаттылық - тұрақты 

дамуды қалыптастыруға негіз бола алады. 

Түйінді сөздер: Экологиялық білім, тәрбие, мәдениет, экологиялық сана, сауаттылық, 

тұрақты даму. 

 

Каспий маңы елдерінің тұрақты даму үшін Каспий теңізінің ластану көрсеткішінің 

жылдан-жалға артуы  алаңдатып отыр. Осы орайда биосферадағы тіршілікті сақтауды 

нооэкологиялық деңгейге көтеру қажеттілігі туындап отыр. Әрбір адамның өзін қоршаған 

ортаны панам деп танып, бесігім деп баптауы-парыз, құрметтеуі-қарыз екендігін ұғыну үшін 

экология мәдениеттілік қажет. Табиғатты танып білу үшін тіршілік ету тәсілдерін, дәстүрлі 

мәдениетке, ата-салтына сәйкестентігін анықтау үшінэкологиялық сауаттылық қажет. Бұл өз 

кезегінде экологиялық білім мен тәрбие беру ісін кешенді жүргізу арқылы жүзеге асырылады. 

Экологиялық білім мен тәрбие берудің басты ұстанымдары: 

1.Экологиялық оқу материалдарын оқытуды бір жүйелікпен жүргізу. 

2.Оқу үрдісінде пәнаралық байланыстың болуы. 

3.Оқу материалдарын әлемдік, ұлттық және өңірлік мәселелерді айқындап, оны 

ұғындырып түсіндіруде өзара байланыстылығын ашу. 

4.Жастардың қоршаған ортаны танып білуде және оны қорғауда, аялауда, көркейтуде 

интеллектуальдық және еріктілік-эмоциялық тұрғыдан жасайтын іс-әрекеттері мен қызметтері 

біртұтастықпен бір-бірімен ұштасуы керек. 

Экологиялық білімсіз  қоғамдық экологиялық сана құру мүмкін емес. Экологиялық 

білім мен тәрбие арқылы адамның мәдениет сезімі мен  экологиялық санасы қалыптасады. 

Қоғамдық экологиялық сана қоғамның экологиялық проблемалармен күресуде мықты болып 

табылады.Жалпы ақыл-ойдың жүйелі дамуы жеке бастың өмір тәжірибесінен және әртүрлі 

білім саласынан алған ұғымдарының көлеміне  байланысты екені белгілі. Жеке тұлға болып 

қалыптасуына  тәрбиенің  табиғат арқылы берілуіне байланысты  екендігін бүгінгі ғылыми-

педагогикалық зерттеулер дәлелдеп отыр. 

Білім алушылардың бойында Каспий маңы елдерінің тұрақты дамуының экологиялық 

білім берудің негізі- білім алушылардың  қоршаған ортаға және өз денсаулығына 

ұқыптылықпен қарау сезімінің қалыптасуына ықпал ету, экологиялық тұрғыдан сауатты 

шешімдер қабылдау, сол арқылы биосфераның және қоғамның тұрақты дамуына негізгі 

заңдылықтары туралы біртұтас түсінік қалыптастыру және пәндік құзыреттер арқылы 

функционалдық сауаттылықты дамыту болып табылады. 

Мақсатты іске асырудың  міндеттері:  

–  тірі ағзалардың, әртүрлі деңгейде ұйымдастырылған экожүйелердің, бүкіл 

биосфераның қызмет атқаруының негізгі заңдылықтарын және олардың тұрақтылығын оқып-

білу;  
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–  биосфера компоненттерінің өзара әсерлесу заңдылықтары және адамның 

шаруашылық әрекеттерінің, әсіресе табиғатты қарқынды пайдалану кезіндегі салдарлары 

туралы негізгі түйіндік құзыреттілігін қалыптастыру; 

Нақты мақсаттар жүзеге асырылу негізінде төмендегідей сипаттағы  тұлғалық 

құзыреттілік қалыптасады. 

Атап айтқанда:  

- экологиялық проблеманың шешімін іздеу кезінде біліктері мен дағдыларын белсенді 

таныта білу, қажетті ақпаратты өздігінен таба білу; 

- экологиялық ойлау мәдениетіне ие болу, «адам – қоғам – табиғат» өзара әрекеттесу 

фактілері бойынша ой түйіп, баға бере білу;  

- пайда болған экологиялық жағдайларда дұрыс шешім қабылдау қабілетіне ие болу; 

- табиғат аясындағы өз іс-әрекетін өздігінен бақылау және баға беру; 

-  жан-жағындағы адамдарға экологиялық нормаларды дұрыс ұстану қажеттігін  жеткізе 

білу.   

Табиғатпен қарым-қатынас жастардың ойлау, есте сақтау, бақылағыштық қабілеттеріне, 

сана-сезімінің жылдам өсіп жетілуіне, т.б. оң әсер ету мүмкіндігіне ықпал етеді. Табиғаттағы 

әдемілікті сезініп,қабылдау дағдысы өзінен-өзі келе қоймайды,оны дамыту,жағымды іс-әрекет 

түріне айналдыру ата-аналардың, оқытушылардың көмегімен жүзеге асырылады. 

Экологиялық білім еңбек тәрбиесімен байланысты, өйткені өндірістік іс-әрекет барысында 

адам жерді пайдалану негіздерін, топырақты эрозиядан қорғауды игеру, тыңайтқыштарды, 

дәрілік химикаттарды беру мөлшерінің мерзімін технологиялық талаптарға сәйкес есепке алып 

отыруды үйренеді. Қоршаған ортаның ластану көздері мен оның туындатуы мүмкін 

зардаптарын түсіндіре отырып,экологиялық білімді негіздеу. Экологиялық білім мен тәрбие 

мәселесі ұлттық педагогиканың негізгі арқауы.Экологиялық тәрбиенің ұлттық сипаттағы 

болмысын қазақ үйінің көпшілігінен оюлы сырмақ, текемет, тұскиіз, өрнекті киім-кешектің бір 

жұрнағын қазіргі кездегі кәсіп негізінде жаңғыртып отырған жеке кәсіпкерлер ісінен көруге 

болады. Бұл халықтың санасына терең ұялаған, табиғат сұлулығына ілтипат сезімінен туған 

болашақ ұрпаққа мән-мағынасымен баратын даңғыл жол. Табиғаттың сан алуан ғажаптары 

адамға ерекше әсер етеді. Табиғат адамға шабыт беріп, шығармашылығын шыңдай түседі. 

Қазақ елі өз жерінің табиғат байлығын аялап қорғап, обал мен сауапты, адалдық пен 

арамдықты ажырата білген. Құстардың ішінде қазақ аққуды айрықша аялайды. Әйел 

қауымының жан нәзіктігін,тазалығы мен сұлулығын «аққудай ару» деп бейнелейді. Адамның 

көңіл-күйінің бәсеңдігін суреттейтін «Аққуы қайтып оралмас құлазыған көлдей болдым» деген 

сөздердің құдыретін тағы да аққудан табамыз. Атақты ақын және халық композиторы Ыбырай 

Сандыбаевтың «Гәкку» атты әйгілі әнінің шығу тегі де Көкшенің көгілдір көлінде салтанат 

құрған аққу әсерінен туған деседі. Адам өмірі табиғатпен тығыз байланысты. Адам табиғат 

сұлулығынан, әдемілігінен, әсемдігінен бойына қуат, көңіліне шуақ алады. Экологиялық 

сауатсыздық табиғатта жүріп жатқан заңдылықтарды білмеу және оны ескермеу, табиғат 

ресурстарына деген бейқам көзқарас – қоршаған ортаның қазірі қиын халінің негізгі 

себептері.Алғаш рет ғылыми әдебиеттерде табиғатты қорғауды педагогикалық проблема деп 

көрсеткен В.Н.Скалон: «Гүлденген, бай табиғат-арман емес, бұл шындық, бірақ оны сақтау 

көбінесе бізге, біздің балаларымызды тәрбиелеу іскерлігімізге байланысты»,- деген болатын. 

Экологиялық тәрбие беру жүйесінің негізгі мақсаты - жастардың экологиялық 

көзқарасын, санасын, табиғатқа үлкен парасаттылық, жауапкершілік, қарым-қатынасын 

қалыптастыру. Осы тәрбие арқылы адамның мәдениеттілік сезімі, экологиялық санасы 

қалыптасады. Ұлы Абай табиғаттың ерекше құбылыстарын өз туындаларына арқау ете 

отырып, ұлттық экологиялық мәдениеттің негізін қалады. Экологиялық мәдениет – бұл 

азаматтардың экологиялық сауаттылығы,ақпараттармен хабардар болуы,табиғатты тиімді 
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пайдалану нормаларын күнделікті орындау белсенділігі мен сенімділігі. Экологиялық тәрбие 

мен білім беру бойынша оқу үдерісін жетілдіру, ізденіс жұмыстарының мазмұнына тікелей 

байланысты. Осыған орай білім алушыларды ғылыми жобаларға және конференцияларға 

қатыстыру арқылы жаңа идеяларды жариялауға мүмкіндік туындайды.Бұл жұмыстар білім 

алушыларды  жан-жақты дамытуға бағытталады, туған жердің экологиялық мәселелерін 

шешуге атсалысуға жетелейді. Осы орайда туған өлкесінің экологиялық жағдайын жете түсіне 

отырып, қоршаған ортаға деген жауапкершілік қатынасын қалыптастыру қоғамдық әлеуметтік 

қарым-қатынастардың негізгі элементі болуы тиіс. Ізденіс жұмыстарының құндылығын жаңа 

технологияның эксперимент негізінде қолдануға ұсынылуымен тығыз байланысты. 

Жалпы білім беру ісіндегі инновациялық технологиялар білім алушылардың  логикалық 

ойлауы мен іскерлігін дағдысын арттыру бағытында жүргізілетін педагогикалық білім, 

экологиялық тәрбие беруде басты орын алатын жұмыстардың ролінің артуына үлес қосары 

сөзсіз. Экологиялық білім - ел ертеңінің кепілі, табиғаттың тепе-теңдігінің сақталуының негізгі 

тірегі, қайнар көзі деп айтуға болады. Бүгінгі экологиялық білім беруді дамытудағы басты 

мақсат әлемдік білім беру кеңістігіне ықпалдастырылған, жалпы адамзаттық құндылықтар 

ескерілген, қазіргі экологиялық білім беруде жеке тұлға мен қоғамның қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын көп деңгейлі үздіксіз экологиялық білім берудің моделін қалыптастыру. 

В.И.Вернадскийдің пікірінше біріккен ақылды ой арқылы әлемдік табиғи процестерді 

қадағалап отыру негізінде адам мен табиғаттың үйлесімділігін сақтай аламыз.  

XXI ғасырдағы адам бейнесі жан-жақты, шығармашыл, әрдайым өзінің білімі мен 

дағдыларын кеңейтіп отыратын бәсекеге түсе алатын, өзін-өзі дамытып жетілдіретін тұлға 

болып есептеледі. Әлем елдерінің тәжірибе көрсеткендей, кез-келген елдің экономикалық 

жетістігі сол елдің білім жүйесі мен азаматтарының білім дәрежесіне байланысты. Бүгінде 

экологиялық білім-қоғамның әлеуметтік-экологиялық интеллектуальдық және рухани 

дамуының стратегиялық бағдары ғана емес, сонымен қатар табиғаттың экологиялық 

қауіпсіздігінің кепілі. Жоғары экологиялық сауаттылық арқылы тұрақты дамуды 

қалыптастыруға болады. Қазіргі жас ұрпақты болашақ қоғамның тұлғасы етіп тәрбиелеу оның 

сапалы білім, жалпы адамзаттық құндылықтардан сусындаған,өзіндік гуманистік көзқарасы 

қалыптасқан, қазақстандық патриотизмнен нәр алған, саналы тәрбие алып өмір сүруіне қажетті 

қолайлы жағдай туғызу жастардың рухани байлығын, мәдениеттілігін, білімділігін, іскерлігін 

арттыру-біздің негізгі міндетіміз. 
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БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕ БЕРУ 

 

Абдыкеримова Э.А. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақала білім алушылардың экологиялық тәрбиесіне, олардың экологиялық 

санасы мен экологиялық мәдениетін қалыптастыруға үлес қосуға арналған. Бүгінгі таңда 

экологиялық проблемалар адам өмірінің барлық салаларына қатты әсер етеді: ғылым мен 

өндіріс, саясат пен экономика, энергетика, денсаулық сақтау және білім беру. Экология 

адамның табиғи жүйелерге араласуының салдарын болжау, ғылыми білім мен әлеуметтік 

тәжірибені синтездеу, ғылым мен практиканың экологиялық мәселелерді саналы түрде шешу 

мүмкіндіктерін зерттеу үшін әдіснамалық негіз жасайды. 

Түйінді сөздер: экологиялық білім, тәрбие, ойлау, экологиялық мәдениет, қоршаған 

орта. 

 

Қазіргі әлемде білім беру мен тәрбиелеу үдерісін экологияландыру білім алушыларды 

оқыту мен тәрбиелеудің барлық кезеңдерін қамтитын экологиялық білімнің тұтас жүйесін 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

Осыған байланысты қызметі табиғи немесе жанама түрде табиғи орта жағдайына әсер 

ететін кез-келген профильді маманның терең теориялық экологиялық білімі мен белгілі бір 

практикалық дағдылары болуы, экологиялық заңнаманы білуі және оларды күнделікті өмірде 

қолдана білуі қажет. 

Э.А. Турдикуловтыңпікірінше, білімалушыларға экологиялық білім мен тәрбие берудің 

маңызды міндеті олардың экологиялық санасы мен ойлауын, демек - экологиялық мәдениетін 

қалыптастыру болып табылады [1]. 

Экологиялық сана - бұл адамның өзінің жердегі рөлін, өзін және өзін қоршаған әлемді 

сезінуін түсінуі, ал экологиялық ойлау дегеніміз - адам мен табиғаттың өзара әсерін терең 

түсіну, қоршаған ортаға бағытталған дүниетанымды қалыптастыру, табиғатқа аяушылықпен 

қарау мәдениеті [2]. 

Экологиялық мәдениет адамгершілік парызы мен заңдылыққа сәйкес жауапты мінез-

құлық пен іс-әрекетке дайын болуынан көрінеді. Экологиялық мәдениеттің қалыптасуы 

табиғаттағы процестер мен заңдылықтар әдеттегі бақылаудан бастап біртіндеп жүреді, 

деструктивті тенденциялар ашылады. Пайда болған эмоционалды эмпатия мен ішкі наразылық 

жағдайды өзгерту үшін іс-әрекеттің қажеттілігіне әкеледі - экологиялық әрекеттер. Оларда 

экологиялық сана мен ойлау белгілі бір іс-әрекет түрінде көрінетін нақты практикалық бағдар 

алады. 

Экологиялық акцияларды жеке тұлғаны қалыптастырудың негізгі жолы ретінде 

қарастыра отырып, олардың әлеуметтік маңыздылығын ұмытпау керек. Экологиялық мәселеге 

немқұрайдылықтың жай-күйін шамалы жақсартудың жағдайларын жасай отырып, қоғамда бұл 

мәселелерді толық көлемде және ұзақ уақыт бойы шешу қажеттілігі туындайды. Қоғамдық 

акцияның ұстанымы - бұл үлкен жауапкершілік. Адамның кейбір кодекстерінде оның 

моральдық ұстанымын бұзу қажеттілігі осыдан туындамайды. 

Жастарға экологиялық білім мен тәрбие беру жұмысы қазіргі кезде кез-келген оқу 

орнының маңызды міндеттерінің бірі екені анық. 
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Бұл міндетті жүзеге асыру үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы нақты 

практикалық мәселелерді шешуге қажетті жалпы және кәсіби маңызды білім мен дағдылардың 

айналасында негізгі элементтері синтезделетін экологиялық дайындықтың мақсаттарын, 

қағидалары мен мазмұнын сапалы жаңарту қажет [3]. 

Оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие берудің жетекші принциптері: 

 - әмбебаптық және сабақтастық; 

- формальды және формальды емес білім беру және оқыту құрылымдарының тік және 

көлденең интеграциясы; 

- оқыту мен тәрбиенің икемділігі, өзгергіштігі, проблемалылығы, үздіксіздігі; 

- жалпы және кәсіби экологиялық білімнің, тәрбиенің бірлігі; 

- практика талаптарымен байланыс; 

- ұлттық мүдделерді, мәдени және діни ерекшеліктерді ескеру; 

- экологиялық сананың, ойлаудың және мәдениеттің әлеуметтік-белсенді тұлғасын 

ізгілендіру, дамытуға бағыттау [1]. 

Экологиялық білім жаратылыстану пәндерін экологияландыру арқылы да, арнайы 

дайындық курсын оқыту арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін. Сонымен қатар екі модельді де 

аралас модельге біріктіруге болады. Экологиялық білім жүйесінің модульдік құрылысына 

принципиалды мән береді. 

Бірінші модуль - жалпылаудың жоғары деңгейінің экологиялық білімдерін синтездеуге 

негізделген базалық. Зерттеу нысаны - «қоғам-табиғат» жүйесі және онда болып жатқан 

процестер. Қоғамның табиғи ортаға әсерінің планеталық, ғаламдық сипатына, қоғамның 

табиғи ортаға, биосфераға енгізетін өзгерістеріне назар аударылады. 

Екінші модуль. Бұл деңгейде зерттелетін материал табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдалануға арналған және белгілі бір аймақтағы экологиялық жағдайды түсіну, жағдайды 

жақсарту үшін экологиялық негізделген шешімдер қабылдау және болашақ азаматты қоршаған 

әлемге құрметпен қарауға даярлау қабілеттерін басшылыққа алады. 

Үшінші модуль кәсіби экологиялық білімді қамтиды. Осы деңгейді білу маманның 

жұмысқа деген жауапкершілік қатынасын қалыптастыруға ықпал етеді. Экологиялық білім 

берудің әдістері мен құралдарын таңдау ғылыми білімнің тұжырымдамалық құрамымен және 

сабақ барысында қарастырылатын экологиялық мәселелердің сипаттамаларымен анықталады. 

Бейресми оқыту нәтижесінде алынған білім жүйесі (бұқаралық ақпарат құралдарын 

пайдалану, әдебиеттерді оқу, табиғатқа экскурсиялар, экскурсияларға, кештерге, көрмелерге 

бару және табиғатты қорғаудың әр түрлі ұйымдарының жұмысына қатысу), оқушылардың 

экологиялық сауатты тұлғасын қалыптастырудың негізін қалауға мүмкіндік береді. Сонымен 

бірге зерттеу объектісі болып қоғамдық дамудың әсерінен болатын ғаламдық планеталық 

сипаттағы процестер табылады. 

Адамның табиғатқа экологиялық тұрғыдан қатынасы табиғат жағынан экологиялық 

таза мәдениеттің көптеген дәстүрлі түрлерін қалпына келтірумен байланысты, бұл 

экологиялық бірлестіктер, клубтар, қоғамдық ұйымдар құруда көрінеді. 

Қоғамдық қозғалыс пен бұқаралық ақпарат құралдарының экологиялық мәселеге деген 

қызығушылығын оятып, қоршаған ортаны қорғауға бағытталған іс-әрекетке көпшілікті 

итермелеуге деген ізгі ниеті тек келе жатқан экологиялық апат туралы білуге ықпал етті. Бірақ 

экология саласындағы ғылымның жетістіктері, заңгерлердің табиғатты қорғау заңдарын құру 

қызметі әлі күнге дейін халыққа аз таныс. Табиғаттағы өз орны мен рөлін білетін субъектілерге 

айналмай, азаматтар қоршаған ортаны басқару процесінде өздерінің құқықтары мен 

міндеттерін білмейді және, әдетте, табиғи орта жағдайы мен қоғамдағы моральдық климат 

арасындағы тікелей байланысты сезінбейді. Нәтижесінде қоршаған ортаны басқарудың 

моральдық аспектісі қоғамдық сананың перифериясында болды. 
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Демек, қоршаған ортаны қорғау және оның адамдарға зиянды әсерін болдырмау 

мәселелерінде кәсіби маңызды білім мен дағдыларды қалыптастыруды қамтамасыз ететін 

оқытудың формалық әдістерін қолдану қажеттілігі айқын болады. Имитациялық және рөлдік 

ойындар кеңінен қолданылады. 

Имитациялық ойын экологиялық мәселенің күрделі табиғаты туралы түсінік беруге 

тырысады. Экологиялық білім берудегі ойын жағдайы әр түрлі экологиялық факторларды және 

құндылықтарды, қызығушылықтарды, мінез-құлық модельдерін, қоғамның нақты 

өкілдіктерінің стереотиптерін (экономикалық және өндірістік қайраткерлер, ғалымдар, 

мемлекеттік қызметкерлер, әр түрлі аймақтардың тұрғындары) ескере алады, олардың қызметі 

себеп бола алады.  

Шынында да, оқу үдерісінде рөлдік және имитациялық ойындарды пайдалану 

экологиялық білім беру шеңберінде алынған білімді тереңдетуге ықпал етеді, белсенді 

қатынасты дамытады, шұғыл қажет болатын құмарлық пен жеке қызығушылықтың өсуіне 

ықпал етеді, сонымен қатар пәнаралық байланысты кеңінен енгізуге ықпал етеді. 

Мегаэкология табиғатты ұтымды пайдалану және экологиялық бағдарламалау 

саласындағы ойлаудың және адамның іс-әрекетінің жаңа түрі екенін түсінуге негізделген, ел 

тұрғындарына экологиялық білім берудің күрделілігінің ауқымы, оның стратегиясын таңдау 

қиындықтары айқын бола бастайды. Жаһандық мәселелердің сындарлы шешімін табу үшін 

көрегендік пен адамдардың өз қоғамын құруға белсенді қатысуына негізделген «инновациялық 

оқытуды» енгізу қажет. 

Физика курсын оқыту үдерісіндебілімалушыларға жер бетіндегі және ауа транспортын 

мысалға ала отырып, двигительдегі отынның жану кезінде бөлінетін уландырғыш заттардың 

бөлінуі сияқты жағымсыз құбылыстармен таныстыра отырып, осы қарқынмен өркендеп келе 

жатқан техникаларды дұрыс пайдалана алмау қоршаған ортаның қолайсыз өзгеруіне, 

табиғаттың тепе-теңдігі бұзылуына соқтыратындығын түсіндіреміз. 

Физика курсы бойынша Броундық қозғалысты қарастырғанда судың және 

атмосфераның ластануы, газ тәрізді сұйық және қатты денелердің құрылымы, судың 

биосферадағы рөлі, жылулық тепе-теңдік, температурада - планетаның жылулық режимін 

түсіндіреміз. 

Газдарды техникада қолдану- атмосфераның ластануына оқушылардың назарын 

аударамыз. Бұл жылу, электр орталықтарының немесе завод моржасынан шыққан 

көмірқышқыл тотығын, көмірқышқыл сутегімен азот тотығын т.б. зиянды улы газдардың 

молекулалардың қозғалысы арқылы ортаны ластаумен қатар, азот, калий, фосфор 

элементтерінің көбеюі субетіне түсіп оның ластануына өзәсерін тигізетіндігін айтып 

түсіндіреміз. Ластанған суды біздің пайдалануымыз арқылы түрлі жұқпалы аурулардың 

қозуына әкеп соқтыруына назар аударамыз. 

Қысым тақырыбын өткенде білімалушыларға ауаның құрамында 21% оттегі,78% азот, 

0,94% инертті газдар, 0,02-0,04% көмірқышқыл газы және басқада қоспалардантұратынын 

естеріне салып, ауада газ қоспалары бар екендігін айтамыз. 

Ауаны ластайтын еңнегізгі заттар (шаң, тозаң) түзілуінің негізгі себебі: метосферадағы 

органикалық заттардың тозаңы.Термодинамиканың Ізаңы тақырыбында- жылулық 

құбылыстар және табиғатты қорғау.Ауаның ылғалдылығы- гидросфераның биосферадағы 

мәні. Сұйықтың беттік керілуі- беттің керілу күштерінің қоспаларының өзгеруі және бұл 

құбылыстың тірі ағзаларға әсері. Өндірістік суларды тазарту капиллярлық құбылыстардың 

табиғаттағы рөлі туралы айтылады. 

Суды ластайтын көптеген факторлар бар. Олар: өзенге, көлге кететін өндіріс 

қалдықтары, тамақ өнеркәсібі мен күнделікті тұрмыста пайда болатын қалдықтарды қалай 
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болса солай суға ағызу. Мысалы: жазғытұрым кездері адамдардың машиналарын теңіз 

жағасына апарып жууы, ал оның бір жағында адамдар суға түсіп жатады. 

Тізбек бөлігіндегіОм заңы - электр тогының тірі ағзаға әсері, сұйықтардағы электр тоғы 

- электролизді газ тәрізді қалдықтардың атмосфераның ластануына әсері, Лоренц күші- жердің 

радиация белдеулерінің пайда болуы, поляр шұғыласы туралы түсіндіреміз. 

Еріксіз тербелістер. Резонанс- дірілдер. Олардың тірі ағзаларға әсері.Электр қуатын 

өндіру, электромагниттік ластануданайналаны қорғау, қышқылды жаңбырлар, су 

қоймаларының ауа райына әсер етуі, топырақтың ластануы. Дыбыс толқындар - шудың зияны, 

электромагниттік өріс әсерінен электромагниттік ластану туралы түсіндіреміз. 

Фотомерлер-жарық режимі, оның адам денсаулығына әсері. Жарықтың шағылу заңы-

күн сәулесі энергияның шағылысуы. Жарық интерференциясы - айналадағы ортаның мұнай 

өнімдерімен ластануы. Инфрақызыл, ультракүлгін сәулелердің жер бетіне, өсімдіктерге 

зиянды әсері. Күн сәулесінің жылуы. Табиғи радиоактивтіліктің ашылуы - радиоактивтік 

ластануды түсіндіреміз. 

Табиғат заңдарын негізге ала отырып, кейбір физикалық құбылыстардың пайдасы 

туралы ғана емес, адамның өндірістік әрекеті нәтижесінде туындайтын теріс әсері туралы да 

айтылуы тиіс. 

Физика курсының рөлі тек қоршаған ортамен байланысты мәселелерді қарастырумен 

шектелмейді, экологиялық білімнің жүзеге асуы білім алушылардың табиғатқа деген жауапты 

қатынасын, экологиялық мәдениетін қалыптастыруға үлкен үлес қосады [4]. 

Мектеп оқушыларына экологиялық білім беру және болашақ мамандарды кәсіби 

экологиялық даярлау, сөзсіз, өте маңызды орын алады және экологиялық сана мен 

экологиялық мәдениетті қалыптастыру процесінде ерекше рөл атқарады. Экология 

объектісінің ерекшелігі, бір уақытта материя ағзасының әр түрлі деңгейлерін қамтитын 

құбылыстарды қарастыруды болжайды, оны проблемалық түрде пәнаралық етеді. Пәнаралық 

байланысты биоэкология, геоэкология, ғаламдық экология, адам экологиясы, қала экологиясы, 

табиғатты пайдалануды басқару курстары арқылы жүзеге асыруға болады. Тізімделген 

курстардың әрқайсысының өзіндік мазмұндық ерекшеліктері болуы керек. 

Сонымен, білім алушылардың экологиялық тәрбиесі қоршаған ортаны зерттеуден, оның 

проблемаларын шешуден тұрады, бұл оның органикалық қажеттілігі туралы адамдардың 

табиғи өмірлік көріністерін анықтайды. 
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ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ  
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Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада өскелең ұрпақтың тұлғасына тән құқықтық-адамгершілік санасын 

қалыптастырудың маңыздылығы, адамдардың сезіміне, санасына, көзқарастарына әсер ету 

әдістері, азаматтардың экологиялық салауаттылығы, экологиялық мәдениет негiздерiн 

қалыптастыру мақсатында экологиялық бiлiм, қоршаған ортаның, табиғи ресурстардың жай-

күйi, экологиялық қауiпсiздiк, экологиялық білім беру және тәрбие мәселелері қамтылған. 

Түйінді сөздер: эстетика, аэрозоль, конвенция, аспекті, стандарт, технология. 

 

Қазіргі кезде экологиялық білім беру және тәрбие мәселелері жалпы тәрбие беру мен 

білім жүйелері дамуының өзекті бағыттарының бірі болып саналады. Экологиялық білімсіз 

қоғамдық экологиялық сана құруы мүмкін емес. 

Экологиялық бiлiм беру - жеке адамның қоршаған ортаның жай-күйi үшiн экологиялық 

жауапкершiлiгiн қамтамасыз ететiн бiлiм мен дағды жүйесiн, құндылық бағдарларды 

қалыптастыру, имандылық-эстетикалық қатынастарды қалыптастыруға бағытталған, жеке 

адамды тәрбиелеудiң, оқытудың, оның өз бiлiмiн көтеруiнiң және дамуының үздiксiз процесiн 

білдіреді.  

Экологиялық бiлiм беру мен ағартудың мақсаты орнықты даму принциптерiне 

негiзделген азаматтардың белсендi өмiрлiк ұстанымын және қоғамдағы экологиялық 

мәдениеттi қалыптастыру болып табылады. 

Қазақстан Республикасындағы экологиялық бiлiм беру, экологиялық ағарту және 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы мамандардың бiлiктiлiгiн арттыру орнықты дамуға 

арналған бiлiм жүйесiнiң бiр бөлiгi ретiнде дамиды. 

Экологиялық ағарту iсi - қоғамда экологиялық мәдениет негiздерiн қалыптастыру 

мақсатында экологиялық бiлiм, қоршаған ортаның, табиғи ресурстардың жай-күйi, 

экологиялық қауiпсiздiк туралы ақпарат тарату болып саналады.  

Экологиялық тәрбие дегеніміз бұл адамдардың сезіміне, санасына, көзқарастарына әсер 

ету әдістері ретінде көрініс табады. Ол азаматтардың саналық деңгейінің артуына, табиғатқа 

қарым қатынасының өзгеруіне, табиғат ресурстарына ұқыптылықпен, үнемшілікпен қарауға, 

оның жайкүйіне жаны ашып қарауға, табиғи ортада өзін өнегелі ұстауға әсер етеді.  

Экологиялық тәрбие қоғамдық өмірдің барлық салаларын қамтып бірнеше деңгейлерде 

жүргізілуі керек. Жеке тұлғаның түзілуі негізінен отбасында жүреді. Сондықтан ата-ана 

баланың қоғамдағы негізгі мінез құлық нормаларымен қатар, экологиялық мәдениеттің де 

негіздерін үйрете бастауы керек.  

Көбіне, балалардың экологиялық білімділігі ата-аналарының деңгейінен әлдеқайда 

жоғары. Ата-аналары мен балалары өздерінің зерттеулерінің нәтижелері бойынша, қоршаған 

ортаға ешқандай жамандық жасамай ақ тіршілік ортасына белгілі бір дәрежеде зиян тигізіп 

жатқанымызды байқауға болады: қайта қалпына келмейтін табиғи ресурстарды ондысолды 

шашудамыз, суды, ауаны ластаудамыз, көптеген тұрмыстық қоқыстарды шығарып жатырмыз. 

Табиғатты қорғауды өз үйіңнен бастауға болады, яғни суды үнемдеп жұмсау, оның ластануын 

төмендету, озон бұзатын заттары жоқ аэрозольдарды қолдану және тағы басқалар. Сөйтіп 

экологиялық мәдениеттің басы отбасында түзіле бастайды [1].  
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Одан кейінгі экологиялық тәрбиенің қалыптасуы қоғамның қатысуымен болуы керек. 

Бұл көбіне елдің басшыларына, олардың экологиялық мәдениетінің деңгейіне, қоршаған 

табиғи ортаны қорғау мақсаттарына қаншалықты көңіл бөлініп жатқанына байланысты. 

Экологиялық тәрбие беруді әртүрлі жолдармен жүргізуге болады. Бұл жерде баспасөз 

ақпарат құралдарының және қоғамдық экологиялық ұйымдардың ролі зор. Баспасөз ақпарат 

құралдарының бірінші болып экологиялық қолайсыз жағдайлар туралы дабыл қағып халықты 

құлағдар етіп отыруы керек. Осының арқасында халықтың экологиялық сана сезімі өсіп, 

көтеріледі. Экологиялық тәрбие экологиялық білім берумен толықтырылады. 

Экологиялық білім беру - балабақша, орта мектеп, лицей, гимназия, колледждерде, 

жоғарғы оқу орындарында үздіксіз экологиялық білім беру жүйесін жетілдіру мен 

ұйымдастырудың мемлекеттік жүйесі болып саналады. 

Экологиялық білім беру - бұл табиғатты пайдаланудың дайындау, іргелі негіздері 

ретінде жалпы экологияның теориясы мен практикасын игеруге бағытталған оқыту жүйесі. Ол 

табиғатты қорғаудың теориясы мен практикасын игеруге бағытталған оқыту жүйесі - 

табиғатты қорғау білімімен тығыз байланысты. 

Экологиялық білім - қоршаған ортаны қорғау үшін қажетті білімді, әдетті, ептілікті, 

икемдікті қамтиды. Ол кәсіби мамандарды дайындауға ықпал етіп, кадрларға білім беру, 

оларды дайындау жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Заңдар бойынша экологиялық 

тәрбие мен білім берудің бәріне ортақ кшендік және үздіксіз болуы қарастырылған. 

Бәріне ортақ қағидасы бойынша экологиялық тәрбие мен білім беру қоғамның барлық 

мүшесін қамтуы керек. Экологиялық пәндерді оқыту жоғары оқу орындарының барлығында 

жүргізілуі керек. Алайда, жоғарыда айтылғандай, экологиялық ағарту жұмысы тек оқытумен 

ғана шектелмеу керек, бұл жерде баспасөз ақпарат құралдарының, қоғамдық экологиялық 

ұйымдардың да ролі зор. 

Экологиялық тәрбие мен білім берудің кешендік қағидасы бойынша, әртүрлі екі 

процестің ғылыми негізделген әдістемелік талаптарды ескере отырып адамдардың санасына 

бірлесіп кешенді әсер ету. 

Үздіксіз қағидасы, азаматтардың, мамандардың, басшылардың кәсіби жұмысы 

барысында қоршаған ортаға, адамдар денсаулығына жағымсыз әсер етуіне байланысты 

экологиялық тәрбие және білім беру жүйесі бойынша өздерінің біліктілігін көтерудің құқығы 

мен міндеттерін білдіреді. 

Сонымен, экологиялық тәрбие мен білім берудің негізгі мақсаты - қоғамдық сананы 

экологизациялау болып табылады. Экология міндеті - адамның тіршілік барысында 

қалыптасатын рухани ортасын сақтау. Ол өз кезегінде өмірдегі қоғамдық мәселелермен қатар, 

өзі тіршілік ететін ортаны басқаруды да белсенді, көрегендікпен шеше алатын жеке тұлғаның 

дамуына ықпал ету [2]. 

Экологиялық ақпараттар алуға және қоршаған ортаны қорғау саласында шешімдер 

қабылдауға қоғамның қатысуы бойынша Қазақстан қол қойған Орхус Конвенциясы халықтың 

экологиялық саясатқа қатысуына үлкен жол ашады.  

Қазіргі таңда экологиялық дайындықтан өткен тәрбиешілердің жеткіліксіз болуына 

және оқу құралдары мен бағдарламалардың болмауына байланысты көптеген балалар 

экологиялық тәрбие беру жүйесінен шет қалып отыр. Республика мектептерінде экология 

сабақтары жүйелі түрде өткізілмейді. Оқу процесінде пайдаланатын экология пәні бойынша 

оқулықтар мен оқу құралдары ескірген, қазіргі таңдағы Қазақстандағы  экологиялық 

мәселелердің ерекшеліктерін көрсете алмайды. Осы күнге дейін елімізде экологиялық білім 

берудің біртұтас бағдарламасы және экологиялық арнайы мектептер, гимназиялар, лицейлер 

жоқ деп айтуға болады [3]. 
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Жоғары оқу орындарында экологиялық білім беру біршама кәсіби деңгейде жүргізіледі. 

Қазіргі кезде Қазақстанның көптеген жоғары оқу орындарында экологиялық пәндері бар 

факультеттер бар. Айта кетерлігі,  халықаралық талаптар бойынша эколог-мамандарды 

даярлауда тек жетекші университеттер ғана есепке алынады. 

Қоршаған ортаны қорғау туралы, ерекше қорғалатын аймақтар туралы заңдар, қажетті 

нормативтік құқықтық базалар, экономикалық механизмдер болғанымен іс жүзінде ол заңдар, 

ережелер өз дәрежесінде жұмыс істемей жатыр. Мұның бір себебі, азаматтардың экологиялық 

мәдениеті деңгейінің төмендігі. 

Экологиялық мәдениет бұл азаматтардың экологиялық салауаттылығы, ақпараттармен 

хабардар болуы, табиғатты тиімді пайдаланудың нормаларын күнделікті орындау белсенділігі 

мен сенімділігі ретінде көрініс табады [4]. 

Экологиялық ағарту iсi - қоғамда экологиялық мәдениет негiздерiн қалыптастыру 

мақсатында экологиялық бiлiм, қоршаған ортаның, табиғи ресурстардың жай-күйi, 

экологиялық қауiпсiздiк туралы ақпарат тарату болып табылады.  

Экологиялық бiлiм беру мен ағарту, мамандардың бiлiктiлiгiн арттыру саласындағы 

негiзгi мiндеттер:  

• экологиялық бiлiм берудiң мазмұнын өзектi ету, бiлiм беру ұйымдарын қазiргi 

заманғы оқу-әдiстемелiк материалдармен қамтамасыз ету, оқытушы кадрлардың бiлiктiлiгiн 

арттыру арқылы экологиялық бiлiм берудiң сапасын жақсартуды; 

• қоғам мен отбасында экологиялық ағарту жөнiндегi ұйымдастыру негiздерiн, 

бағдарламалар мен iс-шараларды дамытуды; 

• қоршаған ортаны қорғау саласындағы мiндеттердi iске асыру үшiн кәсiби 

кадрлар даярлауды қамтиды. 

Экологиялық бiлiм беру және ағарту, мамандардың бiлiктiлiгiн арттыру саласындағы 

қызметтi мемлекеттiк органдар, бiлiм беру, мәдениет және ғылым ұйымдары, табиғат қорғау 

мекемелерi, табиғат пайдаланушылар, қоғамдық бiрлестiктер, жекелеген жетекшi педагогтар 

мен ғалымдар ұйымдастырады және жүзеге асырады. 

Қоғам мен отбасында экологиялық ағартуды ұйымдастыруды оқу-әдiстемелiк және 

ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз етуде сектораралық ынтымақтасу мен ведомствоаралық өзара 

iс-қимыл жасау, бiлiктiлiктi арттыру мен қайта даярлау мақсатында бiлiм беру, ғылым 

ұйымдары мен қоғамдық бiрлестiктер жанынан өңiрлiк кеңестер (орталықтар) құрылады. 

Үздiксiз және кешендi экологиялық бiлiм беру жүйесi бiлiм берудiң барлық деңгейлерiн 

қамтиды.  

Бiлiм беру ұйымдарындағы экологиялық бiлiм беру мамандандырылған және 

пәнаралық бiлiм беру бағдарламаларын iске асыру, сондай-ақ экологиялық аспектiлердi қазiргi 

оқу пәндерiне кiрiктiру арқылы жүзеге асырылады. 

Табиғат қорғау мен табиғат байлықтарына ұқыптылықпен қарауға белсендi азаматтық 

ұстанымды тәрбиелеу бiлiм беру ұйымдарындағы тәрбиенiң басым мiндеттерiнiң бiрi ретiнде 

танылады. 

Сонымен қатар жеке тұлғалар мен қоғамдық бірлестіктердің қоршаған ортаны қорғау 

саласында өз қызметін жүзеге асыру кезінде экологиялық бағдарламаларды әзірлеуге, 

насихаттауға, экологиялық бiлiм беру мен ағарту жұмыстарын орындауға, қоршаған ортаны 

қорғау саласында ғылыми зерттеулер жүргiзуге, мемлекеттiк органдар мен ұйымдардан 

уақтылы, толық және дұрыс экологиялық ақпарат алуға, қоршаған ортаны қорғау саласында 

мемлекеттiк органдармен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтасуға және өзара iс-қимыл 

жасауға, олармен келiсiмдер жасауға, олар үшiн шарттар бойынша Қазақстан Республикасы 

заңнамасында көзделген белгiлi бiр жұмыстарды орындауға, қоршаған ортаны қорғау 

мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық актiлер жобаларын әзiрлеу кезеңiнде оларды 
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талқылауға қатысуға және әзiрлеушiлерге өз ескертпелерiн ұсынуға, қоршаған ортаға 

байланысты жоспарлар мен бағдарламаларды дайындау процесiне қатысуға құқылы болып 

саналады.  

Экологиялық білім берумен қатар экологиялық ғылыми зерттеулерді жүргізу қажеттігі 

туындайды. Экологиялық ғылыми зерттеулер қоршаған ортаны қорғауды ғылыми тұрғыдан 

қамтамасыз ету, табиғи экологиялық жүйелердi жақсарту, қалпына келтiру, орнықты жұмыс 

iстеуiн қамтамасыз ету жөнiндегi ғылыми негiзделген iс-шараларды әзiрлеу, табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдалану мен молайту, Қазақстан Республикасының экологиялық 

қауiпсiздiгi мен әлеуметтiк, экономикалық және экологиялық теңгерiмдi дамуын қамтамасыз 

ету мақсатында жүргiзiледi.  

Мемлекеттiк жалпыға бiрдей мiндеттi бiлiм беру стандарттары мен қоршаған ортаны 

қорғау және табиғат пайдалану саласындағы мамандықтар бойынша кәсiби бiлiм берудiң 

үлгiлiк оқу бағдарламаларын Қазақстан Республикасының бiлiм беру саласындағы орталық 

атқарушы органы қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органмен келiсе отырып 

бекiтедi. 

Мемлекет мынадай басым бағыттар бойынша: 

1) Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуi үшiн бiлiм беру саласында ұзақ 

мерзiмдi iс-қимыл жоспарын айқындау; 

2) экологиялық бiлiм беру мен ағартудың оқу-әдiстемелiк және ғылыми-әдiстемелiк 

негiздерiн жетiлдiру; 

3) қоршаған ортаны қорғау саласында бiлiктi мамандар даярлау; 

4) экологиялық бiлiм беру мен ағарту жөнiндегi оқу және әдiстемелiк материалдардың 

қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ету; 

5) қоғам мен отбасында экологиялық ағарту жөнiндегi бағдарламаларды және iс-

шараларды жүзеге асыратын ұйымдарды дамытуға жәрдемдесу жөнiнде экологиялық бiлiм 

беру мен ағартуды қолдауды жүзеге асырады. 

Мемлекеттiк қолдау шаралары: бiлiм беру ұйымдарындағы экологиялық бiлiм берудi 

(экологиялық бiлiм беру мен ағарту, мамандардың бiлiктiлiгiн арттыру жөнiндегi оқу-

әдiстемелiк жұмыстар мен iс-шараларды) әртүрлi мемлекеттiк, салалық және өңiрлiк 

бағдарламалар шеңберiнде қаржыландыруды; мемлекеттiк органдардың мамандар даярлауға 

мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын қалыптастыруға белсене қатысуын; орнықты даму үшiн 

бiлiм беру саласындағы ғылыми зерттеулерге мемлекеттiк тапсырыс берудi; экологиялық бiлiм 

беру мен ағарту саласындағы қызметтi жүзеге асыратын қоғамдық бiрлестiктерге мемлекеттiк 

әлеуметтiк тапсырыс берудi; қоршаған ортаны қорғау саласындағы бағдарламалар шеңберiнде 

экологиялық бiлiм беру мен ағарту, кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру мен қайта даярлау 

жөнiндегi қажеттi iс-шараларды қамтамасыз етудi қамтиды.  
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМЫ 

ПӘНДЕРІНІҢ РӨЛІ 

 

Сағындықова Э.У. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Экологиялық білім парадигмасының ауысуы жалпы бағдардың «қоршаған 

орта туралы білімнен қоршаған ортаға арналған білімге» ауысуымен түсіндіріледі.Жаңа білім 

беру мақсатына қол жеткізу білім беру стандарттарына кең спектрлі мамандықтардың 

(гуманитарлық, экономикалық, инженерлік-техникалық, медициналық және т.б.) 

бағдарламаларына ұзақ уақыттық дамыту идеяларын қамтамасыздандыру мен қолдауға 

бағытталған экологиялық білімді ендіру болып табылады. 

Түйінді сөздер: циклды,ортақ болашақ, адам-биосфера, қоршаған орта сапасы, 

экологиялық факторлар, педагогика. 

 

Ғылыми зерттеулерде экологиялық білім тұрғысындағы бірқатар проблемалар шешімін 

тапқандығын байқауға болады: оқушыларға экологиялық білім беруге болашақ биология пәні 

мұғалімінің кәсіптік даярлығын қалыптастыру; оқудан тыс іс-әрекеттер арқылы экологиялық 

тәрбие беру бойынша жұмысқа мұғалімнің кәсіптік даярлығын қалыптастыру; аудиториядан 

тыс жұмыстар, педагогикалық практика, педагогикалық цикл пәндері бойынша оқу сабақтары 

процесінде оқушыларға экологиялық тәрбие беруге педагогикалық жоғары оқу орындары 

студенттері даярлығының мазмұны мен әдістері; бастауыш сынып оқушыларына экологиялық 

тәрбие беруге студенттерді даярлау; оқушыларға экологиялық білім және тәрбие беру факторы 

ретінде пәнаралық байланыстар және т.б. 

ХХ ғасырдың 90 жылдарының басына қарай экологиялық білімнің тұжырымдамалық 

мәселелерін зерттеу барысында ғылыми білімдердің белгілі бір қоры жинақталды. 

Экологиялық білім жүйесіндегі жаратылыстану циклы жеке оқу пәндерінің рөлі 

белгіленді және нақтыланды: 

- экологиялық білімге және табиғатқа құндылық қарым-қатынастарды дамыту мен 

тәрбиелеудің өзара байланысының ерекшеліктері анықталды; 

- нақты бір білім беру деңгейі аумағында қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

жұмыстың мақсаты, мазмұны, формасы мен әдістері негізделген экологиялық білімнің 

әдістемелік бағыттары белгіленді және қай тұрғыдан қарастыру тиістігі нақтыланды; 

- экологиялық білімдерді кіріктіру жолдары негізделді: ішкі циклдық (биология, 

география, физика және химия білімдерінің кірігуі) және жаратылыстану мен гуманитарлық 

пәндердің кірігуінің белгілі бір деңгейін қамтамасыздандыруға  мүмкіндігі бар цикларалық 

(жалпылау курстарын) курстары құрылды; 

- болашақ маманның экологиялық мәдениетінің құрамдас бір бөлігі ретінде 

экологиялық сана мен экологиялық ойлау көкейкесті проблемаға айналды. 

Е.С.Сластенинаның «Мұғалімдер даярлығындағы экологиялық білім» атты 

монографиясы жалпы сипатта орындалған. Онда мұғалімнің экологиялық білім мен тәрбие 

беру бойынша іс-әрекетіне біртұтас педагогикалық процесті қамтамсыздандыратын жүйелі 

талдау жасалған. Бұдан басқа да болашақ мұғалімдердің экологиялық білім мазмұнынын 

құрастырудағы жалпы проблемалар қарастырылған, ол бойынша жүйелі  көзқарастар 

ұсынылған еңбектер де жоқ емес.  
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Осы еңбектерде зерттеуші ғалымдар болашақ мұғалімдердің экологиялық білімін 

сипаттайтын проблемалар кешенін белгіледі: 

- педагогикалық жоғары оқу орындарындағы студенттерге экологиялық білім және 

тәрбие беру енжарлы, ақпараттық сипатқа ие. Студенттер экологияның аумақты мәселелерімен 

әлемнің және ондағы адамның орны туралы түсініктерінсіз танысады; 

- болашақ мұғалімдердің экологиялық-педагогикалық даярлық процесі орта 

мектептерде экологиялық білім беру мақсаттарына толық бағытталмаған, экологиялық білім 

беру құралдары мен әдістері шеңберінде экологиялық ойлау мен экологиялық сананы, 

табиғатты пайдаланудың негізгі құзырын қалыптастыруға бағытталған белсенді іс-әрекет 

амалдары жетіспейді; 

- мұғалімдердің қолда бар білім мазмұнына қарағанда әр түрлі пәндердегі экологиялық 

мәселелер мазмұны әр түрлі негізде жасалуына байланысты болашақ мұғалімдерді 

оқушыларға экологиялық тәрбие беруге даярлау мәселесі абстрактты теория жүзіне айналған. 

Соның нәтижесінде мұғалім кәсіптік тұрғыда тиісті экологиялық сипаттағы 

педагогикалық іс-әрекетін ұйымдастыра алмайды, өз пәніндегі материалдарды экологиялық 

білім мақсатында қолдануды жете түсінбейді, және оның фрагментарлық білімдері қазіргі 

аумақты проблемалардың өмірмен, қоршаған ортамен, әлеуметтік орта мен мектеп жасындағы 

балалардың сұраныстарымен және қызығушылықтарымен байланыстырылмайды.  

Ресей білім академиясының академигі И.Д.Зверевтің анықтауы бойынша  экологиялық 

білім дегеніміз «әлеуметтік табиғи ортаның жағдайына және оны жақсартуға жеке тұлғаның 

экологиялық жауапкершілігін қамтамасыздандыратын, эстетикалық және адамгершілік-

эстетикалық, құндылық қарым-қатынастарды, ғылыми және практикалық білім мен іскерлік 

жүйесін қалыптастыруға бағытталған тұлғаны оқыту,  тәрбиелеу мен дамытудың үздіксіз 

процесі». Сол себепті де экологиялық білім негізделген қандай да бір бағыт емес, бұл білім 

беру процесінің барлық мақсаты мен жаңа мәні – адамзаттық өркениетті сақтау мен дамытуды 

жалғастырушы бірден-бір таптырмас құрал болып табылады. 

Сонымен экологиялық білім мәселесі болашақ мектептің интеллектуалды, 

адамгершілікті, рухани негізін салушы,  біртұтас білім беру процесінің стратегиялық 

мақсаттары мен жетекші бағыттарын анықтаушы жүйе түзуші компоненті тұрғысында 

қарастырылуы тиіс. 

Тұрақты дамуға арналған білім негіздері қоршаған орта мен Біріккен ұлттар ұйымдарын 

дамыту жөніндегі Халықаралық комиссия дайындаған «Біздің ортақ болашағымыз» атты 

баяндамада берілді. Баяндамада қазіргі тұрақтылықтан қалыс қалған әлемдік қауымдастықты 

дамыту мен қоршаған ортаны ұштастыру міндеттері қойылды. Осы құжатқа сәйкес 

тұрақтылықты орнату үшін даму бүгінгі ұрпақ сұраныстарымен болашақ ұрпақтың өзінің 

келешектегі сұраныстарын қанағатандыра алуына  нұқсанын тигізбейтіндей тұрғыда 

сабақтастыра білуі тиіс.  

1992 жылы Рио-Жанейрода (Бразилия) өткізілген мемлекет пен үкімет басшыларының 

бас қосқан конференциясы тұрақты даму проблемасын жасаудағы маңызды кезеңдердің бірі 

болып табылды. Біріккен ұлттар ұйымының ұйымдастыруымен өткізілген осы конференция 

тұрақты даму үшін білімнің аса көкейкестілігін атап өтті және «Біздің ортақ болашағымыз» 

баяндамасында ұсынылған принциптердің дәлелділігін көрсетті. Осы Әлемдік кездесуден 

кейін тұрақты даму тұжырымдамасы экологиялық жағдайлардың тұғырығына біршама енген 

адамдардың өмірін жақсарту стратегиясы  ретінде кеңінен таралды. Кездесудің қорытынды 

құжаттарында белгіленген «ХХІ ғасырда өткізілетін шаралар» ғаламшарлық деңгейде тұрақты 

даму жетістіктеріне апарар жолдың бірінші қадамдары болып табылды.  

Ұлттық, аймақтық, жергілікті деңгейде өздерінің тұрақты дамуды 21 ғасырда жүзеге 

асырудың шаралары бағдарламаларын мемлекеттер, аймақтар, қалалар жасады. Осы процестің 
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логикалық жалғасы іспеттес болып 21 – шараларын оқу орындарына арнап жасау мен жүзеге 

асыру саналды. Бұл оқытушыларға қоғам алдында тұрған проблемалардың барлық жиынтығын 

қамтитын пәнаралық оқу курстарын жасау мен жалпы процесте өз орнын анықтауға, ал 

оқушыларға тұрақты даму принциптерін іс жүзінде меңгеруге мүмкіндік берді.   

Тұрақты дамуға арналған білімнің негізгі мақсаты - кең мағынада тез өзгеруге бейім іс-

әрекетке әлемдегі үздіксіз білім беру мен әлеуметтік-жауапкершіліктік даярлықты 

қамтамасыздандыратын мінез-құлықтар нормасын, мәдени және этикалық, идеологиялық-

адамгершіліктік принциптерді, көзқарастар жүйесін меңгерген, қоғамдық өмірдің жаңа 

құбылыстары мен процестерін түсінетін, жан-жақты білімді, әлеуметтік белсенді тұлғаны 

қалыптастыруға септігін тигізу.  

Тұрақты дамуға арналған білім: 

- қоршаған орта туралы және олардың жағдайлары туралы білімдерді таратуға 

көмектесу; 

- әлеуметтік, экономикалық, экологиялық білімдерді кешенділік тұрғысында жүзеге 

асыру мен қоршаған ортаны қорғау саласында шешімдер қабылдау бойынша өлшемдер, 

стандарттар, нұсқауларды ұсыну; 

- қоршаған табиғи ортаны сақтау барысында экономиканың даму мүмкіндіктерін 

көрсету; 

- табиғи мәдени мұраларға ұқыптылықпен қарауға тәрбиелеуге арналған әр түрлі 

халықтардың экологиялық дәстүрлері мен экологиялық мақсатқа сәйкес шаруашылық амал-

жолдарының маңыздылығын жоғарылату; 

- студенттердің өзін-өзі көкейкестендіруге, өзін-өзі жүзеге асыруға, өзін-өзі дамытуға, 

жекелік тұрғыдан өсуіне ықпал  ету; 

- мәдени мұраларға, табиғатқа, адамдарға ұқыптылықпен қарым-қатынас пен азаматтық 

позициясының белсенділігін қалыптастыруға, сондай-ақ қоршаған ортаның жағдайы мен 

табиғат қорларын тиімді пайдалануға  жауапкершілікті, қазіргі адамдар  мен болашақта өмір 

сүретін ұрпақтардың қызығушылығы есепке алынатын   әлемнің  экологиялық-гумандық 

бағыты мен құндылық бағдарын қалыптастару үшін мүмкіндіктер жасау. 

Н.Ж.Дагбаеваның пікірінше экологиялық принциптерді жүзеге асыру шарттары 

қоғамның тұрақты дамуының белгісі ретінде: 

- табиғатты қорғау мақсатының тұлғаның әлеуметтік-экономикалық  даму мен 

қалыптасу проблемаларының ұлғаюын білдіретін экологиялық вектордан адамгершілікке 

көшу. Сондай-ақ бұл, егер табиғатты қорғау тұжырымдамасында білім беру процесінің 

мүмкіндіктері ғана пайдаланылса, мұнда қоршаған ортаға әсері бар барлық спектрдің – осы 

елді мекендейтін халықтың мәдени және этникалық дәстүрлерін де қолдануға мүмкіндік 

береді; 

- білім тұрғысынан қарастырудың құндылық тұрғысынан қарастыруға ауысуы, яғни 

мақсаттың өзгеруі, егер бірінші тұжырымдамада педагогикалық күш білімге түсірілсе, 

адамгершілік векторында күш экологиялық-этикалық позицияны қалыптастыруға 

бағытталған. Оқыту процесінде дәстүрлілік тұрғысынан оқу жоспарындағы жаратылыстану 

пәндерінің ғана емес барлық пәндердің мүмкіндіктері пайдаланылады. Қоршаған дүниені 

таныту процесі барысында студенттердің эмоциясы мен сезіміне сүйену де маңызды 

факторлардың бірі болып табылады. Қолда бар мәліметтерге қарағанда экологиялық білім тек 

қана оқушылардың білімдері мен ақпараттарына сәйкес хабарламаларға негізделетін болса 

тиімділігі аз болады. Сондықтан да  90 жылдардың басында экологиялық психология және 

экологиялық сана деп аталатын жаңа бағыттың қалыптасуы кездейсоқ емес. Экологиялық 

сананы дамыту бойынша психологиялық-педагогикалық тұрғыдағы ең басты шешім болып 

адамның табиғатқа қарым-қатынасының принципиалдық тұрғыдан өзгеруі табылады. 
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Сондықтан да табиғатпен практикалық өзара әрекеттегі мақсаттары мен белгілеулеріне сәйкес 

тұлғаның мотивациялық-сұраныс ортасы құрылуының механизмдері мен құралдарын іздеу 

айрықша маңызға ие; 

- оқытудың жабық жүйесінен экологиялық білім процесіне жергілікті барлық 

қауымдастықтар субъектілері (отбасы, әлеуметтік-мәдени, спорттық, медициналық мекемелер, 

жергілікті әкімшіліктер) қатысатын ашық жүйеге көшу. 

Айтылып өткендей, экологиялық білімді талдап түсіндіру тұрғысындағы әр түрлі 

зерттеулер жиынтығы оның негізгі функцияларын нақтылауға мүмкіндік береді: 

- қоршаған ортаны табиғат, технологиялық, әлеуметтік, мәдени және басқа да 

салалардың бірлігі ретінде қарастыру; 

- барлық жастағы топтарды қамту; 

- аса шиеленіскен экологиялық жағдайлардың шешімін табу; 

- қоршаған ортаның негізгі мәселелерін жергілікті, аймақтық, ұлттық және аумақты 

позиция тұрғысынан қарастыру; 

- экологиялық проблемаларды шешу барысындағы кооперация түрлерінің әр түрін 

дамыту; 

- экологиялық жағдайларды шешуге студенттердің белсенді қатысуына мүмкіндік 

жасау; 

- табиғатты қорғау іс-әрекеттерін болжау дағдыларын, ойлаудың шыншыл болуын 

дамыту; 

- қоршаған ортаны  эмоционалдық тұрғыдан  қабылдауын және оған құндылық қарым-

қатынасты дамыту. 

Экологиялық білім мазмұнындағы компоненттер екі блокқа бөлінеді:  

- табиғатты қорғау және оған ұқыптылықпен қарау идеялары арқылы тәрбиелеуді алдын 

ала анықтай алатын адамгершілік негіздер мен дүниетанымдық белгілеулер; 

- табиғи және антропогендік  экологиялық жүйенің жүзеге асырылуының жалпы 

заңдылықтарына қатысты болашақ мамандардың кәсіптік-экологиялық тұрғыдан жете 

біліктілігі. 

Америка ғалымы В.Берберт тұрақты қоғамдық дамуға қол жеткізу үшін экологиялық 

білімнің мынадай маңызды  жолдарын ұсынды: 

- тұрақтылықты білім өзгерісіне арналған тұжырымдама ретінде мойындау; 

- тұрақты өмір салтының бекітілуі барлық білім беру деңгейіндегі оқу 

бағдарламаларының мақсаты ретінде қарастырылуы үшін әрбір білім алушының экологиялық 

даярлығын негіздеу; 

- барлық пәндерді экологиялық мазмұнмен толықтыру; 

- экологиялық білім бойынша колледждер мен университеттердің мамандануларына 

арналған бағдарламалар құрастыру; 

- тұрақтылықтың ересектер білімі мен біліктілік көтеру жүйесіне арналған басты мақсат 

болып табылуы үшін, тұрақты даму тұжырымдамасын қоғамның әрбір мүшесі жете түсінуін 

дәолелдейтін азаматтық білімнің дами түсуіне ықпал ету;  

- адам мен қоршаған ортаның өзара әрекеті мәселелерін қарастыратын, экологиялық 

және мәдени проблемалардың кең салалары тұрғысындағы зерттеулерді күшейту; 

- ұлттық және халықаралық деңгейдегі экологиялық білімді дамыту арқылы білім 

реформасының қатысын белгілеу. 

Болашақ маманның экологиялық-кәсіби даярлығы оқу іс-әрекеттерінің экологиялық 

білім мазмұнының ерекшеліктерінен туындайтын кірістірілген және пәнаралық формаларды 

талап етеді. Студенттердің оқу іс-әрекетіндегі білімдерді пәнаралық кірістіру жолдарының бірі 
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болып болашақ мамандардың экологиялық білімінде, соның ішінде жобалық іс-әрекетті жүзеге 

асыруында белсенді оқыту әдістерін пайдалану саналады.  

Экологиялық білімнің әр түрлі аспекттері зерттеу пәні ретінде Қазақстандық 

ғалымдардың Н.Сарыбеков, М.Н.Сарыбеков, К.А.Сарманова, А.С.Бейсенова, А.Р.Көшенова, 

Ж.Ж.Жатқанбаев  және т.б. да назарынан тыс қалған жоқ. 

М.Н.Сарыбеков экологиялық білімді әлеуметтік-философиялық тұрғыда зерттеу 

барысында оның әдіснамалық негізі ретінде экологиялық философия, экологиялық 

психология, экологиялық педагогика сияқты ғылыми бағыттардың өзара байланысын 

негіздеді. Оның анықтауы бойынша экологиялық педагогика экологиялық білімнің мазмұны  

мен принциптерінің, әдістері мен формаларының өлшемдерін анықтайтын  педагогика 

ғылымының жаңа перспективалы әдіснамалық бағыты. Экология мен педагогиканың өзара 

қатынасын ғалымдар былайша  белгілейді: экология экологиялық дағдарыс жағдайларынан 

туындайтын жалпы проблеманы көрсетеді, осының негізінде экологиялық педагогика 

педагогикалық білімнің нақты мазмұнын құрайтын білім берудің әрбір сатысында меңгеруге 

қажетті білім, іскерлік, дағдылар көлемін анықтайды.  

К.А.Сарманованың пікірі бойынша экологиялық білім жоғары мектепте 3 түрлі жеке 

бағытта жүзеге асырылуы тиіс: 

1) тұлғаның экологиялық білімдерді меңгеру міндетіне мақсатты бағытталған 

дүниетанушылық бағыты; 

2) экологиялық саладағы кәсіптік іс-әрекеті сипатына сәйкес болашақ маманның 

экологиялық кәсібилігін  қалыптастыру бағыты; 

3) адам мен қоршаған ортаның өзара қарым-қатынастарына байланысты бірқатар 

міндеттерді шеше алуға мамандарды даярлау бағыты.  

К.А.Сарманова экологиялық жауапкершіліктің қалыптасуын тұлғалық сапа ретінде 

экологиялық іс-әрекет процесінде ғана жүзеге асады деп әділ көрсетеді. Өйткені 

жауапкершілікті қарым-қатынас пен мінез-құлық адамгершілікті құндылықтармен және 

сенімдермен түйіндес нақты іскерліктер жүйесінің ықпалымен пайда болады. Автор 

экологиялық шындық арқылы тәрбиелеудің маңызды принципі «Көлемді ойлау – жергілікті 

іске асыру» деп санайды. 

Біз К.А.Сарманованың жоғары мектептегі экологиялық білімнің тиімділігі бәрінен 

бұрын мақсаттар мен міндеттер бойынша жасалған  нақты жіктеуден талап етіледі делінген 

пікіріне қосыламыз.  
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ӘОЖ 502.91 

 

ОРТА МЕКТЕП ГЕОГРАФИЯ КУРСЫНДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

 

Жидебаева А.Е., Ибадуллаева Е. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Географияны оқытуда табиғаттың, халықтың және оның шаруашылық 

қызметтерінің өзара байланысы мен өзара әсеріне басты назар аударылады. Сондықтан оның 

мектеп оқушыларына геоэкологиялық білім мен тәрбие беруде мүмкіндігі 

қарастырылған.Экологиялық білім берудің мақсаты - қоршаған ортаға жауапкершілікпен 

қарауды қалыптастыру, олардың аумағын зерттеу және қорғау, табиғи ресурстарды қорғау 

және жаңарту бойынша белсенді жұмыс жасауды қажет етеді.  

Түйінді сөздер: Экологиялық білім, экологиялық мәдениет, интеграция, модельдеу. 

 

Экология - қазіргі заманның ең өзекті ғылымдарының бірі. Барған сайын күрделене 

түсетін әлемде адамзаттың өмір сүруіне және дамудың жаңа айналымының мүмкіндігіне үміт 

артылады. Бүгінгі таңда заманауи, білімді адамның маңызды міндеті қоршаған ортаның 

экологиялық жағдайына қамқорлық жасауы керек. ХХ ғасырдағы қарқынды индустриялық 

даму адамның табиғатқа әсерінің едәуір артқандығына әкелді. Бұл көбінесе өте жағымсыз 

сипатта болады. Міне, сондықтан қазіргі кезде экологиялық білім мен мектептегі оқушыларға 

білім беру мәселесі өткір болып тұр. 

Экология - ауқымды ұғым, ол қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдалануды бақылауды қамтиды. Біздің еліміздің жақын және алыс болашақта қандай 

болатындығы бізге байланысты. әр адам, қазір оның мамандығына қарамастан, экологиялық 

білімді және экологиялық мәдениетті болуы керек. 

Экологиялық мәдениет дегеніміз не? Экологиялық мәдениет дегеніміз - білім, білік, 

дағдылар жүйесі және табиғатқа қатысты қабылданған шешімдер үшін жауапкершілікті сезіну. 

Жеке тұлғаның экологиялық мәдениетінің негізгі компоненттері: экологиялық білім, 

экологиялық ойлау, экологиялық таза мінез-құлық және табиғатты сүю сезімі болуы керек. 

Егер мектепке дейінгі кезең экологиялық мәдениетті тәрбиелеугенегізделуі керек болса, онда 

мектеп жасында болашақта табиғи орта туралы ақылға қонымды шешім қабылдай алатын 

экологиялық сауатты адамдарды даярлауға керек. 

Жасөспірімдерді тәрбиелеуде жетекші рөлді экологиялық мәдениетті қалыптастыру 

процесін ұйымдастыратын мектеп алады, оған оқу және сыныптан тыс жұмыстар кіреді. 

Жалпы білім беретін мектептің міндеттерінің бірі - оқушыларды қоршаған географиялық 

шындыққа сай болуға дайындау [1]. 

Экологиялық білім берудің мақсаты - қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауды, 

олардың аймағын зерттеу мен қорғауда, табиғи ресурстарды қорғау мен жаңартуда белсенді 

жұмыс жасауды қалыптастыру. Бұл талаптар әр адамның мінез-құлқының нормаға айналуы 

үшін балалық шақтан табиғатты сақтау үшін жауапкершілік сезімін тәрбиелеу, табиғи ортаны 

сақтау мәселесін қабылдауда белсенді өмірлік ұстаным қалыптастыру қажет. 

Баланың табиғи ортаға қатынасы көбіне мектептегі экологиялық біліммен 

анықталады.Ол төменгі сыныптарда «Жаратылыстану», «Дүниетану» пәндерін оқудан 

басталады. Бұл курстар оқушылардың табиғаттағы қатынастар және олардың негізінде 

экологиялық дүниетаным мен мәдениеттің басталуы, қоршаған ортаға және олардың 
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денсаулығына жауапкершілікпен қарау туралы түсініктерін қалыптастыруды жалғастыруда. 

Мектептегі экологиялық білімді мақсатты, үйлестірілген және жүйелі түрде беру қабілетіне ие. 

Негізгі мектепте жұмыс «География», «Биология», «Химия», «Физика», «Тіршілік 

қауіпсіздігі» пәндері арқылы, сондай-ақ экологиялық мазмұн мен базалық пәндерді 

интеграциялау арқылы негізгі экологиялық білімді мектеп оқушыларына беруге бағытталған. 

Бұл кезеңде теориялық зерттеулер қоршаған ортаның жағдайын анықтауға және 

зерттеуге бағытталған бірқатар тәжірибелік жұмыстармен қатар жүреді.Сонымен бірге, бұл 

география, ғалымдардың пікірі бойынша, экологиялық проблемаларды әлемдік, аймақтық 

және жергілікті деңгейде зерттеуге және шешуге арналған іргелі ғылымдардың біріне 

айналғанын атап өткен жөн. Бүгінгі мектеп оқушылары - елдің болашақ азаматтары осы 

мәселелерді шешудің белсенді қатысушылары болуы керек. Ал мектеп ғылымнан, қоғамдық 

пікірден аулақ бола алмайды. Географияны оқытуда табиғаттың, халықтың және оның 

шаруашылық қызметтерінің өзара байланысы мен өзара әсеріне басты назар аударылады. 

Сондықтан оның мектеп оқушыларына геоэкологиялық білім мен тәрбие беруде мүмкіндігі 

бар. География оқу пәні ретінде қоршаған әлемдегі әлеуметтік-жауапты мінез-құлықты 

қалыптастыратын идеологиялық сипаттағы жалғыз мектеп пәні болып табылады. Экологиялық 

мәдениетті дамытудағы жетістік мектеп оқушылары қоршаған ортаны басқарудың негізгі 

ережелері мен экологиялық қауіп-қатерлер туралы нақты түсініктері болған жағдайда 

қамтамасыз етіледі. География курсы қоршаған ортаға бағытталғандығы, экологиялық 

мәселелердің ашылуының саны мен тереңдігі және оларды шешу жолдарын негіздеу бойынша 

басқа пәндердің курстарынан әлдеқайда жоғары. Онда геоэкология және табиғатты ұтымды 

пайдалану теориясында маңызды болып табылатын көптеген идеялар ұсынылған.  

Іс жүзінде география бағдарламасының барлық бөлімдерінде организм мен қоршаған 

ортаның өзара байланысы, организмге әр түрлі факторлардың әсері және оның белгілі бір өмір 

жағдайына бейімделуі сияқты экологиялық мәселелер көтеріледі[4]. 

География курсында экология негіздерін оқыту мен тәрбиелеуді 3 кезеңге бөлуге 

болады: I - бастауыш география курсы, 6-сынып - қоршаған ортаны басқару мәдениетін 

қалыптастыру, тірі табиғат объектілерімен қарым-қатынастың белгілі бір нормалары мен 

ережелерін игеру, мектеп оқушыларының Жер туралы негізгі түсініктерін бөлек бөліктерден - 

қабықшалардан (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера) тұратын тұтастық бірлігі 

ретінде қалыптастыру. Негізгі қызмет - нақты белгіленген заңдылықты игеру 

(«технологиялық» тұрғызылған репродукция). 

II - табиғат географиясы, 7-8 сыныптар - пәндік білім жүйесін, себеп-салдар 

байланыстарын анықтауға арналған зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Алған білімді таныс 

жағдайда белсенді қолдану қабілеттерін дамыту (салыстыру және жалпылау, себебін табу, 

салдарын болжау, қорытынды жасау). Қызметтің басым түрі - ғылыми зерттеу түрі бойынша 

жүйелі танымдық ізденіс. 

III - геоэконимка және геоэкология - 9, 10, 11 сыныптар. Бұл кезеңде жоғары сынып 

оқушылары жаңа білімді өз білімінің жүйесіне өз бетінше кіріктіре алады, шешудің жаңа 

жолдарын жобалайды, сонымен қатар оларды жоба, презентация, басылым түрінде ұсынады. 

Қоршаған ортаны басқару мәдениетін қалыптастыру бойынша жұмыстың негізгі бағыты - 

адамның табиғатқа араласуының салдарын модельдеу. 

Жетекші педагогикалық идея - географияны оқыту процесін ұйымдастырудың жүйелі 

әлеуметтік бағдарланған тәсілі негізінде екінші және үшінші деңгей студенттерінің 

экологиялық сауаттылығын арттыру. Сабақ барысында география мұғалімі оқушыларға 

сұрақтар қояды, оған жауап бере отырып, оқушылар негізгі экологиялық проблемаларды бөліп 

көрсетеді, қоршаған ортаға жағымды және жағымсыз әсерін анықтайды және кері әсерін шешу 

жолдарын қарастырады. 
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Экологиялық сауатты адам - бұл құзыретті және табиғатқа жауапкершілікпен қарайтын 

тұлға. Бір жағынан, бұл табиғаттың қалай жұмыс істейтінін білетін, табиғи ортаның жай-күйін 

бағалауды білетін, бағалау, бақылау және талдау әдістерін білетін, адамның экономикалық іс-

әрекетінің табиғи ортаға әсер ету себептерін түсінетін және ақыр аяғында салада 

теңдестірілген, ақылға қонымды шешімдер қабылдауға болатын білікті маман [3]. 

Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану.Бірақ табиғатта 

өз жұмысының объектісін ғана көретін жансыз әдепсіз маман оған қарапайым, бірақ білімді 

және өнегелі адамға қарағанда әлдеқайда айқын зиян келтіруі мүмкін. Демек, кәсіби 

дағдыларды дамыту жасөспірімдерде рухани құндылықтар жүйесін қалыптастырмай, адам 

табиғаттың патшасы емес, оның аз ғана бөлігі болатындығын түсінбей мүмкін емес. 

Мұнда оқу бағдарламасының вариативті бөлігінде өткізілетін тренингтер ерекше орын 

алады: экскурсиялар, жобалық іс-шаралар және элективті курстар. Атап айтқанда, элективті 

курстар негізгі пәндерді қолдауға, кеңейтуге және тереңдетуге арналған. Экологиялық 

тақырыптар бойынша элективті курстар қоршаған ортаны қорғау саласындағы жаңа білім 

алуға, қоршаған ортаны ұтымды басқару дағдыларын үйренуге мүмкіндік беріп, экологиялық 

проблемаларға деген қызығушылықты кеңейтуге ықпал етеді. 

Олардың мақсаты: - мектеп оқушыларының экология және табиғатты тиімді пайдалану 

саласындағы құзыреттілігін арттыру. 

- жоғары сынып оқушыларын қазіргі уақыттағы экологиялық және табиғатты 

қорғаудың проблемалары туралы адекватты түсінік пен түсінікке тәрбиелеу. 

- жаратылыстану циклінің пәндерін ғылыми білуге негізделген әлемнің біртұтас 

жүйелік картасын қалыптастыру. 

- табиғатты ұтымды пайдалану қағидаларын, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау 

тетіктерін зерттеу. 

- әр түрлі аумақтық-өндірістік кешендердің табиғи ортаға әсерінен туындайтын негізгі 

экологиялық проблемалармен және оларды нақты мысалдармен шешудің заманауи әдістерімен 

танысу [2]. Экологиялық мәдениетке ие адам қоршаған әлеммен: табиғатпен, басқа адамдармен 

және өзімен қарым-қатынаста үйлесімділікке жету қабілетімен ерекшеленеді. Мектеп жасында 

бұл дағды арнайы білімді игеру, эмоционалды сфераны және әлеуметтік және табиғи ортамен 

экологиялық тұрғыдан өзара әрекеттесудің практикалық дағдыларын дамыту арқылы 

қалыптасады. Білім беру саласында, адам қызметінің басқа салаларындағыдай, шығындар мен 

нәтижелер арасындағы уақыт аралығы ұзақ болатыны белгілі. Себебі, қазір сабақ беріп 

жатқанымыздай, эффект жақын арада байқалмайды. Сондықтан экологиялық білімнің негізі 

жас кезінен қалануы керек: бастауыш мектепте эмоционалды қабылдаудан бастап, орта 

мектептегі белсенді әрекеттерге дейін. 
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ФИЗИКА КУРСЫН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

 

Туркменбаев А.Б. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада қазақ жерінің қазіргі экологиялық ахуалы мемлекетіміздің 

көлемінен шығып, бүкіл әлемдік мәселеге айналуда. Атап айтқанда, Арал теңізінің аянышты 

халі, сынақ үшін жасалған ядролық жарылыстар және т.б. экологиялық апаттар тек Қазақстан 

халықтарын ғана емес, бүкіл дүние жүзінің халықтарын қатты алаңдатып отыр. Осындай 

экологиялық мәселелер тек қана еліміз тәуелсіздік алғаннан бастап, шешімін таба бастады. 

Түйінді сөздер: экологиялық ахуал, қоршаған орта, физикалық құбылыс, атмосфералық 

қысым.  

 

Жеріміздің экологиялық жағдайын Республикамыздың парламентінде қарастырып, 

«Экологиялық сараптама туралы», «Қоршаған ортаны қорғау туралы», «Ерекше қорғалатын 

аймақтар туралы» Заңдар қабылданды. «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заңның 15-ші 

тарауы «Қоршаған ортаны қорғау саласындағы экологиялық білім мен тәрбие беру, ғылыми 

зерттеулер» деп аталған, осы тарауға сәйкес қоршаған орта жағдайындағы жүйелі түрде 

тиянақты білім беру, бүкіл халықты қоршаған ортаны қорғауға тәрбиелеу және осы 

мәселелерді ғылыми тұрғыдан шешу мәселесі заң жүзінде жүзеге асатын болды. 

Осыған байланысты экологиялық білім беру мазмұны мен халықты табиғатты қорғауға 

тәрбиелеуге қатысты өткір мәселелер жалпыға бірдей білім беретін мектептер мен ұстаздар 

қауымының алдына нақты міндеттер қоюда. 

Бұл міндеттердің ең негізгілерінің бірі – жалпыға бірдей білім беретін мектептерде 

жаратылыстану пәндерін оқыту үрдісінде оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие беру.  

Мектепте оқытылатын жаратылыстану пәндерінің іргетасы ретінде физика пәнін алуға 

болады. Себебі, физика тек қана табиғатта өтіп жатқан құбылыстар мен процестерді оқитын 

пән емес, ол сонымен қатар өз зерттеулері мен танымдық тәжірибелерді іске асыра отырып 

табиғаттағы құбылыстар мен процестердің өтуіне де ықпал жасай алады. Сондықтан да 

мектепте берілетін физикалық білім мазмұнына экологиялық материалдарды кіріктіре отырып 

оқытуға болады.  

Осы мәселе төңірегінде ұстаздар арасында бір заңды сұрақ туындайды. Оқу үрдісінде 

оқушыларға экологиялық білімді қалай беру керек? Физика сабағында оны қалай іске асыруға 

болады? Осы мәселе төңірегінде зерттеулер жүргізген ғалымдардың (М.Құдайқұлов, 

О.Мұсабаев, С.Ерматов және т.б.) пікірлерінше, физика пәнін оқыту үрдісінде экологиялық 

білім мен тәрбие беру мынадай ұстанымдарға негізделеді: 

- экологиялық білімді пәнаралық байланыстарды жүзеге асыра отырып беру; 

- экологиялық білімді пәнішілік байланыстарды жүзеге асыра отырып беру; 

- экологиялық білімді қалыптастыруда жүйелік және үздіксіздікті қамтамасыз ету;  

- оқушылардың табиғатты танып білу, сақтау және жақсарту мақсатындағы ақыл-ой, 

сезім-ерік іс-әрекетінің бірлігін, үйлесімділігін тудыру; 

- табиғатты сақтау мен қорғау мәселелерін мемлекеттік және әлемдік деңгейде түсінетін 

дәрежеге жеткізу [1,2]. 
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Физика пәнінен берілетін білім мазмұнын экологиялық материалдармен ұштастыру 

үшін қажетті негізгі бағыттар мыналар: 

- физика ғылымының негізіне сүйеніп, тірі табиғат пен өлі табиғаттың бірлігін және 

өзара әсерін ашып көрсету; 

- экологиялық ұғымдарды қалыптастыру үшін жергілікті экологиялық материалдарды 

кеңінен пайдалану; 

- физикалық тәжірибелерді экологиялық мәселелермен байланыстыру. 

Осы айтылған ұстанымдарды басшылыққа ала отырып, физиканы оқыту үрдісінде 

оқушыларға күнделікті өмірде танымал мысалдар келтіре отырып, физикалық құбылыстар мен 

процестерді экологиялық ұғымдармен ұштастыра үйретуге болады. Мысалы, «Булану мен 

қатаю» тақырыбын өткенде оқушыларға өзімізді қоршаған ортада бұл құбылыстардың алатын 

орны, өмір тіршілігіндегі қажеттілігін айта отырып, физикалық құбылыстар мен процестерді 

экологиямен байланыстыра отырып, кіріктіре оқытуға болады. Экология – ол атмосферадан 

бастап байтақ даламыз, сол даламызда өтетін табиғи тіршілік, топырақтағы, сулардағы 

кездесетін өсімдіктер мен жануарлар, жәндіктер. Оқушыларға экологиялық ұғымдарды 

физикалық құбылыстармен байланыстырғанда, олар өзара бір-бірімен өзектесіп жатқан 

біртұтас процестер екенін ұғындыру керек.  

Физикалық құбылыстар - жылудың берілуі мен жұтылуын тіршіліктің ішкі қозғалыс 

күші деп есептеуге болады. Мысалы, күн жылуының Жердегі тіршілікке тигізетін ықпалын 

қарастырсақ, мынаны байқаймыз: егер жел қарды сайларға боратып тастаса, онда көктемдегі 

күннің жылуы жер бетінде қалған жұқа қар қабатын және мұздарды тез ерітеді де, топырақ 

мезгілінен бұрын жыли бастайды. Сөйтіп, топырақта қалған ылғалды буландырып жібереді. 

Ал жауған қар жер бетінде біркелкі қалың болып жатса, онда қардың еруі баяу жүреді, бұл 

жағдайда қар суы жерге сіңе береді. Топырақтың температурасы да баяу көтеріледі, жердің 

ылғалы да баяу буланады. Қатып қалған топырақ жібіп, қайта қатқан кезде өсімдіктердің 

тамыры көбінесе жұлынып кетеді де, осының салдарынан олар өліп қалады. Қар тоқтатылған 

жағдайда бұл болмайды. Булану топырақтың ылғалдылығын азайтады. Буланудың сыртқы 

себептеріне температура, ылғалдылық, жел күші және т.б. ықпал тигізеді. Булану жердің 

ерекшеліктеріне байланысты. Мысалы, түстік беткейлер көп буланады, ал теріскей беткейлер 

аз буланады. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы төмендесе, ол булануды тездетеді. Аспан 

ашық, тынық түндерде топырақтың беті қатты салқындап кетеді, соның әсерінен топыраққа 

жақын ауа қабаты да салқындайды. Егер бұл булану күшті болса, онда ауадағы су булары 

қанығады да, шық немесе қырау түрінде қайта жерге түседі. Осындай табиғи физикалық 

құбылыстар жаратылыстық өзгерістерді жүргізуші күш. Осындай физикалық құбылыстардың 

табиғаттағы айналымы бүкіл сол ортаның экологиялық ахуалын жасайды.  

«Атмосфералық қысым» тақырыбын тікелей экологиялық білім берумен 

байланыстыруға болады. Жылдың атмосфералық қысымын сынап бағанасымен есептегенде 

Алматыда – 690 мм, Атырауда – 762 мм, Ақтауда – 769 мм. Жүргізілген бақылаудан 

атмосфералық қысым тәулік бойына ауытқып тұратынын байқауға болады. Ең жоғары 

атмосфералық қысымның пайда болуы таңертеңгі сағат 9-10-ның аралығы және кешкі 21-22 

аралығында болады. Атмосфералық қысымның өзгерісін, желді, бұлттануды, температураны 

мұқият бақылап отырса, шамамен болса да ауа-райының алдағы өзгерісін болжап отыруға 

мүмкіндік туады. Молекула-кинетикалық теорияның теңдеуі, жауын-шашынның болуы 

мүмкін екендігін, жазда ауа-райының ыстық болуын және т.б. көрсетеді. Керісінше, қысымның 

артуы күннің ашық болатынын, қыста аязды, жазда ыстық, тымырық болатынын көрсетеді. 

Осы құбылыстарды оқушыларға түсіндіре отырып, өздеріне барометр арқылы көздерін 

жеткізуге болады. Атмосфералық қысымның азды-көпті өзгерісін адам сезім мүшелері арқылы 
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сезе алады, ал көптеген жануарлар адамнан да гөрі сезгіш. Мысалы, жәндіктердің көбі ауа 

қысымы төмендегенде және бұлыңғыр ауа-райы кезінде мазасыздана бастайды.  

«Жылу өткізгіштік» тақырыбын өткенде жылу өткізгіштік физикалық денелердің 

механикалық, энергетикалық және т.б. қасиеттеріне тәуелді екенін, және қарастырылған 

дененің қоршаған ортаға әсерін түсіндіріп, оқушылардың экологиялық білімін жетілдіре түсуге 

болады. Нақты мысал ретінде жауған қарды алайық. Кәдімгі экологиялық күй жайымызға 

тікелей әсер ететін қар физикалық дене деп есептелінеді. Жаңа жауған үлпілдек қар жылуды 

аз өткізеді, әрі қар қабатының шағылысу қасиеті өте жоғары: бетін қар басып жатқан топырақ 

сыртқа жылуды аз шығарады. Қар топырақты суықтан сақтайтын қорғаныш. Қар қабаты күздік 

дақылдарды үсуден сақтау міндетін атқарады. Жоғарыда айтылған табиғаттағы айналымдар 

бір жағынан физикалық құбылыс болса, екінші жағынан экологиямызды жүйелеп отыратын 

процестер. Осындай табиғат құбылыстары оқушылардың физикалық білімін ғана емес, 

олардың экологиялық білім алуына да үлкен міндет атқарады.    

Электр құбылыстары тек физикалық құбылыстар емес, біздің экологиямызға тікелей 

әсер ететін табиғи құбылыстар. «Электр өрісі», «Электрлік құбылыстар» тақырыбын өткенде 

мынадай мысалдар келтіруге болады: электр разрядтары көптеген мәдени өсімдіктердің өсіп-

жетілуіне жағымды әсерін тигізеді. Бұл ионданған ауа жануарлар ағзасына да пайдалы әсерін 

тигізеді. Атмосферадағы электр разряды салдарынан, азот тотықтары, амиак және азон пайда 

болады. Жауын-шашын осы қосылыстарды өзімен бірге топыраққа алып түседі. Сөйтіп олар 

топыраққа келіп сіңеді де, өсімдіктерге керекті азотпен байытады. 

Оқушыларға экологиялық білім беруді мектептің физика курсының барлық тараулары 

мен тақырыптарында жүзеге асырып отыруға болады. 

Бірақ та, мектептегі физика курсының бағдарламасы мен оқулықтарына жүргізілген 

талдау, берілетін білім мазмұнында экологиялық бағыттағы мәліметтер аз қамтылғандығын 

және олардың ара-кідік берілуі экологиялық білімді жүйелеуге және қорытындылауға, 

оқушыларда қоғам мен табиғаттың өзара ықпалы туралы біртұтас ұғымның қалыптасуына 

мүмкіндік бермейді [3,4].  

Сөз соңында айтарымыз, егер физика курсының мазмұны экологиялық мазмұндағы 

материалдармен байытылып, осыған орай экологиялық білімді қалыптастыруда сабақтастық 

қамтамасыз етілсе, онда оқушылардың физикалық та экологиялық та білімдерді тереңірек әрі 

саналы түрде меңгерулеріне мүмкіндік туады. Сөйтіп экологиялық білім беру мен тәрбиені іске 

асыруға алғышарт болады және мектепте физикалық білім беруді ізгілендіруге себептеседі.  
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Аңдатпа. Таңдап алынған тақырыптың қазіргі кездегі басты көкейтестілігі- күз және 

қыс айларының басталуымен қатар мектеп оқушылары мен олардың ата-аналары қалалық 

метеостанцияның берген мәліметтері мен өздерінің бақылауындағы термометрдің немесе ұялы 

телефондағы көрсеткіштердің арасында айтарлықтай сәйкессіздіктің орын алатындығына куә 

болып жатады. Ал бұл өз кезегінде оқушылардың денсаулығын ескеруде қолайсыздық 

туындыратын мәселе екені сөзсіз. Біз түрлі мәліметтер арасындағы мұндай сәйкессіздіктер 

қандай факторларға байланысты деген сұраққа жауап іздеуге тырыстық.  

Түйінді сөздер: микроклимат, мектеп, зерттеу, радиация, метеостанция. 

 

Біздің ойымызша, жалпы қала микроклиматы мен оның құрамдас бөлігі болып 

табылатын әрбір ауланың микроклиматы арасында белгілі бір айырмашылықтар болуы мүмкін 

деген пікірге келдік. Осыдан келіп, оқушылардың мектеп аймағында болған кезінде 

жайсыздық фактылары орын алып жатады. Жалпы қаланың микроклиматы мен мектеп 

ауласының микроклиматы арасындағы осындай айырмашылықтарды ескеру оқушылар үшін 

өте маңызды, себебі олардың өмірінің көп бөлігі осы микроклиматтық ортада өтеді. 

Зерттеу жобасының мақсаты-елді мекен микроклиматының құрамдас бөлігі болып 

табылатын мектеп ауласының микроклиматын зерттей отырып, режимдік микроклиматтық 

бақылаулар негізінде оған әсер ететін антропогендік факторларды анықтау және олардың әсер 

ету күшін есептеу. 

Аталмыш мақсатқа қол жеткізу үшін біздер қалалық гидрометеорологиялық 

станциямен ынтымақтастықта жұмыс жасап, тұрақты және жүйелі түрде метеорологиялық 

мәліметтерді (қала ішіндегі температура, желдің жылдамдығы, бұлттылық шамасы) 

жинақтадық. Осы алынған мәліметтер мен көрсеткіштерді қалалық метеостанция 

мәліметтерімен салыстыра отырып, талдау жасадық. 

Осындай атқарылған жұмыстар мен зерттеулер нәтижесінде мектеп ауласындағы 

ауаның орташа айлық температурасы барлық бақылау мерзімі ішінде орташа шамамен қалалық 

метеостанцияның беріп отырған мәліметінен 0,9°С жоғары болып отыратыны анықталды. Ал 

желдің жылдамдығы бойынша көрсеткіштер керісінше 0,9-1+ м/с төмен болды. Осындай 

айырмашылықтардың себебін ғылыми оқулықтардан тауып, зерттеу сұрақтарына толыққанды 

жауап беріліп отыр.  

Адам ағзасының метеотропты патологиялық өзгерістерге бейімдігін ескере отырып, 

тұрғындардың, соның ішінде мектеп оқушыларының метеотәуелділік құбылыстарына 

қызығушылық таныта келе, біздер қала тұрғындарының денсаулығына климаттың 

айтарлықтай әсері бар екенін анықтадық.  

Қалалық (аулалық) микроклиматтың қалыптасуына әсер ететін факторлар. 

Микроклимат дегеніміз жергілікті климат аясындағы жекелеген учаскелерге тән жер бетінің 

шағын климаттық ерекшеліктері. Ал жер бетінен көтерілген сайын микроклиматтық 

айырмашылықтар азая береді. Бұл айырмашылықтар ауа –райы жағдайына байланысты да 

азайып немесе көбейіп отырады: мысалы ашық, тымық күндері микроклиматтық 
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айырмашылықтар айтарлықтай болса, бұлтты, желді күндері инсоляцияның төмен күндері 

айырмашылық байқалмайды десе де болады [1].  

Микроклиматты зерттеу үшін тұрақты және жүйелі түрде түрлі учаскелерде 

метеорологиялық бақылау жүйесін құрып, жүзеге асыру керек және бақылау нәтижелерін 

жергілікті климатты сипаттайтын қалалық орталық метеостанция мәліметтерімен салыстыру 

қажет болады. Қалалық (аулалық) климаттың қалыптасуына мынадай факторлар әсер етеді: 

1. Күн радиациясы режимінің өзгеруі мен жылудың тік бағытта түсуі, өнеркәсіп 

орындары мен көліктен шаң-тозаңдар мен газдардың ауаға шығарылуы; 

2. Қалалық құрылыс ғимараттарының әсерінен қиылыса орналасқан тік бағыттағы 

төселме беттің басым болуына орай үйлердің көлеңкеленуі және тегіс жер беті фонында қазан 

шұңқыр эффектісінің пайда болуы 

3. Мектеп ауласының микроклиматы жекелеген айырмашылықтарын ескермесек, 

қалалық микроклиматтың туындысы болып табылады.  

Қаланың микроклиматына ең алдымен аулалардың температуралық режимі тікелей 

тәуелді болып табылады. Бірақ бұл жерде де барлық учаскеге бұл заңдылық жүре бермейді, 

мысалы параллель екі тұрғын үйдің ортасындағы аулаларға аэродинамикалық тұрбалар 

эффектісі әсер етеді. Осыдан барып аула микроклиматы өте желді болып келеді. Сондай-ақ 

жан-жағынан үйлер толықтай қоршап тұрған жерлерде құдық-аулалар пайда болады. Оларға 

тып-тымық желсіз ауа-райы тән. Міне осындай аулаларда тепературалық режим қалалық ауа-

райы мәліметтерімен салыстырғанда сәйкес келе бермейді [2]. 

Заманауй қала климаттық элементтерге айтарлықтай әсер етіп отырғаны сөзсіз. Мұнда 

өзіне тән біртұтас жергілікті климат қалыптасады, дегенмен оның жекелеген көшелері мен 

алаңдарында қалалық ғимараттардың, көше жабындыларының, өсіп тұрған ағаштар мен 

бұталардың әсерінен өздеріне тән микроклиматтық жағдайлар түзіледі. Қалалық оқушылардың 

өмірінің көпшілік бөлігі мектепте және мектеп ауласында өтетіндіктен, осы микроклиматқа 

барынша жіті назар аудару қажет.  

Ақтау қаласы әлемдік масштабқа сай үлкен қала болып есептелмесе де, қазіргі уақытта 

өте қарқынды дамып келеді. Жаңа тұрғын үй кешендері салынып, микроаудандар пайда 

болуда, тұтынылатын электр энергиясының да мөлшері жылдан –жылға арту үстінде, көшеде 

көліктер әрбір бес жыл сайын екі еселініп отыратыны статистикалық тұрғыдан дәлелденіп 

отыр.  

Осы аталған өзгерістер жалпы қаланың, соның ішінде оның құрамдас бөлігі болып 

табылатын білім беру мекемелерінің ауласының микроклиматында көрініс табуда. 

Бақылау кезеңіндегі ауа температурасы көрсеткіштеріне талдау және оны 

қалалық метеостанцияның мәліметтерімен салыстыру: Зерттеу жобасында мектеп 

ауласының микроклиматын қалыптастырушы үш метеорологиялық фактор немесе элемент: 

ауа темпетаурасы, желдің бағыты мен күші және бұлттылық деңгейі бақыланып, талданды. 

Метеорологиялық параметрлерді (сыртқы ауа температурасы, жел жылдамдығы, бұлттылық) 

бақылау 01 ақпаннан бастап 29 ақпанға дейін күн сайын жергілікті уақытпен сағат 8.00-9.00 

кезінде жүзеге асырылды. Дәл осы уақыт ішінде (01.02-29.02) қалалық метеорологиялық 

станцияның ауа-райы күнделігінен алынған өңделген метеорологиялық мәліметтер 

қолданылды. 

Мектеп ауласының сыртқы ауа температурасы плюс 50°С мен минус 50° градустық 

диапазоны бар тұрмыстық термометр арқылы өлшенді. Термометр тік бағытта мектептің 

екінші қабатында орналасқан сынып бөлмесінің терезе алдына қойылды.  

Ал қалалық метеостанцияда өлшеу диапазоны +600С пен -600С арасын қамтитын 

HP220D автоматты финн датчигінің көрсеткіштері қолданылады. Күн радиациясы аспаптағы 

арнайы қорғаныс экранының арқасында термометр көрсеткіштеріне әсер етпейді.  
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Желдің жылдамдығы 33 шағын ауданда орналасқан түрлі пәндерді тереңдетіп оқытатын 

Дарын мектеп интернаты маңында Бофорт шкаласы бойынша қарапайым көзбен өлшенді. Ал 

метеостанцияда мұндай бақылау биіктігі 8 метр бағанаға бекітілген, географиялық солтүстікке 

бағыттала орналастырылған ИПВ-01.01 жел аспабы көмегімен жүргізіледі.  

Желдің жылдамдығы бойынша өзіміз алған мәліметтер метеостанция мәліметтерімен 

салыстырылды.  

Бұлттылық шамасы да октантттар бойынша көзбен бақыланды, яғни аспан тұтастай 

жабық болса (тұтас бұлттанған-8 октант)—бұлтты, аспанның басым бөлігі бұлтпен қапталған 

(айтарлықтай бұлтты—5–7 октант)—ауыспалы, ал аспанның шамалы ғана бөлігін бұлт 

қаптаған болса (шашыраңқы, мардымсыз-0–4 октант)—ашық (бұлт жоқ).  

Осы бақылау кезеңінде алынған метеорологиялық мәліметтер компьютердің көмегімен 

Globilad бағдарламасы бойынша өңделді. Біздің жұмысымызда желдің бағыты бойынша 

метеостанцияның өңделген мәліметтері қолданылды. Алынған көрсеткіштердің нәтижесіне 

сүйеніп кестелер мен графиктер тұрғызылды. Сонымен өз бақылауымызда мектеп ауласының 

микроклиматын құрайтын үш метеорологиялық фактор-ауа температурасы, желдің 

жылдамдығы және бұлттылық бойынша-бақылау жүргізіп, талдадық. 

Бақылау кезеңінде алынған метеорологиялық мәліметтер компьютердің көмегімен 

З.М.Маховер ұсынған метеорологиялық мәліметтер климаттық өңдеу әдісімен камералдық 

өңделді.  

Алынған мәліметтер бойынша графиктер, кестелер тұрғызылды.  

Жұмысты орындау барысында тақырып бойынша әдебиеттер мен ақпарат көздері 

кеңінен қолданылды.  

Бұл жұмысты тәулік ішіндегі орташа температураның өзгеру графигін тұрғызудан 

бастадық. Ол үшін термометрдің көмегімен өлшеген мәліметтер қолданылады. Ауа 

температурасының тәуліктік өзгерісін көрсететін график күннің көкжиектен көтерілу биіктігі 

мен ауа температурасы арасындағы тәуелділікті анықтауға көмектеседі. Егер графикте 

температурамен қатар таңертеңгі, түскі және кешкі уақыттардың қасында күннің сол кездегі 

көкжиектен биіктігін көрсетіп қойса, график түсінікті, нақты болады. Теріс темпреатуралық 

көрсеткіштер көк түспен, ал оң көрсеткіштер қызыл түспен көрсетіледі  

Бақылау кезеңіндегі ауа температурасының көрсеткіштеріне талдау және оны 

қалалық метеостанцияның мәліметтерімен салыстыру.  

Ауа температурасы бойынша алынған нәтижелер:  

1. Бақылау жүргізілген уақыт ішінде біз зерттеген территориядағы ауаның орташа 

тәуліктік температурасы қалалық метостанция мәліметтерімен салыстырғанда 0,9 °С жоғары.  

2. Мектеп ауласы мен қала бойынша ауа температурасындағы айырмашылық әсіресе 

ашық, тымық антициклонды күндері барынша анық байқалады. Керісінше бұлтты, желді ауа-

райында мұндай айырмашылықтар жойылады. Қала ішінде, әсіресе, ең төменгі температура 

шамасы жоғары екені байқалады. Қала мен қала сыртындағы метеостанция бойынша ең 

төменгі температура көрсеткішіндегі айырмашылық бірнеше градусқа дейін жетеді. Біздердің 

зерттеу мәліметтерімізге сай метеостанция мен мектеп ауласына тән күндізгі ең төменгі 

температура бойынша айырмашылық 0,9 -1°С құрады (с. 2). 

Сонымен қала сыртындағы ауа температурасы барлық кезде қаланың ортасымен 

салыстырғанда төмен болатыны байқалды. Оның себебі мынада деп есептейміз:  

1. Үйлер мен ғимараттардың қабырғалары күні бойы радиацияны өздеріне сіңіре 

отырып, топырақ пен өсімдік қабатымен салыстырғанда қатты қызады да өз бойындағы 

жылуды ауаға таратады, әсіресе кеш түсе.  
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2. Атмосфералық ауаның күңгірт болуына байланысты және биік ғимараттардың 

әсерінен ультракүлгін сәулелердің түсуі әлсірейді (екінші жағынан, қала ішінде шашыраңқы 

радиацияға ғимараттар қабырғасынан шағылысқан радиация қосылады); 

3. Радиациялық баланстың өзгеруі, отынды жаққан кезде атмосфераға қосымша 

жылудың түсуі және булануға жұмсалатын жылу шамасының аз болуы қала сыртында 

орналасқан метеостанциямен салыстырғанда мектеп ауласы ішінде ауа температурасының 

көтерілуіне ықпал етеді; 

4. Мектепті қоршай орналасқан ғимараттарды жылыту қазандықтарынан 

(котельня) шыққан түтін әсерінен жел бағытымен байланысты аула ішіндегі ауа температурасы 

көтеріледі. 

 

 
 

Сурет 1 - Метеостанция мәліметтері мен мектеп ауласына тән күндізгі ең төменгі 

температура бойынша айырмашылық графигі 

 

Қала өскен сайын, яғни ондағы құрылыстың көбеюімен бірге ауа температурасы да өсіп 

отырады, себебі мұндағы көліктерден бөлінетін көміртек тотығы да көбейіп, ауа ластанады. 

Ақтау қаласында автокөлік саны күн санап өсуде. Егер 2017 жылы қаламызда ресми тіркелген 

жеңіл автокөлік саны было 100 мыңнан асса, бір жыл ішінде ол 13 мыңға артқан. Орташа 

шамамен әрбір автокөлік жылына 200 кг оттегін жағып, 2 кг тарта күкірт тотығын және 100 кг 

шала жанған көміртегі мен азот қышқылын шығарады. Ал автокөліктердің мынадай өсуін 

есепке алсақ, атмосфералық ауаның жылдан-жылға қанша есе ластанып отырғанын есептеу 

қиын емес.  

Атмосфераның тұрақты стратификациясы жағдайында, соның ішінде температура 

инверсиясында түтін атмосфераның төменгі жер беті қабаттарында жинала келе адам ағзасына 

қауіпті физиологиялық өзгерістер туындауына әсерін тигізеді [3].  

Аталып отырған факторлар мектеп ауласы үстінде «жылу аралының» пайда болуына 

себепкер болып, оның көрсеткіштері уақыт өткен сайын және кеңістікте жалпы 

метеорологиялық жағдайға қарай және қаланың ерекшеліктеріне сай өзгеріп тұрады. 

«Аула-метеостанция» айырығы шекарасында айтарлықтай горизонталды бағыттағы 

температуралық градиент пайда болады, ол 1-2°С шамасындағы «жылу аралдарының ең биік 

шыңы» болып табылады. Ауланың айтарлықтай бөлігі ортасына қарай біртіндеп 

температурасы артып отыратын «үстіртті» учаске болып табылады.  

Метеорологиялық зерттеулер мәліметіне сай, ауладағы, жалпы қаладағы жылу әсері 

атмосфераның 100-500-метрлік биіктігінде айқын байқалады. 

Бақылау кезеңіндегі желдің жылдамдығы көрсеткіштеріне талдау және оны 

қалалық метеостанцияның мәліметтерімен салыстыру. Суретте көрсетіліп отырғандай, 
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біздің бақылауымыз бойынша желдің жылдамдығы метеостанция мәліметтерімен сәйкес 

келмейді: 

1. Мектеп ауласындағы желдің жылдамдығы 0,3 м/с (минимальды шамасы) және 1,6 м/c 

(максимальды шамасы) төмен.  

Ғылыми әдебиеттерге талдау жасай отырып, бұл құбылыстың заңды екендігіне көз 

жеткіздік, себебі қала мен ондағы архитектуралық фон жел режиміне айтарлықтай әсер 

ететіндігі дәлелденген. Қаланың сырт жағында күшті желдердің айлық қайталану шамасы екі 

есеге артық екенін байқадық. Қаладағы ғимараттырдың желге бөгет болуымен қатар, қаланың 

көлденең бағытта өсуі, жаңа микроаудандардың пайда болуы төселме беттің кедір –

бұдырлығын арттырып, ол өз кезегінде желдің жолында кедергі бола отырып, оның 

жылдамдығын азайтады (2 –сурет).  

 

 
 

Сурет 2 - Бақылау бойынша және метеостанция мәліметтері бойынша желдің 

жылдамдығы 

 

Біздер жүргізген бақылау бойынша желдің орташа күндізгі жылдамдығы 3,5 м/сек 

болса, метеостанция мәліметтеріне сай бұл шама 3,9 м/сек құрайды. Жел жылдамдығы 0,2–2 

м/с  аралығында болған күндер саны- айына 19 күнді құрады.  

Желдің мұндай шапшаңдықпен соғуы ауаның ластануына және ластанудың екі 

максимумының қалыптасуына әкеліп соғады. Біріншісі (0-1 м/с) шамасында және ұсақ ластану 

ошақтарынан (автокөлік, ұсақ қазандықтар) бөлініп шығады. Баяу желдердің қайталануына 

ауаның көміртек тотығымен улануы артады [4]. 

Екіншісі максимум жылдамдғы 4-5 м/c құрайтын дауылды желдер жағдайында ірі 

ластану көздерінің әсерінен қалыптасады.  

Бақылау кезеңіндегі бұлттылық шамасына талдау және оны қалалық 

метеостанцияның мәліметтерімен салыстыру. Бұлттылық шамасы да қарапайым көзбен 

октант бойынша өлшенді, яғни аспан тұтастай жабық болса (тұтас бұлттанған-8 октант)—

бұлтты, аспанның басым бөлігі бұлтпен қапталған (айтарлықтай бұлтты—5–7 октант)—

ауыспалы, ал аспанның шамалы ғана бөлігін бұлт қаптаған болса (шашыраңқы, мардымсыз-0–

4 октант)—ашық (бұлт жоқ). Бақылау барысында қаланың бұлттылық шамасы мен мектеп 

ауласынан бақыланған бұлттылық шамасы арасында айтарлықтай айырмашылық бар екендігі 

анықталмады.  
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Кесте 1 

 

Бұлттылықтың сипаты Октант саны 

Аспанды түгелдей бұлт қаптаған, жаппай бұлттылық 8 

Айтарлықтай, бұлтты, аспанның көп бөлігін бұлт қаптаған 5-7 

Мардымсыз. Ауыспалы, аспанның жеке бөліктерін бұлт қаптаған.  0-4 

 

Мектеп ауласының және жалпы қаланың микроклиматын жақсарту жолдары: 

Біздің Ақтау қаласының кез-келген ауласы микроклиматын жақсартуды қажет етеді. Демалыс 

зоналары үшін қылқан жапырақты және жалпақ жапырақты ағаштарды егу арқылы және гүлді 

газондар отырғызып әсем ландшафт құруға болады. Жасыл желектерді сақтап, көбейту аула 

микроклиматына оңтайлы әсер етіп, шаң-тозаңды жұтады, шуды азайтады. Ағашты бұталы 

және шөптесін өсімдіктер егу шараларын сауатты және сапалы жүзеге асыру кез келген 

ауланың, жалпы қаланың мақтанышына айналаты шара екендігі сөзсіз. Жасыл желекті зоналар 

қала мен оның жекелеген аулаларының (атап айтқанда мектеп ауласының ) 

микроклиматына жағымды әсер етіп, тұрғындардың, соның ішінде мектеп оқушыларының 

денсаулығын нығайтады, өмір сапасын арттырады.   

Зерттеулер көрсетіп отырғандай, орта және төмен биіктіктегі өсімдіктерді отырғызу ауа 

циркуляциясына оңтайлы ықпал етеді.  

Ал ірі ағаш тектес өсімдіктер қала мен оның маңындағы аймақ арасындағы ауа 

айналымына мардымсыз ғана әсерін тигізеді. Сондықтан да жасыл желек зоналарын 

жоспарлаған кезде осы факторларды назарда ұстау керек.  

Жалпақ жапырақты және қылған жапырақты ағаштарды араластыра отырғызу 

атмосфераны ластаушы зиянды заттардан қорғайтын фильтр ретінде әсер береді. Себебі 

мұндай шара шаң-тозаңнан тиімді тазалауға мүмкіндік беретіндей ауа тасқындарын пайда 

етеді. Жалпақ жапырақты ағаштар жаз айларында, ал қылқан жапырақтылар жыл бойына 

жоғары сіңіріп алу қасиетіне ие. Биік ағаштар зиянды заттарды сүзіп алу қасиетіне ие 

болмағанның өзінде де шаң тозаң мен ластан қорғайтын табиғи кедергі ролін атқара отырып, 

олардың өздігінен топыраққа қонуына мүмкіндік береді.  

Оңтайлы микроклимат құрудағы маңызды фактор оның аумағы, көлемі болып 

табылады. Кішігірім аумақты алып жатқан жасыл желектер тек өз маңындағы аумаққа ғана 

әсер еткенмен, олар оазис пайда етеді. Сондықтан да осындай шағын аймақтарды үнемі кеңітіп, 

жасыл екпелер санын қосымша көбейтіп отырған абзал.  

Қалалардағы ірі парктер мен скверлермен қатар, әрбір аулада шағын жасыл желекті 

жобалар жүзеге асырудың маңызы зор. Олар тек микроклиматты ғана емес жалпы 

макроклиматты абаттандырушы элементтер болып табылады. Яғни, үйлер мен ғимараттардың 

фасадтарын, төбелері мен ішкі аулаларын жасылдандырудың маңызы зор. Мысалы қалай болса 

солай отырғыза салмай, өсімдіктерді желден қорғау мақсатында еге отырып, аз ғана екпе 

материалдың көмегімен аула микроклиматын айтарлықтай жақсартуға болады. Мысалы, 

жасыл желектің көмегімен желден қорғалған  аса биік емес ғимараттарда қыс айларында 

жұмсалатын отын мөлшері 10-15% аз жұмсалады. 

Желден қорғаушы желектер жаяу жүргіншілерге арналған көшенің микроклиматын 

өзгертеді. Мектеп ауласының микроклиматын сауықтыруға, сондай-ақ автокөліктердің әсерін 

азайту арқылы қол жеткізуге болады. 

Орындалған жұмыстың нәтижесінде біз мынадай қорытындыға келдік: Бақылау 

жүргізілген уақыт ішінде біз зерттеген территориядағы ауаның орташа тәуліктік 

температурасы қалалық метостанция мәліметтерімен салыстырғанда 0,9 °С жоғары, ал жел 

жылдамдығы керісінше, 0,3-1,6 м/с. төмен.  
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ 

ЖОБАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТ 

 

Сағындықова Э.У., Әбутәліпқызы А. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Студенттердің оқу-жобалық іс-әрекеті студенттердің пәнаралық кіріктірілу 

мен зерттеу дағдыларын дамыту болып табылады. Жобалау әдістері әсіресе қолданбалы 

пәндерді оқып үйрену барысында өзгеріске түспейді, себебі студенттердің оқу-танымдық іс-

әрекеттері жобаны жүзеге асыру барысында игерген тәжірибелерімен байи түседі. Оған қоса 

жеке тұлғаның тәжірибесі, байқаушылығы, пікірі мен ойлары кеңейеді. 

Түйінді сөздер: жоба, Каспий аймағы, мотивациялық-құндылық, когнитивтік, мінез-

құлықтық және рефлексивтік компоненттер. 

 

Студент жобалық тапсырманы орындау барысында меңгерілетін құбылыстар мен 

процестерді, олардың қарым-қатынастары мен компоненттерін талдау және жинақтаумен 

байланысты шығармашылық тұрғысындағы зерттеу іс-әрекетін  іске асырады, пәндік 

жағдайлар түзудің мүмкін болатын әдіс-тәсілдерін мақұлдауды эксперименттен өткізеді. 

Мұнда студент қолда бар білім, іскерлік, дағдылары көлемінен ғана емес, бастапқы жобалық 

міндеттің талаптары шегінен шығуына да тура келеді, жаңа мақсаттар ұсыну мен жаңа 

міндеттерді шешуі тиіс. 

Айтылып өткендей студенттердің экологиялық білімдерінің кіріктірілуінің, оқу іс-

әрекетіндегі пәнаралық кедергілерді жеңудің және олардың экологиялық даярлығының 

функционалдық бағытын күшейтудің перспективалы жолдарының бірі болып оқу-жобалық іс-

әрекет  табылады. Ол болашақ мамандарды сол немесе басқа да экологиялық проблемаларды 

бағалау мен шешу бойынша алдын ала меңгерілген білімдердің практикалық қолданылуын 

талап ететін жағдайларда әрекетке түседі. Оқу жобалары оқушылардың жеке ынтасын, 

практикалық және коммуникативтік дағдыларын жігерлендіреді.  

Оқу жобалары мақсаттары, тақырыптары, түрлері бойынша алуан түрлі. Оқу-жобалық 

іс-әрекет өзінің құрылымында жеке тұлғаның интеллектуалды, мотивациялық пен құлықтық 

саласына әсер ету механизмдерін құрайды. 

Оқу-жобалық іс-әрекеттің педагогикалық мүмкіндіктері студенттердің танымдық іс-

әрекеті белсенділігімен байланысты тұлғаның эмоционалдық-сұраныс саласын 

(қызығушылықтар, эмоциялар, сезімдер және т.б.) және айқын практикалық бағытқа ие оқыту 

әдісі. 
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Оқу-жобалық іс-әрекеті студенттерді ерекше оқыту және тәрбиелеу ортасын құру 

есебінен кәсіптік талаптар жүйесіне тез және тиімді енуіне мүмкіндік береді. 

Оқу-жобалық іс-әрекет оқу және оқудан тыс іс-әрекеттердің органикалық өзара 

байланыстарын қамтамасыздандырады. Оқу жобаларын  даярлау және жүзеге асыру 

барысында алынған дағдылар дербестік және креативтік тұрғыдан бекітіледі.  

Студенттердің кәсіби білімдері мен тәжірибелері тіршілік ету  жағдайларында 

практикалық проблемаларды шешу барысында игерілуі себепті олардың оқу-жобалық іс-

әрекетін тұлғалық ынтасы мен тиімділігін дамыту мақсатындағы қолданбалы оқыту ретінде 

қарастырған дұрыс. Сондықтан да жобалық оқытуды «өмірлік тәжірибе» теориясы деп жиі 

атайды. 

Оқу-жобалық іс-әрекетін ұйымдастыру тиімділігі оқу тапсырмаларының сапасымен, 

жоспарланған жұмыстардың орындалу мерзімдерінің нақты анықталуымен және есеп беру 

формасымен айқындалады. Оқу-жобалық іс-әрекетінде жіктелген тапсырмалар жүйесіне және 

жобалардың орындалу қорытындыларына оңтайлы баға беруді  пайдалану қажет. 

Оқу жобасы болып оның жүзеге асырылуы олардың айтарлықтай маңызды 

қатысушыларынан, субъекттік позицияларынан талап етілетін ашық құрылым табылады. 

Жобаның тақырыбы – тапсырмалар ішіндегі ең ыңғайлысы болып саналады. Осы 

шынайы шындықтан алынған проблема шешімі студенттердің экологиялық мәдениетін 

қалыптастыруға әсер етеді. 

Оқу-жобалық іс-әрекеттердің ерекшеліктерінің құрамына проблема практикасы үшін 

маңызды, күрделі пәнаралық кіріктіруді, студенттердің танымдық-түзілушілік белсенділігінің 

тұлғалық-маңызды өзін-өзі басқару сипатын жатқызуға болады. 

Оқу-жобалық іс-әрекет – мазмұны шынайы шындықтан алынған проблемадан тұратын 

студенттердің дербес атқаратын жұмыстарының түрлілігі.  

Оқу-жобалық іс-әрекет өзін-өзі белсендіру және өзін-өзі жүзеге асыру процестерін 

ынталандырады. Студенттер ақпараттарды іздеуді дербес жүргізеді, ізденіске түседі.  

Оқу-жобалық іс-әрекет –тұлғаның құрастыру тұрғысындағы  белсенділігін, оның 

жобалық мәдениетін дамытатын интереактивтік әдіс. Жобалық мәдениет – қоршаған дүниені 

іс-әрекеттілік пен шығармашылық тұрғыда қарастыруды жеке тұлғаға тән ететін мәдениет 

типі. 

Оқу-жобалық іс-әрекет әлеуметтік факторларға негізделеді. Ол экологиялық 

мазмұндағы әлеуметтік іс-әрекетті жүзеге асырады. Жоба арқылы іс-әрекет модельденеді, 

соның негізінде қоршаған шындық жақсартылады және өзгеріске түседі.  

Оқу-жобалық іс-әрекетті жүзеге асыру шарттарының құрамына мыналар енеді: 

- кіріктірілген білімдерді  талап ететін маңызды проблеманың болуы; 

- оның шешіміне арналған зерттеу ізденістерін ұйымдастыру мүмкіндігі; 

- жорамалданған нәтижелердің практикалық маңыздылығын негіздеу; 

- оқу және оқудан тыс уақыттарындағы студенттердің дербес орындайтын 

жұмыстарын (жеке, парлық, топтық) ұйымдастыру; 

- жобаның мазмұнды бөлімдерінің құрылымын жасау және білім алушылардың есеп 

беру формаларын анықтау. 

Оқу-жобалық іс-әрекетінің тиімділігін айқындау барысында студенттердің дербес 

игерген білімдері ғана емес, басқа да көрсеткіштері бағаланады: 

- өзінің позициясын айқын ұғыну; 

- пікір-таластарда белсенділік таныту; 

- өзінің көзқарастарын дәлелдеу арқылы сақтап қалу іскерлігі; 

- оқу жобасына қажетті материалдарды іріктеу барысында пайдаланатын 

дерекнамалардың көптүрлілігі; 
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- сұрақ қоя білу іскерлігі; 

- сұрақтары проблеманың мәні бойынша жауап бере білу іскерлігі; 

- оқып үйренілетін  материалға өзінің қатынасын білдіру іскерлігі; 

- оқу-жобалық іс-әрекет нәтижелерін кеңінен пайдалануға бағдарлау. 

Студенттердің үздіксіз экологиялық білімі жүйесінің мазмұнын жасауда аймақтық 

аспекттердің ашылуына баса назар аударылуы тиіс. Ол аспекттер біртұтас аумақты 

экологиялық дүниетаным қалыптастыру процесінде экологиялық теориялардың практикалық 

дәлелденуін қамтамасыздандырады, экологиялық заңдылықтарды тануға міндетті түрде 

қатысуға, олардың нәтижелерінің кемшіліктерін байқауға, оларды түзуші және құрушы 

процестерге қосуға арналған  шарттар жасайды. 

Зерттеу барысында жобалық оқытудың нақты жүйесін шығармашылық тұрғыда құру 

мақсатында аймақтың экологиялық бағытының (Каспий жағалауы аймағы қарастырылды) 

талап-сұраныстары ескеріле отырып пайдаланылды. Аймақтың экологиялық проблемасы – 

үлкен қоғамдық резонанс және сонымен бірге студенттердің болашақ кәсіптік іс-әрекеттерімен 

байланысты көкейкесті тақырып болып саналады. 

Осындай жобалардың жасалуы қабылданатын шешімдерге үлкен азаматтық 

жауапкершілікті, сондай-ақ адамгершілік императив проблемасын абстракт тұрғысынан емес 

нақты объекттерге, шынайы жағдайларға байланысты қозғайды. Студенттер жоғары білікті 

мамандар болып шығуын түсініп қана қоймай, өз іс-әрекеттерінің нәтижелеріне болашақ ұрпақ 

алдындағы жауапкершілігін сезінеді.  

Жобалық оқыту жүйесі жеке тұлғаның жоғары деңгейдегі дербестігін, өзгеретін 

жағдайларды тез ескеру  мен оларға бейімделу іскерлігін қалыптастыруға қызмет етеді.  

Айтылып өткендей мамандардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру проблемасы 

жоғары оқу орны жағдайларында оларды кәсіптік даярлау процесінде шешілуі тиіс. Өйткені 

осы кезеңде тұлғаның экологиялық құндылық бағдары қамтамасыздандырылады, экологиялық 

тұрғыда маңызды білімдер мен іскерліктер қалыптасады, табиғи қорларды сақтауға деген жеке 

жауапкершілігі қалыптасады және кәсіби еңбектің экологиялық жақтары 

қамтамасыздандырылады.  

Экологиялық білімнің қалыптасу мен даму үрдістеріне жасаған талдау аймақтық және 

аумақтық экологиялық проблемалардың тереңдеп кетуі бір ұрпақтың өмір тіршілігінің көз 

алдында экологиялық білімнің мағыналық-әдістемелік астарларының мағыналары мен 

құндылықтарының айтарлықтай өзгерді. Егер экологиялық білім алғашында табиғатты 

қорғауды ағартушылық тұрғыда қамтыған болса, ал соңғы он жылдықта өркениеттің тұрақты 

дамуын қамтамасыздандыратын негізгі құралдардың бірі ретінде түсініле бастады, ал 

экологиялық мәдениет қазіргі маманның ең маңызды түйінді білігі ретінде бағалана бастады. 

Біз қазіргі зерттеулерді талдау негізінде экологиялық білімнің тұжырымдамасы 

ауысқанын, яғни «қоршаған орта туралы білім» тұжырымдамасының «қоршаған ортаға 

арналған білім» тұжырымдамасына көшкенін негіздедік.  

Болашақ маманның экологиялық мәдениеті мотивациялық-құндылық, когнитивтік, 

мінез-құлықтық және рефлексивтік компоненттердің бірлігі ретінде сипатталатын кәсіптік 

тұрғыда маңызды кірістірілген тұлғалық сапа ретінде қарастырылады. Тұлғаның экологиялық 

мәдениетінің өлшемдері болып құндылық бағдарлардың экологиялық бағыттылығы, 

экологиялық білімдер, іскерліктер мен дағдылар, сондай-ақ экологиялық тұрғыдан өзіне-өзі 

баға беру табылады. Біз болашақ мамандардың экологиялық мәдениетінің ол не бұл 

педагогикалық құралдың тиімділігін бағалау барысында сындық-құндылық бағдарды 

қаматамасыздандыруға мүмкіндік беретін көрсеткіштері мен деңгейлерін негіздедік. 

Сонымен жоғары оқу орнының практикасына оқу-жобалық іс-әрекеттерін белсенді 

ендірілуне мамандардың жоғары әлеуметтік белсенділігі  мен кәсіби біліктілін талап ететін 
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қазіргі әлеуметтік-мәдени процестердің ерекшеліктері себеп болды. Олар кәсіби іс-

әрекеттердің құндылық және технологиялық мәселелері арасында, сондай-ақ қазіргі білімнің 

пәндік сипаты мен аумақты экологиялық проблемалардың пәнаралық сипаты арасында пайда 

болған айырмашылықты жоюдың тиімді механизмі борлып табылады. Жобалық әдістерді 

қолданудың жан-жақтылығы мен кең көлемділігі оларды адам іс-әрекетінің әр түрлі 

салаларындағы танымдық, сондай-ақ кәсіби міндеттерді шешу құралы ретінде   бағалауға 

мүмкіндік туғызады.  

Оқу-жобалық іс-әрекетке негізделген жоғары оқу орнындағы экологиялық білім  

қауіпсіз эксперимент пен өнімді тренинг жүзеге асатын, аймақтың экологиялық 

проблемаларын кешенді тұрғыда шешу тәжірибесіне ие болатын тиімді білім беру ортасын 

құруға мүмкіндік береді. 

Мамандар даярлаудың  (педагогтар, бағдарламашылар, экономистер және т.б.) білім 

бағдарламаларына жасаған талдау бізге олардың экологиялық мәдениетін тиімді 

қалыптастыру  мүмкіндігінше аймақтың экологиялық проблемалары материалында жасалған  

оқу-жобалық іс-әрекетке байланысты, деп болжам жасауға түрткі болды.   

Педагогикалық теория мен практиканы талдау нәтижесі бізге жоғары оқу орнындағы 

болашақ маманның экологиялық мәдениетін қалыптастыру білім беретін мекемелерде 

жағымды ұйымдастырылатын жағдайлардан  тікелей тікелей талап етіледі, деп тұжырым 

жасауымызға мүмкіндік береді.  

- студенттердің экологиялық мәдениетін қалыптастыру процесінде оқу-жобалық іс-

әрекеттің рөлін негіздеу; 

- студенттердің оқу-жобалық іс-әрекеттерінің нәтижелілігін айқындауға арналған 

диагностикалық әдістемені таңдау; 

- аймақтық экологиялық проблемалар материалдарында оқу жобаларының мазмұнын 

жасау; 

- аймақтық материалдардағы оқу-жобалық іс-әрекеттерді жүзеге асыру негізінде 

болашақ мамандардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру әдістемесін жасау және 

мақұлдаудан өткізу. 

Біз студенттердің экологиялық мәдениетінің бастапқы деңгейлерін анықтау барысында 

сауалнама жүргіздік,болашақ мамандарға мынадай сұрақтар қойылды. 

1. Сіз өзіңіздің қоршаған ортаға деген қарым-қатынасыңызды қалай бағалайсыз? 

2. Біздің аймақтағы экологиялық проблемаларды тиімді шешудің мүмкіндігі бар деп 

ойлайсыз ба? 

3. Өзіңіздің аймақтың табиғатына қарым-қатынасыңыз бойынша оң және кері іс-

әрекеттеріңізді атаңыз. 

4. Қаланың табиғи ортасын қорғауға қосқан үлесіңіз бар ма? 

Осы мақсатта қандай жұмыстар жүргіздіңіз? 

5. Сіз жастардың экологиялық тәрбиесін жақсартуға байланысты қандай ұсыныс жасар 

едіңіз? 

6. Аймақтың табиғи және әлеуметтік орталарымен қарым-қатынас бойынша 

қойылатын талаптарға сіздің кәсіби даярлығыңыз сәйкес келе ме? 

Студенттердің сұрақтарға берген жауаптары олардың Каспий жағалауы аймағының 

экологиялық жағдайын бағалау бойынша жетілгендерін көрсетті. Олардың экологиялық 

проблемаларға жатқызған мәселелерінің арнасы кең. Олар осындай проблемалар қатарына 

«судың батпақтануын, ауаның ластануын», «сапасыз тамақтануды», «адамдар денсаулығының 

хал-жағдайын», «кінаратты өмір сүру» және т.б. жатқызды.  
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Олардың басым көпшілігі оқу-жобалық іс-әрекетке қатысқысы келетінін, аймақтың 

экологиялық проблемаларын шешуге қызығушылықтарының бар екендігін, қоршаған ортаға 

кері әсерлерді жоюға ұмтылатындықтырын байқатты.  

Студенттердің өз әрекеттеріне өздері баға беру бойынша, олардың 2/3 бөлігі әуел 

бастан-ақ анықтау эксперименті барысында берген жауаптарынан қоршаған орта бойынша 

белсенділік тұрғыда өмірлік ұстанымдарының жоқтығы байқалғандығына қарамастан өз іс-

әрекеттерін оң бағалады. Студенттер аймақтың экологиялық проблемаларын шешу үшін 

әлеуметтік- экономикалық, нормативтік-құқықтық және ұйымдастырушылық-басқарушылық 

тұрғыдағы кешенді шаралардың қажеттілігін түсінді, сонымен бірге өздерінің қалыптасқан 

жағдайға жауакершілікті екендіктерін жоққа шығармады. Біз осы айтылып өткендерге 

негізделе отырып мынадай тұжырым жасадық, экологияға бағытталмаған болашақ 

мамандардың экология саласынан теориялық тұрғыдан даярлығы мен практикалық 

тәжірибесінің шектеулігі аймақтың экологиялық проблемалары материалындағы оқу-жобалық 

іс-әрекеттердің жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие процесінде кеңінен қолдану қажеттілігін 

талап етеді.  

Оқу-жобалық іс-әрекетті жүзеге асырудың анықтау кезеңінде экологияға бағытталмаған 

болашақ мамандардың қоршаған орта жағдайына қарым-қатынастыры бойынша ішкі 

күйзелістері енжарлық тұрғыда  құрғақ  сезімдермен жеткізілді. Мысалы, «мен өз елімнің 

табиғатын өте сүйемін», «мен табиғатқа сыйластықпен қараймын», «мен туған  еліміздің 

таңғажайып табиғатына қарап рахаттанамын» және т.б. Экологияға бағытталмаған болашақ 

мамандар табиғатқа өзінің қарым-қатынасын белгілі бір деңгейде адамдармен қарым-

қатынастарымен («мен қоршаған ортаға зиянынын тигізетін адамдарды  сыйламаймын») 

байланыстырады, олардың арасынан балалық жасап мынадай үзілді-кесілді пікір айтқандар да 

болды: «табиғатты сүймеген адамды, адам деп санауға болмайды». 

Сауалнамаға қатысқан студенттердің бір бөлігі аймақтың экологиялық жағдайына әсер 

етуге ұмтылатындықтарын айтты.  Олардың көпшілігі экономикалық қызығушылықтарын 

зардап-салдарына қарамастан жүзеге асыратын, соның нәтижесінде аймақтың экологиялық 

проблемаларын тереңдетіп жіберген адамдарға өз реніштерін білдірді. Кейбір студенттер осы 

кезеңде табиғатқа өзінің әсері барлығын жете түсінбеді. Олар адамгершілік тұрғыда 

«жақсылық-жамандық» қағидаларының түпкі ойын түсінбеді.  

Студенттер экологиялық проблемалардың негізгі себептерінің бірі аймақтың бизнестік 

құрылымдарының табиғи қорларды қанау арқылы аса пайда табуды көздеген 

қызығушылықтары деп, санады. Студенттер экологиялық проблемалар ойына кіріп 

шықпайтын атқамінер төрелерді кінәлады. Көріп отырғанымыздай, студенттер бастан-ақ 

экология, саясат пен экономиканың өзара байланыстылығын түсінген. Олардың сауалнамаға 

жауап беру барысында пайдаланған дәлелдемелері адамзаттың жалпы пробламалары үшін де, 

сондай-ақ жергілікті және жалпы ұлттық экологиялық проблемалар үшін де маңызды. 

Студенттер «ең бастысы адамдардың дүниетанымын өзгертудегі» экологиялық білімнің 

рөлін бағалап, оған аса көңіл бөлді. Олар  мамандардың бірқатар кері әрекеттері экология 

саласындағы білімінің  жоқтығынан деп, білді. Олардың кейбіреулері жалпыға ортақ 

экологиялық білімді ағартушылық тұрғыда жергілікті халыққа да, атқамінер төрелерге де,  

сәйкес келетін мамандарға да меңгерту қажеттігін айтты. Қайсыбір студенттер тәрбиелілік 

шаралармен қатар атқамінерлерге ауыр экологиялық зардап-салдарға ұшырататын басқару 

шаралары үшін айып төлетуді ұсынды. Олар осы айтқан ойларының дәлелі ретінде Каспий 

жағалауының табиғи байлықтарын аяусыз қаналуы, флора мен хайуанаттар дүниесіне тигізетін 

кері әсерлер, қоршаған ортаның өнеркәсіптік тұрғыда ластануы бойынша нақты фактілерден 

мысал келтірді.  
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ БИОАЛУАНТҮРЛІКТІ 

САҚТАУДАҒЫ РӨЛІ 

 

Жидебаева А.Е., Бүркітбайұлы А. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада қазіргі таңда экологиялық білім берудің қажеттіліктері 

қарастырылған. Экологиялық білім бере отырып оқушылардың мінез-құлқы мен іс-әрекетін 

қалыптастыруға бағытталған оқыту, тәрбиелеу және тұлғаны дамытудың үздіксіз процесін 

болжауды қамтамасыз етеді.Әлемдік және отандық тәжірибеде экологиялық білім берудің 

мүмкін болатын үш моделі қарастырылған.  

Түйінді сөздер: экология, биоалуантүрлілік, экологиялық білім беру; экологизациялау, 

модульдік оқыту технологиясы. 

 

Экологиялық білім беруге деген қажеттілікадамның өміріне қажет қолайлы ортаны 

қамтамасыз етумен байланысты. Қоршаған ортаның санасы адамның негізгі құқығының бірі – 

денсаулықты және дамудың негізгі мақсатын анықтайды. Экологиялық білім берудің негізгі 

мақсаты – табиғатқа деген жауапкершілік қатынасты қамтамасыз ету. Экологиялық білім беру 

дегенде әрбір адамның жалпы экологиялық мәдениеттілігін қалыптастыруға бағытталған 

үздіксіз білім, тәрбие беру және даму процестерін түсінеміз. Экологиялық жауапкерешілік 

адамың мына қажеттерімен байланысты: өз іс-әрекетін бақылау, табиғи ортадағы өзінің іс-

әрекетінің жақын кезеңдегі және болашақтағы нәтижелерін болжай білу, өзіне және басқаларға 

сын көзбен қарай білуі. 

Экологиялық білім беру дегеніміз - әр түрлі деңгейдегі экологиялық білімдерді меңгеру. 

Экологиялық білім берудің екі негізгі бағыты бар: қоршаған ортаны қорғаудың жалпы ілімі 

негізінде тәрбиелеу және табиғат пен антропогенді экожүйелердің өзара қатынасының жалпы 

заңдылықтары туралы арнайы білім беру. Ал білім беру жүйесін экологизациялау – 

экологиялық ойлардың, ұғымдар, принциптер мен көзқарастардың басқа пәндерге енгізу және 

экологиялық білімді әр түрлі салалардың мамандарын дайындауға бағытталған. 

Экологиялық білім беру ғылыми, практикалық білім мен дағдылар жүйесін, сондай-ақ 

құндылық бағдарларын, мінез-құлқы мен іс-әрекетін қалыптастыруға бағытталған оқыту, 
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тәрбиелеу және тұлғаны дамытудың үздіксіз процесін болжайды. Экологиялық білім беру 

жүйесі келесі принциптерге негізделген: ізгілендіру, ғылыми сипат, интеграция, сабақтастық, 

экологияның ғаламдық, аймақтық және жергілікті аспектілерін жүйелі және өзара 

байланыстырып ашу.Экологиялық білім жалпы орта білім берудің бүкіл жүйесінде 

интегративті рөл атқарады. Ол келесі педагогикалық функцияларды орындайды: 

- оқушылардың санасында әлемнің бірыңғай бейнесін қалыптастыруға және дамытуға 

ықпал етеді; 

- барлық мектептегі білім беруді ізгілендірудің маңызды компоненті болып табылады; 

- өзінің және басқа адамдардың іс-әрекетін болжау үшін жалпы білімдік және 

жалпыадамзаттық қабілеттерді қалыптастырады; 

- оқу процесінде адамгершілік тәрбиесінің мүмкіндіктерін кеңейтеді. 

Әлемдік және отандық тәжірибеде экологиялық білім берудің мүмкін болатын үш 

моделі қарастырылған. Бұл үш модель кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 1 

 

Бір салалы Көп салалы Аралас 

Экологиялық бағыттағы 

интеграцияланған оқу пәні 

енгізілген. 

 

Дәстүрлі білім беру 

курстары мен пәндерін 

көгалдандыру жұмыстары 

жүргізілуде. 

Дәстүрлі білім беру 

пәндерін бір мезгілде 

көгалдандырумен жаңа 

экологиялық курс 

енгізілуде. 

 

«Қоғамымызды құруымызға қарай азаматтарымыз өз өмірінің аяғына дейін сау болуы 

және оларды қоршаған табиғи ортаның таза болуы үшін күш салуы керек», — деп көрсетілген 

Елбасының халыққа Жолдауында [1]. Себебі экологиялық жағдайдың күрт нашарлауына 

байланысты қоршаған ортада болып жатқан өзгерістерге адамның биологиялық-генетикалық 

құрылымы бейімделіп үлгере алмағандықтан, адам денсаулығына орасан зор нұқсан келуде. 

Табиғат тепе-теңдігін қалпына келтіріп, қоршаған ортаға жанашырлықпен қарау, табиғат 

қазынасының, оның ішінде адамның өзін сақтап қалу проблемасы әрбір адамнан экологиялық 

сауаттылықты талап етеді. Сондықтан жас ұрпаққа экологиялық білім беру — мектептің басты 

міндеті. Дүниежүзілік тәжірибелерді саралай келіп, біздің республикамыздың оқу жүйесіндегі 

1999 жылы экологиялық білім берудің мемлекеттік бағдарламасы ұсынылды [2]. Оның негізгі 

мақсаты — көпшілікке жасөспірімдерге үздіксіз экологиялық білім мен тәрбие беру. 

Өткен шаққа көз жүгіртетін болсақ, Семей термоядролық әскери қару-жарақты 

сынайтын полигоны (1949-1989), Чернобыль атом электростанциясыны ңапаты (1986 ж.), Арал 

теңізінің тартылып, жер бетінен жойылу қаупінің тууы (1980 ж.), Қазақстан экологиясының 

жағдайы (1960 ж.). Сондай-ақ қазіргі кезде жүргізіліп жатқан әскери термоядролық қарулар 

сынайтын полигондар (Лоб-Нор, Қытай Халық Республикасы) адамзат баласына ешқандай 

жақсылық әкелмейтінін өмірдің өзі көрсетіп келеді. Экологиялық қопарылыстың көбеюі, 

өсімдік әлемінің жойылуы, аң мен құстардың азая түсуі, адамзат баласының айналасын 

қоршаған сыртқы табиғи ортаның мөлшерден тыс ластана түсуі – осының бәрі ХХ ғасырдың 

«жетістіктері». Осыған орай биосфераны қорғау проблемалары туындады. Бұрынғы кезде 

табиғатты қорғау деген түсінік болмаған еді. Табиғатты қорғау тек қана эколог-мамандардың 

қолынан келетіні байқалды. Қазіргі таңда мектеп қабырғасынан оқушыларға табиғатты 

барынша қорғау керек екендігін түсіндіру қажет. 

Экологиялық тәрбие – табиғатқа деген жанашырлықты адам бойына сіңіру. Қазіргі 

кезде кейбір көшелерде қоқыстан аяқ алып жүру мүмкін емес. Әсіресе ауылдық жерлерде кез-
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келген жерге қоқыс тастап кету, санаулы шақырым жерге жүріп барып қоқыс жәшігіне тастауға 

ерінетін адамдар көптеп кездеседі. Бұл олқылықтар жоғарыда аталған экологиялық тәрбиенің 

нашар деңгейде дамуының кесірі[3]. 

Мұндайға жол бермес үшін алдымен енді өсіп келе жатқан жас буын тәрбиесіне баса 

назар аударғанымыз жөн. Еңбектеген бала шағынан туған Отанын сүюге тәрбиелеуді қолға алу 

қажет. Жастайынан бойына отансүйгіштік сезімін сіңіріп өскен бала қоршаған ортасын 

ластамай, басқаларды да соған үндейді деп сенемін. 

Қайта қалпына келмейтін табиғи ресурстарды оңды-солды шашамыз, суды, ауаны 

ластаймыз, көптеген тұрмыстық қоқыстар шығарып жатырмыз. Табиғатты қорғауды өз 

үйіңнен бастауға болады, бұл – суды үнемдеп жұмсау, оның ластануын төмендету, ауаны 

ластайтын зиянды заттары жоқ нәрселерді қолдану, т.б. Сөйтіп экологиялық мәдениеттің басы 

отбасында түзіледі. 

Балаларды тәрбиелейтін ата-ана мен ұстаздар өте сауатты, білімді болуы керек. Одан 

кейінгі экологиялық тәрбиенің қалыптасуы қоғамның қатысуымен болуы керек. Бұл көбіне 

елдің басшыларына, олардың экологиялық мәдениетінің деңгейіне, қоршаған табиғи ортаны 

қорғау мақсаттарына қаншалықты көңіл бөлініп жатқанына байланысты. 

Экологиялық тәрбие экологиялық білім берумен толықтырылады. Бәріне ортақ 

принципі бойынша экологиялық тәрбие мен білім беру қоғамның барлық мүшесін қамтуы 

керек. Экологиялық пәндерді оқыту жоғары оқу орындарының барлығында жүргізілуі керек. 

Алайда, жоғарыда айтылғандай, экологиялық ағарту жұмысы тек оқытумен ғана шектелмеу 

керек[3]. 

Экологиялық мәселелерді және биологиялық алуантүрлілікті сақтаудың бір жолы – 

Қызыл кітап. Табиғи ресурстары мен табиғатты қорғаудың халықаралық одағы (МСОП) бүкіл 

планетаның Қызыл кітабын құрастырған.Қызыл кітапқа сирек және жойылу қаупі төніп 

отырған ағзалар енгізілген. Қызыл кітапқа енген түрдің шамамен санының кемуі себебі, таралу 

террториясы қорғау үшін орындалатын іс-шаралар және т.б. мәліметтер көрсетіледі. Қызыл 

кітапқа енген барлық түрлерді бірнеше категорияға бөледі: жойылу қаупі төніп тұрған түрлер 

(арнайы қатал қорғау шаралары қажет), кеміп келе жатқан (тіршілігін сақтау үшін саны 

жеткілікті, бірақ жылдам кеміп келе жатқан), сирек (жойылу қаупі жоқ, бірақ саны аз немесе 

шектелген территорияларда ғана кездеседі), анықталмаған (қамқорлыққа алуға негіз бар, бірақ 

олар туралы мәліметтер аз). 

Қызыл кітаптағы түрлердің тізімі үнемі өзгеріп отырады. Қалпына келтірілген түрлер 

тізімнен шығарылады. Ал тізім басқа тіршілік көзі нашарланған түрлермен толықтырылады. 

Қазақстанның Қызыл кітабын шығаруы, республикамыздын өте сирек жануарларын 

сақтап қалу және оны қорғаудағы рөлі өте зор. 

Биологиялық әртүрлілікті сақтау мәселесі бірнеше ондаған жылдардан бері тек 

мамандар мен табиғат қорғаудың жекелеген ынталы адамдарының міндеті болудан қалды, 

себебі әр бір биологиялық түрді жоғалту тек адамгершілік пен жалпы теориялық пікірлерге 

ғана емес, сонымен қатар қоғамның экономикалық мүддесіне де нұқсан келтіретініне адамзат 

баласының толықтай көзі жетті. Бұған 1992 жылы Рио – де – Жанейрода өткен конференцияда 

дүние жүзінің көптеген елдері, оның ішінде Қазақстанда қол қойған, биологиялық әртүрлілік 

туралы Конвенцияның қабылдануы дәлел. Адам баласы жануарлар мен өсімдіктер туралы 

мәліметтерді, ғылыми – фактілерді саралап келіп, ендігі жерде оларды қорғау қажеттігі туралы 

тоқтамға келді. Кейбір өркениетті елдерде жануарларды, өсімдіктерді, ормандарды, өзен – 

көлдерді қорғау туралы мемлекет деңгейінде құжаттар қабылдана бастады. Орыс патшасы I 

Петр Мәскеу маңындағы ормандар мен оның қойынауындағы табиғат байлықтарының бәрін '' 

патша қазынасы'' деп жариялап, жарлық шығарған. Тіптен, өзен бойынан 3км жерге дейін ағаш 

кескендерді қатаң жазалаған[4]. 
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Мұндай көзқарастар кейіннен басқа да елдерде қолдау тауып, Еуропа, Ресей, Қытай, 

Үндістан, Жапон елдері табиғат қорғауға көп көңіл бөлген. Кейбір мемлекеттерде қорықтар, 

ұлттық саябақтар құрылған. Осындай шаралардың бірі Халықаралық табиғат қорғау ұйымы 

(ХТҚҰ) еді. Ол 1948 жылы құрылды. Ұйымның мақсаты - дүние жүзіндегі сиреп немесе құрып 

бара жатқан аң мен құстарды және өсімдіктердің «Қызыл кітабын» ұйымдастыру болатын. 

Оған дейін халықаралық «Қара кітаптың»тізімі жасалды. Оған жер бетінен біржола құрып 

кеткен аңдар мен құстар енгізілді. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ҒЫЛЫМИ-

ПЕДОГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Туркменбаева М.Б. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада еліміздің қолайсыз экологиялық жағдайы қазіргі кезде біліне 

бастаған экономикалық дағдарыс одан әрі тереңдетіп, әлеуметтік шиеленістің күшеюіне 

итермелеп отыр. Экологиялық дағдарыстың неғұрлым қауіпті көріністері – атмосфераның 

ластануы, су ресурстарының тартылуы, аймақтық техногендік шөлейттену, топырақтың 

құнарсыздануы, табиғаттың генетикалық қорының бүлінуі, тіршілікке қатер төндіретін дүлей 

табиғи құбылыстар мен өнеркәсіп апаттарының белең алып әрі улы қалдықтардың жинақталуы 

қоршаған ортаға зиянын тигізуде. 

Түйінді сөздер: экологиялық білім беру, табиғи орта, адам, денсаулық. 

 

Қазіргі білім беру кешендерінің алдында тұрған міндеттердің бірі - жас ұрпақтың 

экологиялық білімі мен қөзқарасын қалыптастыру, оларды табиғатты қорғау, табиғи қорларды  

тиімді пайдалану және өмір сүрген ортасы мен еңбек ететін жерінде экологиялық білімді 

пайдалана білетін жоғары білімді, саналы азамат ретінде тәрбиелеу. Экологиялық білімді 

тереңдету, экологиялық тәрбие беру, болашақ мамандардың экологиялық мәдениетін 

қалыптастыру – жалпы білім беру жүйесінің алдыңғы шарты, жоғарғы оқу орнының басты 

міндеті. 

Экологиялық білім беруге деген қажеттілік адамның өміріне қажет қолайлы ортаны 

қамтамасыз етумен байланысты. Қоршаған ортаның санасы адамның негізгі құқығының бірі - 

денсаулықты және дамудың негізгі мақсатын анықтайды. Экологиялық білім беру табиғатқа 
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адамгершілік қатынасты қалыптастыру, табиғатты өзгертудің шекті мөлшерін анықтау үшін, 

адамның одан әрі өмір сүруі мен дамуына мүмкіндік беретін мінез-құлқының арнайы 

әлеуметтік-табиғи заңдылықтарын меңгеру үшін қажет [1]. 

Студенттерде, сондай-ақ, жалпы халықта табиғатқа деген тұтынушылық қатынас басым 

экологиялық мәселелердің әр адамның жеке басы үшін маңызды екенін қабылдау деңгейі 

төмен; адамды қоршаған ортаны зерттеу мен сауықтыруға арналған жұмыстарға іс жүзінде 

қатысуға деген қажеттілік дамымаған. 

Экологиялық білім берудің негізгі мақсаты - табиғатқа деген жауапкершілік қатынасты 

қамтамасыз ету. Экологиялық білім беру дегенде әрбір адамның жалпы экологиялық 

мәдениеттілігін қалыптастыруға бағытталған үздіксіз білім, тәрбие беру және даму 

процестерін түсінеміз. Экологиялық жауапкершілік адамның мына қасиеттерімен байланысты: 

өз іс-әрекетін бақылау, табиғи ортадағы өзінің іс-әрекетінің жақын кезеңдегі және 

болашақтағы нәтижелерін болжай білу, өзіне және басқаларға сын көзбен қарай білу және т.б. 

Қызметі табиғи ортаға және адамның денсаулығына зиянды әсер етуімен байланысты 

адамдардың барлығының қажетті деңгейде экологиялық дайындығы міндетті түрде болуы 

керек. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты педагогтардың халықаралық экологиялық 

қозғалысы қоршаған орта саласындағы экологиялық білім беруді жалпы білім беру жүйесін 

жетілдірудің маңызды бағыты деп есептейді. 

Бір-бірімен байланысты экологиялық білім беру мен білім беру жүйесін 

экологизациялауды бөліп көрсетуге болады. 

Экологиялық білім беру дегеніміз - әр түрлі деңгейдегі экологиялық білімдерді меңгеру. 

Экологиялық білім берудің екі негізгі бағыты бар: қоршаған ортаны қорғаудың жалпы ілімі 

негізінде тәрбиелеу және табиғат пен антропогенді экожүйелердің өзара қатынасының жалпы 

заңдылықтары туралы арнайы білім беру. Ал білім беру жүйесін экологизациялау – 

экологиялық ойлардың, ұғымдар, принциптер мен көзқарастардың басқа пәндерге енгізу және 

экологиялық білімді әр түрлі салалардың мамандарын дайындау [2]. 

Нарық пен жаңарудың лебі ескен кезеңде, экологиялық дағдарыс жекелеген ел 

көлемінен асып, бүкіл әлемдік мәселеге айналуда. Сондықтан да, жастарға тиімді экологиялық 

тәрбие беру, табиғат тазалығын, байлығын сақтай отырып, оны адамға мәңгі қызмет етуге, 

пайдалануға жеткізетін бірден–бір маңызды және кезек күттірмейтін мәселе. 

Қорыта келгенде айтарымыз: студенттердің экологиялық білімін жетілдіре түсудің 

маңызы зор, өйткені адамзат пен табиғаттың өзара тығыз байланыста екенін уақыт та, табиғи 

ортаны қорғаудың халықаралық мәселелері де және шетелдік тәжірибелері де көрсетіп отыр. 

Өндірістің қазіргі дамыған кезеңінде экология мәселелері ұлттық шеңберден шығып, 

халықаралық мәселеге айналды. Оның басты себептері, бір жағынан, халықаралық 

экономикалық қатынастардың  дамуы болса, екінші жағынан, атмосфераға шығарылған, суға 

төгілген зиянды қалдықтардың әсері мемлекеттік шекарамен шектеліп қалмайды, басқа 

елдерге де әсер етеді. Ауаны, суды еш мемлекет бөліп алып, бір елдікін екіншісіне 

байланыссыз ете алмайды. Бір елдегі ауаның, судың ластануы екінші елге зиянын тигізеді. 

Сондықтан да жер бетіндегі тіршілікті сақтау үшін бүкіләлемдік табиғатты қорғау стратегиясы 

жасалады. Жалпы тіршілікке, табиғатқа қауіп төндірмеу үшін табиғи ортаны аялап, қорғай 

білуіміз керек. Бұл іске барлық халықтың, барлық мемлекеттің күш–жігері жұмылдырылуы 

тиіс [3]. 

Студенттерге экологиялық білім мен тәрбие берудің теориялық және әдістемелік 

жағынан зерттелу жәйін қарастырудан тұжырымдасақ, төмендегідей негізгі басты 

ұстанымдарды ескеру қажет: 
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1. Экологиялық білім беруді бір жүйелікпен үздіксіз жүргізу; 

2. Оқу үрдісінде пәнаралық байланыстардың болуы; 

3. Экологиялық оқу құралдары әлемдік, ұлттық және аймақтық өзіндік мәселелерін 

айқындап, өзара байланыстылығын ашу. 
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ДЕҢГЕЙІН БАҚЫЛАУ, ТЕКСЕРУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Бисенова Л.Е., Қолдасбаева А., Молдабекова А. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді 

дамыту концепциясы өскелең ұрпаққа білім беруде тұлғаның жеке-дара қабілеттеріне ерекше 

мән беріе отырып, бейіндік білім беру үрдісін жүзеге асырудың стратегиялық бағыты болып 

табылады.Осы құжат негізінде әр балаға «жеке білім бағдарламаларын таңдау мүмкіндігі 

беріледі. Соған орай, білім алушылардың шығармашылық іс-әрекеті мен жеке қабілеттерінің 

қалыптасып, дамуына ерекше маңыз артылады» [1].Табиғаттың кешенділігі және адамзат 

қоғамының өмір сүруінің негізі ретінде оны пайдалану туралы дүниетаным идеяларын ашып 

көрсету нақты аймақтың табиғи ерекшеліктерін халық шаруашылығы мақсатында пайдалану 

тұрғысынан түсіндіру арқылы жүзеге асады. 

Түйінді сөздер: географиялық деректер, матрица, табиғи факторлар, экология. 

 

Оқушыларда табиғи жағдайлары мен табиғат байлықтарына шаруашылық мақсатта 

пайдалану тұрғысынан баға беру туралы білім мен біліктерін дамыту мақсатында физикалық 

және тақырыптық карталарға талдау жасау, оқулық мәтіні мен қосымшаларын пайдалану, 

табиғат кешендерінің қарапайым схемалық моделін құру және экологиялық мазмұндағы 

есептерді шешуге арналған сарамандық және өз бетімен жұмыстар орындалады.  

Барлық жұмыстар «қарапайымнан күрделіге қарай» принципі бойынша бірін-бірі 

толықтыра отырып жүргізіледі.  

Географиялық зерттеулерде матрицалық әдісті қолданудың  тиімділігін ескере 

отырып, көбірек пайдалану қажет. Матрица әдісі экологиялық тапсырмалар мен есептеулерді 

орындау үшін әрі қызықты, әрі білім беру үрдісінде уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. 

Географиялық деректер матрицасын құру кезінде тік бағандарда зерттелуі тиіс 

территориялық бірліктер, мысалы, ел, аймақ, аудан, өлке, ал көлденең жолда сол 

территориялық бірліктерді сипаттайтын көрсеткіштер көрсетіледі. Замануй электрондық 
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есептеуіш машиналар матрицалардың деректерінің көмегімен географиялық ақпараттың өте 

ауқымды көлемін өңдеуге мүмкіндік береді [2]. 

Матрицалық тәсілдің тарихы ұзақ, қолдану саласы ауқымды және ғылымда жаңа өндіріс 

саласы, зерттеу сферасының пайда болуымен бірге оны қолдану бағыты мен масштабы да 

кеңейе бермек, мысалы, соңғы кезде өзекті болып отырған антропогендік факторлардың 

қоршаған ортаға тигізетін әсерін бағамдау үшін осы әдісті қолдану тиімді және қолайлы болып 

отыр. Аталмыш мәселе бойынша матрицаны қолдану мысалдары ретінде мына жаттығуларды 

ұсынуға болады: 

1. Адамның шаруашылық әрекеті түрінің табиғи орта компоненттеріне әсер етуі және 

одан туындайтын өзгерістер;  

2. Қоршаған ортадағы табиғат компоненттеріне әсер ету арқылы өзгерістер тудыратын 

халық шаруашылығы нысандары;  

3. Табиғаттың құрамдас бөліктеріне ықпалын тигізетін және экологиялық жүйедегі одан 

әрі жүретін өзгерістердің тізбекті реакцияларына қатысатын құрамдас бөліктер мен 

шаруашылық обьектілері арасындағы себеп-салдар байланысын көрсететін матрицалар.  

Шаруашылық әрекеттің қоршаған ортаға әсерін матрицалы бағалау мақсатында 

интенсивті ауыл шаруашылығын жүргізудің геожүйе компоненттеріне қалай әсер 

ететіндіктерін көрнекі түрде ұсынуға болады  

Матрицаны құруда оқушылар осыған дейін бағдаралды сатысында алған білімдерін 

еске түсіріп, оны қосымша ресурстардың көмегімен толықтырып, талдап, зерделеу міндетін 

орындаqды.  

Біздің бұл мысалымызда матрицалық тәсіл экожүйенің барлық компонентін қамти 

алады, оларды үшке бөліп қарастырамыз-енжар заттар («косное», су, литогендік қабат заттары 

т.б.), биоенжар заттар («биокосное», топырақ) және биоценоз–микроағзалар, өсімдіктер, 

жануарлар және адам. Осы географиялық жүйенің құрамдас бөліктеріндегі сандық 

көрсеткіштердің өзгеруі, ол өзгерістердің келешек әсері болжанады, әсер ету ауқымы 

анықталады. 

Кері байланысты ауылшаруашылық өндірісін қарқындата дамыту (интенсификация) 

мәселелері мысалында зерттеуге болады. Табиғаттың өзгертілген компоненттері 

интенсификация элементтеріне теріс әсер етуі мүмкін деген болжауды қарастыру қажет.  

Ауыспалы егістік алқаптары, ауыл шаруашылық техникасының түрі, ауылшаруашылық 

дақылдарының түрлері, минералдық тыңайтқыштар мен пестицидтер түрлерінің өзгерістері 

бойынша нақты мүмкін болатын нұсқалары алыну керек. 

Көрсетіліп отырған матрицаны шешу үшін ауыл шаруашылығы саласы бойынша 

адамның шаруашылық іс-әрекетінің қоршаған орта компоненттеріне қалай әсер ететіні толық 

талқыланды. Матрицаны орындау барысында оқушыларға «Экономика ма, экология ма? Сенің 

таңдауың!» тақырыбында эссе жазу ұсынылады. Тапсырма нәтижелері оқушылардың 

көтеріліп отырған проблемағы жауабы ретінде қабылданады. 

Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану принципін игеру мақсатында Табиғатты 

пайдалану тарауы бойынша негізгі материалды өткен соң «Пайдалы қазбалар, олардың 

орналасу заңдылықтары. Пайдалы қазбаларды тиімді пайдалану» тақырыбы шеңберінде 

сарамандық жұмыс жүргізілді.  

Сабақтың мақсаты Қазақстан Республикасының жекелеген бөліктерінде пайдалы 

қазбаларды өндіруге қолайлы және қолайсыз әсер ететін табиғи жағдайдарды анықтау. 

Пайдалы қазбаларды өндіруге қол жеткізуге ықпал ететін іс-шаралар туралы мысалдарды 

келтіру. Жұмысты оқушылар топқа бөлініп өз бетімен жасады. Мұғалім жетекшілік етумен 

шектелді. Жұмыс соңында әрбір топтың мүшесі орындалған жұмыс бойынша қысқаша 
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хабарлама арқылы таныстырды. Мұғалім олардың арасынан барынша сәтті жауаптарды 

таңдап, талдау жасайды.  

Түрлі тақырыптағы карталарға талдау жасау үшін оқушыларға мынадай тапсырмалар 

ұсынылды:  

Тапсырма 1. Таңдап алынған физикалық-географиялық аймақта пайдалы қазбаларды 

өндіруге қолайлы және қолайсыз әсер ететін табиғи жағдайдарды анықтау. 

Жұмыстың жүрісі: 

А)Атластың физикалық және тектоникалық карталары негізінде берілген аймақтың жер 

бедері сипатын анықтап, ондағы пайдалы қазбалар мен олардың орналасуына талдау жасау; 

Б)Аймақтың тектоникалық және физикалық карталарын салыстыра отырып, аталған 

аймақта пайдалы қазбаларды өндіруге кедергі келтіретін факторларды көрсету;  

Тапсырма 2. Оқулық мәтінін, тектоникалық картаны және өсімдік–жануар жамылғысы 

картасын пайдаланып, таңдап алынған аймақтағы басты шаруашылық әрекеті туралы дәптерге 

түсіру (мал шаруашылығы түрлері, минералдық шикізат өндірісі, аң аулау шаруашылығы, кеме 

қатынасы, балық шаруашылығы, т.б.). 

Оқушылар өздері құрған схемалық модель мазмұнын пайдаланып, табиғатты 

пайдаланудағы қолайлы және қолайсыз факторларды анықтайды, алған мәліметті дәптерге 

жазады. Мұның мысалы ретінде кестені ұсынамыз. 

Бұл жұмыстарды оқушылар өз бетімен орындайды және «Табиғатты пайдалану түрлері» 

тақырыбы бойынша Қазақстан Республикасы мысалында физикалық географиядан алған 

білімді экономикалық географиялық (геоэкологиялық сипаттағы) мәселелерді шешуде 

пайдаланады.  

Оқушылар практикалық сабақ үстінде тапсырманы орындау барысында Шығыс Европа 

жазығы мысалындаадамның шаруашылық әрекетіне ықпал ететін табиғи факторларға кесте 

түрінде баға береді (1-кесте) 

 

Кесте 1 - Практикалық жұмыстарды орындау барысындағы оқушылардың шаруашылық 

әрекетіне ықпал ететін табиғи факторларға берген бағасы 

 

Табиғи факторлар 

Қолайлы Қолайсыз 

Аймақтың жазық жер бедері (табиғатты 

пайдаланудың барлық түрлері үшін) 

Аридтілік (табиғатты пайдаланудың барлық 

түрі үшін су тапшылығы) 

Табиғат зоналарының алуан түрлілігі 

(биоәртүрлілік) 

Аймақтың көп бөлігін шөлейт/шөл зонасы 

алып жатуы 

Вегетациялық маусымның ұзақтығы Топырақ қабатының құнарының төмендігі  

Каспий теңізімен көршілестігі Тұйық теңіздің климат қалыптасуына 

айтрлықтай әсері болмауы 

 

Оқушыларға табиғаттың адам әрекеті әсерінен өзгеруіне талдау жасауына мүмкіндік 

беретіндей тапсырмалар ретінде атлас карталарына талдау және салыстыру, оқулық мәтінімен 

және басқа да ресурстармен жұмыс жасау, экологиялық сипаттағы есептерді шешу, адамның 

шаруашылық әрекетінен өзгерген табиғат кешендерінің моделін құру және ARCGIS 

бағдарламасы көмегімен тақырыптық карталар құрастыру тапсырылады. 

«Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға тигізетін әсерін бағалау» тақырыбы 

бойынша оқушылар Қазақстан аумағындағы топырақ жамылғысына баға берді, топырақ 
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қабаты тау жыныстарынан түзілген борпылдық масса ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, 

ол тірі ағзалардың тіршілік ету ортасы және экологиялық фактор ретінде анықталды. 

Оқушылар бағдар алды сатысында алған географиялық білімдеріне сүйеніп, топырақ түзуші 

факторларды атайды, картаны пайдаланып, топырақ типтері мен олардың қасиеттерін 

көрсетеді, топырақ ресурстарын тиімді және тиімсіз пайдалану бойынша мысалдар келтіреді. 

Сабақтың соңында экологиялық мазмұндағы сарамандық жұмыс орындалады. Ол 

оқушылардың геожүйенің маңызды бөлігі топырақ деп аталатын жұқа ғана табиғи компонентті 

түзу үшін табиғаттың қанша уақыт жұмсайтынын ұғындыруға бағытталады: мысалы құнарлы 

топырақтың 1 см түзу үшін 100-450 (қара топырақ) жыл жұмсалады. Егер Батыс Сібір 

жазығының солтүстік дала зонасындағы қара топырақтың қалыңдығы 0,8 м деп алсақ, 

жұмсалатынын есептеу ұсынылады. 

«Геоэкологиялық зерттеу негіздері» тарауының «Геоэкологиялық аудандастыру», 

«Геоэкологиядағы антропогендік түрткіжайттар. Антропогендік түрткіжайттардың жіктелуі» 

тақырыбы бойынша оқушылар картадан Қазақстанның орманды дала, дала, шөлейт және шөл 

табиғат зоналарын көрсетіп, ландшафтардың зоналық және азоналық таралу себептері мен 

заңылықтарын анықтайды, табиғат кешеніндегі табиғат компоненттерінің өзара байланысына 

мысалдар келтіреді. Сабақ соңында нақты табиғи кешендер мысалында адам әрекеті әсерінен 

өзгеріске ұшыраған табиғи компоненттердің бірі-біріне тигізетін әсерін анықтауға арналған 

пратикалық жұмыс орындалады. Оқушылар табиғат ерекшеліктерін анықтау мақсатында түрлі 

білім көздері мен ақпарат құралдарын пайдалана отырып, табиғат кешенінің схемалық моделін 

құрады. Схемалық модельді құру үшін табиғат кешенінің төмендегідей компоненттері таңдап 

алынады: климат (атмосфералық компонент), жер бедері және оны құрайтын тау жыныстары 

(литосфералық компонент), ішкі сулар (гидросфералық компонент), өсімдік/жануарлар 

(биосфералық компонент).  

Оқушылар компоненттердің бір–біріне тікелей және кері әсерін де анықтауы керек 

болады.  

«Жаһандық экологиялық мәселе–біздің ортақ мәселеміз» бөлімі бойынша «Тұрғылықты 

елді мекендегі геоэкологиялық процестерді қалыптастырудағы географиялықзаңдылықтар» 

тақырыбы бойынша оқушылар жергілікті жер материалдары негізінде географияны оқытудағы 

аймақтық компонентті қолдану принциптеріне сай Маңғыстау өлкесінде тараған табиғи 

нысандарға кешенді физикалық-географиялық сипаттама бере отырып, оларға тән табиғатты 

қорғау шаралары бойынша мысалдар келтіреді. Сабақтың соңында экологиялық мазмұндағы 

есептерді шешумен аяқталады. Ол қоршаған ортаның және ауа кеңістігінің ластануының басты 

проблемаларының бірі қала тұрғындарының күннен күнге өсіп келе жатырған көліктерінен 

шығатын улы газдармен улану деңгейін анықтауға бағытталады. 

Ақтау қаласында 2019 жылы әр 1000 тұрғынға шаққанда 490 автокөлік тіркелген, қалада 

183000 адам өмір сүреді. Демек қаладағы автокөлік паркінде 90 мыңға тарта машина бар деген 

сөз.  

Есептеу: 

1. Қаланың барлық автокөлігі бірге тәулігіне қанша жағар май жұмсайды?  

2. Тәулігіне қаладағы автокөліктер қанша тонна көміртегі тотығын ауаға бөліп 

шығарады (адам үшін аса қауіпті қосылыс), егер әрбір 1000 литр жағылған отын есебінен 200 

кг. көміртегі тотығы бөлініп шығады деп есептесек.  

3. Қаланың барлық автокөліктері тәулігіне қанша күйелі түтін бөледі, егер әрбір 1000 

литр жағылған отын есебінен 1 кг. күйе бөлініп шығады деп есептесек орта есеппен әрбір 

автокөлік 100 километрге 14 литр бензин жұмсайды. Орта есеппен әрбір автокөлік 100 км 

жүріп өтеді деп есептеледі. 
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«Жаһандық экологиялық мәселе–біздің ортақ мәселеміз» бөлімі бойынша «Мектептегі 

және үйдегі инновациялық технологиялар» тақырыбында өткізілген сабақта оқушылар табиғи 

жағдайлардың адамның өміріне, денсаулығына, шаруашылық әрекеттеріне әсерін және 

адамның шаруашылық әрекетінің табиғатты өзгертуге ықпалын түсіндірді. 

Сабақ соңында табиғатты тиімді пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың 

маңыздылығын түсіндіруге арналған жэкологиялық мазмұндағы есептерді шешуімен 

аяқталады. 

Ғимараттардың жылу өткізгішітгін жақсарту, жарықтың экономды көздерін қолдану 

және электр жарығы мен электр құралдарын үнемді пайдалану арқылы жыл сайын 55 млн 

тоннаға дейін шартты отынды үнемдеп қалуға болады.  1 тонна шартты отын 2500 

киловатт/сағат электроэнергиясына тең. Орта есеппен орташа қазақстандық отбасы жылына 

2160 киловатт/сағат электроэнергиясын жұмсайды (жарық, электр құралдары мен аспаптары 

т.б.)  

Есептеңіз: 

1.Ғимараттардың жылу өткізгішітгін жақсарту, жарықтың экономды көздерін қолдану 

және электр жарығы мен электр құралдарын үнемді пайдалану арқылы қанша электр қуатын 

үнемдеуге болады? 

2.Үнемделген электр энергиясының есебінен жыл бойы қанша отбасын электр 

қуатымен қамтамасыз етуге болады? 

География сабақтарында мұғалім кез-келген уақытта пайдалана алатын басқа да 

практикалық жұмыстарды ұсынуға болады.   

Экологиялық мазмұндағы есеп. Ауыл шаруашылық дақылдарын суғарудың қажеттігі 

болмаса да Ертіс өзені бассейнінде су қоймасын салудың не үшін қажет екендігін түсіндіру. 

 Экологиялық мазмұндағы есеп.Су айдынына төгілген 1 тонна мұнай ауданы 6 км2 

болатын майлы дақ пайда ететіні белгілі. 5000 тонналық мұнай құйылған танкер апатқа 

ұшыраған жағдайда су айдынының қанша ауданын мұнай төгіндісі ластаған болар еді.? 

Каспий теңізінің теңізінің көлемімен салыстырыңыз. 

Оқушыларды адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынасты оңалтудың ғылыми 

негізделген бағыттарымен таныстыру кезінде шаруашылық мақсатқа пайдалануда табиғи 

ортаның ерекшеліктерін естен шығармау керектігі туралы дүниетанымдық идеяларды 

түсіндіру жұмыстары жүргізілуі қажет.   

Экологиялық мазмұндағы есеп. Кен тиелген темір жол көлігі орташа есеппен 30 

вагоннан тұрады. Әрбір вагонға шамамен 60 тонн кен тиеледі. Есептеңіз: егер 1 тонна болат 

өндіру үшін 5 тонна кен жұмсалатын болса, бір темір жол құрамы жеткізген кеннен қанша 

дайын өнім өндірілетінін есептеңіз.  

Экологиялық мазмұндағы есеп. Орман шаруашылығында өндірілген ағаштың тек 25% 

өндіріске жұмсалатыны белгілі бір ағаштан тұрғызылған үйге орта есеппен 70 куб. метр ағаш 

жұмсалады десек, есептеңіз: 

1. Егер дайын өнімнің 100% қолдануға әзір деп есептесек өндірілген 2000 куб. метр 

ағаштан теориялық тұрғыдан қанша үй салуға болады? 

2. Егер дайын өнімнің тек 25% қолдануға әзір деп есептесек өндірілген 2000 куб. метр 

ағаштан теориялық тұрғыдан қанша үй салуға болады? 

Жауап : 

1. Теориялық тұрғыдан, 2000 куб. метр ағаштан 28 үй салуға болады (2000/70=28,5) 

2. 2000 куб. метр ағаштан 7 үй салуға болады (2000 куб.метрдің 25%=500 куб.метр, 

500/70=7,1) 

Географияны оқыту әдістемесінде соңғы уақытта дилемма-есептер деп аталатын 

логикалық мазмұнды жаңа термин пайда болуда. Ол бұрын да тестік тапсырма, бағдарланған 
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жаттығулар, проблемалық және эвристикалық сұрақтар түрінде қолданылып жүргеніне 

қарамастан соңғы кезде жаңа әдіс ретінде жеке қолданылады. 

Логикада дилемма дегеніміз «кез-келген затты үшінші белгісі болмайтын, өзара қарама-

қарсы екі белгімен сипаттау арқылы пайымдау». 

Ал күнделікті қолданыста «дилемма» ретінде «таңдауы өте қиын екі шешімнің 

арасынан бірін қабылдауға мәжбүр ететін жағдай» [3]. 

Біздер осы дилеммаларды оқушылардың қоршаған ортаны қорғау туралы 

дүниетанымын қалыптастыру мақсатында табиғатқа байланысты өзінің көзқарасын анықтап, 

таңдауын қалыптастыруы үшін қолдану өте тиімді деп есептейміз.  
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Сағындықова Э.У., Ахмедова Г. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Экологиялық білім бүгінгі таңда және болашақта адамның үйлесімді өмір 

сүруін қамтамасыздандыратын қоршаған ортаны сақтауға және дамытуға әрекет ету үшін 

түрткі болатын сананы дамытуға мақсатты бағытталған, адам өмірінің барлық кезеңдеріндегі 

қоршаған орта туралы түсініктердің саналы және жоспарлы дамуы болып табылады. Қоғамда 

экологиялық сана мен мәдениеттің дамуына бағытталған экологиялық білім қоғам мен табиғат 

арасындағы тепе-теңдікті белгілеуде  маңызды рөл атқарады.  

Түйінді сөздер: экологиялық мәдениет,мәдени құндылықтар,жер этикасы. 

 

Экологиялық мәдениеттің әрекеттілігі оның жас ұрпаққа  жеткізілу тиімділігінен де 

талап етіледі. Экологиялық оқытудың нәтижелі жүзеге асуы  адамның өзін қоршаған ортасын 

табиғат пен өркениет үйлесімділігін құрайтын мәдениет пен табиғаттың бірлігі деп түсіне 

отырып, оған құндылық қатынас жасауға әсер етуімен тікелей байланысты. 

Әсіресе, «табиғат-адам» дамуының объективті заңдылықтары танымын білім беру 

процесі кезеңінде жете түсінуге болады. Оған қоса экологиялық проблемалар білім беру 

мазмұнының құрамдас бір бөлігі болып қана қоймай, педагогикалық жүйенің мәні мен 

мақсаттарының белгіленуін де анықтайды.  
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Қазіргі заман адамы экологиялық білімдермен және экологиялық тұрғыдан ойлау 

амалдарымен қаруланған болуы тиіс, оның биосферадағы адам және қоғам туралы тұтас 

көзқарасы болуы тиіс, табиғи, өмірлік және еңбек орталарының өзара тығыз байланыстылығын 

жете түсінуі қажет. Осы тұрғыдан  алып  қарағанда  мәдениет  нормалары мен ақпараттарын 

жеткізуші әлеуметтік институттар болып табылатын жоғары оқу орындарының рөлі өте зор. 

Экологиялық білім адамның экологиялық санасын дамытуды,  оның табиғатпен қарым-

қатынастарын оңтайластыру мен үйлестіруді қарастырады. 

Осыған орай экологиялық мәдениет қалыптастыру проблемасы қоғамның негізгі 

мәселелерінің бірі ретінде жас ұрпақтың табиғатпен үйлесімділікте өмір сүруіне тікелей  әсері 

бар жалпы және кәсіптік  білім беру жүйесінің де көкейкесті мәселелерінің бірі екендігіне 

ешкім күмән келтірмейді. Осы тұрғыдан экологиялық білімді дербес жеке тұлғаның және 

қоғамның экологиялық мәдениетін қалыптастырудың негізгі және шешуші шарттары ретінде 

қарастырудың маңызы зор. [1] 

Осы айтылып өткендер болашақ мамандардың қоршаған ортада кездесіп жататын 

экологиялық мәселелерді шешу барысында өздігінше шешім қабылдай алуына және 

экологиялық тұрғыдағы өз әрекеттерін бағалай білуге даярлығын қажет етеді. Ал, бұл болса 

жоғары оқу орындарында оқу-тәрбие процесін экологияландырудың маңыздылығын және 

қажеттілігін арттыра түседі. 

Жоғары кәсіптік білімді реформалау жағдайында мамандардың экологиялық 

мәдениетін қалыптастыруды ғылыми тұрғыдан түйсіну мен практикалық тұрғыдан жасау 

ерекше маңызға ие екендігіне күмән жоқ. Экологиялық білім адамды қоршаған орта туралы 

пәнаралық білімдерге негізделе отырып, қоршаған ортаны қорғау саласындағы стратегиялық 

міндеттерді жан-жақты жүзеге асыруға бағытталуы тиіс. 

Тұрақты дамуды мақсат тұтқан  білімдер - адамның қоршаған ортаға  жауапкершілігін  

дамытуға, қазіргі және болашақ ұрпақ қызығушылықтарын ескере отырып табиғат 

байлықтарын тиімді пайдалануға  бағытталады. 

Қазіргі мәдени құндылықтар жүйесінің құрамына табиғат енеді. Бұл  барлық саладағы 

мамандар үшін маңызды  өмірді қастерлеу, жер этикасы, табиғат бәрінен жақсы біледі, адам 

мен табиғаттың біргелікте әрекет етуі, адамзат пен табиғаттың коэволюция идеясысияқты 

экологиялық принциптердің жүзеге асуынан көрінеді (А.Швейцер [2], Н.Н.Моисеев [3]). 

Н.Н.Моисеевтің айтуы бойынша қоғамға адам өмірін, адамзаттың одан әрі дамуы мен 

оның табиғатпен біргелікте әрекет ету эволюциясын  қамтамасыздандыратын тыйымдар мен 

шарттар жиынтығы ретінде экологиялық императив қажет. 

Осындай әдіснамалық қағидалар экологиялық білімнің мақсатты бағыттарын анықтауға 

мүмкіндіктер туғызады.  

Экологиялық білімнің мақсаты - қоршаған ортаға ғылыми тұрғыда және тиімді қарым-

қатынас жасайтын, еркін және табиғатпен, қоршаған ортамен үйлесімділікте дамитын тұлғаны  

қалыптастыру. Экологиялық білім мен тәрбиенің мақсаты ғалымдар зерттеулерінде қалыс 

қалмаған. Мәдениеттану тұрғысындағы көзқарастарға негізделген тұлғалық-бағдарлық білім 

мыналарды қарастырады: 

- адамға мәдени тұрғыдан дамуға және өзін өзгерте алуға қабілетті тіршілік субъекті 

ретінде қатынас жасау; 

- педагог маманға оқушылар мен мәдениет арасындағы жалғастырушы, оны мәдениет 

әлеміне енгізуге, жеке адамның әрбіріне көмектесу мен оны мәдени құндылықтар әлемінде 

жекелік тұрғысынан өзін-өзі анықтауында қолдау көрсетуге қабілетті  жан ретінде қарау; 

- білімге оның мәдени тұрғыдан өзін-өзі дамыту мақсаттарына қол жеткізудегі 

қатысушыларының серіктесі және диалогы, жаңа ойлар мен тың пікірлерді іздеу барысында 

күшке ие, мәдени тұрғыдағы процесс ретінде қарым-қатынас жасау; 
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- жоғары оқу орнына мәдениетті адамды қалыптастыру мен мәдениетті жасауды жүзеге 

асыратын, мәдени шараларды ұйымдастыратын, мәдениет туындыларын біргелікте жасайтын 

және олардың жүзеге асатын орны мен  біртұтас мәдени-білім кеңістігі ретінде қарым-қатынас 

жасау. Сонымен ғылыми әдебиеттерге жасаған талдау адамның рухани экологиялық 

мәдениетін оңтайластырудың маңызды механизмдерін атап көрсетуге мүмкіндік берді: 

- экологиялық мәдениет бағыттарының ғылыми тұрғыда негізделген жаңа 

тұжырымдамасын және қазіргі адам өмір сүру кейпін  қалыптастыру; 

- жас ұрпаққа игі экологиялық мәдениеттің тәжірибесін жеткізудің жаңа механизмін 

қалыптастыру; 

- оған сәйкес келетін адамгершілік тұрғысындағы белгілеулерді қалыптастыру. 

Осы проблемалардың шешімін табудың көкейкестілігі өз халқының болашағын сақтау 

үшін барлық адамзаттың және биосфераның тұтастай  экоыңғайлы іс-әрекеттер мен мінез-

құлықтарға көшуімен, қоршаған табиғат ортасына тұтынушылық қарым-қатынастың 

ауысуымен, тұлғалық сана мен қоғамға экомәдени құндылықтарды жеткізуді 

қамтамасыздандыруға қабілетті факторларының болуымен, оның жаңа дүниетанымды 

қалыптастыру құралына айналуымен, олардың әлемдік қауымдастық  тұрғысында 

мойындалуымен және экологиялық дағдарыстың тереңдеп кеткен жағдайымен түсіндіріледі. 

Осы тұрғыдан алып қарағанда қоғамның барлық қабаттарында экологиялық сана мен 

мәдениеттің дамуына бағытталған  экологиялық білім қоғам мен табиғат арасындағы тепе-

теңдікті белгілеуде  маңызды рөл атқарады.  

А.Н.Захлебный [4] экологиялық білім жүйесінің негізі өзара байланыстағы төрт 

құрамдас бөліктен тұратынын айтады: танымдық – табиғат пен қоғамның өзара әрекетінің 

сипаты туралы, көлемді экологиялық проблемалар мен олардың шешілу жолдары туралы 

негізгі идеялар және т.б.; құндылық – табиғаттың жан-жақты қоғамдық және жекелік маңызы 

туралы құндылық бағдарлар; нормативтік – табиғатты пайдаланудың адамгершіліктік және 

құқықтық нормаларының негіздері, қоршаған ортада өзін алып жүру (ұстай білу) ережелері; 

іс-әрекеттік – оқушылардың экологиялық сипаттағы танымдық және практикалық 

іскерліктерді қалыптастыруға бағытталған іс-әрекеттерінің түрлері мен тәсілдері. 

В.М.Назаренко [5] үздіксіз экологиялық білім жүйесінің құрылуы  - экологиялық 

білімнің формальді білімнің құрамдас бөлігі емес, ал оның жаңа мағынасы, жаңа мақсаты 

болып табылатын жаңа тұжырымдаманы талап ететінін дәлелдейді. Экологиялық білімнің 

дүниетанымдылық негізін өзара байланыстағы биоорталық және антропоорталық құрайды. 

Олар табиғат пен адамның бірлігі туралы, олардың өзара әрекеттерін үйлестіру жолдары 

туралы, қазіргі өркениеттің дамуының бір ғана мүмкіндік жолы ретінде табиғат пен қоғамның 

коэволюциясы туралы, сондай-ақ экологиялық этика талаптарына жауап беретін тұлғаның 

құрылымы туралы түсініктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Экологиялық білім дегеніміз бүгінгі таңда және болашақта адамның үйлесімді өмір 

сүруін қамтамасыздандыратын қоршаған ортаны  сақтауға және дамытуға әрекет ету үшін 

түрткі болатын сананы дамытуға мақсатты бағытталған, адам өмірінің барлық кезеңдеріндегі 

қоршаған орта туралы түсініктердің саналы және жоспарлы дамуы болып табылады.     

Экологиялық білімнің әдіснамалық негіздеріне мынадай философиялық қағидаларды 

жатқызуға болады: 

- дүние материалдық болып табылып байланыстар мен өзара әрекеттердің күрделі 

жүйесін қамтиды, сондықтан да оның элементтерінің өзгеруі өзара байланысты болады; 

- табиғатты қорғау материалдық өмір элементтерінің өзара тәуелділігі мен қатынастары 

заңын қолданудан талап етіледі. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
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Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова,  
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Аннотация. Одним из основных направлений совершенствования учебного процесса в 

школе является повышение его воспитательной результативности. 

Важным в системе воспитания подрастающего поколения является экологическое 

воспитание, имеющее своей конечной целью формирование ответственного отношения к 

природе во всех видах общественно-полезной деятельности. В связи с этим подготовка к жизни 

экологически грамотных и воспитанных людей входит в число основных задач, которые 

должна разрешить школа на современном этапе. 

Ключевые слова: физика, природа, влажность, температура, гравитация, организм. 

 

Изучение состояния экологического воспитания в ряде городских и сельских школ 

показало, что существующий в практике школьного обучения подход к планированию и 

организации образования школьников в области окружающей среды еще не полностью решает 

задачу формирования экологических убеждений учащейся молодежи. Так было обнаружено, 

что мотивация поведения старшеклассников в природе имеет ярко выраженную тенденцию к 

ослаблению ее природоохранительной направленности при переходе из восьмого в девятый и 

десятый классы. 

Поиски возможных причин этого явления привели нас к изучению содержания 

образования учащихся в школе. С целью выявления возможностей для экологического 

воспитания были проанализированы учебники по тем учебным предметам, содержание 

которых в наибольшей степени обеспечивает базу для проведения такой работы. К числу 

таковых были отнесены: естествознания, биология, география, химия, физика, анатомия, 

общая биология.  Проведенный анализ учебников по указанным школьным дисциплинам 

показал, что более интенсивно процесс экологического воспитания учащихся осуществляется 

во 2-7 классах. Об этом позволяет судить объем экологической информации, поступающей к 

учащимся в течение этих лет обучения в школе. 

Наибольший объем сведений природоохранительной направленности школьники 

получают в 6-7 классах, где силами географии, биологии, химии и физики раскрывается 

необходимость осуществления природоохранительных мероприятий. Анализ бюджета 
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времени, отведенного на изучение информации экологического содержания в курсах 

указанных учебных дисциплин, и его распределение в течение года, позволили предположить, 

что высокий уровень мотивации природоохранительной деятельности восьмиклассников 

обусловлен именно непрерывностью и систематичностью осуществления в процессе обучения 

экологического воспитания школьников, которые наблюдаются в 6-х и 7-х классах. В старших 

же классах направленности школьных дисциплин на формирование ответственного отношения 

к природе резко снижается, что может служить основанием для установления одной из 

возможных причин снижения природоохранительной направленности в поведении учащихся 

девятых и десятых классов в природе. 

Вторую причину наблюдаемого явления, на наш взгляд, можно связать с 

психологическими особенностями старшеклассников, в силу которых им свойственны 

самостоятельность в принятии решений, потребность убедиться в истинности тех или иных 

общепринятых положении, стремление следовать собственным убеждениям. Изучение же 

содержания сведений о взаимодействии общества к природе, представленных в учебниках 

природоведения, зоологии, ботаники, географии, химии, физики, свидетельствует о том, что в 

большинстве случаев они носят вербальный характер. А в учебниках старших классов и вовсе 

отсутствует информация, позволяющая учащихся осознать ту опасность, которую несет 

человечеству дальнейшее неконтролируемое освоение природы. Потребность во введении 

именно такой информации в старших классах обусловлена необходимостью обеспечения 

достаточной аргументации учащимся для принятия ими собственных решений относительного 

того, как следует и как не следует вести себя в природе. Вели же база для подобных обобщений 

не будет подведена, ранее принятые вербальные установки об обязательности бережного 

отношения к природе утрачивают свою руководящую силу, о чем и свидетельствуют 

результаты изучения состояния экологической воспитанности старшеклассников. Таким 

образом, основным направлением в организации экологического воспитания учащихся должно 

быть убеждение их на основе знаний по каждому учебному предмету в необходимости 

ответственного отношения к окружающей природной среде [1]. 

Физика, как одна из наук о природе, обладает большими возможностями для 

проведения такой работы. Специфика содержания этой школьной дисциплины позволяет: 

познакомить с новыми видами и источниками загрязнения окружающей среды; показать 

возможные последствия их действий на представителей фауны и флоры; подвести к 

осознанному выводу о том, что состояние живых организмов определяется показателями 

неживой природы; убедить учащихся в том, что бережное отношение к живой природе 

предполагает заботу о состоянии неживой природы. Из всего многообразия вопросов, которые 

можно рассмотреть на уроках физики с целью экологического воспитания школьников, мы 

остановимся на освещении в процессе обучения данному учебному предмету абиотических 

фактов, т.с. всех влияющих на организм элементов неживой природы. К наиболее важным из 

них относятся свет, температура, влажность, уровень звуковых волн, уровень электрических и 

магнитных полей, радиоактивный фон, газовый состав атмосферы, гравитация, атмосферное 

давление. Не все из представленных факторов являются новыми для учащихся старших 

классов. С влиянием света, влажность, температурного режима на развитие растений, 

животных и человека они знакомились на уроках естествознания, биология. Представление о 

мере такого знакомства дает следующая таблица, в которой показано сколько раз в курсе той 

или иной дисциплины говорилось о влиянии рассматриваемого абиотического фактора на 

развитие живых организмов. 
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абиотические 

факторы 

ПРЕДМЕТЫ 

естествознание естествознание биология география химия физика 

2-4 классы 5-6 классы 7 класс 7-8 

классы 

7-8 

классы 

7-8 

классы 

влажность 7 6 2 5 1 - 

температура 4 3 2 1 - - 

свет 3 5 1 1 - - 

газовый состав 

атмосферы 

10 3 2 4 7 - 

атмосферное 

давление 

- - 1 - - 2 

радиоактивный 

фон 

- - - - - 1 

уровень 

электро 

-магнитных 

полей 

- - - - - 1 

уровень 

звуковых волн 

- 1 - - - - 

гравитация - - 1 - - 1 

 

Как видим из этой таблицы, с такими абиотическими факторами, как атмосферное 

давление, радиоактивный фон, уровень электрических и магнитных полей, уровень звуковых 

волн, гравитация, в процессе изучения школьных дисциплин учащиеся не ознакамливаются, 

что в значительной мере обедняет их представление об условиях жизни живых организмов. 

Восполнить пробелы учащихся в данной области знания в большей степени чем остальные 

школьные дисциплины может физика, так как формирование понятия об абиотических 

факторах, находящихся во второй половине таблицы, связано с соответствующими 

физическими знаниями и может осуществляться при изучении соответствующих тем курса 

физики [2]. 

В качестве примера рассмотрим, каким образом на уроках по данному учебному 

предмету, можно ознакомить школьников с электрическим полем, как элементом неживой 

природы, существенно влияющим на протекание жизненно важных процессов в организмах. 

Анализ программы по физике позволяет предположить, что наиболее целесообразно 

организовать такую работу при изучении темы «Электрическое поле». 

Первоначальные сведения о связи естественного фона электрических полей с развитием 

растений, учащимся можно предложить во время вводной беседы к данной теме, сообщив при 

этом, французский академик П.Берталон, заметил, что растения близ громоотводов растут и 

развиваются значительно лучше, чем их соседи, находящиеся на значительном удалении. Как 

объяснить наблюдаемое? Поставленная проблема нацеливает учащихся на существование 

связи между развитием растений и величиной электрического поля. В процессе изучения 

основных характеристик данного вида материи, появляется база для понимания того факта, что 

электрическое поле Земли представляет одно из условий, в которых развивалась жизнь на 

нашей планете. Так, говоря об электрическом поле, учитель сообщает, что Земля имеет 

отрицательный заряд равный 500 тысяч Кулон и, следовательно, ее окружает электрическое 

поле, возникающее вокруг этого заряда. Для всех живущих на Земле живых организмов данное 

поле является необходимым условием жизни. И, если по каким-либо причинам величина 

электрического поля меняется, происходят изменения и в самих организмах. Учеными 

замечено, что растения, побывавшие под электрическим полем отрицательного заряда, 
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развивается быстрее обычного. При этом внимание учащихся обращается на множество 

искусственно созданных достаточно сильных отрицательных полей, которые существенным 

образом изменяют земное поле в той или иной точке земного шара. 

Введение понятия о напряженности позволяет познакомить девятиклассников с 

параметрами рассматриваемого абиотического фактора. Это можно сделать в процессе 

решения задач следующего содержания [3]: 

1. Зная, что Земля имеет отрицательный заряд 500000 Кулон и радиус 6370 км, 

вычислить среднюю поверхностную плотность заряда. Одинакова ли она во всех точках 

земного шара? Почему? 

2. Изобразить графически электростатическое поле Земли и определить напряженность 

его на поверхности Земли на высоте 6 км, 9 км, 20 км, 50 км. Будет ли оно однородным? 

При решении первой задачи учитель обращает внимание учащихся на то, что при 

подсчетах Земля принимается за шар и не учитывается рельеф местности. Но знание 

зависимости плотности заряда от кривизны дает основания утверждать, что плотность заряда 

будет большой на вершинах гор, крышах высотных зданий и др. 

В ходе решения второй задачи выясняются вопросы: Какие факторы влияют на 

электрическое поле Земли? Как можно объяснить несовпадение теоретических вычислений и 

экспериментальных данных о величине напряженности. Согласно последним, при подъеме 

навысоту в 6 км поле уменьшается в 10 раз, на 9 км – в 20 раз, на 20 км – в 100 раз. Принцип 

суперпозиции электрических полей, созданных Землей и облаками позволяет найти причину 

несовпадения теоретических и экспериментальных данных. 

Убеждению учащихся в том, что электрическое поле необходимо для растений может 

способствовать также сообщение, которое целесообразно включить для активизации 

мышления при изучении поведения проводников в электрическом поле. «Как свидетельствует 

история, итальянец Ф.Гардини в 1793 году решил проверить догадку П.Берталона о влиянии 

электрических полей на рост растений. Он натянул над фруктовыми деревьями в своем саду 

несколько грамоотводов и принялсяожидать хорошего урожая. Три года над его садом 

бушевали грозы, но урожай не только не повысился, а наоборот, часть растений завяла. 

Почему?» 

Ознакомившись с поведением проводников в электрическом поле, учащиеся находили 

причину этого странного явления в том, что ряды проволочных грамоотводов всаду Гардини 

создатели на растениями некоторое подобие сетки Фарадея, ограждая их от действия 

электрических полей. Оказалось, электрическое поле крайне необходимо для растений. 

При изучении диэлектриков в электрическом поле возникает возможность объяснить 

учащимся на элементарном уровне причины реакции человеческого организма на действие 

электрических полей. После изучения темы сообщаем, что 42 кг из 70 вчеловеческом 

организмесоставляет вода, в которой содержатся анионы хлора и катионы натрия, кальция, 

калия и др. Актуализируя знания учащихся по теме «Электрическое поле», можно подвести их 

к пониманию того, что молекулы воды в человеческом организме поляризуются под действием 

электрического поля Земли, а катионы и анионы питательных веществ по этой же причине 

направленно движутся. Усвоение этого материала создает базу для осознанного понимания 

реакции человеческого организма на действие искуственно созданных электрических полей. 

Знакомство с видами конденсаторов позволяет внести некоторые коррективы в знания 

учащихся обэлектрическом поле Земли. Если раньше сообщалось, что Земля имеет 

отрицательный заряд, то теперь добавляем, что навысоте около 100 км от Земли находится 

слой положительно заряженных частиц. Таким образом, электрическое поле нашей планеты 

похоже на поле сферического конденсатора. 
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Освещение многих интересных вопросов, связанных с раскрытием электрического поля 

как экологического фактора, можно вынести на внеклассную работу по физике. Вплан научной 

конференции или физического вечера целесообразно включить рассмотрение «электрической 

стороны жизни» растений, выяснение причин различного влияния на растения искусственных 

поливов и дождей, знакомство с использованием знаний по электростатике в деле охраны 

природы. Освещение данных вопросов укрепит мнение учащихся о том, что электрическое 

поле является таким же фактором как свет, влажность и температура, и в такой же степени 

определяет условия жизни представителей фауны и флоры как эти факторы [4]. 

Описанный пример иллюстрирует возможности физики в формировании экологических 

понятий, которые составляют базу для развития природоохранительных убеждений 

школьников. Междисциплинарный подход к планированию и организации такой работы 

позволит четко выделить место каждого учебного предмета в раскрытии содержания 

экологического воспитания учащихся и определить минимальный объем знаний вобласти 

окружающей среды, который должен быть усвоен учащимися для осознанного понимания 

необходимости бережного отношения к природе.       
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ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ 

«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ»В УСЛОВИЯХ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ 

 

Битикова А.И., Орысбаева Б.С. 

Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова,  
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Аннотация. В современном обществе экологическое воспитание рассматривается как 

одно из приоритетных направлений развития системы образования, которое становится 

мощным инструментом на пути решения дидактических и педагогических задач. 

Предмет русский язык обладает нравственно-экологическим потенциалом, однако для 

систематического осуществления экологической работы только учебника недостаточно, 

следует включать дополнительный материал, используя различные задания и методы 

обучения. Экологические вопросы должны прослеживаться на всех уроках, экологическое 

воспитание должно быть систематическим, регулярным. 

В данной статье рассматриваются вопросы планирования урока русского языка в 

казахской школе  в условиях онлайн обучения. 
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Ключевые слова: образовательное пространство, экологическое воспитание, русский 

язык, методы обучения. 

 

В современных условиях остро встает вопрос о социальной функции современной 

школы. Ведь в школе закладываются основы для подготовки будущих специалистов, 

владеющих знаниями о цифровых технологиях, финансовой грамотности, а главное, чтобы они 

являлись патриотами своей страны. 

Развитие личности школьника невозможно представить без умения грамотно излагать 

свои мысли не только на родном, но и на русском языке. Поэтому выдвижение на первый план 

задачи развития связной русской речи в казахской школе имеет принципиально важное 

значение. 

Школа не ставит перед собой воспитать из любого своего ученика мастера слова, однако 

владение элементарным уровнем такого мастерства не только доступно каждому, но и 

необходимо ему для того, чтобы быть полноправным членом общества, активно участвовать в 

общественной жизни, всесторонне проявить себя как личность. 

Развитие речи учащихся является одной из главных задач школы.И от 

профессиональных качеств учителя, от знания психолого-педагогических особенностей 

школьников зависит, заговорят ли учащиеся на русском языке, полюбят ли они предмет. От 

учителя зависит, насколько интересным, насыщенным и плодотворным будет учебный 

процесс. 

В последнее время экологические проблемы имеют глобальный характер и затрагивают 

все человечество. К числу самых волнующих относятся проблемы, связанные с загрязнением 

окружающей среды. Загрязняется все: воздух, вода, почва. И это в свою очередь не может не 

сказаться губительно на растениях, животных, на здоровье людей. Будущее планеты зависит 

от того, насколько экологически грамотными будут дети. Экологические вопросы должны 

прослеживаться на всех уроках, экологическое воспитание должно быть систематическим, 

регулярным. 

Предмет русский язык обладает нравственно-экологическим потенциалом, однако для 

систематического осуществления экологической работы только учебника недостаточно, 

следует включать дополнительный материал, используя различные задания на экологическую 

тему. 

Экологическое образование и воспитание может проходить через интегрированные 

уроки, фрагменты текстов с последующим анализом, сочинения, словарные слова, кроссворды, 

стихотворения, упражнения экологического характера. Главная цель учителя в школе при 

использовании материалов на экологическую тему – не только проверить знания учащихся по 

русскому языку, но и пробудить их чувства, мысли, побудить их задуматься над самыми 

различными вопросами гармонии и единства всего созданного на планете. 

На примере данного урока русского языка можно увидеть, как у учащихся формировать 

нормы поведения, углублять и систематизировать знания по охране окружающей среды, 

научить видеть красоту природы, понимать ее ценность. 

Программа по русскому языку в 6 классе предполагает изучение темы «Прогноз 

погоды», в рамках которой имеется грамматическая тема «Наречие как часть речи». Основные 

цели занятия –закрепить понятие о наречии как самостоятельной части речи: его 

морфологических признаках и роли в предложении;определить понятия: «погода», «климат», 

выявить отличительные особенности данных понятий;развивать умение работать 

самостоятельно;формировать  у учащихся особое – экологическое мировоззрение. 

Перед началом занятия учитель просит ребят подойти к окну и посмотреть, какая погода 

за окном, кого они видят и т.д. Сначала ребята говорят слова, потом предложения, некоторые 
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учащиеся могут составить короткие тексты. Такой прием можно назвать «Разговорная 

минутка». 

Вопросы учителя: 

- Что такое погода? 

- Что такое климат? 

- В чем разница этих понятий? 

Слайд 1. 

1. Погода – это состояние атмосферы над определенной местностью в определенный 

момент времени. В одном и том же городе иногда погода может меняться каждые несколько 

часов: утром появляется туман, к обеду начинается гроза, а уже к вечеру небо очищается от 

облаков. 

2. Климат – повторяющийся режим погоды, характерный для определенной местности. 

3. Основные элементы погоды – атмосферные осадки (дождь, снег, туман), ветер, 

температура и влажность воздуха, облачность. 

Климат всегда влияет на рельеф местности, водоемы, растительный и животный мир. 

В данных текстах выделены слова «иногда», «всегда». Это новые слова, которые 

принадлежат к неизученной пока школьниками темы «Наречие». 

Проводится словарная работа: путь напрямую, невероятно красивый, ярко, вкрутую, 

хмуро, спозаранку, иногда, всегда. Слайд 2. 

Вопрос: что такое наречие? Слайд 3. 

Наречие – это самостоятельная неизменяемая часть речи, которая обозначает: 

- признак действия: выучить наизусть 

- признак предмета: путь напрямую 

- признак другого признака: невероятно красивый 

Наречие отвечает на вопросы: Слайд 4.  

Где? Когда? Куда? Откуда? Почему? Зачем? Как? Сколько? 

Наречия не склоняются и не спрягаются. 

Что обозначает признак наречия? 

Признак действия – зависит от глагола светит (как?) ярко. 

Признак предмета – зависит от существительного: яйцо (как?) вкрутую. 

Признак другого признака – зависит от прилагательного: очень сильный (насколько?) 

Какую синтаксическую роль выполняет наречие в предложении? Слайд 5. 

В предложении наречие, как правило, употребляется в качестве обстоятельства. 

Например: Снег падал (как?) медленно. 

С самого утра его лицо (в какой мере?) очень хмуро. 

На берегу реки (когда?) спозаранку сидят рыбаки. 

Работа по развитию речи 

Творческое задание: составление «Жалобной книга природы» Слайд 6. 

-- Представьте себе, что вы … птица, цветок, дерево, животное и т.д.  

На кого бы вы могли пожаловаться? 

-- Составьте 1-2 предложения-жалобу в общество защиты животных и растений и 1-2 

предложения – решение вашей проблемы. Если в ваших предложениях будут обращения, не 

забывайте о знаках препинания: 

 Клик по слайду 6. 

В записанном предложении поставьте недостающий знак препинания. Подчеркните в 

этом предложении грамматическую основу. Ответьте на вопрос: какую синтаксическую роль 

могут выполнять наречия? 

Пример выполнения задания: 
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Я – черемуха. 

Жалоба. Каждый год весной люди обламывают мои самые густые ветки, подержат в 

вазе неделю и выкидывают. 

Решение. Люди, купите духи с ароматом черемухи и наслаждайтесь им круглый год. 

Задание на следующее занятие:  

1.Составить «Жалобную книгу природы» (письменно). 

2.Подготовиться по теме «Наречие как часть речи» (устно). 

Критерий успеха: 

Учащиеся узнали: 

- определение понятий «погода», «климат»? 

- что такое наречие, признаки наречий. 

Они выявили: 

- отличительные особенности понятий «погода», «климат»; 

- научились определять признаки наречий; 

- определили синтаксическую роль наречий. 

 

Рефлексия Слайд 7. 

-- Ребята, устали вы сегодня на уроке?  Какое у вас настроение? (цветограмма) 

ВОСТОРЖЕННОЕ, 
РАДОСТНОЕ, 

ПРАЗДНИЧНОЕ

СПОКОЙНОЕ

ГРУСТНОЕ

ПАСМУРНОЕ

ПОДАВЛЕННОЕ

 
Экологическое образование и воспитание может проходить через интегрированные 

уроки, фрагменты текстов с последующим анализом, сочинения, словарные слова, кроссворды, 

стихотворения, упражнения экологического характера. Главная цель учителя при 

использовании материалов на экологическую тему – не только проверить знания учащихся по 

русскому языку, но и пробудить их чувства, мысли, побудить их задуматься над самыми 

различными вопросами гармонии и единства всего созданного на планете. 

На примере данного урока русского языка можно увидеть, как у школьников 

формировать нормы поведения, углублять и систематизировать знания по охране окружающей 

среды, научить видеть красоту природы, понимать ее ценность. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ КЕШЕНІНІҢ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Серикбаева А.К., Рамазанов Ж.К. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада ҚР тау-кен металлургиялық кешенінің экологиялық мәселелері 

талданған. Қазақстанның қара және түсті металлургиясында жинақталған қалдықтардың 

жалпы саны келтірілген. Экономиканың тау-кен металлургия секторының кәсіпорындарында 

техногендік қалдықтардың пайда болу себептері ашылды. Қоғамның табиғи ресурстарды 

тұтынуы оларды пайдаланудың сандық өсуіне байланысты өткір проблемаға айналатыны 

дәлелденді, бұл экологиялық және басқа проблемаларға әкеледі. Тау-кен өндірісінің 

экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұтымды жолдары негізделген. 

Түйінді сөздер: өндіріс қалдықтары, тау-кен металлургия кешені, экологиялық залал, 

өнеркәсіп. 

 

Қазақстанның тау-кен өндіру және металлургия өнеркәсібі елдің базалық локомотив 

саласына жатады және ұлттық экономиканың өсу полюсін білдіреді. Қазақстанда жалпы ішкі 

өнімнің 7% - дан астамы және өнеркәсіптік өндірістің жалпы көлемінің 17% - ға жуығы тау-

кен металлургиялық кешенге тиесілі, оның экспорттағы үлесі-20% [1]. 

Жалпы, Қазақстанда 22 млрд. тоннаға жуық қатты қалдықтар бар. Қалдықтарды өндіру 

бойынша 1-орында отын электр кешені тұр. Екіншісінде - тау-кен металлургиялық кешен. 

Балқаш металлургия комбинаты тәулігіне мышьяк түрлі қосылыстар түрінде 3,7 тоннаға жуық 

қалдық шығарады. Бір жыл ішінде шамамен 1100 тоннаға дейін жетеді. Жағдай шын мәнінде 

дағдарыстық [2]. 

Егер кен құрамы өте бай болса, онда ол 15 элементті қамтуы мүмкін, ал жер қойнауын 

пайдаланушылар одан тек аз бөлігін алады: 3-4 элемент ғана. Қалғаны қалдықтарға кетеді. 

Қазақстан аумағында шамамен 56085,1 мың м3 уран өндірісінің қалдықтары 

жинақталған. Олар 1411,77 га аумақты алып жатыр, көмір өндірісінің қалдықтары 21815439,05 

мың м3 құрайды (ауданы 24890,34 га). 2512240,27 мың м3 түсті және асыл металдардың 

қалдықтары (ауданы 9225,73 га). 

Қайта өңделетін шикізаттың ұдайы ұлғайып келе жатқан көлемі, жоғары температуралы 

технологиялар мен жану процестерін пайдалану металлургияның қоршаған ортаға теріс әсерін 

алдын ала айқындайды.  

Отандық тау-кен металлургия кәсіпорындарының экологиялық залалдың жиынтық 

шамасына (күкірт диоксиді бойынша) қосқан үлесі 1-суретте көрсетілген. 

Көріп отырғанымыздай, ТМК кәсіпорындарының күкіртті ангидридтің шығарылуына 

қосқан үлесі "Қазақмыс "корпорациясы бойынша — 75,3%, "Қазмырыш" АҚ — 10,2%, 

"АрселорМиттал Теміртау" АҚ — 9,5%, "ССКӨБ" АҚ-3,6% құрайды. Атмосфераның 

ластануында көшбасшы "Қазақмыс" корпорациясының "Балқаштүстімет" болып табылады. 

Оның шығарындылары Қазақстандағы барлық ластанудың бестен бір бөлігін құрайды. 

Теміртауда жылына 294,5 мың тонна ластаушы заттар түзіледі, оның 228 мың тоннасы 

"АрселорМит-тал Теміртау" АҚ-на тиесілі. Бұл республика атмосферасының ластануының 

жалпы көлемінің 15% - ы. 
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Тұтастай алғанда, Қазақстанның барлық өнеркәсіп салаларын, оның ішінде тау-кен 

металлургия кешенін қарқынды дамытудың көп жылдық кезеңінде өндірістің 26 млрд 

тоннадан астам қатты қалдықтар жинақталған, жыл сайын үйінділерде тағы 1 млрд тоннаға 

толықтырылады, олардың басым бөлігі (58% немесе 15,1 млрд т) тау-кен өндіру және 

металлургия салаларының қалдықтарына тиесілі, олар дербес шикізат базасы ретінде 

қаралады. 

 

 
1 - «Қазақмыс» корпорациясы ЖШС; 

2 – «Қазмырыш» АҚ; 

3 – «АрселорМиттал Теміртау» АҚ; 

4 – «ССКӨБ» АҚ; 

5 – «Қазхром» ТҰҚ» АҚ; 
6 - қалғандары. 

 

Сурет 1 - Тау-кен металлургия кешені (ТМК) кәсіпорындарынан ластаушы заттар 

шығарындылары 

 

Түсті металлургияда (мыс-алюминий, қорғасын-мырыш, алтын-сирек металл саласы) 

қалдықтардың жалпы саны 5 млрд тоннадан астам, оның ішінде: ілеспе өндіру жыныстары мен 

аршу — 72 %, байыту қалдықтары — 26 және металлургиялық қайта өңдеу-1,6 %. 

Қазақстанның қара металлургиясында (темір кені, хром кені және марганец кені) жинақталған 

қалдықтардың жалпы саны 6,2 млрд тоннадан астам, оның ішінде: ілеспе өндіру және аршу — 

92,8 %, байыту — 6,1 және металлургиялық қайта өңдеу — 1,1% құрайды. Қалдықтар алып 

жатқан жер аумағы 15 мың гектардан асады [5]. 

Техногендік қалдықтардың пайда болу себептері кендердің технологиялық сапасының 

нашарлауы, кен шикізатының өзгеретін сипаттамаларынан өндіру, қайта өңдеу және 

металлургиялық қайта бөлу технологияларының айтарлықтай артта қалуы, металл минералды 

тасымалдаушылар шығындарының ұлғаюы болып табылады. 

Қоғамның табиғи ресурстарды тұтынуы оларды пайдаланудың сандық өсуіне 

байланысты өткір проблемаға айналды, бұл экологиялық және басқа проблемаларға әкеледі. 

Себебі, елдің ТМК ресурстарды тұтынудың жоғары деңгейімен ерекшеленеді, бұл тау-кен 
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жұмыстарының төмендеуіне, сондай-ақ пайдалы қазбалар сапасының нашарлауына, кен 

орындарын игерудің тау-кен-геологиялық және тау-кен-техникалық жағдайларына 

байланысты табиғи түрде артады. 

 

Кесте 1 - Қазақстан өңірлерінің мамандануы 

 

№ Облысы Салалар 

1 Ақмола Көмір өнеркәсібі, құрамында алтыны бар кендерді өндіру, 

машина жасау, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта 

өңдеу, жеңіл, химия және фармацевтика өнеркәсібі, құрылыс 

материалдарын өндіру (ҚМӨ), туризм 

2 Ақтөбе Мұнай және газ өндіру, қара және түсті металлургия, химия, 

жеңіл өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, 

ҚМӨ, машина жасау, эл.энергетика 

3 Алматы Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу, тамақ, 

жеңіл, ҚМӨ, ағаштан бұйымдар өндіру, машина жасау, 

эл.энергетика 

4 ШҚО Көмір өнеркәсібі, түсті металл кендерін өндіру және қайта 

өңдеу, машина жасау, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өндіру және қайта өңдеу, орман және ағаш өңдеу 

өнеркәсібі, ҚМӨ, эл.энергетика, туризм 

5 Жамбыл Құрамында алтыны бар кендерді өндіру, химия, газ өндіру 

өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта 

өңдеу, ҚМӨ 

6 Қарағанды Түсті және қара металлургия, көмір өнеркәсібі, машина жасау, 

эл.энергетика, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, ҚМӨ, 

туризм 

7 Қызылорда Мұнай және газ өндіру, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта 

өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, ҚМӨ 

8 Маңғыстау Мұнай мен газды өндіру және қайта өңдеу, эл.энергетика, ауыл 

шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, ҚМӨ 

9 Павлодар Мұнай өңдеу өнеркәсібі, көмір, қара және түсті металлургия, 

машина жасау, эл.энергетика, ауыл шаруашылығы өнімдерін 

қайта өңдеу, ҚМӨ, туризм 

10 СҚО Машина жасау, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және 

қайта өңдеу, жеңіл, ағаш өңдеу өнеркәсібі, ҚМӨ 

11 ОҚО Түсті металлургия, машина жасау, химия өнеркәсібі, ауыл 

шаруашылығы өндірісі, эл.энергетика, ҚМӨ, туризм 

12 БҚО Мұнай-газ өндіру және газ өңдеу өнеркәсібі, машина жасау, 

жеңіл, ағаш өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өндірісі, ҚМӨ 

13 Қостанай Металл кендері мен асбест өндіру, ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өндіру және қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, машина 

жасау, эл.энергетика 

14 Атырау Мұнай мен газды өндіру және қайта өңдеу, ауыл шаруашылығы 

өнімдерін қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, ҚМӨ, эл.энергетика 
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Қазақстанда ТМК-нің ресурстық өнімділігін және оның экологиялық қауіпсіздігін 

арттыру проблемасына әлі тиісті көңіл бөлінбеген, соның нәтижесінде негізгі өндірістік 

ресурстарды қолдану өнімділігінің және экологиялық қауіпсіздіктің дәстүрге айналған жоғары 

емес деңгейі болашақта тау-кен металлургия өндірісін тұтастай алғанда елдің жалпы 

экономикалық және әлеуметтік дамуын тежейтін фактор ретінде қарауға себеп болады. 

ТМК өндірісінің ресурстық өнімділігін арттыру және қоршаған ортаны сақтау 

проблемасын шешу барған сайын үлкен маңызға ие болуда. Уақыт өте келе, бұл тек табиғи 

ресурстардың тапшылығы деңгейінің жоғарылауына байланысты, әсіресе олардың қол жетімді 

көздері таусылған сайын артады. 

Қазақстанның барлық өңірлері бойынша орналасқан тау-кен өнеркәсібі салалары 

бойынша қалыптасып жатқан жағдайды 1-кестеден байқауға болады [6]. 

Сонымен, шикізатты кешенді пайдалану барлық компоненттерді алуды және шикізаттың 

агрегаттық-минералдық негізін кәдеге жаратуды көздейді. Сонымен қатар, минералды 

ресурстарды кешенді пайдалану проблемасы тұрақты болып табылады, оның көлемі уақыт өте 

келе төмендемейді және міндеттер шеңбері тарылмайды. Кейбір міндеттер уақыт өте келе 

басқалармен ауыстырылады, сондықтан оларды шешу ауқымының артуына қарамастан, 

мәселе өзекті болып қалады және жаңа әдістер, технологиялар мен шешімдерді іздеуді және 

дамытуды талап етеді. Бүгінгі таңда тау-кен металлургия өндірісінің техногендік ресурстарын 

кешенді игерудің орындылығы шикізаттың осы түрінің тапшылығымен, республикада және 

ТМД елдерінде сұраныспен және тұтынумен анықталады және құрылыс материалдарын 

өндірудің, қазылған жерлерді қалпына келтіру және т. б. шешімдердің экономикалық 

тиімділігімен анықталады. 
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