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Нуртай Жадыра Тастенбеккызы 2014-2017 жыл аралыгында М.Эуезов 
атындагы ОК,МУ 6Б073100 «0м1р т1ршЫпнщ каушс1зд1п жэне коршаган 
ортаны к;оргау» мамандыгы бойынша (РШ) докторантураныц толык 
курсынан отп. 

Диссертацияда автордыц докторантурада оку барысындагы жасаган 
жумыстарыныц нэтижелер1 усынылган. Докторант Ж.Т. Нуртайдыц тацдаган 
такырыбы каз1рп тацда езект1 мэселелердщ б1р1 болып отыр. 2007-2015 
жылдары кабылданган мемлекетпк жуйеш дамыту багдарламасында тетенше 
жагдайлардыц салдарын жою жэне ескерту максатында хальщты жэне 
аумакты коргау технологиясына жаца эдютер енд1ру керсетшп, осы 
багдарламаны жетшд1ру жолымен орындалган. 

Жаца эдютер мен технологиялар корганыс шараларына кешещц турде 
келудщ непзшде жасалуы тшс жэне аномалдьщ кубылыстардыц жагдайын 
толык зерттеп алуды талап етедь Кррганыс жэне реттеп отыратын 
курылыстардыц СвШМДШП, ЭКОНОМИЯЛЫК ТИ1МДШ1Г1, экологиялык жэне 
эстетикальщ жагдайлары аукымды турде карастырылуы тшс. 

Б1ркатар курылыстар 30-40 жыл бойы пайдаланылып келед1, олар тозган 
жэне бгр 6©Л1П бузылып калган. Бул курылыстарды кушейтш калпына 
келт1ру эщстерш жасау керек. Бул жагдайлардыц барлыгы тек кана 
теориялык жэне тэж1рибел1к зерттеулерд1 гана талап етш коймайды, бул 
жерде практикальщ жумыстар да журпзшу1 тшс. 

Тетенше жагдайлардыц алдын алу непзше корганыс курылыстарыныц 
сапасын жогарылату жатады, ол упин шиюзат коспасын берж етш дайындау 
керек, ол корганыс курылысыныц касиеттерш кушейтед1 жэне оныц 
пайдалану мерз1мш узартады. Бул максатка жетудш б1рден б1р1 
пайдаланылып отырган курылыстагы жумыс жагдайын талдау жэне гылыми 
тургыдан дэлелденген сешмд1, кешещц корганыс шаралары мен курылгылар 
колдану болып табылады. 

Аумакты инженерлж коргау саласындагы, гылыми мшдет, апаттан 
сактану унин кандай шараларды колдану женшдеп мэселеге келш т1релед1. 
Гылыми дэлелденген тэсш бойынша бул мэселелерд1 шешу кеп молшерде 
материалдьщ заттарды унемдеуге, экологияны жаксартуга, ец бастысы 
адамдардыц ом1рш сактап калу. 

Зерттеу жумысыныц максаты коршаган ортаны коргау жэне енеркэсш 
калдьщтарын кайта ецдеу максатында болат балкыту шлагы, фосфор 



бнд1р!сшщ шлагы жэне шифер-кубыр мен минералды макта калдьщтарын 
колдана отырып селден коргау курылыстарына арналган майысуга берш 
композициялык материалдарды дайындау. 

Алга койылган максаттарга жету барысында докторант келеа 
мшдеттердщ шепимш тапкан: 

- селден коргау курылымын жасау упнн болат балкыту жэне фосфор 
ощцрюшщ шлактарын, шифер-кубыр мен минералды макта ощцрюшщ 
калдьщтарын пайдалану мумкшдт аньщталган; 

- табиги материалдык ресурстарды пайдалануды темендетуге, жергЫкп 
жердщ ландшафтын жэне коршаган ортаны коргау максатында селден коргау 
курылымыныц курамы оцделген; 

- портландцемент, электротермофосфор, болат балкыма ощцрютершщ 
калдьщтарын, шифер-кубыр жэне минералдьщ макта ещцрютершщ 
к;алдьщтарын пайдалана отырып жасалган композициялык; материалдарга 
зертханалык жагдайда зерттеу жасалган; 

- композициялык; шиюзат материалдарынан алынган селден коргауга 
арналган курылымыныц зертханалык жагдайда майысу бер!кт1п сыналган. 

Докторант Ж.Т. Нуртайдыц «Кдзакстан Республикасыныц таулы 
аймактарындагы хальщты табиги сипаттагы тотенше жагдайлардан куткару 
уппн курылым куру максатында ощцрютж калдьщтарды пайдалана отырып 
композициялык материалдар алу технологиясын жасау» такырыбындагы 
диссертациясы жогары децгейде дайындалган. Диссертацияныц усыныстары 
мен корытындылары жеткшкп турде непзделген. 

Диссертациялык жумыс такырыбыныц озектЫп гылыми жэне ю-
жузшдеп нэтижелершщ кундылыгы, зерттеулердщ орындалган колем1, 
непзп кагидалары, нэтижелер1 мен корытындыларыныц жариялануы 
бойынша «Гылыми дэрежелерд1 беру ережелерше» сай келед1 жэне 6Э073100 
«0м1р Т1рш1л1пн1ц к а у ш а з д т жэне коршаган ортаны коргау» мамандыгы 
бойынша философия докторы (РЬБ) гылыми атагын беру уппн усынуга 
болады. 
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