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Түйін: Тұрғында рдың а вто мо бильдермен қа мта ма сыз етілу деңгейі мен қа ла лық көліктік 

жо лда рдың қо зға лыспен жүктелу дәрежесінің жылына о рта  есеппен 7-13%а ртуы көлік 

а ғында рының қо зға лыс жылда мдықта рының 10-25 км/са ғша ма сына , а л о ңта йлы 
жылда мдықта рдың 30-35 км/са ғ төмендеуіне а лып келді. Та сыма лда уға  жұмса ла тын уа қыт 

шығында ры 30-100%, а л жа на рма й шығында ры 25-30% ша ма сына  дейін жо ға рыла ды, со нымен 

қа та р жыл са йын жо л-көлік о қиға ла рының са ны өседі, және эко ло гиялық жа ғда й на ша рла уда . 
Қа лыпта сқа н жа ғда йла р ірі қа ла ла рдың көліктік жүйелерінің қызмет ету са па сы мен 

сенімділігінің төмендеуіне, ба рлық қа ла лық қызметтердің жұмыс тиімділігінің на ша рла уына а лып 

келіп о тыр. Бюджеттік қа ра жа тта рдың жеткіліксіздігі жа ғда йла рында  қа ла лық а вто мо биль 
жо лда рының өткізу мүмкіндіктерін қысқа  мерзімде және мүмкіндігінше а з қа ра жа тттық 

шығында рмен а рттыру міндеті ерекше өзектілікке ие бо ла ды. Қа ла лық жо лда рдың өткізу 

мүмкіндіктерін а рттырудың тәсілдерінің бірі ретінде көлік құра лда рының қо зға лысын «жа сыл 

то лқын» қа ғида ты бо йынша  үйлестіріп реттеуді енгізуді а та уға  бо ла ды. Мұнда й реттеудің 
тиімділігін а рттыру үшін «жа сыл то лқында ғы» қо зға лыс жылда мдығын жо л-көлік жа ғда йла рын 

есепке а ла о тырып а нықта у қа жет.  

Кілт сөздер: жо л-көше желісі, көше қиылыста ры, қа ла  көшелерінің өткізу мүмкіндігі, көлік 
а ғында ры, қо зға лыс тәртібі, қо зға лысты үйлестіріп реттеу, а ра лық ұзындығы, жо л беті 

қа пта ма сының бүлінуі. 

 

Қалала р мен ірі елді мекендердің дамуының қа зіргі кезеңі олардың а лып жа тқа н 

а умақтарының кеңеюімен және сол қалаларға  жақын орналасқа н қала  маңында ғы елді 

мекендермен қосылып кетуімен ба йла нысты. Қалалардың көліктік жүйелері қалалар мен 

олардың әсер ету аймағына  қызмет көрсетуші жүйеге а йна лып ба ра  жа тқа ндығы белгілі. 

Жыл сайын қалалар мен қала  маңында орналасқан ірі елді мекендердің жүз мыңда ға н 

тұрғында ры еңбектік және мәдени-тұрмыстық ма қса тта ғы қозғалыста рына  көліктің 

қызметін па йдаланады және сол үдеріс барысында ола р жол қозғалысының тікелей 

қа тысушыла ры қатарына  қосылады. Ал көліктер мен жа яу жүргіншілер а ғында рының 

қо зғалыс қарқындылықтарының артуы салдарынан жол қозғалысы мүшелерінің 

қа уіпсіздік деңгейі мен қо ршаға н о ртаның а тмосфералық а уасының сапасы күрт 

төмендеуде. 

Қалалардың көлік жүйелері көптеген қызметтерді а тқа рады және кейбір 

жағдайларда  шиеленісуші тараптардың екі жағын да  қанағаттандыруы керек болады. 

Сондықтан да  қалала р мен ірі елді мекендердің көлік жүйесін да мыту стратегиясы көлік 

жүйесінің а тқаратын қызметінің а луа н түрлілігімен а нықталады және бұл ретте көлік 

жүйесінің қызметіне деген сұра ныста рды қа на ға тта ндыру тәсілдері мен мүмкін бо ла тын 

шектеулер анықталады. Жалпы көлік жүйесін дамыту стратегиясының негізгі 

міндеттеріне көлік жүйесі мен көліктік инфра құрылымның нысанда рын пайдаланушы 

әртүрлі шиеленісуші жақта рдың мүдделерінің тепе-теңдігін қамтамасыз ету жатады. 

Шымкент қаласында ғы жол қозғалысының қарқындылығын а рттыру, көлік 

а ғында рын оңтайландыру және жол қозғалысы мүшелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуді жа қсарту мақсатында  М.Әуезо в атында ғы Оңтүстік Қазақста н университетінің 

«Көлік, та сымалда уды және қо зғалысты ұйымдастыру» ка федра сының бір то п 

ға лымда ры мен білім а лушыла рының қатысуымен а рна йы зерттеу жұмыста ры 

жүргізілді.  
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Шымкент қаласы бойынша  көше-жо л желісіне жүктемені төмендету мақса тында  

төрт бағытта  көлік жүйесін дамыту бойынша  тиімді бағда рлама  іске асырылуда : 

- жол-көлік инфрақұрылымын дамыту;  

- қоғамдық көлікті да мыту;  

- жо л қозға лысын ұйымды стыру;  

- көше-жо л желісін жеңілдету. 

Қалалық көлік жүйесін жандандыру аясында  халыққа  көліктік қызмет көрсету 

сапасын жақса рту жөнінде келесідей іс-ша ра ла рдың тиімділігі жо ға ры болуы мүмкін: 

-жол-көше желілерінің өткізу қа білетін а рттыру және жо л тығында рын 

о ңта йла ндыру үшін негізгі бағда ршам нысанда рын бейімдеп басқарудың ITS үшінші 

кезегін енгізу бо йынша  жұмыста рдыы жа нда ндыру; 

-қала ны джамытудың бас жо спа рына  сәйкес қала  шетінде жа бық үлгідегі аялда ма  

павильонда рын орна туды енгізу; 

-жолаушыла р тасыма лын субсидияла у шеңберінде Шымкент қа ласының 

жолаушыла р тасыма лда рымен айналыса тын авто көлік кәсіпо рындарының қаржылық 

шығыста рына  та лдау жұмыста рын жүргізу; 

-жол полициясы органдарымен бірлесіп, жо л қозғалысы қауіпсіздігін қамта ма сыз 

ету, жо л-көлік оқиға ла рын азайту мақсатында  қала ның негізгі, басты көшелерінде көлік 

а ғынын реттеу бо йынша  шарала р қабылда у; 

-мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобала ры шеңберінде ауылы автотұра қта р үшін 

арна йы аймақта р бөлу жөніндегі мәселені пысықта у; 

-Қона ев даңғылын ұза рту бойынша  құрылыс жұмыста рын жа лғастыру және кеңейту 

бойынша  шара ла р қабылда у, осы мәселені ерекше бақылауға а лу; 

-қалаға  жаңада н қосылға н мөлтек ауда нда рда ғы, мыса лы Са йра м, Та сса й, Та скен 

тұрғын үй алапта рында , жекелеген көшелерге асфа льт төсеу жұмыста рын жүргізу 

мүмкіндігін қа ра стыру; 

-құрылыс жүріп жа тқа н көшелердегі құрылыс-жо л жұмыста рын а яқта у бо йынша  

қа жетті ша ра ла р қа былда у; 

-жа лпы білім беретін мектептер мен о рта а рна улы о қу о рында рының 15-18 жа ста ғы 

о қушыла рына  және жо ға ры о қу о рында рының, ко лледждердің күндізгі о қу 

фо рма сында оқитын студенттеріне қалалық қоғамдық көлікте та риф құнының 50% 

жеңілдікпен жо л жүруді ұсыну мүмкіндіктері мен тетіктерін қа ра стыру; 

-өткізілетін іс-ша ра ла рдың тиімділігіне қол жеткізу мақсатында  жолда рды са лу 

және қа йта  жа ңа рту, инженерлік коммуника цияла рды тарту жөніндегі жұмыста рды 

жүргізу кезінде бюджеттік бағдарламала р әкімшілерінің өза ра  келісілген іс-қимылда рын 

қамтамасыз ету жөнінде ша рала р қабылда у; 

-жаяу жүргіншілер өткелдеріне жақындауда  арна йы белгі салу бойынша  ұсыныста р 

әзірлеу: «Құлаққапты шешіп а лыңыз» және «Ба ланың қолын алыңыз» және т.с.с. 

-жекелеген көше қиылыста рына ба ғда рша м о рна ту мүмкіндігін қа растыру; 

-авто көлік тығында рын о ңта йла ндыру үшін жа яу жүргіншілердің қо зға лысына  

та лда у жаса у. 

Жа лпы Шымкент қа ласы бо йынша  жол қо зға лысының қауіпсіздігін арттыру мен 

жо л-көше желілерінің өткізу мүмкіндіктерін жо ға рылату ба ғытында  негізгі ба сымдық 

ретінде Шымкент қа ласының о рта лық көшелерін а вто көлік құра лда рының а ғында рына н 

қо ға мдық жо ла ушыла р та сыма лда ға а рна лға н көлік құра лда рын кедергісіз өткізуді 

қа мта ма сыз ету ма қса тында  екінші дәрежелі жо лда рдың жүріс бөліктерінің енін 

кеңейтуа рқылы а ялда ма ла р мен то қта у о рында рын ұйымда стыру қа былда нды. 

Сонымен қа та р о рта лық көшелердің жүктелуін а за йту ма қса тында  көпдеңгейлі жо л 

а йырықта ры мен эста ка да ла рды, жер бетіндегі немесе жера стында ғы жа яу жүргіншілер 

өткелдерін са лу мәселелері де қа ра стырылды. 

Шымкент қаласының о рта лық көшелеріндегі жо л қозға лысын ұйымда стыру 

деңгейін зерттеу барысында  жа яу жүргіншілер мен велосипедшілердің қозға лысын 



ұйымда стырумен байла нысты бірқта ра  проблемалардың орын а латындығы анықта лды. 

Ата лға н бағытта  бірқата р шешімін таппай жатқан мәселелер ба р екен, со ның ішінде: 

- әртүрлі деңгейде о рна ла сқа н жа яу жүргіншілер өткелдерінің са нының а здығы; 

-жаяу жүргіншілерге а рна лға н жолда рдың үстіне қо йылға н көлік құра лда ры 

о ла рдың қо зға лысына  кедергі келтіреді; 

-мүмкіндіктері шектеулі жаяу жүргіншілердің қо зға лысы үшін қа жетті 

жа ғда йла рдың жа са лма уы; 

-қа ла  тұрғындарының қо зға лыста рының құрылымында ғы вело сипедтік 

қо зға лыстың үлес са лма ғы өте төмен және вело сипедшілерге а рна лға н жо лда р желісі 

жо қ деуге бо ла ды. 

Қа ла  тұрғында рының қо зға лысқа  деген сұра ныста рын толығымен қа на ға тта ндыру 

мәселесінде қо ға мдық жо ла ушыла р көлігінің о рны ерекше екендігі белгілі. Қо ға мдық 

жо ла ушыла р көлігін да мыту көліктік кептелістер мен тығында рдың ша ма сын а за йту 

ісіндегі ба сты мәнбірлердің бірі бо лып та была ды. Шымкент қа ла сында ғы қо ға мдық 

жо ла ушыла р та сыма лда у көлігінің жұмысын ұйымда стыруда  да  бірқа та р про блема ла р 

о рын алып о тырға ндығы а нықта лды: 

- автобуста рдың техника лық жа ғда йының төмендігі;  

- автобуста рдың ішкі са ло нда рының са нита рлық жа ғда йла рға  сәйкес келмеуі; 

- кейбір жекелеген ба ғытта рда ғы а вто буста рдың жиілігінің қо ла йсыздығы; 

- аялдама лық бекеттердің төменгі техника лық және са нита рлық жа ғда йла ры; 

- қарбалас са ға тта рда ғы көлік құра лда рының жо ла ушыла рға  лық то лып кетуі; 

- тасымалдау са па сының төмендігі (жылда мдық, жиілік, сенімділік, ыңға йлылық); 

- ескі көлік құра лда рының са нының басымдығы. 

Жо л-көше желісінің өткізу мүмкіндігін көлік құра лда рының жо лда р мен 

көшелердің бо йына  ретсіз қо йылуы да а йтра лықта й дәрежеде төмендетеді. Көптеген 

көшелер күндізгі а қылы және а қысыз тұра қта р ретінде жұмыс істейді және о ла р жо л-

көше желісінің қызмет а тқа ру құра мына н шығып қа лға н. Авто көлік 

құра лда рына а рна лға н тұра қтық о рында р са нын есептеуді қа ра стырушы но рма тивтік 

құжа тта р мен нұсқаулықта р са ны а з. Көліктік тұрақта рға а рна лға н кеңістікті басқа ру 

бо йынша  негізгі бағытта р ретінде мына ла рды а та уға  бо ла ды: 

- Шымкент қа ла сының жо л-көше желісінің бірқа та р бөліктерінде көлік құралда рының 

тұруына  тұра қта рды па йда ла ну ба рысын суретке немесе бейне та спа ға  түсіру жо лымен 

немесе ба қыла удың ба сқа  да  тәсілдерін па йда ла на о тырып, тиімді ба қыла у а рқылы 

мүлдем тыйым са лу; 

-тұра қтық кеңістіктерді кешенді ба сқа руды жүзеге а сыру үшін құқықтық және 

ұйымда стыру негіздерімен қа мта ма сыз ету; 

-тұра қта рға а рна лға н о рында рды са лу үшін қо сымша  жер телімдерін бөлу немесе 

іздестіру; 

- жо л-көше желісінде а қылы тұра қта рды құру; 

-са лынып жа тқа н құрылыс ныса нда рын көлік құра лда рын са қта у о рнымен 

қа мта ма сыз ету; 

- тұра қта рды са лу үшін жер а стылық немесе жер бетілік кеңістіктерді игеру; 

-қо лда ныста ғы сауда  айма қта ры үшін тиеу-түсіру орында рын және жүк көліктерінің 

реттелетін техно логиялық бос тұру орында рын құру және жа йла стыру. 

Қала  аума ғы бойынша  қауіпсіз қозға луды қамта ма сыз ету тұрғысында  жо лдық 

инфра құрылым, көлік құра лда ры, жүргізушілер мен жа яу жүргіншілер қарастырылды. 

Жол қозға лысының қауіпсіздігін а рттыру бо йынша  негізгі ба ғытта р: 

-жол қозға лысы қатысушыла рының құқықтық сана -сезімі мен мәдениетін арттыру 

және жол-көлік жа рақатта нушылықта рының а лдын а лу; 

-жо л қозға лысы ережелерін бұзу оқиға ла рын анықта у ісінде на қты бақыла у жүргізу 

мен жа за лау ша ра ла рын қо лда ну ма қса тында  суретке түсіру мен бейне таспа ға  жазуды 

кеңінен пайда лану мен өндіріске енгізу; 



-жол-көше желілерінің аса  жо ға ры дәрежедегі апа ттық қа уіпті бөліктерін талдауды 

жүзеге асыру және апаттылық деңгейін төмендету бойынша  шара ла рды дайындау және 

ола рды іске асыру. 

Аталға н шараларды іске асыру көше қиылыстарының өткізу мүмкіндігін а рттыруға  

және жо л қо зға лысының қауіпсіздігін қа мта ма сыз етуге мүмкіндік береді. 
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А нно та ция: Ро ст уро вня а вто мо билиза ции на селения и за грузки го ро дских 
а вто мо бильных до ро г движением до  7-13% в го д привел к снижению средней ско ро сти 

тра нспо ртных по то ко в до  10-25 км/ч, при о птима льно й - 30-35 км/ч. На  30-100% во зро сли 

за тра ты времени на  перево зки, до  25-30% - ра схо д то плива , при это м ежего дно  ра стет число  
ДТП, и ухудша ется эко ло гическа я о бста но вка . Сло живша яся ситуа ция привела  к снижению 

ка чества  и на дежно сти функцио ниро ва ния тра нспо ртных систем бо льших го ро до в, снижению 

эффективно сти ра бо ты всех го ро дских служб. В усло виях дефицита  бюджета о со бую 
а ктуа льно сть прио бретает за да ча  по вышения про пускно й спо со бно сти го ро дских 

а вто мо бильных до ро г в кра тча йшие сро ки с минима льными денежными за тра та ми. О дним из 

мето до в по вышения про пускно й спо со бно сти го ро дских до ро г является введение 

ко о рдиниро ва нно го  регулиро ва ния движения тра нспо рта  по  принципу «зелена я во лна ». Для 
по вышения эффективно сти та ко го  регулиро ва ния нео бхо димо о пределение ско ро сти движения 

по  «зелено й во лне» с учето м до ро жно -тра нспо ртных усло вий.  

A bstra ct: The increa se in the level o f mo to riza tio n o f the po pula tio n a nd the lo a d o f urba n 
highwa ys with tra ffic up to  7-13% per yea r ha s led to a  decrea se in the a vera ge speed o f tra ffic flo ws to  

10-25 km / h, with a n o ptima l speed o f 30-35 km / h. The time spent o n tra nspo rta tio n ha s increa sed by 

30-100%, fuel co nsumptio n ha s increa sed by 25-30%, while the number o f ro a d a ccidents is gro wing 

every yea r, a nd the enviro nmenta l situa tio n is deterio ra ting. The current situa tio n ha s led to a  decrea se 
in the qua lity a nd relia bility o f the functio ning o f tra nspo rt systems in la rge cities, a  decrea se in the 

efficiency o f a ll city services. In the co ntext o f a  budget deficit, the ta sk o f increa sing the thro ughput o f 

city highwa ys in the sho rtest po ssible time with minima l fina ncia l co sts beco mes especia lly urgent. O ne 
o f the metho ds to  increa se the ca pa city o f urba n ro a ds is the intro ductio n o f co o rdina ted tra ffic 

regula tio n a cco rding to  the “green wa ve” principle. To  impro ve the efficiency o f such regula tio n, it is 

necessa ry to  determine the speed o f mo vement a lo ng the "green wa ve" ta king into a cco unt ro a d tra ffic 

co nditio ns 
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