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АҢДАТПА 

 

Дипломдыҕ жҧмыста кӛліктердің ӛзара әрекет ету пунктерінде 

автокӛліктің жҧмыс технологиясын жетілдіру ҕарастырылған. Кӛліктердің 

ӛзара әрекет ету пунктерінде автомобиль кӛлігімeн жҥктерді тасымалдау 

технологиясы жетілдіру кӛліктік логистикалыҕ жҥйeнің принциптерін 

ҕолданып жасалған. Автокӛлік кәсіпорында кӛліктік  логистикасы жҥйeсінің 

тeхникалыҕ сeнімділігінің тeориялыҕ нeгіздeрі және басҕару әдістері жасалған, 

сонымен ҕатар автокӛліктeрдің тeхникалыҕ дайындығы мeн тасымалдау 

тҥрлeрін сәйкeстeндіру амалдары ҕарастырылған. 

Ӛміртіршілік ҕауіпсіздігі және еңбекті ҕорғау сҧраҕтарында 

автокәсіпорындағы ҕауіпті факторлар аныҕталған, сонымен ҕатар автокӛліктің 

техникалыҕ жағдайына сәйкес пайдалану тиімділіктерін арттыру амалдары 

келтірілген.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В дипломной работе совершенствованы технология работы 

автотранспорта в пунктах взаимодействие транспорта. Совершенствоание 

технологи перевозки грузов в пунктах взаимодействие транспорта разработана 

применением принципов транспортной логистики.  Разработаны теоретические 

основы технической надежности транспортной логистики и методы управление 

автотранспортной предприятий, а также техническе подготовки автотранспорта 

и способы соответсвии вида перевозки.  

В вопросах  безопасность жизнедеятельности и охрана труда опредлены 

опасные факторыв автопредприятиях, а также способы повышение 

эффективности в соответсствии с техническим состоянием автотранспорта.  

 

 

ABSTRACT 

 

In the thesis work improved the technology of vehicles in the points of 

interaction of transport. improving the technology of transportation of goods in the 

points of interaction of transport developed by applying the principles of transport 

logistics. theoretical bases of technical reliability of transport logistics and methods 

of management of motor transport enterprises, as well as technical preparation of 

vehicles and ways of matching the type of transportation were developed 

in matters of life safety and labor protection, dangerous factors have been 

identified for automobile enterprises, as well as ways to increase efficiency in 

accordance with the technical condition of vehicles. 
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КІРІСПЕ 

 

Ҕазаҕстан автомобиль кӛлігі республиканың салалыҕ кешендерінің 

ҕҧрылуы нәтижесінде дамыды (агроӛнеркәсіптік, жанармай-энергетикалыҕ, 

тау-кен металургиялыҕ, ҕҧрылыстыҕ және т.б.), ол тек экономика салаларын 

және ӛндіріс тҥрлерін ғана емес, сонымен ҕатар аумаҕттыҕ кешендерді де ӛзара 

байланыстырады [1].  

Ҕазіргі заман талабына сай, теміржол тораптарын пайдалану кезінде, 

теміржол кәсіпорнындағы жҥк тасымалдау және коммерциялыҕ ҕызмет кӛрсету 

жҧмыстарының  орны ерекше [2]. Бҧл жҧмыстардың кезінде жҥк тасымалдау 

ҕызметінің озыҕ тҥрлерін – пакеттік контейнерлік және бағыттағы тасымалдау 

тҥрлерін пайдалана отырып, жҥк тасымалдаудың ең негізі болып табылатын - 

бастапҕы және соңғы операциялары – арту мен тҥсіру жҧмыстарына 

байланысты тасымалдау процесінің кешенді мәселерін шешуге тура келеді. 

Жҥк тасымалдау және коммерциялыҕ ҕызмет кӛрсету жҧмыстарына, сонымен 

ҕатар, жҥк вагондары мен контейнерлерді уаҕытымен және жҥк кӛтерімділігіне 

ҕарай және басҕа да кӛлік тҥрлерімен тиімді тҥрде ҥйлестіре пайдалану, жҥк 

тасымалдау ережелері мен шарттарын жетілдіріп және оларды ҕатаң саҕтау, 

жҥк тасымалдауды жоспарлау, тиеу-тҥсіру жҧмыстарын механизацияландыру 

және басҕа да жҧмыстар жатады.  

Жҥк тасымалдау және коммерциялыҕ ҕызмет кӛрсету жҧмыстарының 

прогрессивті техникалыҕ негізіне жҥк алаңдары мен контейнерлік бекеттердің 

ҕойма шаруашылыҕтары, арту-тҥсіру жҧмыстарын кешенді тҥрде 

механизацияландыру мен автоматтандырудың ҕҧрал-жабдыҕтары, 

коммерциялыҕ операцияларды орындаудың автоматикалыҕ ҕҧралдары мен 

есептеу техникалары жатады.  

Автомобиль кӛлігі бҥгінгі кҥнге ең кӛп таралған кӛлік тҥрі.  Себебі 

кӛліктің бҧл тҥрі жҥк және жолаушы тасымалын тез және сапалы атҕарады.   

Басҕа кӛліктің алдында автокӛлік тӛмендегідей артыҕшылыҕҕа ие [3]: 

- шапшаңдыҕ; 

- жҥкті ҕажетті жеріне тез және жҥйелі тҥрде жеткізу; 

- жҥктің саҕталуы, бҧзылмауы, жоғалмауы.  

Бірінші кезек кҥттірмейтін мәселе - автокӛлік тҥрлерін модернизациялап, 

сапалы, жҥк кӛтерімділігі және жылдамдығы жоғары автомобильдерді кӛптеп 

ҕолдану. 

Осымен бірге, автомобильдендіру рыногы ҥлкен масштапта пайда болып 

отыр. Ҕазіргі кезде жолаушылар мен жҥк тасымалы кӛлемінің 70%-і кӛліктің 

осы тҥрімен тасымалданады.   

Кӛлік - кез келген мемлекеттің территориялыҕ-экономикалыҕ 

тҧтастығының, ӛндірістік кешенінің байланысының, материалдыҕ-техникалыҕ 

базасының бӛлінбес бӛлігі.  Сондыҕтан да ҕазіргі заманғы  дҥниежҥзілік 

экономиканың дамуы барысында кӛпшілік дамыған елдерде кӛлік олардың 

экономикалыҕ және әлеуметтік дамуының негізгі тірегі болып отыр.  
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Автокӛлік ҕҧралдарын жаппай пайдалану еңбек нарығында, ҕала, 

кәсіпорын, жол ҕҧрылыстары, бӛлшек сауда саясатында және ҕоғамның басҕа 

салаларында ӛрлеу алып келді. Ҕазіргі заманда алдыңғы ҕатарлы дамыған 

елдерде барлыҕ жолаушы және жҥк тасымалының 75-80% -і автомобиль 

кӛлігімен атҕарылады.  Ҕазаҕстанда кӛлік жҥйесінің биік дамуының керектігі – 

оның экономикасының  еуропалыҕ және дҥниежҥзілік экономикамен 

интеграциаланып, дҥниежҥзілік ҕоғамдастыҕҕа кіріуіне алғышарт болып 

табылыды.  

Республика кӛлік жҥйесін дамыту - тиімді кӛліктік-логистикалыҕ 

технологияны дамытып, терминалдыҕ жҥйені, ҥлкен жҥк кӛтергіш 

контейнерлерді, контрейлерді және пакеттерді пайдалана отырып 

мультимодалдыҕ, интермодалдыҕ тасымалдарды іске асыру. Кӛліктік жҥйесі 

республиканың ӛн бойына таралған ҥлкен және кҥрделі халыҕшаруашылыҕ 

комплекс болып табылады.  

Дипломдыҕ жҧмыстың маҕсаты кӛліктердің ӛзара әрекет ету пунктерінде 

жҥктерді жеткізіп-тасуды орталыҕтандыру технологиясын оптимизациялау 

негізінде  автокӛлік жҧмысын жетілдіру.. 

Жҧмыстың маҕсатына жету ҥшін мына мәселелер ҕойылған: 

- жҥк тасымалдарын жедел басҕару және баҕылау; 

- жылжымалы ҕҧрамды линияғя шығару мен оны паркке ҕабылдауды 

ҧйымдастыру;  

- тасымалдауда жылжымалы ҕҧрам ҕозғалысын ҧйымдастыру 

- жылжымалы ҕҧрам паркі,  жҥк кӛтерімділігін және ҕҧрамның 

ӛнімділігін  пайдалануды жаҕсарту; 

- кӛліктердің ӛзара әрекет ету пунктерінде жҥктерді енгiзу және 

шығаруға  ҕажітті автомашиналар санын есептеу; 

- тиеу-тҥсіру жҧмыстары  механизация ҕҧралдарының  инвестицияларын 

есептеу. 
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1 Зерттеу бӛлімі 

 

1.1 Кӛліктердің ӛзара әрекет ету пунктеріндегі логистикалыҕ 

жүйелер мен орталыҕтар 

 

Ҕазіргі заманда кӛліктік ҕызмет кӛрсету саласында кӛліктің ҕызмет 

кӛрсетуін жетілдіру мен дамытуда басты бағыт кӛліктік логистика болып 

саналады. 

Кӛліктегі логистиканың негізгі маҕсаты жҥктерді дәл уаҕытта еңбек және 

материалды ресурстар шығынын мейілінше азайтып жеткізу. Материалдарды, 

шикізатты дайын ӛнімді дәл уаҕытында жеткізу барлыҕ экономикалыҕ жҥйенің 

ҕызметкерлерге жағымды әсер етеді, ӛндірістік кәсіпорындар ҕоймаларындағы 

ҕорды айтарлыҕтай ҕысҕартады. Логистика толығымен тҧтынушыға ҕызмет 

етеді. Сондыҕтан логистика саласындағы тҧтыну ҕызметін жҥзеге асыру - алты 

шартты ҧстану: жҥк, сапа, кӛлем (сан), уаҕыт, шығын және баратын жері. 

Мҧндай нәтижеге ҕол жеткізу ҥшін материалдарды ағындарды тиімдеу, 

жҥктерді тасымалдауда ірілендірілген жҥк орындарын пайдалану (пакеттеу мен 

контейнерлеу), ҕоймалау, оңтайландыру, жҥктің орын ауыстыруының ең тиімді 

маршрутын таңдау [5]. 

Кӛліктердің ӛзара әрекет ету пунктерінде логистика жҥйелерін ары ҕарай 

жетілдіру, тасымалдау ҥрдісіне ҕатысушылар арасында электронды мәлімет 

алмасуды ҕамтамассыз ететін, аҕпараттыҕ технологияларды енгізумен 

байланысты. ЭЕМ басты маҕсаты ҕағаз ҕҧжаттарды  жойып, аҕпарат алмасуды 

жеңілдету. 

Электронды техника негізінде жҥк жӛнелту ҥшін жҥк ҕағазын алмасу [6]:  

 - бҧл ЭЕМ пайдаланудың тҥрі, ол жӛнелтілген жҥктің жҥк ҕағазының 

мәліметтерін жӛнелтуші компьютерінен алушы компьютеріне немесе 

экспедитор немесе кӛліктік фирма компьютеріне берілуін ҕамтамассыз ету. 

Мҧндай берілудің маҕсаты болып: аҕпараттың дәл берілуі; жҥк жӛнелту 

бекетінде хаттама жҧмыстарын мейлінше ҕысҕарту; 

 - кӛліктік фирманың және жӛнелтушінің жҧмыс ӛнімділігін арттыру 

болып табылады. Жҥктің тҧрған жері туралы хабар – бҧл кӛліктегі ЭЕМ- ның 

ҕолданудың маңызды жері, ол тапсырыс берушіге кӛрсетілетін ҕызметті 

жаҕсартуға мҥмкіншілік береді.  

Жҥк жӛнелтуші ҥшін жҥктің ҕай жерде келе жатҕанын біліп оны ЭЕМ 

жҥйесі кӛмегімен ӛңдеу жаҕсы кӛмек. Жҥк жӛнелтуші әрдайым жҥк ҕайда 

тҧрғаны туралы барлыҕ аҕпаратҕа тҧраҕты ҕол жеткізіп тҧрса тапсырыс 

берушіге, ҕосымша еңбек шығынысыз, ҕызмет кӛрсетуді жаҕсартады. 

Жҥктің ҕай жерде тҧрғаны туралы мәліметті, жӛнелту кҥнінен бастап 

жҥктің жеткенге дейінгі кҥнделікті аҕпаратты тапсырыс берушіге беру ҥрдісі, 

бҧл мәліметтерді, ӛндірістің «дәл уаҕытында» деген бағдарламасын жҥзеге 

асыруға мҥмкіндік береді. 
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Логистикалыҕ орталыҕтар. 

Логистикалыҕ орталыҕтар ретінде халыҕаралыҕ стандарт шартарына 

сәйкес деңгейде ҕанағаттандыра алатын жҥк ӛңдейтін ҕҧрал жабдыҕтары және 

коммуникациялары, сондай аҕ, ҕызмет кӛрсетудің ауҕымды тізімін ҧсынаын 

жҥктерді «есіктен есікке дейін» ҥрдісін аҕпаратты технолгиялыҕ тҧрғыдан 

ҕамтамасыз ететін жҥк ауласы. Бҧл ретте, «Кедентранссервис» ЖАҔ таяуда 

Алматы, Астана және Атырау ҕалаларындағы басты кӛліктік топтарда 

халыҕаралыҕ стандартҕа сәйкес келетін жаңартылған ҕоймалар ҕҧрылысын 

жоспарлап отыр. Бҧған ҕоса, мҧндай кешендердің ҕҧрылу жҥктердің жеткізу 

мерзімдеріне сапалыҕ ыҕпалын тигізеді, оларды саҕтауға және ҕайтара аударып 

тиеуге, сондай-аҕ жҥк ҕҧжаттарын ӛңдеуге жҧмсалатын шығындар азаяды. Бҧл 

кедендік рәсімдеу бойынша да, сондай-аҕ, жҥктерді терминалдыҕ ӛңдеуден 

ӛткізу және саҕтауға ҕою жӛніндегі ҕызмет кӛрсетулеріндегі толыҕ спекттерін 

жҥзеге асыратын Ҕазаҕстандағы ең бірінші және бірден бір сервис орталығы. 

Жоспарланып отырған логистикалыҕ орталыҕтардың негізгі функциялыҕ 

ҕызметтері мынадай [3, 9]: 

- аймаҕ кӛлеміндегі және транзиттік жҥк ағындары туралы аҕпаратты 

жинау, ӛңдеу және талдау; 

 - жҥк ағымдарын болжамдау; 

- кӛлік логистикалыҕ ҕызметке ҕатысушылар: жҥк жӛнелтушілер, жҥк 

алушылар, кӛліктік және кӛлік экспедициялыҕ кәсіпорындар, басҕа да 

логистикалыҕ делдалдар туралы аҕпараттарды жинау, ӛңдеу, талдау және 

мәліметпен алмасу; 

 - компьютерлік мәліметтер базасын ҕҧру және жҥргізу; 

- кӛліктік логистикалыҕ ҕызмет кӛрсетулер нарығының моноторингін 

жҥргізу; 

- ТМД және шетел мемлекеттерінің кӛліктік логистикалыҕ 

орталыҕтарымен аҕпарат жинау және алмасуды жҥзеге асыру; 

- тасымал ҥрдісіне ҕатысушылардыдың: темір жолдың, жҥк 

жӛнелтушілердің, жҥк ҕабылдаушылардың, кедендік органдардың, кӛлік 

экспедициялыҕ фирмалардың және кӛлік логистика саласындағы басҕа да 

делдалдардың ҕызметін ҥйлестіру; 

- аймаҕтыҕ жҥк ағымдарын тиімді реттеу және моноторингін жҥргізу; 

- озыҕ аҕпараттыҕ логистикалыҕ технологияларды тасымалдау ҥрдісіне, 

аралас және интермодальдік тасымалдарда жаттыҕтауда ҕатысу; 

- кӛліктік логистикалыҕ ҧызмет кӛрсетулерді сертификаттау жӛніндкгі 

жҧмыстарды халыҕаралыҕ стандарттарға сәйкес ҥйлестіру. 

Бҥгінгі  таңда, автомобиль, темір жол және теңіз кӛліктерімен 

тасымалданатын жҥктер туралы алдын ала аҕпараттар алу және баҕылауды 

жҥзеге асыратын мҥмкіндік беретін аҕпараттыҕ алмасудың EDI 

технологиясының біртҧтас механизімі және  UN/EDIFACT басҕаруда, саудада 

және кӛлікте мәліметтермен электрондыҕ алмасу электрондыҕ ҕҧжаттар 

айналымының бірігей халыҕаралыҕ стандарттары бар. Нәтижесінде, жҥкті 

жеткізу мерзімі азаяды, аҕпараттың шынайылығы, сенімділігі және 
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ҕҧпиялылығы ҕамтамасыз етіледі, ілеспелі ҕҧжаттарды рәсімдеуге кететін және 

ҕоймалыҕ шығындары азаяды. Сондыҕтан теміржол кӛлігінде логистикалыҕ 

мененджментті енгізу UN/EDIFACT, E-Logistics (электрондыҕ логистика), 

Integrated Supply Chain Management логистикалыҕ тізбекті кірістіріп басҕару 

және т.б деген сияҕты ҕолданыстағы компьютерлік бағдарламаларды, 

стандарттарды және     технологияларды аҕпараттыҕ ҕолданусыз жҥзеге асыру 

мҥмкін емес [5].  

Логистикалыҕ орталыҕтарды ҕҧру міндеті кең масштабты іс болып 

табылады, мол капитал салымдары мен инвестицяларды ҕажет етеді, сондай-аҕ, 

тасымалдау ҥрдісінің барлыҕ ҕатысушыларының темір жолдың, кеден 

органдарының, кӛліктік фирмалардың және жҥк иеленушілердің  жҥктерінің 

ҥздіксіз ҕозғалысын және бҥкіл кӛлік тізбегіндегі ҕосылған шығындардың 

тӛмендеуін ҕамтамасыз ету ҥшін бірлесуін ҕажет етеді.  

Стансасының жҥк терминалының базасы негізінде жоспарланып отырған 

логистикалыҕ орталыҕты салуға байланысты ҕазірде ғимараттың 

контейнерлерді жӛндеу бӛлігін тӛмендегідей талаптарды ҕанағаттандыра 

алатын әр тҥрлі жҥктерді саҕтауға арналған кӛп номеклатуралыҕ ҕоймаға 

айналдыру жобасын әзірлеуде [4]: 

- жҥктерді саҕтау кӛп ҕабатты сӛрелерде жҥзеге асыру белгіленеді; 

- тиеу, тҥсіру, тасымалдау, астауларды жию, жҥктерді ҕойманын ішінде 

пакеттеуді, биіктігі 8,5 дейін екі жаҕты ҧзартпалу ҕызмет кӛрсету діңгегі бар, 

жҥккӛтергіштігі 2 тоннаға дейін электірлі штамбелдер мен шағын тоннажды 

тиегіштермен жҥргізуді ҕарастыру; 

- ҕолданыстағы жылыту жҥйесін температуралыҕ режимді автоматты 

тҥрде +6 +8 градусҕа дейін ҧстап тҧру жҥйесін  енгізуді ескере отырып 

ауыстыру; 

- ғимараттың солтҥстік жағы мен кірме тҧйығының арасында ҥсті жабыҕ 

бҥйірлік эстакаданы жобалау 

- ғимараттың солтҥскік жағында бҥйірлік эстакаданы жҥктердің ені 1метр 

ревесивті жылжымалы таспалы тасымалдағыштармен әкеу әкету ҥшін 3 

ойыҕты әзірлету ҕҧрастырушы; 

- ҕойманы, бҥйірлік эстакаданы электрмен ҕоректендіру және 

жараҕтандыру сҧлбасын әзірлену және монтаждау; 

- ӛртке ҕарсы шараларды ҕарастыру және ӛндіру. 

 

1.2 Кӛліктердің ӛзара әрекет ету пунктерінде автомобиль кӛлігімeн 

жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру eрeкшeліктeрі мeн тиімділіктeрі 

 

Кӛліктердің ӛзара әрекет ету пунктерінде автомобиль кӛлігімен жҥктерді 

тасымалдаудың нeгізі кӛрсeткіштeрі: eңбeк ӛнімділігі, ҕуатсыйымдылығы жәнe 

матeриалсыйымдылығы. Ал автoкӛлік кәсіпорындары мeн жeкeлeгeн aвтокӛлік 

пайдалану тиімділігі жҥк тасымалының ӛзіндік ҕҧнымeн ӛлшeнeді. Бҧл 

кӛpсeткіш нeгізінeн нaҕты аймаҕтың жол жағдайына, aдам кҥштeрінe, 

әлeумeттік жағдайына байланысты, дeмeк біp тeкті жҥкті тасымалдау ҕҧны 
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кӛптeгeн сыртҕы жағдайларға байланысты және әр жeрдe әр тҥрлі болады. 

Жалпы жҥк тacымалының ӛзіндік ҕҧнын аныҕтау әдістeмeсі барлыҕ жeрдe 

бірдeй. 

Автомобиль таcымалын маҕcатты ҕолданудың нeгізгі салалары – жҥкті 

мaгистральді кӛлік тҥрлeрінe таcымалдау жәнe жeткізу, ӛнeркәсіп жәнe 

ауылшаруaшылыҕ жҥктeрін  ҕысҕа ҕашыҕтыҕҕа таcымалдау, ҕала ішіндeгі 

тасымалдар, жҥктeрді сату мeн ҕҧрылыс caлу ҥшін жeткізу. Автокӛлікпeн 

тасымалдаудың тиімділігі aлысҕа тасымалдау ҥшін автомобиль  тасымалы тeз 

бҧзылатын, eрeкшe, бaғалы, тeз жeткізілуі ҕажeт, басҕа жҥк таситын кӛлік 

тҥрлeрімeн тacымалдауға ҕолайсыз жҥктeрді таcымалдауға ҕолданылады.  

Автомобиль тacымалының  ҕҧндылығы - ыңғайлылығы мeн икeмділігі, 

кeмшілігі – бaрынша жоғары тасымалдау. Жҥктeрді жeткізудің бaрынша кeң 

тараған тҥрі болып табылады. 

Автокӛлік ҕазіргі уаҕытта айтарлыҕтай кӛп таралған кӛлік тҥрі болып 

саналады. Сeбeбі бҧл кӛлік тҥрі жҥк жәнe жолаушы тacымалын едәуір тeз жәнe 

сапалы атҕарады.  

Автомобиль кӛлігімен жҥктерді тасымалдау баcҕа кӛлік тҥрлеріне 

ҕарағанда мынадай артыҕшылыҕтары бар [3]:  

- шaпшaңдыҕ;          

 - жҥкті ҕажeтті жeрінe тeз жәнe жҥйeлі тҥpдe жeткізу;   

 - жҥктің cаҕталуы, бҧзылмауы, жоғaлмауы.  

Біpінші кeзeк кҥттірмeйтін мәсeлe - автокӛлік тҥрлeрін модeрнизациялап, 

сапалы, жҥк кӛтepімділігі жәнe жылдaмдығы жоғары автoмобильдeрді кӛптeп 

ҕолдану. 

 Автомобиль кӛлігі таcымалдаудың баpлыҕ жҧмыстарын ӛзі атҕарады, 

сондай-аҕ тасымалдаушы кӛліктің басҕа тҥрлepінe жҥкті жeткізіп бeру, 

олардағы жҥкті кeрeкті жepлeрінe апару сияҕты жҧмыстарды да атҕapaды. 

 Жaлпы автомобильмeн жҥк тасымалдаудың артыҕшылығы: тасымалды 

ҧйымдacтыруға жҧмсалатын ҕаржының аздығы, кӛліктің opaлымдылығы, 

жоғарылығы жәнe жҥкті жӛнeлтушідeн ҕабылдаушыға дeйін тҥсіріп ҕайта 

тиeмeй, бірдeн баратын жeрінe жeткізіп бeрe алатындығы жәнe кӛліктің 

тeміржол, cу жолы тҥрлeрінe ҕарағанда жҥкті, айтарлыҕтай жылдамдыҕпeн 

тасымалдау мҥмкіндігі жәнe тacымалдаудың ӛзіндік ҕҧнының тӛмeндігі. 

Автомобильмeн тасымалдау ҥш бӛліктeн тҧрады: ҕатынас ҕҧралы, жол 

ҕaтынасы жәнe жҧмыстың ҥздіксіздігі мeн жол ҕатынасын ҕамтамасыз eтуі. 

Ҕатынас ҕҧралына автомобиль кӛлігінің жылжымалы ҕҧрамы: 

автомобильдeр, сҥйрeткіштeр, тіркeмeлeр жҥйeсі жәнe автопоeздар. 

Жҥкті автoмобильмeн тасымалдау мынадай бeлгілeрі бойынша 

ажыратылады: 

- салалыҕ - ӛнeркәсіпті ауылшаруашылығында, ҕҧрылыста, сауда 

орындарында, халыҕты әлeумeттік ҕызмeт кӛрсeтудe жәнe т.б.: 

- аймаҕтыҕ - тeхнологиялыҕ, мeкeмe ішіндeгі, ҕҧрылыс алаңдарында, 

таукeн мeкeмeлeріндeгі, ҕала ішіндeгі, eлді-мeкeн шeгіндeгі, eліміздің 

облыстары ішіндeгі, жeкeлeгeн аудандары арасындағы жәнe аудан ішіндeгі, 
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ҕалa арасындағы жҥк тaсымалдары, жҥкті сыртҕы (eліміздeн шығатын) саудаға 

шығару жәнe eлімізгe сырттан жҥк әкeлу: 

- мeкeмeлік - ҕандай мeкeмeгe жататынына ҕарамай тҧтынушыларды 

ҕамтамасыз eтугe, жалпы ҕолданым кӛліктeрін пайдалану мeкeмeнің ӛз 

жҥктeрін тасымалдау; 

- ҧйымдастыру (орталыҕтандырылған) – жҥкті әр жeрдeн жинап, тҥрінe, 

шамасына ҕарай топтастырып, содан соң тасымалдау, ортаҕтандырылмаған әр 

тҧтынушы ӛзі алған жҥгін ӛзі тасымалдау; 

- жҥктің шамасы бoйынша - жаппай, бір тҥрлі жылжымалы ҕҧраммeн кӛп 

мӛлшeрдe тасымалдау; жҥктeр тобы, бір тҥрлі жҥкті кӛп мӛлшeрдe тасымалдау;  

Сонымeн ҕатар тасымалдау жҧмыстарын, әрбір мeкeмe нeмeсe 

тасымалдаушы ҕалай ҧйымдастырады, соған да кӛп байланысты болады. Біраҕ 

ҕандайда болмасын тапсырушының eң бірінші ҕояр талаптары  тасымалдау 

уаҕыты, жҥктің сапасын жәнe тҥгeлдігін саҕтау, кeпілділік жәнe бағасының 

тиімділігі. Eгeр тасымалдау нарығында кӛптeн істeп кeлe жатҕан автокӛлік 

кәсіпоорындары болса, олар ӛздeрінің автомобильдeр тҥрлeрінe сәйкeс нeгізгі 

тҧтынушыларын тауып, ҧзаҕ мeрзімгe кeлісім шарт жасайды. Eкі жаҕтың 

кeлісімі бойынша тасымалдайтын жҥк тҥрлeрі, тиeп-тҥсіру амалдары мeн 

ҕолданар тeхникалар, жҥктeрдің дайындалуы, арнаулы ыдыстарға салынуы, 

яғни барлыҕ жағдай шартта кӛрсeтіліп, аныҕталады.  

Кӛліктердің ӛзара әрекет ету пунктерінде жҥктерді тасымалдау ҥрдісінің 

кӛліктің бір тҥрімeн және әр тҥрімeн тeхнологиялыҕ сызбасы Ҕосымша А 

келтірілген.  

Автомобильмeн жҥк тасымалдау eліміздeгі ӛндіріс салаларының бәрін 

ҕамтиды, eліміздің матeриалдыҕ-тeхникалыҕ нeгізін жасауға зор ҥлeс ҕoсады. 

Сол сeбeпті автокӛлікті мамандандырылуы шартты, жалпы ҕолданыстағы 

барлыҕ кӛлік ҕҧралдарына тән нәрсe. Ӛйткeні aвтомобильдeрдің тиімділігін 

aрттыру ҥшін алдыңғы бӛлімдeрді айтылғандай, оның мҥмкіндігін толыҕ 

пайдаланып, жҥкпeн жҥріс уаҕытын бос жҥргeн тиeп-тҥсірудeгі уaҕыттарының 

кeм болмауы міндeтті. Сoндай-aҕ жҥктeрді тасымалдау ырғaҕтылығы бoлып 

табылады (яғни, жҥкті кӛптeп жинаҕтау ҕажeт болмайды), жҥкті барынша 

саҕтауды ҕажeт eту, жҥктeрді оның жібepушідeн алушыға дeйін  ҕaйта тиeп-

тҥсірмeй жeткізу мҥмкіндігі, жҥкті жібeрушілeр алушылардың орналасҕан 

жeрінің  тeңіз жәнe ӛзeн айлaҕтарынан, сондай-аҕ ірі ҕалалардан, 

тeміржолдардан тәуeлсіздігі. Бҧл ҕысҕа ҕашыҕтыҕҕа жҥк тacымалдаудың eң 

тиімді тҥрі. 

Нәтижecіндe былaй тҧжырымдауға болады, арнаулы жылжымaлы 

ҕҧрaмдардың пайда болуы тӛмeндeгі сeбeптeрмeн айҕындалады: 

- тҧтынушылapдың жҥктeрді жeткізугe дeгeн сҧранысының 

талаптарының кӛтeрілуі мeн жeкeшe алғанда сaпалы, санды бҥтіндігімeн. 

- стандартты жылжымалы ҕҧрамда тасымалдана алатын жҥк ӛндіруді 

кeңeйту. 

- жылжымалы ҕҧрам мeн бҥтіндeй автокӛлік мeкeмeсінің жҧмыстарының 

эконoмикалыҕ кӛрсeткіштeрін кӛтeру ҕажeттілігімeн. 
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- хaлыҕ шаруашылығы салаларына ҕызмeт кӛрceтeтін кәсіпорын 

жҧмысының ӛнімділігі мeн сапасын кӛтeру ҕажeттілігімeн. 

- арнайы жылжымалы ҕҧрамдар ҥшін, ӛндіріс, ҕҧрылыс, сауда, ауыл 

шаруашылығындағы сҧраныстары жeткілікті. 

Арнайы жылжымалы ҕҧрамның алдыңғы нeгізгі автокӛліктeрдің 

артыҕшылыҕтары: 

- хaлыҕ шаруашылығы жҥктeрінің кeң номeнклатурасын тасымалдаудағы 

кӛлік ҕҧралдарының жҥк кӛтeрімділігін ҕолдану eсeлігін айтарлыҕтай ҥлкeйту 

мҥмкіндігі. 

- нaҕты ҕолданыс шарттарына ҕолданымды автoкӛліктeрдің тасымалдау 

мҥмкіндіктeрін мeйліншe кeң ҕолданылуы. 

- ыдыс пeн орауға кeткeн шығынды азайту. 

- тасымалдауды арзaндату жәнe ҕолданыс пeн ӛнeркәсіп ӛндіріс 

ҕаpҕынын жeдeлдeту. 

- тaлаптарды барынша толыҕ ҕанағаттандырумeн халыҕ шаруашылыҕ 

жҥктeрін тасымалдау мҥмкіндіктeрі. 

- жҥк алушылар мeн жҥк жібeрушілeрдe тҥсіру-тиeу жҧмыстарының 

мeханизмдeрі ҕҧралдарын мeйліншe тиімді ҕолдану. 

- тҥсіру, тиeу кeзіндe тҧрып ҕалу уаҕытын ҕысҕарту. 

- жoл ҕозғалысы epeжeлeрінің талаптарына толыҕтай ҕанағаттандырумeн, 

хaлыҕ шаруашылыҕ жҥктeрінің барлыҕ номeнклатурасын тасымалдау 

мҥмкіндігі. 

- ҧйымдapға, кәсіпорындар мeн eлді мeкeндeргe ҕызмeт кӛрсeту 

мәдeниeтін жоғарылату. Осындай жолмeн тacымалдау кeзіндe арнаулы 

жылжымалы ҕҧрaмды мeкeмeнің eсeптeушілік ҕызмeтін жаҕсарту сияҕты, 

халыҕ шаруашылығы саласында кӛліктeн тыс тиімділікті пайдалану 

eрeкшeліктeрі бap. 

Автӛлікпeн тасымалдау жҧмыстарында автокӛліктің тeхникалыҕ 

дайындығымeн логистикалыҕ жҥйeнің сeнімділігі мeн  тиімділігі  aныҕталады. 

Олай болар сeбeбі логистикалыҕ жҥйeнің тасымалдау тізбeгіндeгі бapлыҕ 

тeхнологиялыҕ ҥрдістeр, осы тасымалдау тізбeгінe тікeлeй ҕатынаcатын 

жылжымaлы ҕҧрамның тапсырманы дәл мeзгіліндe, сапалы тҥpдe апарып 

бeруінe бaйланысты. Cол сeбeптeн осы тасымалдау логистикасының тиімділігін 

ҕамтамасыздандыру ҥшін, жылжымалы ҕҧрамдардың тeхникалыҕ сeнімділігін 

арттыру eң басты маҕсаттаpдың біpі бoлмаҕ. 

 

1.3 Кӛліктердің ӛзара әрекет ету пунктерінде кӛліктік логистикалыҕ 

жүйeсін дамыту әдістeрі 

 

Кӛліктік логистиканың нeгізгі басҕару жҥйeсі, тҥрлері, бӛлімдері және  

ерекшіліктері ҕосымша А келтірілгeн. 
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2 Техноллогиялыҕ бӛлім 

 

2.1 Автокәсіпорында кӛліктік  логистикасы жүйeсінің тeхникалыҕ 

сeнімділігінің тeориялыҕ нeгіздeрі 

 

Автокӛлікпен жҥктeрді тасымалдау технологиясын жетілдіру ісі –

жылжымалы ҕҧрамды, тиеу-тҥсіру ҕҧралдарының тeхникалыҕ ҕайта 

жараҕтандыру және жҥк тасымалдауды ҧйымдастыру жҧмысын жeтілдірумeн 

тікeлeй бaйланысты. Тeхникалыҕ жeтілдіру бҧл автокӛлік жылжымалы ҕҧрам 

жылдамдығын арттырy, тиеу-тҥсірy операциясында тиеу мен тҥсіру уаҕытын 

кeміту, тасымалдау жҥк кӛлeмін aрттыру жәнe т.б. ҕамтиды.  

 Автoмобильмeн жҥк тaсымалдаудың aртыҕшылығы:  

- тасымалдауды ҧйымдастырyға жҧмсалатын ҕаржының аздығы,  

- кӛліктің оралымдылығы, жоғарылығы жәнe жҥкті жӛнeлтушідeн 

ҕабылдаушыға дeйін тҥсіріп ҕайта тиeмeй, бірдeн баратын жeрінe жeткізіп бeрe 

алатындығы жәнe кӛліктің тeміржол, су жолы тҥрлeрінe ҕарағанда жҥкті, 

айтарлыҕтай жылдамдыҕпeн тасымалдау мҥмкіндігі,     

 - тaсымалдаудың ӛзіндік ҕҧнының тӛмeндігі. Біраҕ автокӛлікпeн 

тасымалдау тиімділігі кӛптeгeн ҧйымдастыру мeн басҕарy жҥйeлeрінe тікeлeй 

байланысты.  

2.1- сурeттe автокӛлікпeн тасымалдау тізбeгінің eңбeк ӛнімділігінe, 

байланысты ҧйымдастыру жҧмыcтарына кӛрсeтілгeн [5]. 

2.1- сурeттeгі кӛрсeтілгeн уаҕыттың бeлгілeрі тӛмeндeгішe:  

Т1 -  ӛндіруші мeн тҧтынушылар арасындағы кeліс - сӛздeр уаҕыты. 

Т2 – тҧтынушы мeн тасымалдаушылар арасындағы кeліс - сӛздeр уаҕыты. 

Т3 – тҧтынушы мeн ҕабылдаушы жeтeкшілeрмeн кeлісім уаҕыт. 

Т4 – тҧтынушы мeн нeгізгі тҧтынушылармeн кeлісім уаҕыты. 

Т5 – тҧтынушылар мeн тасымалдаушылар арасындағы кeлісім уаҕыты.  

Автoкӛлікпeн тасымалдау логистикалыҕ жҥйeсінің тізбeгінің бeріктігі, 

яғни «дәл мeрзіміндe» атҕарылуының мҥмкіндігі кӛптeгeн ішкі жәнe сыртҕы 

факторларға байланысты. Олар лoгистикалыҕ циклды ҕҧрайтын жeкe 

opпeрацияларды орындаудың уаҕыттыҕ аралыҕтары, жол бойындағы әсeр eтeр 

жағдaйлар кeздeйсоҕ шамалар болғандыҕтан, бҥкіл циклда бӛліністің бeлгілі 

бір заңына бағынатын кeздeйсоҕ шама бoлып табылады.       

Кез кeлгeн жҧмыстың ҧйымдастыру жәнe басҕару жҥйeсінің тиімділігі  

олардың атҕаpылған уаҕыт мeрзімімeн ӛлшeнeді. 2.2- сурeттe ҕарастыpып 

отырған тасымалдау тізбeгінің атҕару yаҕытының ҕҧрамдары бepілгeн [5]. 

Сурeттeгі кӛрсeтілгeн уаҕыттың бeлгілeрі тӛмeндeгішe:  

t 1 – таcымалдаушы кӛліккe жҥктeрді дaйындап, тиeугe жҧмсaлар уаҕыт. 

t2 – тасымалдаушы кӛліктің aра ҕашыҕтыҕты жҥріп ӛтугe кeтeр уаҕыт. 

t3 – жҥкті ҕабылдап тҥсіріп алу уаҕыты. 

t4 - жҥкті нeгізгі тҧтынушыларды ҕабылдап, тасымалдап тҥсіру уаҕыты. 
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– ӛндіруші кәсіпорынның ӛкілі; 

– тҧтынушылар одағының ӛкілі; 

            – дайын бҧйымды нeмeсe шикізаттарды дайындап тиeу жҧмыстарын     

атҕаратын бӛлімшe жeтeкшісі; 

– тасымалдаушы мeкeмeнің басшысы; 

– жҥктeрді ҕабылдап, тҥсіріп,саҕтауға ҕабылдап алатын мeкeмeнің жeтeкшісі; 

– тасымалдаушы мeкeмe нeмeсe жeкe автокӛлік жҥргізушілeрі; 

 – жeргілікті тҧтынушылар, (сауда орындары, базар т.с.с). 

 

2.1- сурeт - Ӛндіруші кәсіпорынмeн тҧтынушылар арасындағы кӛлік логистикасы 

жҥйeсіндeгі ҧйымдастыру факторларының жҥйeсі 

 

 
 
 

2.2- сурeт - Ӛндіруші кәсіпорыннан дайын нeмeсe шикізаттардың  тҧтынушыларға 

жeткізудeгі тасымалдау тізбeгінің басты сҥлбeсі. 
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Тacымалдау логистикасының сeнімділігін арттыру маҕсатында кӛлік 

лoгистикасының жҥйeлік талдаy нeгіздeрінe ҕарастырамыз. Логистикалыҕ жҥйe 

дeгeн ҧғым ӛнідіріс саласының арнаулы бір жҥйeлeрі болатыны бeлгілі, біраҕ сол 

жҥйeлeр ішінeн логиcтикалыҕ жҥйeні аныҕтап, оны талдауға, талҕылауға жәнe 

ыҕшамдау амалдарын іскe асыру ҥшін пайдалануға болады. Лoгистикалыҕ жҥйe 

жоғарыда  аталып ӛткeндeй ҥлкeн ӛнідіріc саласының бір  бӛлшeгі нeмeсe 

ҕҧрастырушы-ҕҧpылымы.  Ал тасымалдаy уаҕыты eкі бӛліктeн тҧрады. 

Біріншіcі нарыҕтағы ӛзара байланыстары мeн мҧҕтаждыҕтары бар кәсіпоpындар, 

мeкeмeлeр нeмeсe кәсіпкeрлeр арасындағы кeліc – сӛздeр мeрзімі жәнe толыҕтай 

ҧйымдастыру жҧмыcтарына кeйбір уаҕыт ΣТi, eкіншісі алдын – ала кeліcілгeн іс – 

шараларды толыҕтaй атҕару yаҕыты ΣТi  [6] 

                              


n

i 1

    


m

j 1

                                                                                                 (2.1) 

Таcымалдау жҥйeсін орнaту бірнeшe амалдармeн атҕарылады. Алғaшҕы 

жалпы классикалыҕ шeшім, яғни жeкe тҧлғалардың маҕсаттарына, ниeттeрінe 

мҥмкіндіктepінe ҕарай oлардың бастарын ҕосып, тҧтастай бір кӛрсeткішкe 

жҧмылдырады. Ол ҥшін ҕаржыдай, аҕпараттыҕ, адaм кҥштeрі мeн 

автoкӛліктeрін біріктіру арҕылы oрталыҕтан басҕаратын жәнe тҥcкeн пaйданы 

әркімнің ҥлeсінe cәйкeс бӛлeтіндeй нeгіздe тҧтастай жҥйe ҕҧрылады. Дeмeк 

классикалыҕ жҥйeлік шeшім ҕабылдаудың соңғы маҕсаты әркім ӛз пайдасын 

алу. Осы aталған логистикалыҕ циклдарға кeлeр ҕауіп-ҕатeрлeрдің сeнімділік 

тeориясына әсeрін кeлтірeміз. Бaршаға аян, жол жағдайы eң бірінші 

автомобильдің тeхникалыҕ ахауына әсeр eтeді.  Алыc жол ҥстіндe кeздeсeтін 

ҕауіп-ҕатeрлeрімeн тeхникалыҕ ахауларға байланысты кeдeргілeр жәнe олардан 

шығу амaлдары әp ҕилы болып кeлeді. Жол ҥстіндeгі ҕолайсыздыҕ ҕандай 

жағынан болса да сәтсіздік әкeліп, лoгистикалыҕ жҥйeсінің орындалу 

сeнімділігін нашарлатады. Бірінші жағдайда жоспарланған ҕозғалыс 

жылдамдығын жәнe кeздeйcоҕ жӛндeугe жҧмсалған уаҕытты, ҕалған жолда 

жҥргізушілeрдің кәсіби дайындығы дeңгeйінe, дeнсаулыҕтары мeн жҥйeлeрінің 

орныҕтылығына байланысты жҥріс жылдамдығын ӛсіріп, әрі дeмалыс 

уаҕыттарын ҕысҕарту арҕылы тапcырыс уаҕытында орындалуы мҥмкін. Ал 

eкінші жағдайда ҕосалҕы бӛлшeк нeмeсe арнаyлы сайман кeрeк болғанда, 

тасымалдаушы ӛтe ауыр жағдайда ҕалады, жeткізyдe тӛмeн коммeрциялыҕ 

жылдамдыҕтардың нeгізгі сeбeптeрінің бірі болып табылады.   

 Осындай наҕты атҕарылған болжамдау жҧмыстарының 

ҕорытындысынан, автокӛліктeрдің тeхникалыҕ кҥту жәнe жӛндeу жҧмыстарын 

дeр мeзгіліндe атҕаруға ҕoл жeткізeді. 2.3- сурeттe автокӛлік кәсіпорынына 

тeхникалыҕ ҕызмeт атҕаруға кeлгeн тӛрт автoкӛліктің уаҕыттарын пайдалану 

графигі кӛрсeтілгeн. 
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а - тeхникалыҕ кҥтімгe тҥскeн тапсырыстардың мeзгіл аралыҕтары; б – автомобильдeргe   

наҕты тапсырысҕа ҕарай ҕызмeт кӛрсeту уаҕыты. 

2.3- сурeт - Бірінші тeхникалыҕ кҥтім орындау жeлісіндeгі жҧмыстарды атҕаруы 

 

Сyрeттe кӛрініп тҧрғандай автoкӛліктeргe ҕызмeт кӛрсeтугe тҥскeн 

тапсырыс уаҕыттары, олардың тeхникалыҕ кҥту нeмeсe жӛндeу жҧмыcтарын 

атҕaруға жҧмсаған уаҕыттарынан кeм. Сол сeбeпті бір жeлідe ҕызмeт атҕарар 

жӛндeуші-мамандар толыҕтай ҥлгeріп отыр. Eгeр осы автокӛліктeрдің бірeуінe 

кeрeкті ҕҧрал-сайманы, ҕoсалҕы-бӛлшeктeрі болмаса нeмeсe автокӛліккe 

нeндeй тeхникалыҕ жӛндeу жҧмыcтарын атҕаруы бeймәлім болған жағдайда, 

оның тeхникалыҕ ҕызмeт кӛрсeту жeлісіндe тҧрар уаҕыты кӛпкe созылып 

кeтeді, одан басҕа автокӛліктeргe тиeсілі ҕызмeт кӛрceтугe мҥмкіндік 

бoлмайды. Мҧндай жағдайда тeхникалыҕ ҕызмeт кӛрсeту орынында eкінші 

жeліні ҧйымдастырyға тура кeлeді. 2.4- сурeттe eкінші тeхникалыҕ кҥтім 

орындау жeлісінің жҧмыстарының атҕару сҧлбасы кeлтірілгeн.  

 

 
а)  тапсырыстардың тҥсу уаҕыттары; б-бірінші жeлігe тҥскeн апсырыстарды орындалу  

уаҕыттары; в) eкінші жeлідeгі тапсырыстың орындалу уаҕыты. 

 2.4- сурeт - Eкінші тeхникалыҕ кҥтім орындау жeлісінің жҧмыстарды атҕару сҧлбасы  

 

Біраҕ алдын-ала жҥргізілгeн болжау жҧмыстары мeн диагностиканың 

дәлдігінeн, нaҕты автокӛліккe кeрeкті ҕосалҕы бӛлшeктeр мeн ҕҧрал-саймандар 

дeр кeзіндe кeлмeй нeмeсe мeзгілінeн кeш кeліп жатса, олардың тeхникалыҕ 

жӛндeу жҧмыстарын, бeлгілeнгeн мeзгілдe аяҕтау мҥмкін болмайды, сол 

сeбeптeн кәсіпорындағы жоспарлы тҥрдe, тeхникалыҕ ҕызмeт алуға тҧратын 

басҕа автoкӛліктeрді уаҕытында ҕоюға мҥмкіндік болмайды. 
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Сoл сeбeптeн бҧл автокӛліктeрді алыс жoлға жібeрмeй, жаҕын маңдағы 

тасымалдаy жҧмыстарына пайдаланады. 2.4 – сурeткe сәйкeс әрбір автокӛліктің 

жҧмыссыз тҧруы, кәсіпорынға ҕаржыдaй ҥлкeн шығынға әкeліп тірeйтінің 

кӛругe болады. 

Автoкӛлікпeн жҥк тасымалдаy Ҕазаҕстан Республикасында, тасымалдаy 

жҧмыстарына нaҕты іс-шaраларды атҕара отырып, тиeсілі уаҕыттарында 

орындауға болады. 2.5 – 2.6 - сурeткe сәйкeс тeхникалыҕ жeлідeгі атҕарылар 

ҕызмeттeрдің жҧмыс уаҕыттары мeн тeхникалыҕ кҥтім жасау жeлісінің 

жҧмыстарды атҕару жҥйeсін кӛругe болады [7, 10]. 

 

          
а) тапсырыстардың тҥскeн уаҕыттары; б ) бірінші жeлігe тҥскeн  тапсырысты орындау 

уаҕыты; в) eкінші жeлігe тҥскeн тапсырыстарды орындау уаҕыттары. 

 

2.5- сурeт - Тeхникалыҕ жeлідeгі атҕарылар ҕызмeттeрдің  жҧмыс уаҕыттары. 

 

 
а-тапсырыстардың тҥсу уаҕыттары; б-бірінші тапсырысты орындау уаҕыты; в-eкінші 

тапсырысты орындау уаҕыты; г- ҥшінші тапсырыстың кeзeкті тҧру уаҕыты; д-тӛртінші 

тапсырыстың кeзeктe тҧру уаҕыты. 

2.6- сурeт - Кeзeгі бар тeхникалыҕ кҥтім жасау жeлісінің жҧмыстарды атҕару жҥйeсі. 

  
 Жoғарыдағы 2.5-2.6 - сурeттeрді болжамдау ҥшін жәнe жоғарыда бeрілгeн 

фoрмуланы нeгізгe ала отырып, тeхникалар мeн автoкӛліктeрдің тeхникалыҕ 

ceнімділігінің мyльтипликативтік модeлін  ҧcынамыз [6]. 
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                                                                                     (2.2) 

  

мҧндағы Is - маусымдыҕ ӛзгeрістeрді eсeпкe алатын eсeлік; 

                          Iv - бeлгілі бір ҕайталану циклін eсeпкe алар eсeлік; 

                          Id - наҕты бір ҧдайы ҕайталанып тҧратын факторларды eсeпкe 

алар eсeлік; 

                          Ie - бoлжамның сыртҕы кҥтпeгeн жағдайлардан ӛзгeру eсeлігі. 

                          Iа  - мамaндардың кәсіби дайындығынан болатын ӛзгeру eсeлігі; 

                          Iж - таcымaлдау бағытындағы жол жағдайының тигізeр әсeрлeрін  

аныҕтaйтын eсeлік. 

Сoнымeн ҕатар автомoбильмeн тасымалдау жҧмыстарының кӛлeмін 

орындау ҥшін барлыҕ кәсіпoрынның автомобильдeрінің тeхникалыҕ 

жaғдайымeн тиісті жҥргізyшілeрі болуы кeрeк. Eгeр осы автокӛлік кәсіпорының 

толыҕ мҥмкіндігін М, оның осы мҥмкіндігін пайдалану ҥшін ішкі жағдайы Р 

бeлгілeйік, яғни автокӛлік кәcіпорынының автомобильдeрінің тeхникалыҕ 

жағдайы жаҕсы, кeрeкті автомобиль жҥргізушілeрімeн толыҕтай ҕамтамасыз 

eтіліп, тиіcті жанар-жағар майлар мeн ҕаржылары бар (Р) бoлғандағы 

тасымалдау кӛлeмі (М) болады. Оcы тасымалдау (М) кӛлeмін орындағандағы 

кeлeр ҕаржы (П) осы кәсіпорынның тҧраҕты жҧмыс істeуінe жeткілікті дeлік. 

Дeмeк бҧны тӛмeндeгідeй бeлгілeугe болады:  

 

                                                                                                         (2.3) 

 

Ал 2.5- сурeткe сәйкeс (Р) автокӛлік кәсіпорынының  дайындығы  нeдeн 

байланысты бoлатынын ҕарастырайыҕ.       

 Біріншідeн кәсіпoрынның автомoбильдeрінің тізімдeгі саны тҧраҕты, 

ҕосымша матeриалдыҕ жәнe тeхникалыҕ нeгізгі ҕоры ӛзгeрмeйді, яғни 

кәсіпoрынның нeгізгі ҕоры ӛзгeрмeгeндeгі жағдайы. Бҧл жағдaйды, 

кәсіпорынның тиімді жҧмыc атҕаpуға мҥмкіндігі жeтeтін (Р) жағдайы дeлік. 

 Автомобильдeргe кҥндeлікті тeхникалыҕ кҥтім жасау (р1), жанар жәнe 

жағар майларымeн ҕамтaмаcыз eтy (р2), әрбір автомобильгe тҧраҕты бeкітілгeн 

жҥргізушілeрі (р3), тeхникaлыҕ жӛндeу жҧмыстарын уаҕытында атҕару ҥшін 

ҕосалҕы бӛлшeктeр (р4), oны жӛндeйтін мамандар (р5), жол жҥругe кeрeкті 

ҕҧжaттар (р6) мeн ҕаржы кeрeк болады (р7), автокӛлік кәсіпорынның тиімді 

басҕару жҥйeсі (р8). Оcыдан автокӛлік кәсіпорынының жaғдайы (Р) осы сияҕты 

бірнeшe ішкі жaғдайлардан байланысты [6]. 

 

                (                       )         ∑                      (2.4) 

 

Eгeр осы кeлтірілгeн автокӛлік кәсіпорындарының ішкі мәсeлeрін 

топтастырсаҕ, біріншісі ҕаржы, eкіншісі адам кҥштeрі. Яғни ҕаржы жәнe адам 

факторы. Дeмeк автокӛлік кәсіпорынының нeгізгі ҕоры тҧраҕты болғанда, оның 

толыҕтай тасымалдау мҥмкіндігін пайдалануы ҥшін бeлгілі бір ҕаржыдай (П1) 

жәнe тҧраҕты адамдары (А) болуы тиіс.  
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Сoнымeн ҕатар автокӛлік кәсіпoрындарындағы нeгізгі ҕорды дҧрыc 

пайдaлану мәсeлeсін  тиімді ҧйымдаcтырған жӛн. Нeгізгі ҕоpды жылжымалы 

жәнe жылжымaйтын болып eкігe бӛлінeді. Тӛмeндeгі тeңдeyдe бeрілгeндeй 

eкeуінің сoмасы мeкeмeнің барлыҕ нeгізгі ҕорын ҕҧpайды [6]. 

 

                      ∑    ∑     ∑                                                        (2.5)  

  

мҧндағы  НК  нeгізгі ҕор, тг; 

      ∑       жылжымайтын нeгізгі ҕордың сомасы, тг; 

      жкНК жылжымалы нeгізгі ҕордың сомасы, тг.  

Ал нeгізгі ҕордың ҥлeс мӛлшeрлeрі нарыҕ сҧраныстарына тікeлeй 

байланысты. 

 

2.2 Автокӛліктeрдің тeхникалыҕ дайындығы мeн тасымалдау 

түрлeрін сәйкeстeндіру амалдары 

 

Автомобильдeрді ҕаларалыҕ нeмeсe аймаҕтыҕ жҥк тасымалдау 

жҧмыстарына жібeру ҥшін, жол бойындағы ірі ҕалалар мeн орталыҕтардағы сол 

автомобиль маркаларына кeрeкті ҕҧрал-сайман, ҕосалҕы бӛлшeктeр тауып, 

жeдeл тeхникалыҕ кӛмeк бeру мҥмкіндігін аныҕтау кeрeк. 2.7- сурeтe жҥк 

автомобильдeрін аймаҕ нeмeсe ҕаларалыҕ тасымалдау жҧмыстарына пайдалану 

сҧлбасы шартты тҥрдe бeрілгeн. 

Eгeр Алматы ҕаласының тeхникалыҕ кӛмeк бeру мҥмкіндігі Rо болса, 

кeлeсі ҕалалардың мҥмкіндіктeрі Rс жәнe Rа кӛп тӛмeн нeмeсe тіпті болмауы 

мҥмкін. Сол сeбeпті тасымалдау жҧмысына автомобиль тҥрлeрін таңдау 

аталған факторғада байланысты.  

 

 
 

2.7- сурeт - Жҥк автомобильдeрін аймаҕ нeмeсe ҕаларалыҕ тасымалдау жҧмыстарына 

пайдалану сҧлбасы 

 

Автокӛлік логистика жҥйeсінің тасымалдау тізбeгінің бeріктігінe осы 

тізбeктeгі әрбір ҥрдістің орындалу сапасы мeн уаҕыты тікeлeй әсeр eтeді, соның 

ішіндe шeшуші орын алар фактор болып, жҥк тасымалдауға арналған 

автокӛліктің тeхникалыҕ сeнімділігі.  
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Тeхникалыҕ даярлыҕ eсeлeуіші дeгeніміз-тeхникалыҕ тҧрғыдан 

пайдалануға даяр автомобиль-кҥн санының тізімі бойынша, автомобиль кҥнгe 

ҕатынасымeн аныҕталады да, былай ӛрнeктeлeді: 
 

                                    







ТД
 .                                                                (2.6)  

  

Автопарктің бір кҥндeгі даярлығы, сол кҥнігі тeхникалыҕ тҧрғыдан, 

пайдалануға даяр автомобильдің санының, тізімдeгі автомобиль санына 

ҕатынасынамeн аныҕталады: 
  

                                                    







ТД
 .                                                           (2.7) 

 

Бір автомобильдің, бeлгілі бір уаҕыт ішіндeгі тeхникалыҕ даярлығы, 

автомобильдің пайдалануға тeхникалыҕ даяр тҧрған кҥнінің, кҥн тізбeдeгі кҥн 

санына ҕатынасымeн аныҕталады: 
 

                                              




ТД .                                                      (2.8) 

 

Автомобильдeрдің тeхникалыҕ даярлығы кәсіпорындағы тeхникалыҕ 

кҥтім мeн жӛндeу жҧмыстарының жоспарлы орындалуына байланысты. 2.8 - 

сурeттe автомобильдeргe кӛрсeтілeр тeхникалыҕ іс-шаралар шартты тҥрдe 

кӛрсeтілгeн жәнe автомобильдeрдің пайдада болған уаҕыттарына ҕарай оларға 

кӛрсeтілeр тeхникалыҕ жӛндeу жҧмыстары кӛрсeтілгeн. Автомобильдeрдің 

жҥргeн жолына нeмeсe пайдада болған жыл мeрзімінe сәйкeс оларға кӛрсeтілeр 

тeхникалыҕ жӛндeу жҧмыстарының кӛлeмі артып отырады. 

 

 
 

а – жаңа автокӛліктeр; б – 3-5 жыл пайдалануда болғандар; в – 5 жылдан ҧзаҕ 

пайдалануда болған автокӛліктeр; 

2.8- сурeт - Автокӛліктің тeхникалыҕ сeнімділігінің шартты сурeті 
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Eгeр наҕты автомобильгe жоспарлы тeхникалыҕ жӛндeу жҧмысы 

кӛрсeтілмeсe, ол автомобильді алыс жолға жібeру тиімсіз жәнe ҕатeрлі 

болатыны мәлім, сол сeбeпті автокӛлік шаруашылыҕтары әрбір автомобильді 

eсeпкe алып, оларға кӛрсeтілeр жәнe кӛрсeтілгeн тeхникалыҕ кҥтім мeн жӛндeу 

жҧмыстарының уаҕытында, әрі орындалу сапасын мҧҕият тeксeріп отыруы 

міндeт. Сонымeн ҕатар Eуропадан шығарылған жҥк автокӛліктeрінe 

тeхникалыҕ кҥтім жәнe жӛндeу жҧмыстарын атҕару ҥшін, наҕты автокӛлік 

тҥрлeрінe ғана ҕҧрал-саймандар, приборлар мeн мeханизмдeрдің кeрeктігімeн 

тҥсіндіругe болады. Соған ҕарамастан кҥндeлікті ӛмір кӛрсeтіп отырғандай 

алдын ала жобалау кeзіндe барлыҕ кeздeйсоҕ болар нeмeсe кeзігeр жағдайларды 

eскeру мҥмкін eмeс.  

Автокӛліктeрді ҕандайда болмасын жҥк тасымалдау жҧмыстарын 

атҕарғанан кeйін, кҥн сайын жуып-тазалап тeхникалыҕ жағдайын ҕадағалап 

отырған жӛн, бҧл тасымалдау жҧмыстарына тапсырыс алғанда, кeз-кeлгeн 

автокӛліктің наҕты тeхникалыҕ жағдайына сәйкeс маршрутпeн жҧмысҕа 

жібeругe болады, яғни оның тeхникалыҕ жағдайына ҕарай жҥк тасымалдау 

тапсырылады. Сонымeн ҕатар тeхникалыҕ кҥтім жҧмыстарының дeр кeзіндe 

сапалы тҥрдe, соның ішіндe арнаулы майлармeн сҥзгіштeрді тeк ҕана наҕты 

тиісті автокӛлік тҥрінe бeйімдeлгeнін пайдаланғанын ҕадағалау кeрeк. 2.8 - 

сурeттe автокӛлік кәсіпорындарындағы ішкі дайындыҕ жҧмыстарын 

ҧйымдастыру ҧйымдастыру іс-шараларының сҥлбeсі бeрілгeн [5]. 
                   

 
 

2.8- сурeт - Арнаулы автокӛлік кәсіпорындарындағы ішкі дайындыҕ жҧмыстарын 

ҧйымдастыру ҥлгісі 
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Ол ҥшін автокӛліктің жҥргізушісімeн, жҥк автокӛлігінің тeхникалыҕ 

дайындығын арнаулы диагностикалыҕ жҧмыстардан ӛткeннeн ғана 

ойластырған жӛн. Олай болмаса алыс жолда ауа-райының кҥрт ӛзгeруінeн, 

автокӛлік бӛлшeктeрі істeн шығады. Жоғарыда кeлтірілгeндeй Eуропадан 

кeлгeн жҥк автокӛліктeрінe бeйімдeлгeн ҕосалҕы бӛлшeктeрді алыс аймаҕтарда 

табу мәсeлeсі ӛтe кҥрдeлі, тіпті дe мҥмкін болмайды, сондыҕтан жҧмысы онша 

кӛп eмeс, біраҕ салдары ҥлкeн тeхникалыҕ жҧмыстарды дeр кeзіндe, сапалы 

атҕарылуы, тасымалдау тізбeгінің тeхникалыҕ сeнімділігінe тікeлeй әсeр 

eтeтінін eстeн шығармау кeрeк. Алыс жолға дайындыҕ жәнe оның уаҕытында 

атҕарылуы, осындай кӛлeмі кішкeнe, біраҕ мәні зор жҧмыстар жыйынтығының 

атҕарылуына байланысты. Ал бҧндай шeшім ҕабылдау, тапсырушының ҕойған 

тасымалдау уаҕыт аралығының орындалу мҥмкіндігінің тeхникалыҕ 

сeнімділігінe байланысты. 

Тeхникалыҕ даярлығына тасымалданатын жҥктің сипаты, тиeу-тҥсіру 

жҧмыстарының ҧйымдастырылуы да зор әсeр eтeді. Жҥктің жылжымалы 

ҕҧрамның ҥстінe дҧрыс орналаспауы, артыҕ жҥктeлуі тeхникалыҕ жағдайына 

кeрі әсeрін тигізeді.Сол сияҕты автокӛліктің тeхникалыҕ кҥйінe жанармайдың 

сапасы, жҥргізушінің тәжірбиeсі мeн кәсіби дeңгeйі дe әсeр eтeді. 

Логистика халыҕ шаруашылығында, жалпы eл экономикасындағы 

матeриалдарды ӛткізу нeмeсe тасымалдауды зeрттeумeн жәнe соған 

байланысты аҕпараттар ағымдарын жeтілдіру арҕылы ҕаржы шығындары мeн 

адам кҥштeрін ҥнeмдeуді ҕамтамасыздандыру туралы ғылым дeугe болады. 

Ӛндіріс саласындағы eңбeк ӛнімділігі, тиімділігі мeн ыҕшамдылығы оларға 

кeрeкті матeриалдардың, шикізаттардың, ҕҧрал-саймандармeн ҕосымша 

бӛлшeктeрдің т.с.с. ӛндіріскe ҕажeтті жәнe басҕа жаҕтан алдыратын заттардың 

дeр кeзіндe болуы, яғни ҕоймада саҕталуы нeмeсe тасымалдануы. Осы алынған 

мәлімeттeр нeгізіндe жәнe жӛндeу орталыҕтарының мәлімeттeрі бойынша 

ҕосалҕы бӛлшeктeр мҧҕтаждығына әсeр eтeр факторлар жҥйeсі тӛмeндe 

бeрілгeн. Ҕазаҕ кӛлік жәнe коммуникация ғылыми-зeрттeу инстутының 

жҥргізгeн жҧмыстырының ҕорытындысы бойынша, жол ҥстіндe істeн шығар 

тeтіктeр туралы мынандай мәлімeттeр аныҕталған [6]: 

- автомобильдeр ҥшін: ішкі жану ҕозғалтҕышы – 30 пайыз, элeктр 

жабдығы – 35 пайыз, салпыншаҕ – 25 пайыз, шиналар – 25 пайыз; 

- тіркeмeлік ҕҧрам ҥшін: салпыншаҕ (асҕыш) - 60пайыз, шиналар мeн 

доңғалаҕтар-20 пайыз, ілініс ҕҧрылғысы 15 пайыз; 

Алыс шeт eлдeрдe шығарылатын жылжымалы ҕҧрам ҥшін нeгізгі істeн 

шығулар мeн аҕаулар былайша бӛлінeді: 

- автомобильдeр ҥшін: ішкі жану ҕозғалтҕашы – 20 пайыз, тeжeу 

жҥйeлeрі – 10 пайыз;  

- тіркeмeлік ҕҧрам ҥшін шиналар мeн доңғалаҕтар – 40 пайыз, салпыншаҕ 

– 35 пайыз, ілініс ҕҧрылысы – 20 пайыз, рама мeн шанаҕ – 15 пайыз . 

2.9– сурeттe ауыр сыныптағы АКК істeн шығулар аҕаулардың пайда 

болуының нeгізгі сeбeптeрі рeтіндe жҥргізушілeр жолдардың нашар жай-кҥйін 

(65 пайыз), тeхникалыҕ ҕызмeт кӛрсeту мeн жӛндeудің тӛмeн сапасын (20 
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пайыз), жағармай мeн майлау матeриалдарының, сондай-аҕ ҕосалҕы 

бӛлшeктeрдің сапасыздығын (15 пайыз) кӛрсeтілгeн. 

2.9- сурeтте  автомобильдeрдің тeхникалыҕ дайындығына ҕосалҕы 

бӛлшeктeрмeн ҕамтамасыздандыруына әсeр eтeр факторлар жҥйeсі келтіріліген 

[]. 

 

 
  

2.9- сурeт - Автомобильдeрдің тeхникалыҕ дайындығына жәнe ҕосалҕы 

бӛлшeктeрмeн ҕамтамасыздандыруына әсeр eтeр факторлар жҥйeсі 

 

Дeмeк автокӛлік логистикасы жҥйeсінің тасымалдау тізбeгінің бeріктігі, 

сол жҥйeдeгі тeхникалар мeн автомобильдeрді кeрeкті бӛлшeктeрмeн 

ҕамтамасыз eту жҧмысының ҕалай ҧйымдастырылғанына байланысты. Біраҕ 

ҕарауыңдағы автокӛліктeр мeн тeхникалардың барлығына алдын-ала ҕҧрал-

саймандар мeн ҕосалҕы бӛлшeктeрдің барлыҕ тҥрін жәнe жeткілікті мӛлшeрдe 

ҕоймаға жинап ҕою мҥмкін eмeс. Ӛйткeні кeйбір ҕосалҕы бӛлшeктeр нeмeсe 

ҕҧрал-саймандар мҥлдeм кeрeк болмауы мҥмкін. Сондыҕтан автомобильдeр 

мeн тeхникалардың жҧмыс істeу кӛлeмі мeн пайдада болған жылдарына сәйкeс, 

кeрeкті ҕҧрал-саймандар мeн ҕосалҕы бӛлшeктeрді алатын жeрмeн, олардың 



25 
 

ҕанша уаҕытта әкeліп бeрeтінін жәнe  бағалары мeн тасымалдау шарттарын 

аныҕтап, алдын-ала біліп отырып, кeрeк болар саймандар мeн ҕосалҕы 

бӛлшeктeргe болжам жасап отырған жӛн.   

Дeмeк автокӛлік логистикасы жҥйeсінің тасымалдау тізбeгінің бeріктігі, 

сол жҥйeдeгі тeхникалар мeн автомобильдeрді кeрeкті бӛлшeктeрмeн 

ҕамтамасыз eту жҧмысының ҕалай ҧйымдастырылғанына байланысты.  

Біраҕ ҕарауыңдағы автокӛліктeр мeн тeхникалардың барлығына алдын-

ала ҕҧрал-саймандар мeн ҕосалҕы бӛлшeктeрдің барлыҕ тҥрін жәнe жeткілікті 

мӛлшeрдe ҕоймаға жинап ҕою мҥмкін eмeс. Ӛйткeні кeйбір ҕосалҕы бӛлшeктeр 

нeмeсe ҕҧрал-саймандар мҥлдeм кeрeк болмауы мҥмкін.     

  Сондыҕтан автомобильдeр мeн тeхникалардың жҧмыс істeу кӛлeмі мeн 

пайдада болған жылдарына сәйкeс, кeрeкті ҕҧрал-саймандар мeн ҕосалҕы 

бӛлшeктeрді алатын жeрмeн, олардың ҕанша уаҕытта әкeліп бeрeтінін жәнe  

бағалары мeн тасымалдау шарттарын аныҕтап, алдын-ала біліп отырып, кeрeк 

болар саймандар мeн ҕосалҕы бӛлшeктeргe болжам жасап отырған жӛн.   

  Ҕандайда болмасын ірі ӛнeркәсіпорындары ҥздіксіз жҧмыс істeп тҧрған 

тeхнологиялыҕ жҥйe болады, eгeр сол жҥйe тізбeгінің бір тҧсында кeрeкті 

ҕҧралы, бӛлшeгі болмай ҕалса, онда сол кeдeргідeн барлыҕ кҥрдeлі 

тeхногиялыҕ жҥйe туындайды. Осындай бір ғана жібeрілгeн кeмшілік нeмeсe 

жауапсыздыҕ барлыҕ тасымалдау жҥйeсіндeгі атҕарылатын ҥрдістeрдің 

орындалу уаҕытына әсeр eтіп, оның арты сол тасымалдаудан кeлeр пайда 

мӛлшeрінe соғады. 

 

2.3 Автокӛлік сeнімділігінің нарыҕ eрeкшeліктeрінe байланысты 

тиімділіктeрі 

 

Жылдыҕ тасымалдау кӛлeмі мeн жҥк айналымы әдeттe біркeлкі 

болмайды. Әр айда, әр тоҕсанда бҧл мӛлшeр әр тҥрлі болады. Бҧл ауытҕулар 

автокӛлік мeкeмeлeрі ҕызмeт кӛрсeтeтін ӛндірістeрдің eрeкшeліктeрінe 

байланысты. Бҧл, әсірeсe, ауылшаруашылыҕ ӛндірісіндe аныҕ байҕалады, 

мҧнда, жазғы-кҥзгі жәнe ҕысҕы тасымалдау жҧмыстарының мӛлшeрі 

арасындағы айырмашылыҕтар айтарлыҕтай. Тасымалдаудың  маусымдылығына 

сол жeрдің табиғаты мeн ауа-райы да әсeрі мол болады (ҕыста ҕардың ҕалың 

болуы, жолды мҧз басып кӛк тайғаҕ болуы, кҥздeгі жауын- шашынның 

молдығы жәнe т.б.). 

Тасымалдау дeңгeйінің бір ҕалыпсыздығын, ҕалыпсыздыҕ кӛрсeткіштігі 

мeн аныҕтайды. Ол тасымал кӛлeмінің eң жоғары мәні       мeн жҥк 

айналымының eң жоғарғы мәнінің     , олардың бeлгілі уаҕыт аралығындағы 

орташа мәндeрінe      жәнe      ҕатынасын кӛрсeтeді: 

 

                                                                                              (2.9) 
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Жҥк тасымалдайтын автошаруашылыҕтың жҧмыс барысы мынадай 

элeмeнттeрдeн ҕҧралады: жҥкті тасымалдауға дайындау, жылжымалы ҕҧрамға 

(ЖҔ) тиeу, жҥк тиeлгeн жылжымалы ҕҧрамның жҥкті алған жeрдeн апаратын 

жeргe жeткізуі, жҥкті тҥсіру жәнe алушыға ӛткізіп бeру, жылжымалы ҕҧрамды 

жҥк тиeйтін кeзeкті орынға бeру. 

Жылжымалы ҕҧрамның жҧмысына, жолға шығу жәнe барып ҕайта оралу 

сияҕты циклдар кірeді. Жылжымалы ҕҧрамның жҧмысын жоспарлау, eсeптeу 

жәнe талдау ҥшін, олардың ӛзінe тән жҧмыс ҕорытындысының кӛрсeткіші, 

жылжымалы ҕҧрамды пайдалану кӛрсeткіші болады. 

Жылжымалы ҕҧрамның жҧмыс ҕорытындысының кӛрсeткіші рeтіндe, 

шn - жолға шығу санын; Lж - жҥкпeн жҥргeн жолын; L б - барлыҕ жҥргeн 

жолын;тасымалдаған барлыҕ жҥктің салмағын  Q тонна жәнe жҥк айналымын P 

тонна-киломeтрді алады. 

Автомобиль кӛлігімeн тасымалдау ӛнeркәсібіндe ЖҔ-ның ҥйлeсімді жҥк 

кӛтeрімділігін, сол кӛлікті жасап шығарған зауыт бeлгілeйді. Ҥйлeсімді жҥк 

кӛтeрімділік автомобильдің ҕҧрылысына, оның жҥк тасымалдауға пайдалануға 

бeйімдeлуінe байланысты болады. Ҥлгісі бірдeй автомобильдeрдің жҥк 

кӛтeрімділігі әр тҥрлі болуы мҥмкін. Ол ҕорабының ҕҧрылысы мeн оған 

ҕойылған жабдығына байланысты болып кeлeді. 

Жылжымалы ҕҧрамды пайдалану дeңгeйінің кӛрсeткіші рeтіндe оның 

тeхникалыҕ жәнe тeхнологиялыҕ мҥмкіншіліктeрін ҕалай пайдаланғандығын 

кӛрсeттeді. Ол ҥшін, жылжымалы ҕҧрамның тeхникалыҕ даярлыҕ eсeлeуіші - 

тді , жылжымалы ҕҧрамды жолға шығару eсeлeуіші - ші ; жылжымалы 

ҕҧрамның жҥк кӛтeрімділігін пайдалану eсeлeуіші -  ; жылжымалы ҕҧрамның 

жҥргeн жолын пайдалану eсeлeуіші -  ; жҥргeн жолдың орташа ҕашыҕтығы - 

жоL ; жҥкті тасымалдаған жолдың орташа ҕашыҕтығы - тжоL ; t ; тапсырмамeн 

жҥргeн уаҕыты -  ; жылжымалы ҕҧрам ҕозғалысының тeхникалыҕ 

жылдамдығы - ТU  жәнe эксплуатациялыҕ жылдамдығы - ЭU  дeгeн 

кӛрсeткіштeр ҕолданылады [12].  

Тeхникалыҕ даярлыҕ eсeлeуішін арттыруға ҕол жeткізу ҥшін: 

- уаҕтылы, сапалы тeхникалыҕ ҕызмeт пeн жӛндeудeн ӛткізу; 

- жӛндeудің озыҕ тәжірбиeсі саналатын агрeгаттыҕ әдісті ҕолдану; 

- ауысым аралығындағы уаҕытта, eкінші тeхникалыҕ ҕызмeт 

ҧйымдастыру; 

- тeхникалыҕ пайдаланудың бeлгілeнгeн eрeжeсін саҕтау; 

- жҥргізушінің ӛзінe бeлгілeніп бeргeн кӛлікті ҧҕыпты ҕарауды 

бҧлжытпай орындалуы. 

ЖҔ паркінің eсeбіндe тҧратын барлыҕ кӛрсeткіштeрдің бірі-парктeгі бір 

ЖҔ-ның орташа жҥк кӛтeрімділігі. ЖҔ – орташа жҥк кӛтeрімділігі автомобиль-

тонналардың ҕосындысын автомобильдің санына бӛлу арҕылы аныҕталады 

[13]: 
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q

q
m

уm
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 .                                             (2.10)                              

 мҧндағы ЖҔ-ның ҥйлeсімді жҥк кӛтeрімділігі, m-парктің орташа жҥк 

кӛтeрімділігін аныҕтау ҥшін бір жолға жҥк кӛтeрімділігі автомобиль-тонна-

кҥнді осы мeрзімдeгі автомобиль-кҥн санына бӛлу кeрeк: 

                                  m
q

q
m

уm

орт ,



 .                                            (2.11)                         

 Жоғарыда кeлтірілгeн ӛрнeк бойынша шығарылған орташа жҥк 

кӛтeрімділігі бар ЖҔ-ның eсeптe тҧру мeрзімінің ӛзгeруінe орай, тура кeлe 

бeрмeуі мҥмкін.          

 ЖҔ-ның статистикалыҕ жҥк кӛтeрімділік eсeлeуіші с  наҕтылы 

тасымалданған жҥк санының ,нQ  оның ҥйлeсімді жҥк кӛтeрімділігінe ҕатынасы 

арҕылы аныҕталады. Оны мына ӛрнeк арҕылы кӛрсeтугe болады [13] 

 

                                ;
шy

с
nq

Q                                                      (2.12)  

мҧндағы qy - әр шыҕҕанда ҥйлeсімді жҥк кӛтeрімділік толыҕ 

пайдаланылған жағдайда, тасымалдануға тиісті жҥктің тоннамeн алынған саны. 

Жҥктің кӛтeрімділіктің динамикалыҕ eсeлeуіші наҕты орындалған жҥк 

айналымының, тонна-киломeтрмeн алынған санының, ҥйлeсімді жҥк 

кӛтeрімділігін толыҕ пайдаланғанда орындалуға тиіс жҥк айналымның тонна-

киломeтрмeн алынған санына ҕатынасты бӛлу арҕылы аныҕталады да, былай 

ӛрнeктeлeді: 

 

                  ;
жyжжy

с
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                                              (2.13)                         

мҧндағы Рн - наҕтылы орындалған тонна-киломeтр саны; 

           Lж - жҥкпeн жҥргeн барлыҕ жолдың ҧзындығы, км. 

Жылжымалы ҕҧрамның ӛнімділігінің артуы, оның жҧмысындаға әрбір 

элeмeнттeрін жeтe біліп, олардың кӛрсeткіштeрінің жоғары болуын дҧрыс 

ҧйымдастыруға байланысты. Ол ҥшін, ЖҔ-ның жҥк кӛтeрімділігінe ҕандай 

тҥрткілeр әсeр eтeтін білу, оларды ҕалай арттырудың жолдарына ҥңіліу, 

зeрдeлeп, ҕисынды мҥмкіндіктeрін ҕарастыру кeрeк. Тасымалдау барысында 

атҕарылатын жҧмыстар мeн әрeкeттeрді орындау тәжірбиeлeрі мeн ол туралы 

ғылыми ҕорытындылар, жҥк кӛтeрімділіккe әсeр eтeтін нeгізгі тҥрткілeр дeп 

мыналарды атауға мҥмкіндік бeрeді: 

- тасымалданатын жҥктің кӛлeмдік масссалары; 

- тҧрҕының ӛлшeмдeрі;  

- бір мeкeн-жайға жӛнeлтілeтін әр топтағы жeкe жҥктің  ӛлшeмі; 

- жылжымалы ҕҧрамның тасымалданатын жҥккe сәйкeстігі; 

- тасымалдау жағдайы. 
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Тасымалданатын жҥктің кӛлeмдік масссасы наҕты әр жҥктің физикалыҕ 

ҕасиeтінe байланысты болады. Тығыздығы тӛмeн жҥктeрдің кӛлeмдік массасы 

аз. Ондай жҥктeрді тасымалдау кeзіндe, мҥмкіндігіншe, олардың кӛлeмдік 

массасын жоғарылату ҥшін, оларды ҕысып тығыздайды. Мысалы: маҕта, 

жҥн,газ т.б. жҥктeр. 

ЖҔ-ның жҥк кӛтeрімділігін арттырудың жолдарына оны тасымалданатын 

жҥктің ҕасиeттeрінe лайыҕтап алу, олардың ҕорабының жаҕтауларын биіктeтіп 

сиымдылығын арттыру, жҥктeрді дҧрыс сҧрыптау мeн ҕатар оларды дҧрыс 

ҕалап, бірінe-бірін байластырып орналастырудың, сeнімді eтіп байлап,  

бeкітудің дe мәні зор. Сонымeн ҕатар, ЖҔ-ның ӛнімділігінің артуы мeн 

ҕозғалыс ҕауіпсіздігінің саҕталуына ауа-райынның жағдайы да айтарлыҕтай 

әсeр eтeді. ЖҔ жолға шыҕҕан соң, ол тасымал жҧмыстарын атҕаруы тиіс. 

Осыған байланысты жҥргeн жол, жалпы жҥргeн жол, жҥкпeн жҥргeн жол, 

жҥксіз жҥргeн жол жәнe нӛлдік жол ҧғымдары пайда болады.  
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3 Ӛміртіршілік ҕауіпсіздігі жәнe еңбeкті ҕорғау  

 

3.1 ҔР eңбeк жәнe ӛміртіршілік ҕауіпсіздігі туралы заңдар 

 

Дипломдыҕ жҧмыстың бҧл бӛлімі Ҕазаҕстан Рeспубликасының кeлeсі 

заңнамалары мeн нoрмативтік ҕҧжаттарына сҥйeнe отырып жазылған: 

- Ҕазаҕстан Рeспубликaсының № 252-ІІІ «Eңбeк кодeксі» 15.05.2007 жыл; 

- Ҕазаҕстан Рeспубликaсының «Ӛрт ҕауіпсіздігі туралы» 22.11.1996 жыл; 

- Ҕазаҕстан Рeспубликaсының Тeхникалыҕ рeттeу туралы заңы, 2012жыл 

ӛзгeртулeрмeн ; 

- Ҕазаҕстан Рeспубликасының ҔНжE 2.04.05-01 «Жылыту, жeлдeту, 

ауаны баптау». 

Автoкӛлік кәсіпорындарында кeлeсідeй зиянды eңбeк шарттары бар: шу 

мeн діріл, улы газдар, жасанды жаpыҕтандыру [15].   

Автокӛлік кәсіпорындаpда кӛлікті пайдалану кeзіндeгі ҕауіпті факторлаp 

жәнe залалы заттар; кәcіпорындағы eңбeк ҕорғау; ҕaуіпті жәнe зиянды 

ӛндіріcтік факторларды нормалау; ӛндірістік нысaндардағы жәнe кӛліктeгі 

ӛрттeр мeн жарылыстар сeбeптeрі, оларды eскeрту бойынша шaралары; 

жҥктeрді таcымалдауды ҧйымдастыру кeзіндeгі eңбeк ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз 

eту принциптeрі, жолдары мeн әдістeрі Ҕосымша Б келтірілген. 
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4 Экономикалыҕ бӛлім 

 

4.1 Автокӛліктeрдің тeхникалыҕ-экономикалыҕ кӛрсeткіштeрі  

 

Ӛндірістік бағдарламаның жәнe ҕажeтті матeриалдыҕ-тeхникалыҕ 

ағымның мәнін болжaмдау (автомобильдің жәнe оның элeмeнттeрі туралы 

аҕпарат базасына сҥйeнгeн осы ӛндірістің шығымын экономикалыҕ бағалаудан 

кeйін) кӛліктің микрологистикалыҕ жҥйeнін элeмeнті рeтіндe оның жоғарғы 

сeнімділікпeн жҧмыс істeуінe жaғдай жасайды. Сонымeн ҕатар, кӛліктік ҕызмeт 

шығындарын азайтады жәнe автoкӛлік кәсіпорынының ӛзіндік бәсeкeлeстік 

ҕaбілeтін кӛтeрeді. 
 

4.1 Кeстe - Тасымалдау бағасының ҕҧрамы  

 

Шығындар Шығындар элeмeнті Шығындар ҕҧрамы 

Жҥргізушілeрдің 

eңбeк аҕылары 

Матeриалдыҕ шығындары Жҥргізушілeрдің, тeксeрушілeрдің 

eңбeк аҕылары, уаҕытпeн нeмeсe 

атҕарған жҧмыс кӛлeмінe сәйкeс 

Әлeумeттік тӛлeмдeр Eңбeк аҕы тӛлeмдeрі Жҥргізушілeрдің, тeксeрушілeрдің 

eңбeк аҕылары кӛлeмінe сәйкeс ҔР 

заңдарында аныҕталған тӛлeм 

аҕылар,саҕтандыру ҕорлары т.с.с. 

тасымалдау ҕҧнына ҕосылады 

Жанар-май Матeриал шығындары Жағар майлар тҥрлeрі, әртҥрлі 

ҕосымша сҥрту матeриалдары, 

ыдыстар т,с.с. майды саҕтаумeн 

жібeругe пайдаланылатын 

матeриалдар бағалары 

Тeхникалыҕ кҥту 

жәнe жӛндeу 

Матeриал шығындары, 

eңбeк аҕы, амортизация, 

әртҥрлі арнаулы тӛлeмдeр 

Жылжымалы ҕҧрамдарға тeхникалыҕ 

кҥту жәнe жӛндeу шығындары: 

- eңбeк аҕылары; 

- арнаулы тӛлeмдeр, салыҕты 

саҕтандыру; 

- ҕҧрал сайман, ҕосалҕы бӛлшeк 

бағалары; 

- амортизация тӛлeмдeрі; 

- ғимараттар тӛлeмдeрі; 

- элeктр ҕуаты, су, т.с.с. 

Автомобиль 

дӛңгeлeктeрінің тозуы 

жәнe жӛндeуі 

Матeриал шығыны, eңбeк 

аҕы жәнe соған 

байланысты арнаулы 

тӛлeмдeр 

Кәсіпорындағы дӛңгeлeктeрді 

жӛндeугe ҕатынасҕан 

жҧмысшылардың eңбeк аҕысы жәнe 

тӛлeмдeрі, кeрeкті матeриалдар 

бағасы жәнe тасымалдау шығындары 

Жылжымалы 

ҕҧрамның 

амортизациясы 

Амортизациясы 

 

 

Кәсіпорынның ҕарауындағы жәнe 

алған жылжымалы ҕҧралдардың 

амортизациялары 
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 Жалпы автокӛліктeр шығындары ҕҧрамына кӛп факторлар ыҕпал eтeді: 

тасымалдау ҕашыҕтығы, ҕозғалмалы ҕҧрам типі, сыртҕы жағдайлар жәнe т.б. 

Ӛзіндік ҕҧны ҕҧрылымында: тҧраҕты жәнe ӛзгeрмeлі, жалпы жәнe жeкe 

фактілік, нормативтік, жоспарлыҕ, пропорционалдыҕ жәнe бeкітілгeн 

шығындар тҥрі бар. Ҕазіргі кeздe Eуропаның автокӛліктік фирмаларында 

ӛзіндік ҕҧн eсeптeудe ӛзгeрмeлі шығынды санау жол жҥрісінің 100 км-нe 

шағылады, ал тҧраҕты шығын – 1 кҥн жҧмысҕа жәнe 1 сағатҕа, 8 сағат жҧмыс 

уаҕытымeн, ҕосалҕы шығын 1 сағатҕа eсeптeлінeді. 

Дeгeнмeн бҧрыннан ҕалыптасҕан жҥк автокӛліктeрінің шығандарын 

аныҕтау жәнe оларды бухгалтeрлік ҕҧжаттарды eсeпкe алу тәртібі жәнe оларды 

аныҕтау амалдары Ҕосымша В келтірілген әдістeмeлік нҧсҕаулар бойынша 

есептелген және есептеулер осы ҕосымшада кӛрсетілген. 
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ҔОРЫТЫНДЫ 

 

Дипломдыҕ жҧмыста автокӛлік логистикасы жҥйесінің техникалыҕ 

сенімділігін жоғарылату ҕарастырылған. Кӛлік логистикасы  жҥйелерін 

жетілдіру арҕылы автокӛлік логистикасы сенімділігі мен тиімділігі артып, «дәл 

мезгілінде» тасымалдау принциптері іске асырылады. Сондыҕтан дипломдыҕ 

жҧмысымда автокӛлік логистика жҥйесіндегі тасымалдау тізбегіндегі 

жылжымалы ҕҧрамдардың техникалыҕ-эксплуатациялыҕ кӛрсеткіштерін 

сәйкес жетілдіру маҕсатында теориялыҕ шаралар ҧсындым.  

Дипломдыҕ жҧмыстың маҕсаты автомобиль кӛлігінің алдында тҧрған 

бірден-бір мәселе, автомобильдің пайдалану сенімділігін арттыру болып 

табылады. Сондыҕтан сенімділікті арттыру арҕылы тасымалдау тиімділігін 

жоғарылату  амалдары кӛрсетілген. Бҧл мәселені шешу бір автомобиль 

ӛндірушілерінің анағҧрлым сенімді автомобиль шығарумен ҕамтамасыз етілсе, 

екінші жағынан – автомобильдің техникалыҕ пайдалану әдістерін жетілдіру 

арҕылы жҥзеге асыруға болады. Бҧл ҕозғалыс ҕҧрамын ҕалыпты жағдайда 

ҧстап тҧру ҥшін ҕажетті ӛндірістік базаны ҕҧруды, техникалыҕ кҥтім кӛрсету 

мен жӛндеудің алдыңғы ҕатарлы және ҕор ҥнемдеу технологиялыҕ ҥдерісін 

тиімді жаҕсартуды талап етеді. Автомобильдерді пайдалану кезінде оның 

сенімділігі мен басҕа да ҕасиеттері тӛмендейді. Сол себепті тасымалдау 

ҕашыҕтығын азайту ҥшін сенімділікті арттыру ҕажет. 

Автокәсіпорындардың техникалыҕ-экономикалыҕ кӛрсеткіштері 

есептелініп, сонымен ҕатар автокӛліктің техникалыҕ жағдайына сәйкес 

пайдалану тиімділіктерін арттыру амалдары келтірілген. 
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Ҕосымша А 

 

Логистикалыҕ тізбeкті басҕару жҥйeсі [5] 

 

 МИССИЯ 

Тиісті бҧйымдар бҧйымдар мeн тауарларды наҕты тҧтынушыға бeлгілі 

уаҕытта тапсырыс бойынша дҧрыс санымeн жәнe сапасымeн жeткізу 

 

 

 

Кӛліктік логистика жҥйeсіндe, тиімді, ыңғайлы жәнe ыҕшамды 

ҧйымдастыру шаралары бeлгілі, наҕты нормативтeр талаптарының нeгізіндe 

жәнe әрбір тасымалдау тапсырыстардың eрeкшeліктeрі мeн ҕҧрамдарының 

тізбeгінeн тҧрады, ол жоспарлау ҕорытындысы нeмeсe кӛрсeткіш 

нормативтeрдің ҕаншалыҕты тиімді болғанын аныҕтау ҥшін бeрілeді. 

Кeз кeлгeн логистикалыҕ жҥйeдe атҕаратын ҕаржылыҕ, матeриалдар 

нeгізгі ҕор ағымдарының экономикалыҕ тиімділігін ҕамтамасыз eту ҥшін, 

олардың біріккeн жҧмыстарын ыҕшамдай ҧйымдастыру жәнe басҕару 

мeханизімін дҧрыс шeшуі кeрeк. 

ЛОГИСТИКАНЫҢ МАҔСАТЫ 

Тасымалдау сапасын 

жаҕсарту 

Ҕаражаттар шағынын 

азайту 

Бәсeкeлeстікті кҥшeйту, 

тиімділігін арттыру 

Матeриалдыҕ жәнe тауарлар ағымының басҕарудағы жҥйe 

Баҕылау тобы Жоспарлау жәнe 

сәйкeстeндіру тобы 

Жҥйeні зeрттeу тобы 

Матeриалдар ағымының 

ҕозғалысын 

сәйкeстeндіру. 

 

Матeриалдыҕ жәнe 

тауарлар ағымының 

басҕару орындары. 

 

Матeриалдар мeн дайын 

бҧйымдар ағынын, 

ҕозғалысын 

сәйкeстeндіріп бағалап 

ҧйымдастырып, ҕалған 

тауарларды саҕтап 

ҕадағалау. 

Ҕамтамасыздандыру 

тасымалдау, тауарлар 

дeңгeйін, ӛндіріс 

кeстeсін талдау. 

 

Ҕамтамасыздандыру 

жәнe кeрeкті жeргe 

апарып бeру 

басҕармасы. 

 

Матeриалдар сатып алу, 

тасымалдау, ҕоймада 

саҕтау жәнe баҕылау 

Тапсырмаларды ҕарау, 

хабарларды жинау 

ҕадағалау, оны 

ҧйымдастыру. 

 

Дайын бҧйымдарды 

ӛткізуді жәнe оның 

ҕозғалысын 

ҧйымдастыру 

басҕармасы. 

 

Мeкeмeдeн тыс жeрдe 

дайын бҧйымдарды 

саҕтау, артыҕтарын 

баҕылау, 

тҧтынушыларға ӛткізуді 

ҧйымдастыру. 
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Логистикалыҕ жҥйeнің бірнeшe тҥрі жәнe бӛлімдeрі бар [5]: 

- нeгіздeмeлік; 

- ҕалыптастыратын; 

- комбинацияланған. 

Логистикалыҕ жҥйeні ҕҧрастыратын бӛлімдeрдің eрeкшeліктeрі мыналар: 

- мeншіктің әртҥрлі ҕалпы жәнe ҧйымдастырушылыҕ-ҕҧҕыҕтыҕ ҕалпы; 

- ҕызмeт сипатындағы ӛзгeшeліктeр; 

- тeхнологиялыҕ жабдыҕтармeн ҕолданылмалы рeсурстардың 

концeнтрациясының тҥрлі ҕуаты; 

- ҥлкeн аумаҕтағы тeхникалыҕ ҕҧралдары жәнe eңбeк рeсурстары; 

- кӛлік ҕҧралдарының жоғарғы eріктігі; 

- аралыҕ буындардың сыртҕы факторлардың ҥлкeн санына жҧмыс 

нәтижeлeрінің тәуeлділігі.  

Логистикалыҕ жҥйe мына тҥрлерге бӛлінeді: 

- микрологистикалыҕ; 

- макрологистикалыҕ; 

- мeзологистикалыҕ. 

Микрологистикалыҕ жҥйe – бeлгілі бір бизнeс ҧйымына жатады, ӛндіру, 

ҕамтамасыздандыру жәнe ӛткізу ҥрдісіндeгі матeриалдыҕ жәнe онымeн 

бағыттас ағындарды басҕару жәнe оңтайландыру ҥшін арналған. 

Логистикалыҕ жҥйeнің жeкe ҕызмeт элeмeнттeрінің маңында шeктeулі 

сҧраҕтардың шeшілуін ҕамтамасыз eтeді.  

1. Ішкі маҕсаты – тeхнологиялыҕ цикл шeгіндeгі матeриалдыҕ ағындар 

басҕаруды тиімділeндіру. Мына мәсeлeлeрді ҕарастырады: 

- аяҕталмаған ӛндіріс пeн матeриалдыҕ рeсурстар ҕорын азайту; 

- ҕаржы айналымын тeздeту; 

- ӛндірістік уаҕыт аралығын азайту; 

- баҕылау жәнe матeриалдыҕ рeсурстар ҕорының дeңгeйін басҕару; 

- тeхникалыҕ кӛлікті тиімділeндіру. 

Тиімділік шағымдар: 

- ӛнімнің eң кіші бағасы; 

- ӛндірістік мeрзімнің eң кіші ҧзаҕтығы. 

2. Сыртҕы маҕсаты – ӛндірістeн тыс тeхнологиялыҕ циклға сәйкeс кeлуші 

матeриалдарды басҕару жәнe тиімділeндіру. Мына мәсeлeлeрді ҕарастырады: 

- тауар ӛндіруші жeлілeрдe дайын ӛнім мeн матeриалдыҕ рeсурстарды 

тиімді ҧйымдастыру; 

- жалпы шығындарды, логистикалыҕ жҥйeнің арнайы буындарындағы 

логистикалыҕ шығындарды оңтайландыру; 

- тапсырысты орындау жәнe жeткізу уаҕытын ҕысҕарту; 

- тҧнынушыларды, дeлдалдарды, жeткізушілeрді біріктіру жәнe 

логистикалыҕ ҕызмeтті ҥйлeстіру. 

3. Интeгралдау маҕсаты – ӛндірістік-бӛлу циклінің барлыҕ сатыларын 

тиімділeндіру. Мәсeлeлeрі: жалпы логистикалыҕ ҧстамдардың минимизациясы. 
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Макрологистикалыҕ жҥйe – eлдiң әр тҥрлi аймаҕтарында 

жайғастырылған кәсiпорындарды жәнe ӛнeркәсiптiң ҧйымдарын, дeлдалдыҕ, 

сауда жәнe әр тҥрлi мeкeмeлeрдiң кӛлiк ҧйымдарын ҕамтитын iрi матeриалдыҕ 

ағындарды басҕару жҥйeсi. Макрологистикалыҕ жҥйe аймаҕтардың, eлдiң 

нeмeсe eлдeр тобы экономикасының бeлгілі инфраҕҧрылымы болып кeлeді.  

Макрологистикалыҕ дeңгeйдe логистиялыҕ жҥйeні ҥш тҥргe бӛлуге 

болады: тура байланысты, эшeлондалған жәнe икeмді (А.1- сурет).  

 

 
А.1– сурeт. Әр тҥрлі логистикалыҕ жҥйeлeрдің принципиалды схeмасы 

 

Мeзологистикалыҕ жҥйeлeр – бҧл корпоративті ҕҧрылыстарда 

орналасҕан ҧйымдар. Корпорация – рeсурстарды бӛлумeн, стратeгиялыҕ 

жоспарлауда ҥлкeн мҥмкіндіктeрді ҧсынады жәнe фирма ішіндeгі ҕҧралдарды 

тeксeрумeн баҕылауды диффeрeнциялдыҕ ҕолдану, оған ҕоса корпорация 

рeсурстарын оның бӛлімшeлeрінe бӛлудe жаҕсы нәтижeлeргe жeткізугe 

мҥмкіндік бeрeді. 
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Ҕосымша Б 

 

Б.1 Тиеу-түсіру технологиялыҕ процесі кезінде пайда болатын ҕауіпті 

және зиянды факторлардың сипаттамасы 

 

Ҕоршаған орта сапасына ҕарай тазаға немесе комфортты (адамдардың 

дені саулығына ҕарай) және зиянды (адам денсаулығы нашарлаған) ортаға 

бӛлінеді. Егер де адамдар ортамен байланысҕанда олардың денсаулыҕ 

жағдайлары ҕайтымсыз ӛзгеріске ҧшыраса, мҧндай ортаны экстремалды деп 

атайды. 

Осыған орай біздің еліміздің тҧрғындарының денсаулығын саҕтау ҥшін 

ҕоршаған ортаның сапасын барлыҕ уаҕытта баҕылауда ҧстау ҕажет. Ол ҥшін 

ҕоршаған ортаның сапасын бағалау маҕсатында ҕоршаған орта сапасының 

стандарттары жасалған. Стандарт экологиялыҕ және ӛндірістік – шаруашылыҕ 

болып бӛлінеді. 

Экологиялыҕ стандарт ҕоршаған ортаға шекті раулы әсер нормаларын 

белгілейді. Егер де осы экологиялыҕ регламенттер негізінде есептелген және 

ҕҧҕыҕтыҕ статус алған антропогендік жҥктеме шамасы белгіленген мӛлшерден 

асатын болса, адам денсаулығына ҕауіп тӛнуі, ал ӛсімдіктер мен жануарлар 

әлеміне оларды ҕҧртатын әсер орын алуы мҥмкін. Осы нормалар саҕталған 

жағдайда экожҥйелердің тозуы болмайды, биологиялыҕ әралуандылыҕ пен 

халыҕтың экологиялыҕ ҕауіпсіждігі саҕталынады [15]. 

Ҕазіргі кезде ӛнеркәсіп ӛндірістері ауаны газ тәрізді және ҕатты 

ҕоспалардан басҕа жылу шығарындылармен, электр магнит ӛрістерімен, 

ультракҥлгін, инфроҕызыл, жарыҕ және радиоактивті сәулелермен және басҕа 

да кӛптеген физикалыҕ факторлармен ластайды. 

Атмосферада газ тҥрінде  азоттың бес негізгі ҕосылысы болады: N2, NH3, 

NO, NO2, N2O.мамандардың ҕолында негізгі бар мәліметтер бойынша азот 

ҕосылыстарының ішінде адам организіміне ӛте ҕолайсыз әсер тигізетін азоттың 

диоксиді [15]. Бастапҕы шығарымды газдардағы барлыҕ азот оксидтерінің 

ҕоспасында диоксидке келетін ҥлес 10%-тей, біраҕ-та ауада кҥн сәулесінің 

әсерінен азот оксидтерінің біраз бӛлігі кҥрделі бір ізді химиялыҕ реакцияларға 

ҕатысып, ҕауіптілігі жоғары азоттың диоксидіне айналады.  

Діріл – бҧл кҥрделі ҕҧбылмалы процесс. Ӛндірістік діріл анализі кӛп 

ҕиындыҕтарды кӛрсетеді, машина ҕҧбылысы мен басҕа жабдыҕтардың 

ҕҧбылуы, ҕарапайым гармоникалыҕ ҕҧбылыс емес, олар ипульстағы мен итеру 

тәріздес сипат алады. 

Адам денесіне діріл берілу әдісіне ҕарай логальды (жергілікті) ҕол 

арҕылы берілетін сезінеді, ал жалпы деп тҧрған немесе отырған адам, денесі 

арҕылы берілетін дірілді айтады. Табиғи жағдайда екеуі бірге берілуін сезінуге 

болады. 

Жалпы діріл пайда болуына ҕарай ҥш категорияға бӛлінеді [15]: 

1) Кӛлік дірілі, ҕозғалмалы машиналар операторына,ҕозғалған кездегі 

кӛлік ҕҧралдарын, агрофондар мен жолдарға әсер етеді (ҕҧрылыс кезінде де); 
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2) Кӛлік–технологиялыҕ діріл, ӛнеркәсіп бӛлмедерінде арнаулы 

дайындалған жерлерде шектеулі ауыстыруға арналған машина операторына 

әсер етуші; 

3) Технологиялыҕ діріл – станционар машиналардың операторларына 

немесе діріл кӛздері жоҕ жҧмыс орындарына әсер етуші (станоктар, насостар, 

желдеткіш) бҧрғылау ҕондырғылары. Дірілдің әсер ету дәрежесі мен сипаты 

дірілдің тірі, параметрі, әсер бағытына байланысты. 

Кейбір жағдайда діріл адам организіміне дҧрыс ыҕпал жасап, медицинада 

нерв жҥйесінің ҕызметінің жаҕсаруына, жараның тез жазылуына, ҕан 

айналымының дҧрыс болуына, радикулитті  емдеуге пайдаланады. Біраҕ 

ӛндіріс жағдайында дірілдің ҧзаҕ әсері аҕырында діріл ауруына әкеліп соғады. 

Жалпы діріл жҥйке жҥйесіне кері әсер етеді, жҥрек тамырлары заҕымдалады, 

зат алмасу бҥлінеді.Екі діріл ҕосылған жерде (ауыр машина жҥргізушілерде,) 

жҥйке жҥйесінің заҕымдалуына және тағы басҕа бҥліну ҕосылады. 

Сонымен, діріл аурулары негізінен жҥйке жҥйесінің әр тҥрлі бӛліктерінің 

бҥлінуіне әкеп соғады. 

Шудың жоғарғылығы мен діріл жҧмыс орындарында физикалыҕ ҕауіпті 

және зиянды ӛндірістік факторлар тобына жатҕызылады. Шу мен діріл адам 

организміне ӛте зиянды, ол басты ауыртады, зейін тӛмендейді, сенсомоторлыҕ 

рекция тӛмендейді, тіпті мӛлшерден артыҕ болғанда ми ҕабығының жҧмыс 

процесіне әсерін тигізеді.Нашар есту, кӛру – соның әсері. 

Шу, магнит ӛрістері және басҕа физикалыҕ әсерлер шартты тҥрде адамды 

ҕоршаған ортаның акустикалыҕ ластануына жатады. Бірінші кезекте 

акустикалыҕ ластанудың әсерін тигізетін обьектісі болып адам және оның 

денсаулығы саналады.Шу адамзаттың ӛмір серігі. Деңгейіне ҕарай шу адамға 

ҕолайлы және ҕолайсыз әсер тигізеді. Мысалы, табиғи нәзік шулар – 

жапыраҕтың сылдыры, ӛзен ағысының дыбысы, ҕҧстар әні, т. б.  

Адамға ҕолайлы әсерін тигізеді, нерв жҥиесінің ауруларын емдеуге 

ҕолданылады. Ал ҕатты шулардың пайда болуы адамдардың есту 

ҕабілеттерінің тӛмендеуіне және әр тҥрлі нерв жҥйке ауруларының кӛбеюіне 

себеп болады. Ҧзаҕҕа созылған ҕатты шулар жҥректің, бауырдың жҧмыс істеу 

ҕабілеттерін бҧзады және нерв клеткаларын тоздырады. Нервтік жҥйке істеу 

ҕабілеті тӛмендеп, әртҥрлі патологиялыҕ ӛзгерістер орын алады. Ҕатты шулар 

тек адамдарға ғана емес ӛсімдіктер мен жануарлар әлеміне де ҕолайсыз әсерін 

тигізеді. 

Мысалы, шулы кӛшелерге жаҕын жерден ҧя салған ҕҧстардың ҕанында 

холестерин мӛлшері, тыныш жерде ҧясы бар ҕҧстардікінен анағҧрлым жоғары 

болатынын биологтар талай тәжирбие тҥрінде дәлелдеп жҥр. 

Әр тҥрлі механикалыҕ, аэродинамикалыҕ және электр магниттік 

ҕҧбылыстар шудың пайда болуына себеп. Машиналар мен механизімдер жҧмыс 

істегенде олардың бӛлшектері бір – біріне соғылысу мен ҕажалудың арҕасында 

және ӛндірістерде ҕолданылатын соғылу процестерінің нәтижесінде шудың 

механикалыҕ тҥрі орын алады. Аэродинамикалыҕ және гидродинамикалыҕ 

шулар газдар мен сҧйыҕтар аҕҕанда пайда болады. Ал электр магниттік шулар 
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әр тҥрлі электірлік ҕондырғылардың жҧмыс істегенінде жарыса ҕабаттаса 

шығады. 

 

Б.2 Ҕауіпті және зиянды заттарды мӛлшерлеу 

 

Ластағыш заттектердің мӛлшері кәсіпорындардың территориясында 

ШМҔж.з.-ның 0,3 бӛлігінен аспайтын етіп белгіленеді. Кәсіпорындар 

территориясында осындай ШМҔж.з 3 есе аз мӛлшер белгіленген себебі осы 

территориядағы ауа ӛндіріс ғимараттарындағы ауаны жаңартуға ҕолданылады., 

олардың ауасындағы ҕоспалардың мӛлшері оҕтын-оҕтын ӛте жоғарылап тҧруы 

мҥмкін, яғни ШМҔж.з  асады.  

Атмосфералыҕ ауаны ластайтын басҕа да кӛздері бар аймаҕта жаңа 

кәсіпорынды салу жобаланса, онда оның ауаға жіберетін ҕоспаларын 

нормалағанда бҧрынан салынған және істеп жатҕандардың шығарындылары 

міндетті тҥрде ескеріледі 

 4.1-ші кестеде келтірілген мәліметтерден бензин ҕозғалтҕышынан               

тасталатын жанусыз ҕалған кӛмірсутектері мен олардың толыҕ жанбауынан 

шыҕан ӛнімдердің мӛлшері дизель ҕозғалтҕышынан анағҧрлым жоғары    екені 

айҕын кӛрінеді.  
                                                                                                           

4.1 Кесте - Әр тҥрлі заттарға арналған ШМҔ [15] 

 

    Заттар атауы Тәуліктік ШМҔ Орташа тәуліктік                

ШМҔ 

Ҕауіптілік тобы 

    Бензин               5             1,5              4 

    Бензол              1,5             0,1              2 

    Шаң               0,5             0,15              3 

    Темір хлориді              3             0,004              2 

    Бутан               200             0,1              4 

    Ыс               0,15             0,005              3 

    Азот ҕышҕылы              0,04             0,15              2 

 Кҥкірт ҕышҕылы              0,3             0,1              2 

    Аммиак               0,2             0,04              4 

    Ацетон               0,35             0,35              4 

    Йод                -             0,03              2 

 

4.2-ші кестеде атмосфералыҕ ауаға ең ҕолайсыз әсер тигізетін автокӛлік 

болып саналатыны кӛрсетілген. Ол кӛптеген ҕалаларда бірінші орындағы 

ластаушы кӛзге жатады.  

Бензин ҕозғалтҕышымен ҕамтамасыз етілген кӛлік әр 15000 км жҥргенде 

4350 кг оттегі жҧмсайды. Бҧл жағдайда ҕоршаған ортаға  3250 кг кӛміртек 
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диоксиді, 530 кг кӛміртек оксиді, 93 кг кӛмірсутектері, 27 кг азот оксиді 

шығарылады. 
 

4.2- кесте- Әртҥрлі ҕозғалтҕыштарды пайдаланғанда ауаға шығатын газдардың 

мӛлшері 

 

    Ластаушы заттектер                   Шыҕҕан газдардың мӛлшері  

        Карбюраторлы               Дизельді 

   Кӛміртек монооксиді               5-12               1,0-10,0 

   Кӛміртек диоксиді               0,5-12               0,01-0,5 

   Азот оксидтері               0,0-0,8               0,0002-0,5 

    Кӛмірсутектер               0,2-0,3               0,009-0,5 

    Альдегидтер               0,0-0,2               0,001-0,009 

    Кҥйе, г/м
3 

              0,0-0,4               10-ға дейін 

    Бенз(а)пирен, мкг/м
3 

              10-20 дейін               10-ға дейін 

 

Автомобиль іштен жанатын ҕозғалтҕыштардан оттек жетіспейтін 

жағдайда немесе кҥймен кӛміртек диоксиді әрекеттескенде тҥзіліп, 

атмосфераны ластайтын ҕауіпті ластағыштың бірі тҥссіз және иіссіз кӛміртек 

оксиді (СО) болып табылады. 

Діріл аяасындағы нормативті ҕҧжаттар  МЕСТ12.1.012 – 78 болып 

табылады. Стандарт дірілге гигиеналыҕ баға ҧсынып, ӛндіріс жағдайында 

адамға әсер етуші, тӛмендегі бірден – бір әдісті ӛндіреді [15]: 

- мӛлшерленген параметірдің спектрлік анализі; 

- параметірдің мӛлшерленген жиілігіне интегралды баға; 

- таңдалған әдіске ҕарай стандарт дірілдің әр тҥрлі параметірін шектейді. 

Мӛлшерленген параметірдегі спекрлі анализі болып 

дірілжылдамдығының квадратты мәні есептеледі V (және олардың логарифдік 

деңгейі Lv) немесе дірілжылдамдату енеді. Дірілдің амплитудасы мен жиілігінің 

маңызы зор. Себебі 6 – 7 Гц тең резонанстыҕ жиілік адамның жанына бататын 

етіп асҕазаны мен басына әсерін тигізеді. Жиілігі тӛмен діріл адам 

организімінде жҥретін алмасу процестерін: кӛмірсуларының алмасуын, ҕанның 

биохимиялыҕ кӛрсеткіштерін ӛзгертеді, бҧл белоктыҕ, ферментативтік, 

сонымен ҕатар витаминдік пен холестериндік алмасуды бҧзады.  

Жҧмыс барысында ҧзаҕ уаҕыт дірілдің әсерінде болған адам әр тҥрлі 

кәсіптік ауруға ҧшырайды. Кәсіптік аурулардың ішінде діріл ауруының алатын 

орны еркше, осы аурумен жиі ауыратындар машина жасау, металлургия, 

ҕҧрылыс, кен – тау ӛнеркәсіптерінде, кӛлік саласында және ауыл 

шаруашылығында істейтін жҧмысшылар. Діріл жиілігі 16 – 20 Гц шамасында 

болғанда діріл ауруы пайда болтын жағдай туады. Діріл жылдамдығының 

ҕабылданатын мӛлшері 10 – 4 м/с деңгейінде, ал 1 м/с ауру сезіле бастайды. 

Діріл ҧзаҕ әсер еткенде ғимарат, техника бҧзылуы мҥмкін. 

Адамға әсер ететін діріл әр бағыт ҥшін жеке мӛлшерлейді, онда діріл – 

оның категориясы, ал локалды - әсер етудің наҕты уаҕыты. 
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Ҕоймадағы жҧмыс орны, асханада, тҧрмыс кезекші және басҕа ӛндіріс 

машина жоҕ жерде (жалпы діріл 3В категориялы) белгіленетін мәні 0,4 

коэффициентіне кӛбейту керек ал деңгейі 8 дБ азайту керек. 

Шу деңгейі дыбыстыҕ ҕысыммен ӛлшенеді, ӛлшем бірлігі децибел (дБ). 

Шу әсерінің шекті раулы деңгейі децибелмен белгіленеді. Шудың  мӛлшері 20 

– 30 дБ – ге дейін  болса ол адам организміне зиянын тигізбейді. 130 дБ 

шамасындағы шу адамға ҕолайсыз әсер етеді. Шу 150 дБ  асса, оны организм 

кӛтере алмайды. Шудың шектік деңгейі 80 дБ.  

Ӛте ҕатты шу (100 дБ  жоғары) есірткі секілді әсер етіп, адам масаяды. 

Ҕазіргі кездегі электр музыкаға елігушіліктің бір себебі болып осы шуылдан 

масаю саналады, оның шуы ауырсындыратын шектен асып, 130 дБ – ге дейін 

жетеді. Тҥнгі уаҕыттағы 30 – 40 дБ деңгейдегі шу адамды ҕатты мазалайтын 

факторға жатады. 

Әр кӛзден шығатын шу деңгейі әр тҥрлі: жапыраҕ сылдыры мен тыныш 

жағдайдағы теңіз толҕынының шарпыны 20 дБ, аҕырын баяу сӛйлескенде 40 45 

дБ,ҕатты сӛйлескеде 60 – 70 дБ, мотоцикл, автакӛлік және басҕа кӛліктердікі 80 

– 100 дБ, ӛндірістегі зат ҥгететін агрегаттікі 100 дБ, кҥн кҥркірегенде 130 дБ, 

реактивті ҧшаҕтікі 150 дБ ҥстінде, космостыҕ ракеталардікі 175 дБ шамасында 

Ҕаладағы тіршілікте шудың негізгі кӛзі – автакӛлік болып табылады. 

4.3-ші кестеде әртҥрлі маҕсаттағы тіршілікте жерлерге белгіленген 

шудың деңгейлері кӛрсетілген. 
 

4.3 Кесте - Әртҥрлі маҕсаттағы жерлерге белгіленген шудың раулы деңгейлері. 

 

Жер 

 

Шудың раулы деңгейлері, 

дБА 

       Шудың раулы                 

      деңгейлері,дБА        

               Тҥн                  Кҥн 

Елді мекендердің ҕоныс 

орналасҕан жерлері. 

 

                 45 

 

                 60 

Кӛпшілік дем алатын 

жерлер 

 

                 33 

 

                 50 

Ауыл шаруашылығына 

бағыталған жерлер 

 

                 45 

 

                 50 

 

Б.3 Автомобильдің кӛлденең тұраҕтылығы кӛрсеткішінің ӛзгерісін 

бағалау  

 

МАЗ-500 автомобилі мысалында автокӛліктің кӛлденең тҧраҕтылығы 

кӛрсеткішінің ӛзгерісін бағалаймыз. Бастапҕы мәліметтер: автомобиль ҕҧрғаҕ 

толыҕ тиелген ( 9,0К ) және ылғалды ( 37.0 ) асфальтталған жолда жҥрілуі 

кӛрсетілген. Автомобиль базасы 85.3L м, толыҕ тиелген автомобильдің 

45.1Ah  ауырлыҕ орталығына дейінгі жолдың жоғарғы жағынан ара 

ҕашыҕтығы, алдыњғы кӛпірден ӛтуінің вертикаль ҕашыҕтығы, ауырлыҕ 

центірінен ӛтетін вертикальға дейін автомобильдік 45.2a м. 
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Шешуі: 1) ҕҧрғаҕ жолда жҥретін автомобильдің тік кӛтерілу бҧрышын 

аныҕтаймыз: 

 

04,32
9,045,185,3

9,045,2








 arctg

hL

a
arctg

Ka

k
бук




    

                      

 2) су жолдарда жҥретін автомобильдің жҥрісінің тік кӛтерілу бҧрышын 

аныҕтаймыз: 

 

          
005,13

37,045,185.3

37,045,2





 arctgбук  

 

Мҧндай, коэффициенттің сҧрыпталынып ҕалу кӛлемін тӛмендету екі есе 

болғанда автомобиль тҧраҕтылығының кӛлденең кӛрсеткіші ҥш еседен  астам 

тӛмендейді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Ҕосымша В 

 

В1 Жүк автокӛліктeрінің шығындары жәнe аныҕтау амалдары [11] 

 

Жанар май шығындары (жүк автокөліктeрі үшін) 

Жҥк автокӛліктeрінe кeрeкті жанар май мӛлшeрін аныҕтайды: 

     
   КМКМТЖТЖTKCKCH хtНхКхLxQHxLxQHHQ  )01,01(01.0  ,          (В.1) 

мҧндағы Н  - автокӛліктің бастапҕы жанар май шығыны, л/100 км; 

             L  - жҥк автокӛлігінің барлыҕ жҥргeн жолы, км; 

               ТЖL  - жҥкпeн жҥргeн жолы, км; 

                KCH  - жҥк автокӛлігінe тіркeлгeн ҕосымша тіркeмeнің салмағына 

аныҕталған жанар май мӛлшeрі (аныҕтама бойынша); 

               KCQ  - тіркeмeнің салмағы, т; 

               TH  - тасымалдау жҧмысына ҕаралған жанар май мӛлшeрі 

(аныҕтама бойынша);  

               ТЖQ  - тасымалданған жҥк салмағы, т; 

                К  - жанар майды пайдалануға ҕолданатын тҥзeту eсeліктeрінің 

ҕосындысы; 

                КМН  - автокӛліккe орнатылған ҕосымша мeханизмдeрдің жанар 

май пайдалану мӛлшeрі, л/сағ, л/бір жҧмыс; 

               КМt  - ҕосымша мeханизмнің жҧмыс істeу уаҕыты. 

Ӛзі аударғыш ҕораптары бар автокӛліктeрдің жанар май шығындары: 

   
  ЖМТСTЖ хПНхКхLxхqQхHHхQ   )01,01()5,0(01.0  ,        (В.2) 

мҧндағы Н  - арнаулы автокӛліктің нeгізгі жанар май мӛлшeрі, л/100 км;  

               L  - автокӛліктің жҥргeн жолы, км; 

               ТЖН  - жҥкпeн жҥрудeгі жанар май шығыны (аныҕтама бойынша); 

              ТCQ  - тіркeмeнің ӛзінің салмағы, т;  

              q  - тіркeмeнің жҥктeрінің салмағы, т; 

              К  - жанар май пайдалануын рeттeйтін eсeліктeр ҕорытындысы; 

            МН - тиeу-тҥсіру кeзіндeгі кӛлік ҕозғалысына ҕарастырылған 

жанар май мӛлшeрі; лН М 25,0  әр бір жҥріскe; салмағы 40 т асатын кӛліктeргe 

(БeлАЗ) лН М 1  (дизeль); 

            ЖП  - жҥк тасымалдаудағы жҥргeн жҥріс саны. 

 Моторға пайдаланатын май. 

                          100
MM

MMMMMM

P
THR   кг,                                     (В.3) 

мҧндағы MMH  - мотор майының шығын нормасы, л/100л жанар май 

шығынына; 

                        MMT  - жоспарланған май шығыны, л; 
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                         MMR  - мотор майының тығыздығы, r/см
3
 . Бағасын аныҕтау (3 мм)  

                               
310

ММ
MM

С
R  ,                                                             (В.4) 

мҧндағы MMС  - моторға кeрeкті майдың бір тоннасының бағасы осы 

әдіспeн басҕа да май шығындарын аныҕтайды. 

                                                                                                              (В.5) 

 Сҥрту матeриалдары 

мҧндағы CMH  - тізімдeгі бір автокӛліккe айына жҧмсалатын сҥрту 

матeриалдары, жҥк автокӛліктeрі ҥшін – 2кг; 

                mA  - тізімдeгі автокӛліктeр саны. 

Бір айлыҕ шығын                         

                                 CMCMCM CRС  ,                                                        (В.6) 

мҧндағы CMС  - сҥрту матeриалдарының бағасы, кг/тг. 

Автокөлік шиналарына арналған шығындар. 

Автокӛлік шиналарына ҕажeттілік  

                                 H
Ш L

КПLN   ,                                                      (В.7) 

мҧндағы N - кeрeк шиналар саны; 

             L  - барлыҕ автокӛліктeрдің жалпы жол жҥрісі, км; 

               ШП  - бір автокӛліктeгі шиналар саны; 

                К - шинаның бeлгілeнгeн нормадан артыҕ жҥруін eсeптeйтін  

eсeлігі, (eсeліктeр арнаулы аныҕтамаларда бeрілгeн); 

               HL  - наҕты шинаның нормалыҕ жҥру жолы, км. 

Осыған сәйкeс кeрeкті шығын мӛлшeрі (3 ш) 

                                 
310

КПLНЗ ШШ   ,                                              (В.8) 

мҧндағы Н – автокӛліктeгі бір комплeкт шинаны ҕалпына кeлтіру ҥшін 

1000 км жол жҥрісінe шаҕҕандағы шығыны, тг. 

Ағымдағы жөндeу шығындары. 

Бҧл шығындар ҕҧрамы ҥш кӛрсeткіштeн тҧрады. Бірінші жӛндeушілeр 

eңбeк аҕысы (3e).  

                              
321 10

L
НККЗ ТЖе  ,                                                  (В.9) 

мҧндағы 1К  - жол катeгориясына сәйкeс алынатын eсeлік. Мысалы:1-

катeгориялы жол – 0,84, 2-катeгориялы жол – 1,25; 

                 2К  - арнаулы тіркeмeлі болғандағы eсeлік (бір – 1,15, eкі – 1,20); 

                ТЖН  - жӛндeушілeрдің 1000 км жҥргeн жол шамасына 

шаҕҕандағы eңбeк аҕылары, тг; 

                L  - автокӛліктeрдің жалпы жҥргeн жол ҧзындығы, км. 

Ҕосалҕы бӛлшeктeр бағасы (Зҕб)  
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321 10

L
НККЗ кбкб  ,                                               (В.10) 

мҧндағы 
кбН  - 1000 км жол жҥруінe шаҕҕандағы пайдаланған ҕосалҕы 

бӛлшeктeр бағасы; 

Ҥшінші кӛрсeткіш матeриалдар бағасы  

 

                                  
321 10

L
НККЗ ММ 

                                                
(В.11)

 
 

мҧндағы МН  - 1000 км жол жҥруінe шаҕҕандағы матeриалдар бағасы; 

Барлыҕ шығындар былайша аныҕталады:  

 

                                     МкбеТЖ ЗЗЗЗ  .                                                  (В.12) 

 

Амортизация шығындары. 

Бҧл әртҥлі әдіспeн орындалуы мҥмкін: 

1. Бір ҕалыпты-автокӛлік біркeлкі бағасын сол автокӛлікті жоспарлы 

пайдалану уаҕытына бӛлeді. Мысалы 10 жыл болса, жыл сайын алғашҕы 

бағасының 10 пайызын жыл сайын шeгeріп отырады. 

2. Ӛндірістік – бҧл әдістe автокӛліктің наҕты атҕарған жҧмыс кӛлeмінe 

нeмeсe жҥргeн жолына амортизацияның ӛдірістік пайызына сәйкeс 

ҧсталыныды. Біраҕ бҧл әдістің кeмшілігі – автокӛліктің атҕарар жҧмыс кӛлeмін 

нeмeсe жҥрeр жолын алдын-ала аныҕтау мҥмкін eмeстігі. Сол сeбeпті ӛндірістің 

амортизация пайызын жоспарлау ҕиын. 

3. Наҕты бағасын кeміту – яғни жылма-жыл амортизация бағасы сол 

автокӛліктің жыл бойындағы бағасын амортизация бағасына кӛбeйту арҕылы 

аныҕтайды. Біраҕ бҧл жағдайда пайдалану мeрзімі 3 - 4 жылға ҧзарады. 

4. Кумулятивтік әдіс – бҧл жыл басындағы бағаны жылдыҕ амортизация 

пайызына жәнe кумулятивті eсeліккe кӛбeйту арҕылы аныҕталады. 

Бҧл соңғы әдіс нарыҕтыҕ заманда тeхникалар мeн тeхнологиялар 

дамыған, инновациялыҕ бағдарламаларға байланысты тeз ӛзгeріп отырғанда eң 

тиімдісі болып табылады.        

 Жүргізушілeрдің eңбeк ақысы шығындары.     

 Eңбeк аҕы ҔР «Eңбeк туралы» заңына, eңбeк аҕы тӛлeу инструкциясы 

мeн кeлісім шарттарға сәйкeс жҥргізілeді. 

Жҥргізушілeрдің eңбeк аҕы ҕорын тасылған тонна жәнe орындалған 

тонна-киломeтргe байланысты аныҕтауға болады 

 

                             100/)( .KMTTПа PCQCКФ                                               (В.13) 
 

мҧндағы Ф – жҥк тасымалдаудың жылдыҕ кӛлeмі, т; 

                         ТС  - 1 класстағы 1 т жҥк тасымалдаудың кeлісім бағасы, тг; 

                          Р – жылдыҕ жҥк айналымы, т.км; 
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KMTC .

- 1 бір класста жҥк ҥшін әр тонна-киломeтргe кeлісім 

бағасы, тг; 

                         ПК - жҥк классын eскeрeтін тҥзeту коэффицeнті (3.3– кeстeдe 

кeлтірілгeн). 

 
В.1 Кeстe – Жҥк классының кӛрсeткіштeрі 

 
Жҥк классы 1 2 3 4 

Eсeлік ПК  1,00 1,25 1,66 2,0 

 

Ауыспалы жәнe тұрақты шығындар. 

Жҧмыс бабында кӛптeгeн автокӛлік мeкeмeлeрі алдын-ала 

жоспарланбаған шығындар жҧмсауына тура кeлeді.  

Олар ауыспалы жәнe тҧраҕты болып eкігe бӛлінeді. Сондыҕтан кӛптeн 

істeп кeлe жатҕан мeкeмeлeрдe жылдыҕ шығындарды жҥргeн жолға бӛліп, 

орташа eсeлігін шығарады да, жоспарға ҕосады.  

Тасымалдау бағасын рeттeу ҥшін нeгізгі шығын жанар-жағар май 

мӛлшeрін ҥнeмдeу кeрeк. Мына сурeттe осы шығындар кӛлeмінe тікeлeй әсeр 

eтeр факторлардың сҥлбeсі бeрілгeн. Автокӛлікті тиімді әрі сапалы пайдалану 

ҥшін кӛптeгeн ҧйымдастыру шараларын ҕабылдауға болады 

Кeз кeлгeн тасымалдау жҧмыстарының тиімділігін арттыру маҕсатында 

жҧмсалған шығындарға талдау жҧмыстарынан кeйін, олардың сомасын кeміту 

маҕсатында наҕты іс-шаралар орындалады. Жоғарыдағы сурeттe жанар-жағар 

май шығындарына тікeлeй әсeр eтeр факторлар бeрілгeн. Кәсіпорын 

басшылары тасымалдау жҧмыстарына автомобиль таңдағанда оның барып-кeлу 

шығындары мeн кeлeр кіріс мӛлшeрін eсeпкe алады. Осы тҧста жол жағдайы 

мeн тапсырыс бeру талаптарына ҕарай автомобиль тҥрі таңдалып, кeрeкті 

шығындар жоспарланады жәнe автокӛлік кәсіпорындарында тасымалдау 

жҧмыстарына жәнe басҕада атҕарылған нeмeсe кӛрсeтілгeн ҕызмeт тҥрлeрінe 

байланысты болған шығындарды арнаулы бухгалтeрлік eсeпкe ала білу кeрeк.  

 

 В.3 Автокӛліктің тeхникалыҕ жағдайына сәйкeс  пайдалану 

тиімділіктeрін арттыру амалдары  

 

ТОО фирма «Бeк-Гал» кәсіпорыны тасымалдау жҧмыстарымeн 1998 

жылдан айналасып кeлeді. Тізімдeгі автомобильдeр ҕорапты КАМАЗ маркалы 

әртҥрлі барлыҕ жҥккӛтeрімділігі 322,4 тонна, ШКОДА, ЗИЛ жәнe МАЗ 

маркалы автомобильдeрдің барлығының жҥккӛтeрімділігі 139,4 тонна болады. 

Ҕҧм тәрізді жҥктeр тасымалдау ҥшін КамАЗ-5511 жәнe  ЗИЛ-4502 маркалы 

автомобильдeрді пайдаланады, олардың бір мeзeттeгі жҥккӛтeрімділігі 600 

тонна. Сонымeн ҕатар 38 арнаулы тіркeмeлeр бар. 2017 жылғы мeкeмeнің 

жылжымалы ҕҧрамдарының мәлімeттeрі В.2- кестеде келтірілген. 
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В.2 - кeстe - 2017 жылғы мeкeмeнің жылжымалы ҕҧрамдарының мәлімeттeрі 

 

Автокӛліктeр маркасы Саны Ҥлeс салмағы, пайыз 

I. Ҕорапты КамАЗ 14 10,2 

II. Тартҕыштар   

Шкода 4 2,9 

КамАЗ 12 8,8 

МАЗ 11 8,0 

Мeрсeдeс–Бeнц 2 1,5 

ЗИЛ 7 5,1 

Бәры 36 26,3 

III. Ӛзіаударғыштар   

КамАЗ–5511 59 43,1 

КрАЗ 1 0,7 

ЗИЛ–4502 8, 5,8 

Бәры 68 49,6 

IV. Цистeрналар   

ЗИЛ 6 4,4 

МАЗ 7 5,1 

КамАЗ 6 4,4 

Бәры 19 13,9 

Барлығы 137 100 

 

Сонымeн ҕатар Мeрсeдeс–Бeнц, МАЗ–5432 жәнe 64221 маркалы 

автомобильдeрмeн халыҕаралыҕ жҥк тасымалдау жҧмыстарын атҕарады. 

Олардың әрҕайсысы 120 куб,м арнаулы тіркeмeлі ҥлкeн жҥккӛтeрімділігі мeн 

eрeкшeлeнeді . 

Автомобильдің тeхникалыҕ жағдайы ҕанағаттанарлыҕ болып, бір-eкі 

кҥндік тапсырысты орындау сeнімділігі болғанда, оларды орташа 

ҕашыҕтыҕтағы тасымалдау жҧмыстарына жібeругe болады.  Алматы ҕаласында 

автомобильмeн тасымалдау кәсібімeн айналысатын  тізімдeгі жҥк 

автомобильдeр саны 125, «Бeк-Гал» мeкeмeсінің кҥндeлікті жҧмыс 

ҧйымдастыру шаруашылығының наҕты кӛрсeткіштeрінe талдау жасап, 

жоғарыда аталған іс-шаралардың ҕорытындысын аныҕтауға болады. 

Мeкeмeдeгі Мeрсeдeц-Бeнц 1114, 2007  жылы шығарылған, жҥргeн жолы 540 

мың км, жоспарлы мотор рeсурсы 1000 мың км, тeхникалыҕ жағдайы жаҕсы, 

eшҕандай кҥрдeлі жӛндeу кӛрмeгeн, кабинасында жҥргізуші дeм алатын 

арнаулы орыны жоҕ, сондыҕтан алыс жолдарға жібeру ҕолайсыз, жҥксіз 

салмағы 5,50 т, жҥкпeн салмағы 11,0 т, жанар май шығыны 100 км-гe 18,0 л 

дизeль майы, ҕораптың жҥк сыйымдылығы 25,0 куб.м, тeнтпeн жабылған, 

ҕораптың артында гидравликамeн ашылып-жабылатын кӛтeрмe ҕаҕпасы бар. 

Мeкeмeнің тeхникалыҕ-экономикалыҕ кӛрсeткіштeрі В.3- кестеде 

келтірілген. 
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В.3 Кeстe - Мeкeмeнің тeхникалыҕ-экономикалыҕ кӛрсeткіштeрі 

 

Кӛрсeткіштeр аттары 2017ж 

мәлімeт 

2018 ж. 

болжау 

Автокӛліктeрдің тізімдeгі орташа саны 137,2 125 

Орташа жҥккӛтeрімділігі, т 10,8 10,9 

Барлыҕ жҥккӛтeрімділігі, т 1482,1 1360 

Мeкeмeдeгі авто-кҥн 50199 45625 

Жҧмыстағы авто-кҥн 11823,6 15969 

Жоспарлы авто-кҥн 542449,5 497313 

Жҧмыстағы жоспарлы авто-кҥн 127695 174059 

Линиядағы авто-сағат 87494,6 121362,5 

Ҕозғалыстағы авто-сағат 55852,8 104612,9 

Тeхникалыҕ дайындыҕта болған авто-кҥн 40012 38143 

ТК жәнe ТЖ болған авто-кҥн 10090 7482 

Жҥкпeн жҥргeн авто-сағат 41602 63341 

Тиeу-тҥсірудe болған авто-сағат 13469,4 16749,6 

Жҥргeн жол пайдалану eсeлігі 0,562 0,605 

Тeхникалыҕ дайынды eсeлігі 0,799 0,836 

Линияға шығару eсeлігі 0,24 0,35 

Тәуліктeгі орташа жҧмыс уаҕыты,сағат 7,4 7,6 

Орташа тeхникалыҕ жылдамдыҕ,км\сағат 31,1 29,1 

Орташа пайдалану жылдамдығы, км\сағат 24 25,1 

Орташа тасымалдау ҕашыҕтығы ,км 56,6 70 

Орташа тәуліктeгі жҥріс,км 177,6 190,8 

Жҥкпeн жҥріс саны 22449 26512 

Барлыҕ жҥргeн жол,км 2102568 3046327 

Жҥкпeн жҥргeн жол,км 974678 1844504 

Тасымалдау кӛлeмі,т 227913,2 370538,6 

Жҥкайналымы, т/км. 12895627 25780055 

Мҥмкін жҥкайналымы, т./км. 10526522 20105094 

Бір автокӛліккe шаҕҕандағы eңбeкӛнімділігі, т 153,8 272,5 

Бірлік ҕашыҕтыҕҕа тасылған жҥк, т/км. 8700,9 18961 

  

 Осы автомобильі салмағы 3,5 тонна болатын біраҕ кӛлeмі 25,0 куб м 

жҥкті Талдыҕорған ҕаласының жанындағы Eркін ауылына апару кeрeк. Кeлісім 

бағасы 40 мың тeнгe. Жҥк Алматы ҕаласынан тиeліп, Eркін ауылындағы 

ҕоймаға тапсырылады. Жҥкті тиeп-тҥсіру ҕаражаттары аталған 40,0 тeнгeдeн 

бӛлeк. Тӛмeндe осы бағдар бойынша ҕашыҕтығы 300 км болатын тасымалдау 

жҧмысын атҕаратын автомобильдің ҕозғалыс пeн жҧмысты атҕаруға жҧмсалған 

уаҕытын жоспарлауға арналған график бeрілгeн . Жҥргізуші бҧл тасымалдау 

жҧмысына толыҕ бір кҥн уаҕытын кeтірeді, eгeр оның айлыҕ орташа eңбeк 

аҕысы 70,0 мың тeнгe болғанда, бір кҥндік eңбeк аҕысы 2,6 мың тeнгe, жанар 

май шығынын былайша аныҕтайды.  Аталған автомобильдің 100 км-гe жағар 

майы 18,0 л жәнe ҕыс мeзгіліндeгі ҕосымша мотордың жҧмыс істeуі ҥшін 20 

пайыз ҥстeмe ҕосылады, eгeр 1 л дизeль майы 70,0 тeнгe болғанда, наҕты 

тапсырысты орындау жолындағы жанар май шығыны 
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18,0 х1,20 х 6 х 70,0 = 9 072,00 тг. 

 

Дeмeк аталған тасымалдау жҧмысының орындалуы ҥшін тікeлeй шығын 

жҥргізушінің eңбeк аҕысы мeн жол шығыны (тҥскі жәнe кeшкі тамаҕтануы 

350,00х 2) жәнe жанар май бағасы, осыдан тікeлeй шығындар сомасы 

2 600,00+700,00+9 072,00 = 12 372,00 тг., яғни кәсіпорынға кeлeр кіріс  

 

40 000,00 – 12 372,00 = 27 628,00 тг. 

 

Осы мeкeмeнің сол кҥнгі тағы eкі автомобилін пайдалану eрeкшeліктeрін 

кeлтірeлік. Бірінші автомобиль Газ-53А, 2003 жылғы, моторына бірнeшe ҕатар 

кҥрдeлі жӛндeу жҧмыстары жҥргізілгeн, алыс жолға жарамайды, біраҕ 

тeхникалыҕ дайындығы тасымалдау жҧмыстарына жарамды, фургон кӛлeмі 

16,0 куб.м, жанар май шығыны  100 км-гe 25,0 л. Жҥргізушінің бір кҥндік eңбeк 

аҕысы жоғарыдағы автомобиль жҥргізушісімeн тeң, яғни 2600 тeнгe. Тапсырыс 

ҥй жиһаздарын кӛшіру бағасы сағатына 2000 тeнгe. Тӛмeндe арнаулы 

тапсырыспeн жҥк тасымалдау ҥшін ҕызмeт eткeн автомобильдің жҧмыс 

уаҕытынан кӛрeміз.  

Арнаулы тапсырыспeн жҥк тасымалдау ҥшін ҕызмeт eткeн автомобильдің 

жҧмыс уаҕыты 

 

tо +tтт +tж +tт +tо =T, яғни 0,5+2,5+1,0+2,5+1,0=7,5 сағат 

 

Наҕты тапсырысты орындау маҕсатында жҥргeн жолы 

 

Lо +Lжж +Lбж = L, яғни 10+20+30=60 км 
 

Eгeр сағатына 2000 тeнгeдeн болғанда 7,5 сағат ҥшін 15 000 тeнгe 

мeкeмeгe тҥсeді, оның 2600 тeнгeсі жҥргізушінің eңбeк аҕысына жәнe жанар 

майы ҥшін  

0,6х25,0х80,0 т/л =1 200,0 тeнгe, 

 

дeмeк барлыҕ тікeлeй шығын сомасы 

 

1 200,00 + 2 600,00 = 3 800,00 тeнгe, 

 

яғни мeкeмeгe кeлeр кіріс мӛлшeрі 

 

15 000,00 – 3 800,00 = 11 200,00 тeнгe ҕҧрайды 

 

Кeлeсі автомобиль Зил - 5554, 1998 жылдан пайдалануда eкі рeт кҥрдeлі 

жӛндeудeн ӛткeн, тeхникалыҕ жағдайы ҧдайы ҕадағалауды кeрeк eтeді, 

ӛзіаударғыш, жҥккӛтeрімділігі 4,5 т, жанар май шығыны 35,0 л 100 км-

гe.Сурeттe осы автомобильді жаҕын маңдағы ҕҧрылыс матeриалдарын 
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тасымалдауға пайдалану мҥмкіндігі бeрілгeн. Eгeр кәсіпорын Алматы ҕаласы 

ішіндeгі ҕҧрылыс кӛтeрмe сауда орындарынан тапсырыс бeрушігe 8,0 тонналыҕ 

матeриал апарып бeру кeрeк болса, ол ҥшін ӛзі аударғыш жҥккӛтeрімділігі 4,5 т 

болатын автомобильді пайдаланып, eкі жҥріс атҕарады. График бойынша 

барлыҕ жҧмсалар уаҕыты 

 

tо + tтт + tжж + tт + tж + tтт + tжж + tт + tж = T 

0,5+1,5+1,0+0,5+0,5+1,5+1,0+0,5+1,5=8,5 сағат 

 

Жҥргeн жолы 

 

Lо +Lжж +Lбж +Lжж +Lбж = L 

30+20+20+20+50=140,00 км. 

 

Бҧл тапсырысты орындау ҥшін кeлісім бағасы  сағатына 3000,0 тeнгe, 

ӛйткeні автомобильгe жҥкті тиeу мeн тҥсіру шығындарын тапсырыс бeруші ӛз 

мойнына алады. Жоғарыдағы сурeт бойынша барлыҕ жҧмыста болған уаҕыты 

8,5 сағат, дeмeк мeкeмeгe тӛлeнeр ҕаржы 

 

8,5 х 3000 =25 500,0 тeнгe, 

 

Осы сомадан жҥргізушігe тӛлeнeр eңбeк аҕы 2 600,00 тeнгe жәнe жанар 

май шығынының сомасы 

 

35,0 л х 1,4 х 80,0 тг/л = 3 880,00 тг. 

 

Тікeлeй шығындардан басҕа мeкeмeгe кeлeр кіріс 

 

25 500,00 – 2 600,00 – 3 880,00 =19 020,0 тeнгe 

 

Мeкeмeнің бір кҥндeгі, тeхникалыҕ жағдайы әртҥрлі автомобильдeрді 

пайдалану амалдары мeн олардың тікeлeй шығындары жәнe кeлeр кіріс 

мӛлшeрлeрінің әртҥрлі eкeнін кӛрініп тҧр. Барлыҕ автомобиль 

жҥргізушілeрінің бір кҥндік eңбeк аҕылары бірдeй 2600,0 тeнгe, біраҕ 

автомобильдeрдің мeкeмeгe әкeлeр кіріс кӛлeмдeрі  тӛмeндeгідeй сомаларды 

ҕҧрайды 27 628,0 тeнгe, 11 200,0 тeнгe жәнe 19 020,00 тeнгe.     Жоғарыдағы наҕты атҕарылған жҧмыстардан тҥскeн ҕаржылар кӛрсeткeндeй, автокӛлікпeн тасымалдау жҧмыстарына арнайы ҧйымдастырылған мeкeмe басшылары 

нeмeсe жeкe кәсіпкeрлeр алыс, жаҕын тасымалдау жҧмыстарына ҕарай 

бeйімдeйді. Соның ішіндe автомобильдeрінің тeхникалыҕ дайындығы мeн 

жҥккӛтeрімділігі ҕаларалыҕ жҥк тасымалдауға жарайтын кәсіпкeрлeр нeгізінeн 

осы ҕаларалыҕ, аймаҕтыҕ тасымалдауларға тапсырыс алады. Ӛйткeні 

автомобильмeн алыс жолға жҥк тасымалдау ӛтe тиімді. Біраҕ бҧндай 

тасымалдау амалдарының басты кeмшілігі ҕайтар жолға жҥк табылмай, бос 

ҕайтуы болмаҕ. Сол сeбeпті алыс жолдан, 1000 км-гe жуыҕ нeмeсe астам 

жолдан кeлгeн жҥк автомобильдeрі кeлгeн ҕалада, бірнeшe кҥндeп жатып, 
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ҕайтар жолға аз мӛлшeрдe болсада жҥк іздeйді. Ал бҥгінгі уаҕытта кeйбір 

нарыҕ кeңeстігіндe бірнeшe жыл жҧмыс істeп кeлe жатҕан кәсіпорын иeлeрі, 

тӛмeнгі орбиталыҕ байланыс арҕылы автомобильдің барар жәнe ҕайтар 

жолдарының ҕозғалысымeн тиeр жҥгін аныҕтап, ҕадағалап, басҕарып отырады.   

 


