
 

 
ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: Математика  

ТЕМА ПРОЕКТА: 
 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕРДІҢ КӨПІР 
ҚҰРЫЛЫСЫНДА ҚОЛДАНЫЛУЫ  

Ф.И.О. ученика 
(полное) 

 

Калмагамбетов Алихан, Қозбағарова Айдана, 8 класс , Ақтөбе қ. 
Ақтөбе қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев 
Зияткерлік мектебі 

Ф.И.О. 
руководителя 
(полное) 

Әлжанова Б.Қ. математика пәні мұғалім-модераторы; Ермуканова 
Г.Б. георафия пәні мұғалімі. 

ФОТО проекта 

 
Краткое описание 
проекта  
(150 слов) 

Зерттеу өзектілігі:  Бүгінгі таңда әлемде әртүрлі ұзындықтағы, 
биіктіктегі және сұлулықтағы миллионнан астам көпір бар.  Қазіргі 
заманғы халықаралық ағындар желісіндегі олардың рөлін, олардың 
орасан зор коммерциялық және стратегриялық маңыздылығын 
бағаламау қиын. Сондай- ақ, зерттеу тірек пішіні көпір 
конструкциясының беріктігіне қалай әсер ететінін көрсетеді, яғни, 
көпірдің құлап қалу жағдайларынан сақ болуға көмек береді. 

Зерттеу мақсаты:  Көпір құрылысындағы аспектілерді  зерттеп, 
математикамен байланысын анықтау, оның дизайны және жергілікті 
халық өміріндегі маңызы бар объективті мәліметтер тауып, Ақтөбе 
қаласындағы өзеннен өту үшін көпір макетін жасау және көпір 
жобасын құру. Сонымен қатар осы жобаны Ақтөбе облысының 
әкімшілігіне ұсыну. 

Зерттеу міндеттері: 
1. Көпірлердің түрлерімен танысу 
2. Әрқайсысына сипаттама беру 
3. Көпір құрылысындағы аспектілерді зерттеу 
4. Көпір құрылысындағы математиканың қолданысын анықтау 
5. Әлемдік деңгейдегі көпірлердің дизайнымен танысу 



 

6.  көпір макетін жасау 
7. Көпір жобасын Ақтөбе қаласының әкімшілігіне ұсыну  

Жаңалығы: Қазіргі кезде Ақтөбе қаласындағы көпірлердің 
көзге түсер, өзгеше элементтері жоқ, сондай-ақ көпірлер ең оңай, 
негізгі жобаларда салынған. Ал, біздің жобамыз қаламызды 
көркемдетіп қоймай,  халқымыздың мәдениетін көрсетеді. 

Зерттеу әдістері: 
• Зерттеу тақырыбы бойынша Интернет көздерін іздеу және 

зерттеу;  
• Арнайы ғылыми әдебиетті іздеу және зерттеу;   
• Көпір тұрғызылатын жердің орнына бару, жеке бақылау; 
• Сарапшылармен, зерттеушілермен сұхбаттасу;  
• Ақпаратты іздеу мақсатында кітапханалар мен мұражайларға 

бару. 
Зерттеу нәтижелері мен тәжірбиелік маңыздылығы: Аталмыш көпір 
макеті Ақтөбе облысындағы көрікті жерлердің бірі болып, аумақтар 
арасындағы қатынастарды оңайлатады, жердің әр түрлі учаскелерін 
және шағын,  ірі өзендердің жағалауларын қосуға көмектеседі. 
Сонымен қатар, егер көпір конструкциясында цилиндр пішініне 
сәйкес тіреуіш болса, онда мұндай көпір ең берік болады. 

ДОСТИЖЕНИЯ  
учащихся по  
данному проекту  

ҚР Кіші Ғылым Академиясының 24-ші Облыстық ғылыми-
тәжірибелік конференциясы 3-дәрежелі ДИПЛОМ. 30.03.2020ж 
ҚР Кіші Ғылым Академиясының Республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференциясы 2-дәрежелі ДИПЛОМ. 2020 ж. 
 

 


