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ТӘЖІРИБЕНІҢ БІРІНШІ КҮНІ 
1.1 Қауіпсіздік техникасы бойынша инструктаж 

1. Барлық жұмыстар қауіпсіздік техникасы бөлімдерінің бекітілген тексерісімен 
жүргізіледі; 

2. Еңбектің қауіпсіз шараларын барлық мекемелер мен кәсіпорындар өндіріп 
шығаратын оларды өндіру тиіс. Осы еңбек қауіпсіздік шарттар жұмыс орындағы 

жарақат алудан және кәсіптік аурулардан сақтайды; 
3. Егер геологиялвқ барлау жұмыстарының барлық нысандары күрделі 

аймақтарда және елді мекендерден тыс жерде орналасса, олар 
радиостанциялармен қамтамасыз етілуі қажет; 

4. Жұмысшылар және ИТЖ қорғаныс заттарымен қамтамасыз етілуі қажет: 

арнайы кәсіптік киім, арнайы аяқ киім және осылар сол аяққа сәйкес келуі тиіс;  
5. Қауіпті байқаған әр жұмысшы сол қауіпті жою үшін іс-әрекеттер жасауы тиіс 

және қауіпті басшыларға хабарлау керек.  
Қәсіптік дайындықты өткен жұмысшылар, сонымен қатар оқушылар, 

студенттер өнеркәсіптік тәжірибеге келген кезде қауіпсіздік техникасы бойынша 
инструктаж өтуге міндетті. 

Кіріспе инструктаж техника қауіпсіздігі бойынша жұмысшы өткізеді. Оны 
өткізу үшін сәйкес өнеркәсіптердің мамандары шақырылады. Инструктаждың 

қалған түрлерін жұмыс басшылары жүргізеді – мастер, участкілердің, цехтардың, 
лабораториялардың басшылары. Кіріспе инструктажды инженер техниктер және 

өзге де мамандар олардың  білімімен тәжірибесінен тәуелсіз.  
Бастапқы инструктаж жұмыс арасындар барлық жаңа қабылдағандармен 

жүргізіледі, оларға бір топтан ауысқандар, өнеркәсіптік тәжірибеге келгендер 

жатады. Бұл инстріктаж әрбір жұмысшы жеке жүргізеді, еңбектің қауіпсіз әдістерін 
тәжірибеде көрсету арқылы жүргізіледі. Қайталамалы инструктаждан барлық 

жұмысшылар өтеді, олар бастапқы инструктаждан өткен соң қайталмалы 
инструктаждан жарты жылда бір реттен кем емес аралықта өтеді. Жоспардан тыс 

инструктаж қауіпсіздік техниксының ережелерін өзгерткен жағдад, технологиялық 
процестер өзгерген кезде, құрал – жабдықты өзгерткен немесе модернизациялаған 

кезде жүргізіледі.  
Жоспардағы инструктаж жұмысқа бағытталған жұмысшылармен жүргізіледі, 

жұмысшылар белгілі рұқсаттарды қажет еткен кезде, сонымен қатар ерекше 
қорғанатын территорияларға рұқсат алу үшін күрделі технологиялық процестер 

өндірісі кезінде.   
Бағыт жолдарды өту кезіндегі қауіпсіздік техникасы 

1. Топтың басшысы қатысушылардың реттілігін белгіле қажет. Әдетте топтың 
басында тәжірибесі мол жұмысшы жүрсе, соңында физикалық түрде мықты 
жұысшы жүреді. 

2. Қатысушылар бір – бірін көретін және еститін байланыста болуы қажет. Жүру 
кезінде әртүрлі белгілерді қалтырып отыру қажет. Оларға ағаштарға белгі қалдыру, 

бұталарды сындыру, жол бойында қазықтар қағу және т.б. жатады.  
3. Бағыт жолдың өту уақыты мен бағытын өзгертуге қатаң тыйым салынады: 

кейбір жағдайларда топ басшысының нұсқауымен өзгертуге болады. Бұл жағдайда 
топ басшысы радиобайланыс арқылы мұны партия басшысына хабарлау қажет.  

4. Егер қатысушылардың бреуі топтан артта қалса, тоқтап оны күту керек, ал 
қажет болған жағдайда оның артынан адам жіберу керек. 



 

5. Адасқан жағдайда өзінің орналасқан жерін биік жерлерде от жағып, 
тапаншамен атып дыбыстар беру, ракеталармен немесе айқайлау арқылы 

анықтайды. 
6. Топтың бір мүшесі жарақат алған жағдайда немесе ауырып, бағыт жолды ары 

қарай жалғастыра алмайтын жағдайда болса, тоқтап оған алғашқы көмек көрсетіп, 
оны жақы ауылға жеткізу керек. 

7. Топ бағыт жолдан оралмаған жағдайда партия басшысы іздеу жұмыстарын 
ұйымдастыруы қажет. Топты іздеу жқмыстары бір күндік бағыт жол кезінде 12 

сағаттан кем болмауы қажет, ал көпкүндік бағыт жол кезінде 24 сағаттан кем 
болмауы қажет. Топтың жоғалғандығын және іздеу шаралары жөнінде экспедиция 
басышысы мен жергілікті билік өкілдеріне хабарлау қажет. 

 
Таулы жерлерде қауіпсіздік техникасы 

1. Таулы жерлерде қозғалу кезінде тұрақты емес дөңбектастар мен тастарды 
құлатуға болмайды. 

2. Тік бағыттағы таулардан түсу және көтерілу бір біріне көмектесу арқылы 
жүргізілуі тиіс. 

3. Жартасты және тұрақы емес қарлы аймақтарды айқайлауға, атуға және т.б. 
істер жасауға тыйым салынады. 

4. Тік жартастарға және жұмсақ жыныстарда, тауларда көтерілу және түсу 
зигзагтармен жүргізілуі тиіс, тік бағытта жүруг тыйым салынады.  

5. Таулы мұздақтарда қозғалғанда беті қармен жабылған жарықшақтардан абай 
болу керек. 

Таулы аудандарда бағыт жолды өту кезінде топтар альпинистік құрал - 

жабдықтармен қамтамасыздандырылады. оларға таулы аяқ киім, мұз бұзғыштар 
(ледорубы), арнайы мысық тырнақ, әртүрлі ілгектер және т.б. жабдықтармен 

жабдықталады. 
Үлкен биіктіктерде теріні арнайы глицилі маймен майлауда жіппен және 

жүгіруді тоқтату қажет. 
Қарлы және мұзды беткейлермен жүрген кезде мұзжарғыштар мен 

сақтардырғыш жіпті қолдана отырып қозғалу қатежет, сонымен қатар жүруді ерте 
уақыттарды жүргізу қажет, себебі жағдайда беткей қатып, тығыздалады. Тау 

мұздықтарында жарықтар болған жағдайда белдің сақтандырғышын тағып жіппен 
қос-қостан байлану қажет. Арақашықтық 15-20 метр және ізбе – із жүре отырып, 

қардың қаттылығын тексеріп отыру қажет. 
 

Өзен аңғарларындағы, шұңқырлардағы, көл батпақтардағы қауіпсіздік 
техникасы 

 

1. Берілген аумақтарда қозғалғанда абай болу керек, әсіресе көктемде жаңбыр 
жауғаннан кейін. 

2. Жыралардың жанымен жүруге тыйым салынады. 
3.  Өзен бойымен қозғалғанда терең емес сулардан және сарғыш балшықтардан 

қорғану қажет. 
4. Көл балшық жерлерде қозғалу 2 – 3 метр интервалмен жүргізіледі, таяқ, арқан 

және аюқол арқылы. 
5. Қауіпті жіңішке жерлерден өту кезінде бұталарды сындыру қажет, ал жасыл 

шөптермен жайылған алқаптардан айналып өту керек. 



 

6. Батпаққа түсіп кеткен адамды арқын жіппен немесе ұзын таяқпен және т.б. 
заттармен шығарып алу керек. 

 
Орман аймақтарда қауіпсіздік техникасын сақтау міндеттілігі  

  
1. Орманда бағыт жол кезінде көру және ести интервалын сақтау қажет.  

2. Қорлық өсінділерді өтіп бара жатқанда, басқа топтармен байланыста болу 
керек. 

3. Орман құламаларын айналып өту қажет. 
4. Өрт болған жағдайда,топ өріске немесе өзен алқабына шығу керек. 
5. Найзағай, жаңбыр кезінде биік немесе жалғыз тұрған ағаштың астына тұруға 

тыйым салынады. 
Шөлді, жартылай шөлді, сусыз кеңістердегі геологтардың жқмыстарды өзіндік 

ерекешеліктерге ие, мұндай жерде күрт континентальды климат, қатты желдер 
болады мен бағыштармен жолдардың бар жоқтығы туралы мәліметжинау қажет. 

Әдетте жұмыс жүргіз үшін әуе және автокөліктер пайдаланылады. Шөлді жерлерде 
температура саған 11–ге қарай 35–40

о 
С жетеді, сондықтан да жұмысты таңертеңгі 

уақыттарды жүргізу керек. 
Жеңіл маталардын ашық түсті киім кию қажет. Әрбір жұмысшыға тау 

құбылнамасы, жергілікті жердің картасы, бір литр су сиятындай ыдыс қажет. 
Далалық геологиялық бөлімдердің барлық жұмысшыларында алғашқы дәрігерлік 

көмек көрсететін қорапшалар болып, әрқайсысы сол жерде инъекция жүргізе алу 
қажет. 

Жергілікті белдемде бағыт жол жүргізу кезінде көлік қамтудың жеңілдету 

үшін ағаштармен, балтамен соққылап және т.б. әдістермен бақылау ұажет. 
Ормандағы маршрут кезінде бас кызметшімен байланыс ұстап отыру қажет. 

Ормандағы маршрутта бір-бірінен 2-3 метр қашықтықта аспайтын интервалда жүру 
қажет. Әрбір маршрутта, әр топта балға болу керек. 

 
Лагерді дұрыс орналастыру 

 
Лагерді кұру үшін таңдалатын жерді партия басшысы шешеді. Лагерь құрған 

және желсіз аудандарда, су қоймаларының маңында орналастыру қажет. таулы 
аймақтарда лагерь орналастыру өар мен лай көшкіндерінің қауіпі төмен аймақтарда 

орналасытрылады. Палаткаларды тегіс аудандарда, тас көшкінінен қорғалған 
аудандарда орналасытру қажет. 

Орманды аудандарды лагерді ағаштар көп орналасқан аймақтарда 
орналасытруға тыйым салынады. Себебі,  шыбын шіркейлер көп және жаңбырдан 
кейін палаткалар баяу құрғайды. Сонымен қатар бұл жерлерде өрт қаупі жоғары, 

ауадан нашар анықталады.  
Лагерді құрғап, құлап жатқан ағаштар маңында орналастыруға қатаң тыйым 

салынды. Себебі олардың құлау қаупі бар. 
Сулы аудандарды су деңгейінің көтерілу қаупін ескерту қажет. Лагерді 

жайылмаларда, су басқан араларды орналастыруға тыйым салында. Лагерді 
жайылма үстілік территориялар мен биік аумақтарда орналастырған жөн. 

 
1.2 Тыйым салынады 

1. Жалғыз бағыт жол өтуге 



 

2. Қондырғылармен жұмыс істеген кезде оның астына тұруға 
3. Қарама-қарсы істерді орындауға 
4. Мас адамдарды жұмысқа кіргізуге 
5. Жұмыс ұйымына қатысы жоқ көлікке отыру 

6. Бригадирге қарсы сөз айтуға 
7. Партия басшысының рұқсатынсыз бағыт жолдан кетуге 

 
1.3 Пайдалы қазбалардың сипаттамасы 

Гранит (лат. «гранум»-түйіршік) интрузивті толық кристалды магмалық 
жыныс. Ашық түсті жаныс. Түсі көбінесе ақ, сұр, қызыл, алқызыл болады. Граниттің 

құрамы ортоклаз, плагиоклаз, микроклин, биотит, калийлі дала шпаты, кейде жасыл 
мүйізалдамшы. Акцесорлы мен титанит, апатит, рутил, ортит және таулы 

аудандарда гранит, турмалин болуы мүмкін. Граниттің құрамында кварц (25-30%), 
калийлі дала шпаты (35-45%),  плагиоклаз (15-25%), биотит (5-15%), мусковит (0-

3%). Құрамындағы плагиоклаздың көбеюіне байланысты граниттер 
гранодиориттерге көшеді. 

Граниттердің құрамы толық кристалды, түйіршікті. Түйіршіктерінің өлшеміне 
қарай шар, ірі, орта және кіші түйіршікті болып келеді. Парфир тәріздес ірі 

түйіршікті биотитті мүйіз алдамшысы бар граниттер рапакив деп аталады.  

Аплит (гр.қарапайым) лейкократты магмалық тау жынысы, аплиттердің 
көптеген түрліліктері бар. Олар гранитті аплит, диоритті, сиенитті аплиттер болып 

келеді. Грантті аплиттің құрамы кварц, калийлі дала шпаттар, аз мөлшерде биотит, 
мусковит, пироксендер бар. 

Акцессорлы минералдары: гранат, турмалин, магнетит. Олардың ішінде ең көп 
тарағаны гранит-аплит болып табылады.ол ұшпалы құраушыларынан айырылған 

қалдық магмалардың кристалдануынан түзіледі. Ол керамика өндірісінде 
қолданылады. 

Пегматит (гр.pegmatos-бекіту) ірі түйіршікті магмалық гипабиссаль тау 
жынысы. Пегматиттер желі, шток, линза тәріздес денелерді құрайды. Пегматиттер 

ұшпалы құраушыларға бай қалдық магманың ұзақ уақыт кристалдануымен немесе 
пневматалитті ерітінділердің тереңінен жасаған жерінен қалыптасады. 

Пегматиттердің ішінде ең көп таралғаны қышқылда, сілтілі, қалғандары сирек 
кездеседі. Пегматиттердің түсі сұр, қою сұр. Пегматиттер гранитпен байланысқанда 

гранитті пегматиттер сілтілі магмалық жыныстар мен байланысқанда сілтілі 
пегматиттер, негізділермен байланысқанда (габбро, пегматит) түзеді.  

Пегматиттер сирек металлдардың қайнар көзі болып табылады. Берилий, 

қалайы, цезийғ тантал және ниобий.  

Құмтастар бұл негізінен цементтелген құмдардан пайда болады. Олардың 

түйіршіктерінің өлшемі 0,01-0,1 мм құрайды. 

Әр түрлі түйіршікті, күрделі құрамды және эффузивті жыныстардын 
сынықтарынан құралған шөгінді жыныстар граувактар деп аталады. Пелитті 

құмайттастар, байытылған пирокласты материал туфогенді деп аталады. Құмдар мен 
құмайттастар жұқа түйіршікті шақ тәрізді жыныстар, теңіздік, эолдық және өзендік 



 

генезиске ие. Олардың арасындағы құмайттастардың кең тараған түрі лесс деп 
аталады. Құрамында кварцты түйіршіктері 50%, саздар 20%, кальцит  20-30%. 

Сонымен өте аз мөлшерде басқа минералдар және ізбестасты конкрециялар бар. 
Олар «журавиктер» деп аталады. Лесс тез шаңға айналады. Олардың қалыңдығы 100 

метрге дейін жетеді. Құмайттастар қатты сазды жынысқа ұқсас, жатыс жағдайы 
жұқа тақталы, қабатты. 

Топаз Al2[SiO4](F,OH)2 

Сингониясы ромбалық, кристалдарының пішіндері призма, жақсы жетілген, 
қырлары көп. Призмалары друзалар, ұсақ түйіршікті массалар түрінде кездеседі. 

Штрихталуымен сипатталады. Кристаллдары өте үлкен болуы  мүмкін. Түсі-сары, 
түтінді, көгілдір, көбінесе түссіз. Жылтырлығышынылы. Жымдастығы жетілген, 

қаттылығы өте қатты, тығыздығы 3,5 г/см
3
. Тік штрихтары арқылы кварцтан 

ажыратылады. Диагностикасы түссіз арқылы, қатты жылтырлығы арқылы 

бойыншы.кристалдарының штрихтары және жымдастығы бойынша. Пайда болуы 
пегматитты желілерде кездеседі, көбінесе аквамарин, фторит, коос, пирип және 
вольфрамитпе кездеседі. 

Кенорындары оралда, Вольм, Шығыс Сібір, Сопарке және Комекке 

өзендерінде. Қолданылуы бағалы тас ретінде. 

Турмалиндер-күрделі боратты силикатты сақиналы құрылымға ие. Олар 
минералдар арасында кең таралған,олардың арасында толық изоморфизм 
тараған,Турмалиннің алуан түрліктері: 

Шерл    (Na,Ca) Fe3(Al3Fe)6[Si 6O18]
˟
[BO] 

˟
(OH,F)4 

Дравит Na Mg3
˟
(Al3Fe)6 [Si 6O18]

˟
[BO] 

˟
(OH,F)4 

Эльбит Na(Li3Al)3Al6[Si 6O18]
˟
[BO] 

˟
(OH,F)4 

Сингониясы тригональді.Кристалдары ұзынша,бағана тәрізді,осы бойынша 
созылады. Түсі әртүрлі қара, қызыл-қоңыр, алқызыл, жасыл, ақ. Жымдастығы жоқ, 

сынғыш, жылтырлығы шынылы. Алуан түрліліктері: шерл, қара турмалин, құрамы 
темірлі. Дравит: қызыл-қоңыр, магнезиалды. Индигалит – жабық көк темірлі. 
Альбит – түссіз ақ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ТӘЖІРИБЕНІҢ ЕКІНШІ КҮНІ 
2.1 Тәжірибенің мақсаттары мен жұмыстарының көлемімен танысу 

1. Геологиялық түсірілім жұмыстары кезінде бағытжол өту, литогеохимиялық 
жұмыстар, түпшаймалы жұмыстарды жүргізу. Ауданның геологиялық құрылысын 

анықтау 1:25000 масштабта жүргізілген жұмыстар бойынша абрис сызу. Зерттеліп 
отырған ауданда пайдалы қазбаларға іздеу және барлау жұмыстарын жүргізу.  

2. Жалпы геологиялық мәліметтер бойынша ауданнығ геологиялық құрылысын, кенді 
және минераогиялық аймақтың болуын. Пайдалы қазба таралуының 

заңдылықтарын анықтау. 
3. 1:25000 масштабта ГТЖ жегізгі мақсаты ПҚ перспективті аймағын анықтау және 

перспетивті аумаұта жұмыстарды ерекшелеу. 

4. Бағыт жол мен бақылау пунктерін орналастыру, тау құбылнамаларын ауданның 
геологиялық құраласын зертеуді жеңілдету. 

5. Тау құбылнамаларын анықтау мақсатында кенорынның инструкциясымен танысу, 
стратиграфиялық бөлімдерді зерттеу, ПҚ таралуын бақылайтын факторларды 

анықтау. 
6. Бағыт жол бойынша геологиялық бақылауларды фактілік материалдар бойынша 

жүргізіледі. ПҚ-ды тура және жанама белгілер бойынша контурлау. 
Берілген геологиялық түсірілім тәжірибесі 3 кезеңге бөлінеді: 

Дайындық кезеңі; 

Даярлық кезеңі; 

Аяқтаушы кезең. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ТӘЖІРИБЕНІҢ ҮШІНШІ КҮНІ 
3.1 Дельбегетей массивінің аумағында геологиялық түсірім жұмыстарын 

жүргізуіне жоба құрастыру 

Мақсаты: 

Жұмыс ауданының геологиялық құрылысымен танысу. Яғни, стратиграфия , 

тектоника, геоморфология, пайдалы қазбаларын қарастыру.  

І Бөлім Геологиялық құрылысы 

Жұмыс ауданының геологиялық құрылымында ерекшеленетіні 

А) стратиграфия 

Берілген ауданның геологиялық құрылымында жұмыстарды орындауда 
таскөмір, палеогендік, төрттік уақытындағы жыныстар үлкен рөл атқарады.  

Палеозой тобы   

Таскөмір жүйесі   
Төменгі бөлім   

Көкпектік тастопша (PZ С1кр) 
Берілген жастағы жыныстар негізінен ең көп таралған болып келеді. Тек 

ортаңғы бөлікте неогендегі, палеогендегі жыныстармен жабылған. Бұл жастағы 
жыныстар көлденең жатысқа ие, және терең қабатқа дейін келеді. Шамамен 2000 – 

2500 метрге дейін. Берілген жыныстар литологиялық жағынан жасыл – сұр, 
қоңырлы – сұр, ұсақ – орта түйіршікті құмтастармен, алевролиттердің 
линзаларымен, сирек түрді жұмыртастармен, әктастармен көрсетілген. Берілген 

түзілім қалыңдығы 1600 – 2000 метр. 

Ортаңғы бөлім 
Буконьдық тастопша (С2вк) 

Берілген жастағы түзілімдер жұмыс ауданының батыс, оңтүстік – батыс, 
орталық және оңтүстік – шығыс бөлігінде таралған. Литологиялық қатынаста 

төменгі бөлігі жұмыртастармен, құмайттастармен, алевролиттердің линзаларымен 
көрсетілген. Ортаңғы және жоғарғы бөлігі жасыл – сұр, қоңырлы – сұр, құмтастар 
және алевролиттердің линзаларымен көрсетілген. Тік қатынаста түзілімдер көлденең 

жатысқа ие. Қалыңдығы 1000 – 2000 метрге дейін жетеді. 

Кайнозой тобы 
Палеогендік жүйесі 

Туриндік тастопша (KZ Р t) 
Бұл жастағы жыныстар таскөмірлі жүйеде шайылым беткейінде қабаттасқан. 

Берілген ауданның негізгі таралған аумағы солтүстік – батыс, батыс, орталық, 
оңтүстік – шығыс бөліктерінде. Литологиялық қатынаста негізінен алевролиттермен 

көрсетілген. 

Тік қатынаста түзілімдер көлденең қабаттасқан линза түрінде және терең 

бөлікке қарай енеді, шамамен 1,5 метрге дейін. Берілген түзілімдер қалыңдығы 
шамамен 18 метр. 

 



 

Неогендік жүйе 
Төменгі бөлім 

Аралдық тастопша (N1ar) 
Берілген жастағы жыныстар түзілімдері туриндік тастопшаның шайылған 

беткейінде қабаттасқан. Көбінесе орталық бөлікте таралған ірі биік ретінде. 
Литологиялық қатынаста түзілімдер жасыл саздармен көрсетілген. Көлденең 

жатысқа ие. Линза пішіндес. 45 метр тереңдікті қамтиды. Бұл түзілімдердің 
қалыңдығы 15 метр. 

Павлодарлық тастопша (N1pr) 

Бұл жастағы жыныстар аралдық тастопшаның беткейінен қабаттасқан. Шығыс 
бөлікте көбінесе таралған. Литологиялық тұрғыда түзілімдер құмдармен 

көрсетілген. 15 метр тереңдікке жетеді. Қалыңдығы 16 метр. 

Төрттік жүйе (Q) 

Бұл жастың жыныстары құмдар, құмдақтармен ағаш материалдарымен 

көрсетілген. Көбінесе бұлақ жандарында таралған. Қалыңдығы 15 метрге жетеді.   

Б) Тектоника 

 
Жұмыс ауданы Көлбендің синклинорийдің батыс бөлігінде орналасқан. 

Зерттеліп отырған аймақта герциндык, альпілік кезеңдер ажыратуға болады. 
Берілген құрылымдық кезең негізінен таскөмірлік жүйесінің түзілімдерінен 

құралған. Түзілімдр қатпарланған және үзілмелі бұзылымдармен көрсетілген. 
Солтүстік – батыс, оңтүстік – батыс, оңтүстік – шығыс бөлігінде берілген 

құрылымдық кезең үзілмелі бұзылмалы бұзылған. Әртүрлі ерекшеліктермен 
оңтүстік – шығыс бөлігінде оны пермь жастағы қышқылды интрузиялар жатқан.  

Альпілік қатпарлы кезең палеогендк, неогендік, төрттік жүйенің жыныстарымен 
байланысқан. Берілген түзілімдер 30% қабаттасқан. Барлық жұмыс ауданының 

көбінесе инструзивті аймақта. Жыныстары көлденең жатысқа ие.  Құмтастармен 
көрсетілген. 

ІІ Бөлім Геоморфология 

Жаңа ральефтің түзілуі. Алтай мен Қалба ауданының және тауларының 
көтерілуімен байланысты ұзақ және күрделі рельефтің түзілу үрдісінде жаңа 

аккумулятивті скльптуралық пішіндер пайда болған. Берілген учаскенің жер 
бедерінің басты түрі келесілер болып табылады: 

 А. Төментаулы 
 Ә. Монотаулы 

 Б. Жазықтаулы 
Төментаулы рельеф 

Зерттелген алаңның негізгі формасы төмен төментаулы, негізгі кқрінісі 
Дельбегетей таулары мен, Қайсар тауларымен және су бөлігінде Қалба 

жоталарының бөлінетін бөлігінде қарастырылған. 
 

Монотаулы рельеф 
Ауданның көп бөлігі монотаулы болып келеді. Ауданның басты бөлігі карбон 

қабат көрсетілген. Оның абсолюттік нүктесі – 500 метр, көбінесе 50 – 80 метр 

аралығында таралған. 



 

Көп дамыған түрімен ерекшеленеді. Бұл жер бедерінің түзілуі көбінесе өзен 
суларының кең түрлерімен байланысты. Осы өзен суларында саздар жиналатын. 

Осы ауданның террасалары литологиялық құрылым құмен, саздармен көрсетілген.  
ІІІ Бөлім Ауданның геологиялық даму тарихы 

Палеозойға дейін жұмыс ауданының геологиялық даму тарихы аз болған. 
Төменгі корбонда қысқа уақыттағы ауданның көтерілімдері болды. Сонымен қатар 

қатпарлану, пермь жастағы интрузиялардың енуі. Шар тауының ядросынан 
көтерілімдер болған. Орта карбонды террасалар өте көп аумақты алды. Су бөлігі 

ойыстарға құйған, сол кезде жұмыртастар, құмтастар, құрамында флора мен фауна 
болған жастар түзілген. 

Пермь уақытында өте үлкен интрузиялардың енуі болады және таскөмірлік 

түзілімдердің кристализациясы болады. Мезозой кезінде аудан өте үлкен 
қалыңдықта денудация үрдісіне тап болған. 

Бұл уақытта химиялық және физикалық үгілудің үрдістері жүрді.  
Неоген кезеңі ауданның төмен түсуі жүргендіктен палеогендік жер бедеріне 

дейін депресия түсірілімдері де тұздылығымен ерекшеленеді.  
Тектогенез процесінің жанастары 2 түзілімдерімен байланысты. 

 
III Бөлім Пайдалы қазбалар 

Зерттеу аймағының шектеуінде 152 кен білінімдері белгіленген. Оның ішінде 
10 өнеркәсіптік, жұмыс істеп тұрған өнеркәсіптері алтын кенді кенорында – 

Бақыршық, силикатты кендердің қоры сыналған Ni  және Co.  
Ауданда интрузиялар көп бөлікте гранит кездеседі. Граниттер ассоциацияда: 
 А) W, Sn, Mo, Li, B, F (вольфрамит, касситерит, турмалин, берилл, спотумен 

және т.б.) 
 Ә) Fe, кейде W, Mo, Cu (ильменит, шамозит, халькопирит және т.б.) 

 Б) Зерттелген ауданда келесі сулы түзілімдер кездеседі: 
      Олар: а) Fe, Mn (Fe тотықтарының кендері) 

         ә) Al, Fe (бокситтер) 
         б) P, Ca (фосфориттер) 

Дельбегетей ауданында  келесі пайдалы қазбалар кездеседі: 
    Металды пайдалы қазбалар 

Қара металдар. Темір 

Темірдің кварцы – гематитті Белгород кенорнымен байланысты. Кенделуі 

Гралюс ауданынан 5 – 8 км жерде солтүстік – батыс бөлігіне қарай орналасқан. 

Марганец 

Марганецтің  2 көзі белгілі. Оның бірі Кибаттан оңтүстік – батысқа қарай 4,4 
км жерде орналасқан. Марганец мөлшері 1% 1 сынамада болады.  

Хром  
Бұл пайдалы қазбаның 14 кенбілінділері белгілі. Батуршік ауылынан солтүстік 

– шығысқа қарай 6,4 км жерде орналасқан. Хром мөлшері Ct2O3 – 50,04%  болып 
келеді. 

Түсті металдар 
Мыс 



 

  Мыстың минерализациялық нүктелері анықталады. Мыстың кені Сурьма 
станциясынан 3,8 км жерде оңтүстікке қарай аймақта орналасқан.  

Полиметалды кендер 
Полиметалды кендердің минерализациясының 2 нүктесі белгіленген 

Алексеевка ауылынан 3,2 км жерде орналасқан. 
Түкті металдар 

Никель және кобальт 
Никель мен кобальттың кен білімдерімен 10  нүктесі белгілі. Олардың кен 

орны Белгорная ауылынан 2 км жерде орналасқан. Оның толығымен қалыңдығы 
2,42 м. 800м

2 
 кенорын Ni - мен CO – тан басқа  Fe, Cu, Mn бар. Балансты никель 

кендері 140927 литрді құрайды. Темірдің орташа мөлшері 19,07% құрайды.  

 
3.2 Пайдалы қазбалардың сипаттамасы 

Гранит (лат. «гранум»-түйіршік) интрузивті толық кристалды магмалық 

жыныс. Ашық түсті жаныс. Түсі көбінесе ақ, сұр, қызыл, алқызыл болады. Граниттің 
құрамы ортоклаз, плагиоклаз, микроклин, биотит, калийлі дала шпаты, кейде жасыл 

мүйізалдамшы. Акцесорлы мен титанит, апатит, рутил, ортит және таулы 
аудандарда гранит, турмалин болуы мүмкін. Граниттің құрамында кварц (25-30%), 

калийлі дала шпаты (35-45%),  плагиоклаз (15-25%), биотит (5-15%), мусковит (0-
3%). Құрамындағы плагиоклаздың көбеюіне байланысты граниттер 
гранодиориттерге көшеді. 

Граниттердің құрамы толық кристалды, түйіршікті. Түйіршіктерінің өлшеміне 

қарай шар, ірі, орта және кіші түйіршікті болып келеді. Парфир тәріздес ірі 
түйіршікті биотитті мүйіз алдамшысы бар граниттер рапакив деп аталады.  

Аплит (гр.қарапайым) лейкократты магмалық тау жынысы, аплиттердің 
көптеген түрліліктері бар. Олар гранитті аплит, диоритті, сиенитті аплиттер болып 

келеді. Грантті аплиттің құрамы кварц, калийлі дала шпаттар, аз мөлшерде биотит, 
мусковит, пироксендер бар. 

Акцессорлы минералдары: гранат, турмалин, магнетит. Олардың ішінде ең көп 

тарағаны гранит-аплит болып табылады.ол ұшпалы құраушыларынан айырылған 
қалдық магмалардың кристалдануынан түзіледі. Ол керамика өндірісінде 

қолданылады. 

Пегматит (гр.pegmatos-бекіту) ірі түйіршікті магмалық гипабиссаль тау 

жынысы. Пегматиттер желі, шток, линза тәріздес денелерді құрайды. Пегматиттер 
ұшпалы құраушыларға бай қалдық магманың ұзақ уақыт кристалдануымен немесе 

пневматалитті ерітінділердің тереңінен жасаған жерінен қалыптасады.  
Пегматиттердің ішінде ең көп таралғаны қышқылда, сілтілі, қалғандары сирек 

кездеседі. Пегматиттердің түсі сұр, қою сұр. Пегматиттер гранитпен байланысқанда 
гранитті пегматиттер сілтілі магмалық жыныстар мен байланысқанда сілтілі 

пегматиттер, негізділермен байланысқанда (габбро, пегматит) түзеді. 

Пегматиттер сирек металлдардың қайнар көзі болып табылады. Берилий, 

қалайы, цезийғ тантал және ниобий.  

Құмтастар бұл негізінен цементтелген құмдардан пайда болады. Олардың 
түйіршіктерінің өлшемі 0,01-0,1 мм құрайды. 



 

Әр түрлі түйіршікті, күрделі құрамды және эффузивті жыныстардын 
сынықтарынан құралған шөгінді жыныстар граувактар деп аталады. Пелитті 

құмайттастар, байытылған пирокласты материал туфогенді деп аталады. Құмдар мен 
құмайттастар жұқа түйіршікті шақ тәрізді жыныстар, теңіздік, эолдық және өзендік 

генезиске ие. Олардың арасындағы құмайттастардың кең тараған түрі лесс деп 
аталады. Құрамында кварцты түйіршіктері 50%, саздар 20%, кальцит  20-30%. 

Сонымен өте аз мөлшерде басқа минералдар және ізбестасты конкрециялар бар. 
Олар «журавиктер» деп аталады. Лесс тез шаңға айналады. Олардың қалыңдығы 100 

метрге дейін жетеді. Құмайттастар қатты сазды жынысқа ұқсас, жатыс жағдайы 
жұқа тақталы, қабатты. 

Топаз Al2[SiO4](F,OH)2 

Сингониясы ромбалық, кристалдарының пішіндері призма, жақсы жетілген, 
қырлары көп. Призмалары друзалар, ұсақ түйіршікті массалар түрінде кездеседі. 

Штрихталуымен сипатталады. Кристаллдары өте үлкен болуы мүмкін. Түсі-сары, 
түтінді, көгілдір, көбінесе түссіз. Жылтырлығышынылы. Жымдастығы жетілген, 
қаттылығы өте қатты, тығыздығы 3,5 г/см

3
. Тік штрихтары арқылы кварцтан 

ажыратылады. Диагностикасы түссіз арқылы, қатты жылтырлығы арқылы 
бойыншы.кристалдарының штрихтары және жымдастығы бойынша. Пайда болуы 

пегматитты желілерде кездеседі, көбінесе аквамарин, фторит, коос, пирип және 
вольфрамитпе кездеседі. 

Кенорындары оралда, Вольм, Шығыс Сібір, Сопарке және Комекке 

өзендерінде. Қолданылуы бағалы тас ретінде. 

Турмалиндер-күрделі боратты силикатты сақиналы құрылымға ие. Олар 

минералдар арасында кең таралған,олардың арасында толық изоморфизм 
тараған,Турмалиннің алуан түрліктері: 

Шерл    (Na,Ca) Fe3(Al3Fe)6[Si 6O18]
˟
[BO] 

˟
(OH,F)4 

Дравит Na Mg3
˟
(Al3Fe)6 [Si 6O18]

˟
[BO] 

˟
(OH,F)4 

Эльбит Na(Li3Al)3Al6[Si 6O18]
˟
[BO] 

˟
(OH,F)4 

Сингониясы тригональді.Кристалдары ұзынша,бағана тәрізді,осы бойынша 

созылады. Түсі әртүрлі қара, қызыл-қоңыр, алқызыл, жасыл, ақ. Жымдастығы жоқ, 
сынғыш, жылтырлығы шынылы. Алуан түрліліктері: шерл, қара турмалин, құрамы 

темірлі. Дравит: қызыл-қоңыр, магнезиалды. Индигалит – жабық көк темірлі. 
Альбит – түссіз ақ. 

 

4. ТӘЖІРИБЕНІҢ ТӨРТІНШІ КҮНІ 
4.1 Дельбегетей массивінің аумағында геологиялық түсірім жұмыстарын 

құрастыру 

Магматизм 

Соңғы жоғарғыпалеозойлық (калбиндық) интризивті кешен 

Осы кешеннің жыныстары линза тәрізді, шток тәрізді, лакколит және гарполит 
тәрізді денелерді немесе центрлес сақиналы интрузияларды құрайды. Олар 



 

тектоникалық және босалып қалған зоналар бойынша сыйдырушы жыныстарға 
енген.  

Магмалық әрекетінің әртүрлі фазалары болсада, жыныстардың құрамы 
біркелкі, осыған қарай келесі заңдылықты айтуға болады: неғырлым жыныстын 

құрамы ұсақтүйіршікті және қышқыл болса, соғурлым ол жас болып келеді.  
Фазалардың келесі реттілігі анықталған (Аркат, Акбиик массиві) 

I-ші фаза – ірітүйіршікті порфир тәрізді лейкократты граниттер  
II -ші фаза – ортатүйіршікті порфир тәрізді аляскитті, сирек лейкократты немесе 

биотитті граниттер 
III -ші фаза – ұсақтүйіршікті, кейде порфиртәрізді аляскиттер және аплит тәрізді 
граниттер 

Жыныстардың желілі кешені келесі жыныстармен құралған: гранит-порфир, аплит, 
пегматит, сирек лампрофирлер және кварцті диоритті порфирлер.  

Осы интрузивті кешеннін гидротермалды және автометосоматикалық 
әрекетімен сирек металды кенорындар мен кенбілінімдердің пайда болуы 

байланысты. 
Метаморфизм 

Шар мен Жарма зоналарында, көбінесе Шар антиклинориясында метаморфты 
жыныстар көп таралған, олардың пайда болу себептері магмалық жыныстардың 

дамуымен, ірі тереңдік бұзылымдардың және иілу зоналар болуымен сипатталады.  
Осы аудан бойынша келесі метаморфизм түрлері анықталады: аумақтық 

метаморфизм, динамометаморфизм, контактілі және автометаморфизм.  
Қосымша 

 Бүгінгі жұмыстың негізі ауданның геологиялық және геоморфологиялық 
ерекшеліктерін зерттеу болып табылады. Геоморфологиялық ерекшеліктерін зерттеу 

үшін алдында құралған геоморфологиялық карта қолданады. Бұл картада ауданның 
жер бедерінің негізгі пішіні көрінеді. Олар: шұңқырлармен, ойыстармен, тау 

шыңдары және түрлі дәрежелермен көресетілген. Сонымен қатар негізгі аласа – 
бойлы бұталар, өсімдіктер және ағаштар таралған. жұмыс ауданында эрозиялы 

бқзылыстар көп тараған. Олармен қоса зерттеліп отырған ауданда батпақты 
аймақтар кездеседі. 

Геологиялық тұрғыдан зерттелетін аудан Р жасындағы ұсақ түйіршікті және ірі 
түйіршікті сұр граниттердің енуінен пайда болған интрузивті жыныстармен 

көрсетілген. Гранттердің құрамында түрлі пайыздық мөлшерде: калийлі дала 
шпаты, биотитті жіктас, кварц және темір тотығы кіреді. Жасылды – сұр, ұсақ 

түйіршікті құмды, алевролитті конгломератты линзалар мен ауданның оңтүстік – 
шығыс бөлігінде таралған. Олар Буконьдық тастопшаға кіреді. Торғай тастопшасы 

цементтелген құмтастармен көрсетілген, олар тасты түзілімдердің солтүстік – батыс 
бөлігінде таралған. Арал мен Павлодар тастопшалар түзілімдері тұтқыр жасыл 

саздармен орта түйіршікті құмдармен және гравиймен көрсетілген.  

Диагностика үшін және маршруттармен танысу үшін үлгітас берілді. Үлгітас 

өзіне берилл, шерл, қызыл және сұр граниттер, кварц, ортоклаз,  микроклин, биотит, 
турмалин, қою – сұр құмтас және өзге тау жыныспен минералдар қоспаларынан 

құралды. 



 

Пайдалы қазбалар картасын анализдеу барысында ауданда зергерлік пайдалы 
қазбалар тастары бар екенін көруге болады. Оларға шашыранда алтын, шерл, 

марион, рубений, тау хрусталі, раухтопаз, аметист, цитрин жатады. Сонымен 
қатар құрылыс материалдарынан бар. 

 
5. ТӘЖІРИБЕНІҢ БЕСІНШІ КҮНІ 

5.1 Даярлық кезеңі 

Мақсаты: Дельбегетейге баруға дайындық 

Бүгінгі тәжірибенің негізгі мақсаты ретінде Дельбегетей массивіне жетуге 
дайындық болды. Ол келесі этаптардан тұрады: 

1. Төсек орындар заттарын дайындау (матрацтар, жастықтар, көрпе, төсек қап, 
күркелер). 

2. Берілген жұмыстар бойынша граикалық материалдардағы қателерді жөндеу 
(пайдалы қазба, геологиялық карта, геоморфологиялық карта). 

3. Жұмыс ауданының қосымша әдебиеттер көмегімен геологиялық жағдайымен 
танысу. 

4. Құрал – жабдықтардың жағдайын тексеру жүргізілді: күрек, балға, балта, ара және 
т.б. 

Тәжірибенің жетекшілерімен техника қауіпсіздігі бойынша қосымша 
инструктаж өтті. Сонымен қатар Дельбегетейге барған кездегі әр адамның 

міндеттерін бөлді. Яғни, моншадағы, асханадағы кезекшілер тағайындалды. Ер 
балалар күркелерді құрды және т.б. міндеттерді белгіледі. Тәжірибе жетекшілер 

ауызша қайталау жүргізді, соның ішінде бағыт жолдарды дұрыс жүріп, жатыс 
элеметтерін өлшеуді қайталадық. 

 

6. ТӘЖІРИБЕНІҢ АЛТЫНШЫ КҮНІ 
6.1 Даярлық кезеңі 

Мақсаты: Дельбегетейге баруга дайындық кезең 

Дельбегетей массивіне баруға дайындық кезеңінің екінші күні өтіп жатыр. Бұл күні 
біз дайындықты толығымен жүргіздік. 

1) Тыңғылықты бөлмеде орындалатын жұмыстарды аяқтадық. Жасаған карталар 

мен күнделікті тәжірибе жетекшілеріне тексертіп талдадық және тәжірибе 
жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техника ережелерімен танысып, емтихан 
тапсырдық. 

2) Тәжірибеге қажетті азық – түлік алуға топтан 4 ұл балалар барды. 
3) Қажетті төсек орынды алуға топтан бірнеше бала жіберілді. 

Балалар тәжірибе кезінде қажет болатын пикеттер мен профильдерді 
дайындады. Сонымен қатар топтың барлық балалары Дельбегетей массивіне 

алып кететін жүктерін оқу орнына алып келдік. 
 

 



 

 
7. ТӘЖІРИБЕНІҢ ЖЕТІНШІ КҮНІ 

7.1 Лагерьді орналастыру 

Мақсаты:Дельбегетей массивінде лагерьді ұйымдастыру 

Біз сағат 7:45 – те оқу орнында жиналдық. Тасымалдаушы көлікпен бірінші 

рейс жіберілді және азық – түлік пен төсек орын жабдықтары басқа көліктермен 
Дельбегетей массивіне жіберілді. Саған 14:45 – те 2 рейс жіберілді. Дельбегетей 

массивіне келген соң ұл балалар жүктерді, төсек орындарды, азық – түліктерді 
түсірді. Осы уақытта сонымен қатар күркелер орналастырумен басқа балалр 

айналысты. Күркелер құрылған соң, балалар төсек орындары мен жүктерін алып 
орналастырды. Кейбір балалар қол жуатын орынды дайындады. Аспазшылар 

кешкі уақытта балаларға тағам дайындады. Балалар лагерьді орналастырып 
болған соң, кешкі астарын ішіп, төсек орындарын салды. Асхана бойынша 

кезекшілер жұмыстарын аяқтап, күркелеріне орналасты. 

8. ТӘЖІРИБЕНІҢ СЕГІЗІНШІ КҮНІ 

8.1 Рекогносцирлік бағыт жол 

Мақсаты: 

1. Ауданның геологиялық құрылысымен танысу. 1:25000 масштабта түсірім 
жұмыстарын жүргізу. 

2. Ауданның геоморфологиясымен танысу.  
3. Геологиялық ауданда пайдалы қазбалар мен кенбілінімін анықтау.  

Құрал – жабдықтар: 

Геологиялық балға, тау құбылнамасы, қарандаш, дәптер, арқа қоржын.  

Жұмыс барысы: 

Бүгінгі тәжірибе күнінде ауа – райы бұлтты солқын жел байқалады. Аздап 
жаңбыр ажуды. Ауа температурасы +16 +18

0
С. 

 

9. ТӘЖІРИБЕНІҢ ТОҒЫЗЫНШЫ КҮНІ 
9.1 №1 Бағыт жол №XІV профиль бойынша 

Мақсаты: 

Жұмыс ауданының геологиялық, геоморфологиялық құрылысымен танысу. 

Түпкі тау жыныстарымен контактыны анықтау. Олардың ашылымдарын 
сипаттау және минералдарын анықтау. (1:25000) 

Құрал – жабдықтар: 

Тау құбылнамасы, балған, дәптер, қалам, қағаз, сөмке. 

Жұмыс барысы: 



 

Бағыт жол «Дельбегетей» массивінің маңында орналасқан он төртінші профиль 
бойынша жүргізілді. Бағыты – ОШ150. Әрбір нүкте арасы – 250 метр. 

Ауа – райы шамамен +20 +25
0
С болды. Күн ашық аспанды. 

 

10. ТӘЖІРИБЕНІҢ ОНЫНШЫ КҮНІ 
10.1 №2 Бағыт жол №І профиль бойынша 

Мақсаты: 

Жұмыс ауданының геологиялық, геоморфологиялық құрылысымен танысу. 
Түпкі тау жыныстарымен контактыны анықтау. Олардың ашылымдарын 

сипаттау және минералдарын анықтау. (1:25000) 

Құрал – жабдықтар: 

Тау құбылнамасы, балған, дәптер, қалам, қағаз, сөмке. 

Жұмыс барысы: 

Бағыт жол «Дельбегетей» массивінің маңында орналасқан бірінші профиль 
бойынша жүргізілді. Бағыты – ОШ150. Әрбір нүкте арасы – 250 метр. 

Ауа – райы шамамен +20 +25
0
С болды. Күн ашық аспанды, аздап жел соғып 

тұрды. 

 

11. ТӘЖІРИБЕНІҢ ОН БІРІНШІ КҮНІ 

11.1 №3 Бағыт жол №V профиль бойынша 

Мақсаты: 

Жұмыс ауданының геологиялық, геоморфологиялық құрылысымен танысу. 

Түпкі тау жыныстарымен контактыны анықтау. Олардың ашылымдарын 
сипаттау және минералдарын анықтау. (1:25000) 

Құрал – жабдықтар: 

Тау құбылнамасы, балған, дәптер, қалам, қағаз, сөмке. 

Жұмыс барысы: 

Бағыт жол «Дельбегетей» массивінің маңында орналасқан бесінші профиль 

бойынша жүргізілді. Бағыты – ОШ150. Әрбір нүкте арасы – 250 метр. 

Ауа – райы шамамен ...........
0
С болды. Күн бұлтты, жаңбыр жауып түр. 

 

 

 

 



 

 

12. ТӘЖІРИБЕНІҢ ОН ЕКІНШІ КҮНІ 
12.1 №4 Бағыт жол №XIII профиль бойынша 

Мақсаты: 

Жұмыс ауданының геологиялық, геоморфологиялық құрылысымен танысу. 
Түпкі тау жыныстарымен контактыны анықтау. Олардың ашылымдарын 

сипаттау және минералдарын анықтау. (1:25000) 

Құрал – жабдықтар: 

Тау құбылнамасы, балған, дәптер, қалам, қағаз, сөмке. 

Жұмыс барысы: 

Бағыт жол «Дельбегетей» массивінің маңында орналасқан он үшінші профиль 
бойынша жүргізілді. Бағыты – СБ330. Әрбір нүкте арасы – 250 метр. 

Ауа – райы шамамен +17 +18
0
С болды. Күн ашық, аздап жел соғып қалды. 

 

13. ТӘЖІРИБЕНІҢ ОН ҮШІНШІ КҮНІ 
13.1 №5 Бағыт жол №VII  профиль бойынша 

Мақсаты: 

Жұмыс ауданының геологиялық, геоморфологиялық құрылысымен танысу. 
Түпкі тау жыныстарымен контактыны анықтау. Олардың ашылымдарын 

сипаттау және минералдарын анықтау. (1:25000) 

Құрал – жабдықтар: 

Тау құбылнамасы, балған, дәптер, қалам, қағаз, сөмке. 

Жұмыс барысы: 

Бағыт жол «Дельбегетей» массивінің маңында орналасқан жетінші профиль 
бойынша жүргізілді. Бағыты – CБ330. Әрбір нүкте арасы – 250 метр. 

Ауа – райы шамамен +20 +25
0
С болды. Күн ашық аспанды. 

 

14. ТӘЖІРИБЕНІҢ ОН ТӨРТІНШІ КҮНІ 
14.1 №6 Бағыт жол №ІІІ  профиль бойынша 

Мақсаты: 

Жұмыс ауданының геологиялық, геоморфологиялық құрылысымен танысу. 
Түпкі тау жыныстарымен контактыны анықтау. Олардың ашылымдарын 

сипаттау және минералдарын анықтау. (1:25000) 

Құрал – жабдықтар: 



 

Тау құбылнамасы, балған, дәптер, қалам, қағаз, сөмке. 

Жұмыс барысы: 

Бағыт жол «Дельбегетей» массивінің маңында орналасқан үшінші профиль 

бойынша жүргізілді. Бағыты – CБ330. Әрбір нүкте арасы – 250 метр. 

Ауа – райы шамамен +20 +25
0
С болды.  Аспан ашық, аздап жел соғып тұр. 

 

15. ТӘЖІРИБЕНІҢ ОН БЕСІНШІ КҮНІ 

15.1 Топаз аңғарына саяхат 

Мақсаты: 

Топаздардың, турмалиндердің пайда болу жағдайларымен танысу.  

Кварцтың арала пішіндерімен, тау хрусталімен, мариондармен, далалық шпаттармен 

танысу. 

Құрал – жабдықтар: 

Балға, қалам, қарындаш, ұлғайтқыш, сынамаларға арналған қағаз, зубила. 

Жұмыс барысы: 

        Тәжірибенің он бесінші күні «Топаз аңғарына» саяхат жасадық. Саяхат кезінде 
бригада бойынша бөлініп, осы ауданда көптеп кездесетін минералдарды іздестірдік. 

Жұмыс істеу барысында кварц, түтінді кварц, марион, тау хрусталі, турмалин (шерл) 
кездесті. Зерттелген аймақ жота жүйесінің ортасында, төмендеген аймақта 

орналасқан. Іздеу кезінде аталға минералдар көп жағдайда бірге кездесетін 
минералдар болды. Ең сирек таралған топаз минералы болды.  

        Топаз Al2[SiO4](F,OH)2 – сингониясы ромбалық, кристалдары жетілген, әртүрлі 
призмалық пішіндерге ие. Кей жағдайда ромбтық призма, дипирамида түрінде 

кездеседі. Әдемі друза түрінде және ұсақ түйіршікті масса түрінде кездеседі. 
Кристалдың өсуі бойынша вертикалды штрихтары болады. Әртүрлі өлшемге ие. 

Түсі: сары, түтінді, көгілдір, қазғылт, көп жағдайда түссіз. Жылтырлығы шынылы, 
жымдастығы жетілген,              қаттылығы 8, тығыздығы 3,5. Осы қасиеттері арқылы 

топазды кварцтан ажыратады. Пайда болуы пегматитті, желілі, көп жағдайда 
шұңқырларда кварцпен, ортоклазбен, альбитпен, слюдалармен парагенезисте 

кездеседі. Грейзендерде аквамаринмен, флюоритпен, касситеритпен және 
вольфрамитпен парагенезисте кездеседі. Бағалы тас ретінде қолданылады.  

       Турмалиндер – сақиналы құрылымды күрделі боратосиликаттар. Үш алуан 
түрлілігі кездеседі: 

Шерл - (Na,Ca)Fe3(Al,Fe)3[Si6O18][BO3]3(OH,F)4 

Дравит – Na,Mg3(Al,Fe)6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4 

Эльбаит - Na(Li,Al)3 Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4 



 

         Сингониясы тригональды. Кристалдары терек тәрізді созылған. Тригональды 
және дитригональды призмалар және приамидалар, кейде моноэдр түрінде 

кездеседі. Бөлек кристаллдарының өлшемдері 30 – 40 см, бірақ, көбінесе 
кристалдары ұсақ. Түсі әртүрлі, қара, қоңыр, қызғылт, жасыл, ақ. Жымдастығы жоқ, 

сынғыш. Жылтырлығы шынылы. Қаттылығы 7,5 – 8. Тығыздығы 2,9 – 3,2. 
Пироэлектрлік және пьезоэлектрлік қасиетке ие. Пайда болуы басым жағдайда 

пегматитті. Үлкен кристалдары пегматитті желілерде дала шпаттарымен, кварцпен,  
мусковитпен, биотитпен кездеседі. Түсі турмалиндер альбитпен, берилиймен, 

сподунмен, колумбитпен, сирек металлды пегматиттерде кездеседі. Грейзендерде 
топазбен және касситеритпен (пневмотолитті), кенді желілерде (гидротермалды), 
кейбір метаморфтық және контактілі жыныстарда кездеседі. Радиотехникада, 

бағалы тас ретінде қолданылады. 

        Кварц SiO2 – сингониясы триональды. Кварц көп жағдайда әдемі кристалдар 
және друза түрінде кездеседі. Кристалдары созылған. Түсі ақ, сұр, т.б. Жылтырлығы 

шынылы, сынығында бақалшалы. Қаттылығы 7, тығыздығы 2,65. Пьезоэлектрлік 
қасиетке ие. Ультрафиолетті сәулелер өткізеді. Алуан түрліліктері: 

     Тау хрусталі – судай мөлдір жаұсы кристалдар құрайды, Альпілік типтегі төмен 
температуралық желілерді, кейде пегматиттерде пайда болады.  

      Аметист – сиялы түсті, төмен температуралы, гидротермалды. 

      Түтінді кварц (раухтопаз) – түтінді, қоңырлы түсті, түссіз. 
Төментемпературалы гидротермалды желілерде кездеседі. 

          Марион – қара кварц, пегматитті желілерді және пневматолитті желілерді 

ортоклаз, альбит, берилл және топазбен бірге кездеседі. Кварцтың пайда болуы 
әртүрлі. Магмалық, пегматитті, гидротермалды, экзогендік (друзалар) генезистерге 

ие. 

 

16. ТӘЖІРИБЕНІҢ ОН АЛТЫНШЫ КҮНІ 

16.1 Түпкі жыныстарды литогеохимиялық және биогеохимиялық 
сынамалау 

Мақсаты: 

1. Екінші ареол шашырандыларын және ПҚ-дың сирекжер элементтерін 
анықтау. 

2. 1:1000 масштабта литогеохимиялық торын бөлу. 

Құрал – жабдықтар: 

Тау құбылнамасы, геологиялық балға, дәптер, қарындаш, лента, скотч, маркер, жіп.  

Жұмыс барысы: 

                Ауа – райы ашық, әлсіз жел байқалады. Ауа температурасы шамамен +20 
+23

0
С. Литогеохимиялық торды 1:1000 масштабта, берілген бағыт бойынша орнату. 

Жұмыс таңғы 8:00 де басталды. 



 

Теориядан мәлімет: 

                   Іздеудің геохимиялық әдісі – табиғи түзілімдерді сынамалау арқылы 
геохимиялық аномалияларды табуына негізделген түпкі жыныстар, борпылдақ 

түзілімдер, өсімідктердің күлдері, сулар мен газдар. Геохимиялық іздеулерді 
алғашқы және қайталамалы шашыранды ареолдары бойынша ажыратады. Келесі 
түрлерге бөлінеді: 

А) Іздеудің литогеохимиялық әдісі – түпкі жыныстарды және борпылдақ 

түсілімдерді синтематикалық сынамалауына негізделген. Сынамалау тордың 
тығыздығы іздеу жұмыстардың масштабымен анықталады. Жалпы айтқанда 

геохимиялық профильдер бағыт жол жолымен сәйкес келеді. 

ІЛГХӘ кезде сынама алу торының жиілігі 

Іздеудің 
масштабы 

Профильдер 
арасындағы 

қашықтық 

Сынама 
арасындағы 

қашықтық (м) 

1км
2
-де алынатын 

сынама саны 

1:200000 
1:100000 

1:50000 
1:25000 

1:10000 
1:5000 

1:1000 

2000 
1000 

500 
200 

100 
50 

20 

100-50 
100-50 

50 
50-20 

20-10 
20-10 

10 

5-10 
10-20 

40 
80-250 

500-1000 
1000-2000 

4000-100000 

 

               Алғышқы ареолдар бойынша іздеу жұмыстар өте терең орналасқан және 
жер беткейіне шықпаған кенорындарды табу мақсатымен жүргізіледі. Осы әдіс 

кезінде сынамалар топырақтың аллювийлі горизонтынан алынады.  

             Ә) Іздеудің гидрогеохимиялық әдісі – сульфидті кенорындарды іздеу үшін 

қолданылады. Олардың кендері тотығу кезінде жеңіл еритін, сульфид қосылыстарды 
құрайды және осы әдіс радиобелсенді кенорындарды іздеу кезінде қолданылады.  

Б) іздеудің әуегеохимиялық әдісі – топырақта, топырақ үстіндегі ауада жерасты 

қазындылардан, гелий, торий, көмірсутектердің газ, аномалияларын анықтауға 
негізделген. Мұнай, газ, қазынды көмірді, сынапты, радиобелсенді кендерді іздеу 

кезінде қолданылады. Топыракауадан сынамы арнайы зондпен 0.5 ,1 (м) тереңдікте 
алынды,ұңғырмалардан  сынамы алғанды арналған аспаптар арқылы алады. 

В) Іздеудің биогеохимиялық әдіс өсімдіктерде шашылымдардың өреолдырын 
анықтауын  негізденген қалындығы 30м дейін салындылармен жабылған кенді 

денелерді анықтауға  мүмкіндік береді. Өсімдіктердің қай бөлігі индинатордың 
концентрицила болып пішінді тамыр ,жапырақтары  бұтаңтары.  

г) Іздеудің геоботаникалық әдіс өсімдіктер индинатордың  қолдануына негізделген 
,олар тиісті хиялық элементтермен байыптылған. Мысалы Галмейная фиалка 

мырыш шамасы жоғарланған топырақтарда өседі качиль «мы» флорының тірі 
грудница татарская грудница мохнатия анемон « нирель» флорының тері және 

кейбір элементтер(уран молибден ,бор) өсімдіктері сипатты ауруларды қозғалтады.  



 

Ғ)  Іздеудің  геофизикалық әдісі –ПҚ және тау жыныстардың  физикалық  

қасиеттерін зерттеуге  негізделген. Геофизикалық әдістерді қолдану нәтижесінде 

мұнай,газ, радиобелсенді,темір кендері көмір комеден кендері жер асты сулар 

кенорындарын іздеу кезінде жоғары тиімделікке жетті. 

ТӘЖІРИБЕНІҢ ОН ЖЕТІНШІ КҮНІ 

17.1 Түпкі жыныстарды литогеохимиялық және биогеохимиялық сынамалау 

Мақсаты: 

Бірінші ареол шашырандыларын және ПҚ – дың сирекжер элементтерін анықтау. 

Құрал – жабдықтар: 

Тау құбылнамасы, геологиялық балға, дәптер, қарындаш, лента, скотч, сита, 
капсюль, арнайы этикетка. 

Жұмыстың барысы: 

17. ТӘЖІРИБЕНІҢ ОН СЕГІЗІНШІ КҮНІ 

18.1 Канаваны сипаттау 

Мақсаты: 

Берілген аудандағы пайдалы қазбаларды анықтау. 

Құрал – жабдықтар: 

Тау құбылнамасы, геологиялық балға, дәптер, қарындаш, рулетка, күрек.  

Жұмыстың барысы: 

 

18. ТӘЖІРИБЕНІҢ ОН ТОҒЫЗЫНШЫ КҮНІ 

19.1 Түпшаймалы сынамалау 

Мақсаты: 

Шашыранды кенорындарды анықтау. 

Құрал – жабдықтар: 

Тау құбылнамасы, геологиялық балға, дәптер, қарындаш, күрек, қшіргіш, арнайы 

ыдыс, каплюль, астау. 

Жұмыстың барысы: 

19. ТӘЖІРИБЕНІҢ ЖИЫРМАСЫНШЫ КҮНІ 

20.1 Лагерьді консервациялау 

Мақсаты: 



 

Лагерьды жинастыру, керекті құрал – жабдықтарды жинастырып, сақтау қоймасына 
жеткізу. 

Құрал – жабдықтар: 

Күрек, балға, қолғап. 

Жұмыстың барысы: 

                Тәжірибенің жиырмасыншы күні далалық тәжірибенің қорытынды күні 

болды. Сағат 8:00 – де лагерьды жинастыру жұмыстары басталды. Ең алдымен 
тұруға арналған ерлер мен қыздарға, жетекшілерге арналған палаткалар бұзылып, 

жинастырылды. Кейін азық – түлік сақтауға арналған қойма, ас қабылдауға және 
тыңғылықты өңдеуге арналған палатка, медициналық дәрі – дәрмектерді сақтауға 

арналған палаткалар бұзылып жинастырылды. Ерлерге тұруға арналған 
палаткалардағы төсектер қыстаққа апарылды. Төсек орындарды бригада бойынша 

тәжірибе жетекшілеріне тапсырдық. Вахтовка автокөлігіне басқа да заттар тиеліп, 
сақтау қоймасына және лқу полигонына жөнелтті. Соңында лагерьдің аумағы 

қоқыстан тазартылып, жинастырылды. Лагерь толықтай консервацияланды.  

 

20. ТӘЖІРИБЕНІҢ ЖИЫРМА БІРІНШІ КҮНІ 

21.1 Сынамаларды және үлгілерді сипаттау  

Мақсаты: 

Дельбегетей массивінде алынған сынамаларды өңдеу және сипаттау. 

Құрал – жабдықтар: 

Дәптер, қарындаш, қалам, этикетка, клей. 

Жұмыстың орындалуы: 

                  Тәжірибенің бүгінгі күнінде біз Дельбегетей массивінде алынған 
сынамаларға өңдеу жұмыстарын жүргіздік. Яғни, тәжірибе кезінде алынған барлау 

сынамалар мен үлгілерді реттеп, сипаттадық. Әр сынаманың түйіршіктерін, пішінін 
визуалды түрде мұқият қарап, сипаттадық және алған орнын және үлгіні немесе 

сынаманы алған адамның аты – жөнін жазатын арнайы этикеткаларды жабыстырып, 
дайындадық. Алынған үлгілерді әр күнгі бағыт жол бойынша бөліп қойдық. Әрбір 

үлгіні дала күнделігіне қысқаша сипаттадық. 

 

21. ТӘЖІРИБЕНІҢ ЖИЫРМА ЕКІНШІ КҮНІ 

22.1 Жұмыс аумағының шолулық картасы 

Мақсаты: 

Жұмыс аумағының шолулық картасын 1:10000 масштабта құрастыру.. 

Жұмыстың орындалуы: 



 

           Тәжірибенің жиырма екінші күнінде жұмыс аумағының шолулық картасын 
құрастырдық. Бұл арнайы стандартқа сай рәсімдеу жұмыстарын жүргіздік. Карта 

1:10000 масштабта орындалды. Аталған картаны арнайы ватманға жабыстырдық. 
Құрастырған картаға тәжірибе уақытында жүріп өткен барлық бағыт жолдарды 

бойынша түсірім нәтижелерін осы картаға түсірілді. 

 

22. ТӘЖІРИБЕНІҢ ЖИЫРМА ҮШІНШІ КҮНІ 

23.1 Картографиялық материалды құрастыру. Топографиялық негіз  

Мақсаты: 

Картографиялық материалдарды құрастыру.. 

Жұмыстың орындалуы: 

              Тәжірибенің жиырма ішінші күні картографиялық материалдарды 

құрастырдық. Ең алдымен тау құбылнамасы арқылы Дельбегетей массивінде өтілген 
профильдердің бағытын анықтадық. Өтілген бағыт жолдардың нүктелері енгізілді. 

Бағыт жолдар саны барлығы 42. Бағыт жолдар екі бағыта жүргізілді. 1) СБ 330 2) 
ОШ150. Бұл мәліметтер бойынша топографиялық негіз орындалды. Топографиялық 

негіз 1:25000 масштабта орындалды. 

         23.2 Фактілік материал бойынша 1:25000 масштабында картаны құру 

Мақсаты: 

Фактілік материал бойынша 1:25000 масштабта картаны құру. 

Жұмыстың орындалуы: 

              Бұл тәжірибе күнінде фактілік материал бойынша карта құрастырылды. 
Карта 1:25000 масштабта орындалды. Бұл картаға пермь және төрттік кеезңдер 
көрсетілді. Сонымен қатар бағыт жолда кездескен таскөмір жүйесі де енгізілді. Одан 

басқа жолдар, бұлақ, батпақты жерлер көрсетілді. 

 

23. ТӘЖІРИБЕНІҢ ЖИЫРМА ТӨРТІНШІ КҮНІ 

24.1 Геологиялық карта 1:25000 масштабында құру 

Мақсаты: 

Геологиялық карта құру 1:25000 масштабта. 

Жұмыстың орындалуы: 

Бүгінгі тәжірибе күнінде геологиялық картаны 1:25000 масштабта құрастырдық. Ең 
алдымен картаға рамка, яғни рәсімдеу орындалды. Кейін Дельбегетей массивінде 
жүргізілген бағыт жолдардың мәліметтері арқылы түпкі жыныстарды, яғни 

интрузивті жыныстарды сонымен қатар таскөмір уақытында қалыптасқан құмтастар, 
алевролиттер, төрттік жүйесі де енгізілген. Карта орындалып болған соң, оның 



 

шатты белгілері және А,Б сызығы бойынша картаның қимасы жасалды. Қимада 
жыныстардың жатыс жаңдайларын және қалыптасу уақыты енгізілді. Қима 1:25000 

масштабта орындалды. 

24. ТӘЖІРИБЕНІҢ ЖИЫРМА БЕСІНШІ КҮНІ 

25.1 Геоморфологиялық карта 1:25000 масштабында құру 

Мақсаты: 

Геоморфологиялық карта құру 1:25000 масштабта. 

Жұмыстың орындалуы: 

Тәжірибенің жиырма бесінші күні геоморфололгиялық картаны сыздық. 
Геоморфологиялық карта топографиялық негізде белгілі бір масштабта жер бедер 
құрылысын белгілейді. Осы карта 1:25000 масштабта орындалады.  Картада 

бедердің пішінінен – морфологиясынан, генезисінен тұрады. Кейбір жағдайларда 
геоморфологиялық картада тау жыныстарды, сондай – ақ террасаларды, 

жолақтарды, жазықтарды және т.б. құрайтын төрттік түзілімдер енгізіледі. 
Геоморфологиялық картада бедер пішіндері, олардың әр түрлі ерекшеліктері, 

шартты белгілер кешені арқылы енгізіледі. 

 

25. ТӘЖІРИБЕНІҢ ЖИЫРМА АЛТЫНШЫ КҮНІ 

26.1 1:25000 масштабында пайдалы қазба картасын құру 

Мақсаты: 

Пайдалы қазбалар картасын құру 

Жұмыстың орындалуы: 

Тәжірибенің осы күнінде 1:25000 масштабта пайдалы қазба картасын құрастырдық. 

Ол үшін ең алдымен Дельбегетей массивінде өткен бағыт жолдар мәліметтерін 
пайдаландық. Ең әуелі картаның рәсімделуі арнайы стандарт бойынша орындалды. 

Одан кейін геологиялық түсірім нәтижелерін картаға түсірідк. Әр аумақта кездескен 
пайдалы қазбаларды белгілеп орналастырдық. Оларға тоқталатын болсақ: топаз,  

агат, турмалин, гематит, марион, магнетит, тау хрусталі және тағы басқа.  

          26.2 Есеп құрыстыру  

Барлық өткен тәжірибелік жұмыс нәтижелерін өңдеп, жөндеумен айналыстық.  

Геологиялық оқу іс – тәжірибесі барысында есеп күнделік құрастырылды. 

Күнделікте барлық 4 бөлім қарастырылды. Ең алдымен кіріспе баяндалды.  

І – бөлім: 1) физико – географиялық сипаттама; 2) орогидрография; 3) жұмыс     

                  ауданының орналасқан жері; 4) аудан климаты; 5) геоморфология.  

ІІ – бөлім: 1) жұмыс ауданының геологиялық құрылысы; 2) стратиграфия;  

                   3) магматизм; 4) тектоника; 5) ауданның даму тарихы. 



 

ІІІ – бөлім: Пайдалы қазбалар. 

IV – бөлім: Қорытынды 

 

26. ТӘЖІРИБЕНІҢ ЖИЫРМА ЖЕТІНШІ КҮНІ 

27.1 Есеп қорғау 

Мақсаты: 

Есеп қорғау 

Жұмыстың орындалуы: 

            Тәжірибенің ең соңғы күнінде барлық тәжірибе кезінде өткен жұмыстар 

бойынша қорғау жүргізілді. Қорғауды бригада бойынша тапсырдық. Барлық 
графикалық және мәтіндік жұмыстар тексерілді. Қосымша сұрақтар қойылды. Алған 

үлгі, сынамалар тексерілді. Барлығын қорытындылап әр студентке тиісті бағасы 
қойылды. Геологиялық оқу іс – тәжірибесін толық меңгергенімізге көз жеткізген соң 

тәжірибе жетекшілері жұмыстарымызды қабылдады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


