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Андатпа: Әлемде ертегісі жоқ ел жоқ. Ертегі әр елдің, әр халықтың сарқылмас 

рухани қазынасы,тұнып тұрған тәрбие құралы. Ертегі арқылы біз өткен ата-

бабаларымыздың ой-қиялдарын, тұрмыс-салтын, тіл байлығын білеміз.  

Кілтті сөздер: Ертегі, ертекші, қиял ғажайып, шыншыл. 

Аннотация. Нет на свете страны, в которой нет сказки. Сказка является 

неиссякаемым духовным сокровищем каждой страны, каждого народа, средством 

воспитания. Через сказку мы узнаем мысли, образ жизни, богатство языка наших 

предков. 

Ключевые слова: Сказка, сказочник, волшебная сказка, правдивый. 

Abstract. There is no country in the world that doesn't have a fairy tale. A fairy tale 

is an inexhaustible spiritual treasure of every country ,every nation, and a means of 

education. Through a fairy tale, we learn the thoughts, way of life, and richness of the 

language of our ancestors. 

Key words: fairy tale,storyteller, fairy story, truthful. 

 

Фольклордың қара сөзбен айтылатын ерекше мол түрінің бірі, барлық елдің 

ауыз әдебиетінен мол орын алған және халықтың жазу-сызу өнері болмаған кезінде 

ауызша шығарған күрделі шығармасының бір түрі – ертегілер. Ертегілер көбінесе, 

қара сөз ретінде айтылатындықтан, оны халықтың ерте заманда шығарған көркем 

әңгімесі деп қараймыз. 

Халық әдебиетінің басқа түрлері секілді, ертегілер де адам баласының еңбек – 

кәсіп ету, тұрмыс-тіршілік құру тәжірбиесіне байланысты туған. Жаратылыс 

құбылыстарын, табиғат сырын жетік білмеген, олардың неліктен болатындығын 

толық түсінбеген ертедегі адамдар әр нәрсені қиял еткен, өздерінің ауыр еңбектерін 

mailto:bibnurmalikova87@mail.ru
mailto:auditor.59@mail.ru
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жеңілдету жайын қарастырған. Бұл жөніндегі ұғым-түсініктерін, наным мен сенімін 

әңгімелеп айтатын болған. Сөйтіп ертегі – әңгімелердің алғашқы үлгілері туған. 

Ертегінің мақсаты тыңдаушыға ғибрат ұсынумен бірге эстетикалық ләззат 

беру. Ертегінің атқаратын қызметі кең: ол әрі тәрбиелік, әрі көркем-эстетикалық рөл 

атқарады. Ертегінің бүкіл жанрлық ерекшелігі осы екі қызметтен шығады. 

Сондықтан ертегілік прозаның басты міндеті – сюжетті барынша тартымды етіп, 

көркемдеп, әрлеп баяндау. Демек ертегі шындыққа бағытталмайды, ал ертекші 

әңгімесін өмірде болған деп дәлелдеуге тырыспайды. Қазақ ертегілерін сөз еткенде, 

біз оның ең алғашқы үлгілері, олардың мазмұны, көркемдік дәрежесі қандай 

болғандығы жайын анықтап айта алмаймыз. Өйткені ол ертегілер алғашқы айтылу 

қалпын сақтай отырып, біздің дәуірімізге жеткен емес. Ауыз әдебиетінің басқа түрі 

секілді, ертегілерде ауызша шығарылып, ауызша тарағандықтан әртүрлі өзгерістерге 

ұшыраған, бір ертегіге бірнеше ертегінің әңгімесі қосылып араласқан. Бергі заманда 

туған ертегілер ерте заманда шыққан кейбір ертегілердің алғашқы үлгілерін, 

олардың оқиғаларын бойына жинай да жүрген. Оның түп-төркіні – алғашқы қауымда 

туған көне мифтер, аңшылық әңгімелер, хикаялар, әр түрлі ырымдар мен аңыздар. 

Өзінің қалыптасу барысында ертегі осы жанрлардың көптеген белгілерін бойына 

сіңірген. Бұл жанрлардың кейбірі өз бітімін мүлде жоғалтып, толық ертегіге 

айналған [1, 133б.]. 

«Ертегі» деген аты «ертедегі», «ертеде», «ерте күндегі» деген сөздерден туған. 

Кейде «ертек» деп те айтады. Содан ертегі айтушыны «ертегіші», «ертекші» дейді. 

Осы аты көп ертегінің басында әдейі айтылып, аумай аталып та отырады. Қазақ 

ертекшісінің бәрі де көптен-көп ертегісін «ертеде бір бай болыпты», «ертеде бір хан 

болыпты», «ертеде бір кемпір мен шал болыпты» деп бастайды. Немесе «ерте, ерте, 

екен» деген сияқты көпке ортақ, ерекше өлеңше бастауымен келеді. Кейде «ерте 

күнде үш ағайынды жігіт болыпты» деген сөздер ертегінің басын бастайды. 

Осылайша ертегінің алдында үнемі айтылып отыратын дағдылы сөздер әңгіменің 

жолын ашады, жөнін аңғартады. Айтылатын өзге әңгіме емес, ертегі, оның өзге 

сөзден бөлек, өзіне тән айшығы, өрнегі бар. Тыңдаушы соны аңғарсын да, есітер 

әңгіменің ерекшелігіне бейімделе берсін демек. 

Қазақ ертегісі – есте жоқ ескі замандардан бастап, беріге шейін болған талай 

ұзақ дәуірлердің кезеңдерінде туған, өсіп, көбейіп келген мол дүние. Онда сонау 

арғы Үйсін, Қаңлы руларының кезінен санап, Қыпшақ елдігінен, монғолдар 

жорығының тұсынан айтылып келген көне әңгімелері көп. Қазақ  атты ел 

құралмастан бұрын, мұсылманшылық кірместен бұрын ескі руларға түгел ортақ 

болған ертегілер бар. Дүние тану, дінге нану шамасы шаманизм, буддизм бағытында 

болған немесе ескі иран, үнді діндерінің әсерінде болған кездерде шыққан ертегілер 

де бар тәрізді. Одан бері де араб- иран мәдениетінің дін арқылы, кітап арқылы тарап 

сіңген мол топтары тағы бар [2, 4б]. Бертінде қазақ халқы қалыптанып, қазақ 

халықтары құралғаннан бастап тіл жекеленіп, шаруашылық, салт- саналық, 

қоғамдық өзгешелігі айқындалған сайын осы жаңа ел ортасында бұрынғы ескі 

әңгіменің қайсысы қалса да тыңнан қорытылып, жаңғырып, қайта туғандай болып 

әңгімеленетін болған. Сол сапарларда жөңкіліп өтіп жатқан елдер  талай халықтар 

ертегілерін ерселі – қарсылы араластыра тастаған. Алыс Шығыс, Алыс Батыс, 

Жақын Шығыс, Орта Азия, Монғол, Тибет – осылардың бәрінің ертегілері кездесіп 

араласып, көп туысып, көп өзгерісіп, қызық құбылыстарға ұшыраған болу керек. 

Соңғы ғасырларда қазақ халқының ең көп араласқан елі, халық пен халық болып ең 

көп қатысқан елі орыс халқы болғандықтан, қазақ ертегісіне орыс ертегілерінен 
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ауысып келген әсерлері де көп. Оны біз әсіресе, хайуанат жайындағы ертегілерден 

көп кездестіреміз. Міне, осындай іргесі кең, саласы көп қорлардан құралып, қазақ 

халқының аузында сақталып қалған, өзінше өңделген, өзгертілген, өз тәні болған 

ертегілер қазақ фольклорындағы ұшан-теңіз үлкен қазына болмақ. Анығында, 

ертегіден бай фольклор жоқ. Бірақ осы байлықтың ғылым жолымен жиналып, 

зерттелуі аса кенже болып келеді. Қазақ ертегісіне көңіл бөлген кісілердің саны 

бірқатар. Бірақ бұлардың бәрі де зерттеу, тексеру жұмысын аз жасап, көбінше 

естіген ертегілерін жинаумен болған. Әрине, деректер жиналып болмай, ғылымдық 

байлау, қортынды жасау мүмкін емес. Әуелі ертегілердің ауызда жүрген барлық мол 

байлығын жазып алып, жинап, жарыққа шығарудың өзі де ғылым жолындағы үлкен 

еңбек. 

Қазақ ертегілерінің ел арасында жиналып, хатқа түсуі, баспа жүзіне шығуы 

XlX ғасырдың екінші жартысынан басталады деуге болады. Алғашқы жүз жылда, 

негізінен, Қазақстанға Ресейден келген адамдардың кейбірі қазақ жұртының тұрмыс-

салты, әдет-ғұрпы туралы деректер жинап, солардың қатарында фольклор жайында 

жалпылама мәліметтер жариялап жүрді. Етегілердің көбірек жиналып, жарық көрген 

тұсы яғни XlX ғасырдың екінші жартысы. Бұл кезеңде қазақ ертегілерін ғылыми 

мақсатта жариялаған жинақтар да болды. Әсіресе, В.Радлов, И.Березин, 

Ы.Алтынсарин, Я.Лютш, Г.Потанин, М.Миропиев, А.Васильев, А.Алекторов, 

Ә.Диваев жинақтарында ертегілердің көптеген мәтіндері жарық көріп, олар туралы 

азды-көпті ғылыми пікір айтылды. Аталған жинаушы-жариялаушылардың ғалымдық 

деңгейі, ғылыми түсінігі әр түрлі болғандықтан ертегілер мәтіндері әр түрлі көзқарас 

тұрғысынан бағаланды. Соған қарамастан біраз ертегілер жарық көрді, ғылыми 

айналымға енді. Соның арқасында қазақ ертегілері бұл ретте Шоқан Уәлиханов, Г.Н. 

Потанин, В.В.Радлов, Ә.Диваевтың басқа да бірнеше адамдардың айрықша еңбектері 

кең масштабты ғылыми зерттеулеріне ілікті. А.Е.Алекторов, А.Васильев, 

Н.Пантусов, Бейбіт Дауылбаев, Ташмұхамбет Сейфуллин, О.Әлжанов, Жағыпар 

Айманов, Б.Досымбеков, М.Ибрагимов, т.б. осы аталған адамдар сол кезде 

Орынборда, Омбыда, Казанда, Астарахань мен Ташкентте шығатын газет-журналдар 

бетінде қазақ ертегілерін үнемі жарялап отырады. Бұлардың жинаған еңбектері 

өткен ғасырдың жетпісінші жылдарынан бастап, «Дала уалаяты» газетінде, «Торғай 

облыстық ведомосында», «Ақмола облыстық ведомосында», «Орынбор газетінде», 

«Орынбор губерниялық ведомосында», «Астрахань газетінде» т.б үзбей басылып 

тұрады. Қазақ ауыз әдебиетінің, соның ішінде ертегілердің көптеген үлгілері,  

әсіресе, Омбы мен Орынборда шығатын газеттерде молырақ жарияланады. 

Жоғарыда аталған ғалымдардың ішінен қазақ ертегілерін жинап бастауда 

айтарлықтай еңбек еткендер – А.Алекторов, Н.Пантусов, А.Васильев, Б.Дауылбаев, 

М.Досымбековтар. Бұлар ел арасынан жиналған дүниелерін төрт-бес газетке 

бастырып отырған және жеке жинақ етіп те шығарған. Мысалы, Алекторовтың 

жинаған ертегілері Омбы, Астрахань, Орынбор газеттерінде үнемі жарияланып 

келген және ол бір ертегіні бір ғана жерде бастыратын болған. Кейіннен ол өзі 

жинаған ертегілерін кітап етіп 1898 жылы «Киргизская хрестоматия» деген атпен екі 

тілде Орынборда шығарған. 

Қазақ ауыз әдебиетінің үлгілерін ел арасына жинау ісіне белсене араласқан 

және бұл жөнінде асқан ұқыптылық жасаған адамдардың бірі Н.Пантусов болды. Ол 

жетпісінші жылдардан бастап қазақ елінің көп жерлерін аралайды, қазақ тілін 

үйренеді және жүрген жерінде ауыз әдебиеті нұсқаларын жазып алып отырады, 

жинаған еңбектерін орыс тіліне аударады. Оның еңбектері, көбінесе, «Дала уалаяты» 
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газетінде (орысша аты «Киргиская степная газета) екі тілде үзбей жарияланып 

тұрады. Кейіннен ол «Қазақ – қырғыз тілін үйренушілерге көмекші материялдар» 

және «Қазақ халық әдебиетінің үлгілері» деген атпен  1899-1909 жылдар арасында 

(әрпі орысша, сөзі қазақша) жеті жинақ шығарады. Олар Қазан қаласында басылады. 

Бұл жинақтарға қазақ ертегілерінен көп еңбектер енеді. 

Қазақ ауылдарын көп аралаған, ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, баспа жүзіне 

шығаруда бірсыпыра еңбек сіңірген адамның бірі – А.Васильев. Оның жинаған 

дүниелері «Дала уалаяты» газеті мен «Торғай облыстық ведомосында» екі тілде 

үзбей басылып тұрады және «Қазақ ауыз әдебиетінің үлгілері» деген атпен 1897 

жылы «Торғай облыстық ведомосының» елу шақты нөмірінде көптеген ертегілер 

басылады. Васильев жинаған «Үлгілер» 1898 жылы Орынборда (сөзі қазақша, әрпі 

орысша) жеке кітапша болып шығады. 1900 жылы «Дала уалаяты» газетінде 

«Бозжігіт», 1901 жылы «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жарияланады. Бұл екеуін де 

жинап, газетке бастырған А.Васильев болды. 

Қазақ ертегілерін жинау, баспа жүзіне шығару жөнінде кеңестік дәуірден 

бірсыпыра жұмыстар істеледі. Егер Қазан көтерілісіне дейін бұл істі жеке адамдар 

ғана жүргізсе, кеңестік дәуірде оған ғылыми-зерттеу мекемелері қатысады, мемлекет 

тарапынан қаржы бөлінеді. Мұнымен қатар, кеңестік дәуірде қазақ ертегілері орыс 

тіліне аударылып бірнеше рет жеке жинақ болып шықты. Бұл жөнінде қазақстандық 

жазушы Л.В.Макеев пен профессор В.М.Сидельниковтың еңбектерін айрықша 

айтуға болады. 

Қазан көтерілісіне дейін қазақ ертегілерін ел арасынан жинап алушылар болса 

да, оны ғылыми тұрғыдан баяндайтын үлкенді-кішілі еңбектер болмады. Бұл ретте 

Потанин, Васильев, Диваев, Мелиоранский т.б бірен-саран ғана мақалалар жазып, 

пікірлер айтқан. Олар көбінесе қазақ ертегілерін жинау керектігін сөз еткен болатын. 

Қазақ ертегілерін ғылыми тұрғыдан зерттеу ісі кеңестік дәуірде ғана қолға 

алынады. Дегенмен, қазақ ертегілерін зерттеу жолында қате-кемшіліктер де болмай 

қойған жоқ. Мұның ең бастысы ертегілердің барлығын халықтық деп бағалау, 

таптық жігін, қоғамдық сырын ашпау, қай ертегі, қай таптың ой мүддесін 

көрсететіндігін анықтамау негізінде болып келеді. Бұл жөнінде академик М.Әуезов 

еңбегін атауға болады. М.Әуезов қазақ ертегілерінің көркемдік ерекшелігін, тарихи 

даму жолдарын зерттеді, ертегілердің әдебиет тарихынан алатын орнын анықтайды. 

Кейіннен ол қазақ ертегілерін зерттеу ісіне қайта оралады да, «Ертегілер» атты 

ғылыми еңбегін жазды. Онда қазақ ертегілерін жан- жақты алып тексереді, 

мазмұнына қарай тақырыпқа бөлді, көркемдік ерекшеліктерін анықтайды  [3, 107б.]. 

Алғашқы жүз жылда, негізінен, Қазақстанға Ресейден келген адамдардың кейбірі 

қазақ шақта ертегілерді қазақ оқығандары да, ақындары да жинастырып, "Дала 

уалаятының газетінде" жекелеген мәтіндерді жарыққа шығарды. Әсіресе, Мәшhүр 

Жүсіп Көпейұлы ертегілерді арнайы түрде жариялап отырды. Ш.Уәлиханов бастаған 

зерттеу ісін Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Ә.Бөкейхановтар жалғастырды. 

Ертегілерді ғылыми әрі ағартушылық мақсатта жинап, жария ету, зерттеу жұмысы 

ХХ ғасырда  кең жолға қойылды.  

Бұл ғасырдың 40-50 жылдарына дейін ертегілер, көбінесе, оқу-ағарату мәселесі 

тұрғысынан жарияланып, оқулықтарда, жекелеген мақала мен кітаптарда арнайы 

қарастырылды. Осы тұста А.Байтұрсыновтың, Х.Досмұхамедовтың, М.Әуезовтің, 

С.Сейфуллиннің оқулық іспетті жарық көрген кітаптары, С.Мұқановтың, 

Б.Кенжебаевтың, Е.Ысмайыловтардың мақалалары қазақ фольклортануы ертегілер 

жанрына да арнайы көңіл бөлгенін айғақтады.  
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 Сонымен қорыта айтқанда, ертегілердің халық ауыз әдебиетінде 

алатын орны ерекше. Ертегілерді зерттеу бүгінгі күнмен бітетін процесс емес. 

Келешекте ертегілерді зерттеу болашақ жастардың қолында.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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      2.Дүйсенбайұлы Е.  Қазақ ертегілері. – Алматы: Жазушы, 2009. – 320 б. 

      3.Алпысбаев Т. Қазақ халық әдебиеті.  Ертегілер. – Алматы: Жазушы, 
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РОЛЬ ЮРИСПРУДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-
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Аннотация: Құқықтану — бұл жалпы зерттеу объектісі — қоғамның 

мемлекеттік-құқықтық жүйесі бар өзара байланысты заң ғылымдарының 

жиынтығынан тұратын әлеуметтік ғылымның салыстырмалы түрде 

оқшауланған бөлігі. 

Түйінді сөздер: Құқықтану, заң ғылымдары, қазіргі заманғы ғылымдар, 

қоғам, мемлекет және құқық. 

Аннотация: Юриспруденция — это относительно обособленная часть 

обществоведения, состоящая из совокупности взаимосвязанных между собой 

юридических наук, имеющих общий объект изучения — государственно-

правовую систему общества. 

Ключевые слова: юриспруденция, юридические науки, современные 

науки, общество, государство и право. 

Abstract: Jurisprudence is a relatively isolated part of social science, 

consisting of a set of interrelated legal sciences that have a common object of study 

— the state-legal system of society. 

Keywords: jurisprudence, legal sciences, modern sciences, society, state and 

law. 

 

Еще в древности люди интересовались вопросом о праве и о государстве. 

Философы и мыслители Древнего Рима и Древнего Востока относились к этим 

вопросам. Выдвигали свои мысли, свои представления о том, какая роль и 

место права и государства играют в жизни человека и всего общества. Этот 

вопрос их интересовал в первую очередь из-за того, что право, государство, как 

в древних, так и в современных обществах, затрагивает всех нас. 
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Каждый этап развития цивилизации имел свои представления о правах и 

государствах, о роли их в обществе, о социальном назначении. Но в процессе 

развития общества многое изменилось. Это обусловлено эволюцией 

мировосприятия, многими жизненными ориентировками и человеческими 

ценностями.  

Общество как природа существует, развивается в соответствии с 

определенными законами. Законы человеческого развития изучаются в 

философии, истории, этике, социологии, экономике и других общественных 

науках. Общественная наука включает в себя и юридическую науку. Она 

раскрывает закономерности образования, функционирования, развития прав и 

государств, политической и правовой мысли, политической и правовой 

коммуникации. Юридическая наука предназначена для объективного 

отражения исследуемых явлений и для того, чтобы человек обладал знанием 

природы и смысла правового явления. [3]. 

Каковы условия его общения с другими? Нужны разумные условия 

взаимодействия, согласие между этими условиями, нормами, правилами 

взаимодействия. Человек является общественным существом. Это означает, 

что необходимо согласие в правовых вопросах. Тот или иной подход к природе 

человека обусловлен той или иной моделью общественного существования. 

Каковы условия взаимодействия в совместном творчестве? Требуется ли 

согласие на совместное существование? Ответ на этот вопрос - государство 

создано в основном для того, чтобы защитить и удовлетворить нужду человека, 

права и свободы. Некоторые ученые в вопросах определения природы 

отношений между индивидом и государством исходят из понимания, что люди 

- это люди. Основываясь на достижении своего понимания, они сами 

осознанно определяют условия общения и образа жизни. Поэтому они 

осознанно заключают общественное соглашение, чтобы обеспечить взаимную 

безопасность, справедливость. 

    Юридические наука является системой знаний о главных и общей 

закономерности существования, развития прав. Юридические науки исследуют 

социальную сущность права, объясняют сущность права, показывают 

социальное значение права в человеческой жизни. Научные точки зрения, 

выводы, основные группы этой науки занимают свои позиции в системе 

социальной науки. Специфика данной науки, которая позволяет выделить её в 

самостоятельную отрасли общества, заключается в том, что только у неё есть 

главный и основной объект исследования - правовая и государственная 

организация общества, которая является основным и главным объектом ее 

исследования.    

Юридическая наука относится к общественной, т.е. к науке, которая 

изучает общество и его субъекты, структуру, многообразие связей. Они 

отличаются от остальных общественных наук предметом изучения.    

Юриспруденция - система полных достоверных знаний о государстве и 

праве, в основе которых лежит совокупность понятий, законов и категорий, 

отражающих закономерность возникновения и развития данных явлений [1]. 

Юриспруденция как наука характеризуется определенными чертами: 

1) системность научных знаний о праве; 

2) последовательность изложения научных знаний о праве; 

3) всесторонность научных знаний о праве; 
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4) объективность научных знаний о праве; 

5) достоверность научных знаний о праве; 

6) историческая предопределенность научных знаний о праве; 

7) проверяемость научных знаний о праве практикой; 

8) целеориентированность научного знания о праве 

     Объект юридической практики - государство, право, во всех своих 

проявлениях как вид социальных практик. 

Юридическая наука является целым комплексом юридических наук, 

который по особенностям своего предмета может быть разделен на следующие 

разделы: 

1) теоретические и исторические юридические науки (теория государства 

и права, история государства и права, история политических и правовых 

учений и др.). От других юридических наук они отличаются тем, что изучают 

свойства государственно-правовых явлений в целом. 

2) Отраслевые юридические науки (науки государственное 

(конституционное) право, гражданское право, административное право, 

уголовное право и т. п.). Они изучают отдельные области, сферы 

государственно-правовой жизни. 

3) Науки, изучающие систему, полномочия, принципы деятельности 

государственных органов (судоустройство, прокурорский надзор и др.). 

4) Науки, изучающие международное право (науки международное 

публичное право, международное частное право и др.). 

5) Прикладные юридические науки (криминалистика, криминология, 

судебная статистика, судебная психиатрия и др.). Это весьма специфические 

юридические науки. Они наполнены, в основном, специальными 

неюридическими знаниями, которые используются для решения юридических 

вопросов. 

      Сущность юриспруденции обнаруживается в ее функциях – основных 

направлениях воздействия научных знаний на развитие, функционирование, 

структуру государственной организации и правовой системы общества [2]. 

     1. Как и любая наука, юридическая наука обладает познавательной 

гносеологической функцией, которая направлена на определение природы 

предмета научной познавательной деятельности, используя набор приемов, 

методов и способов получения истинного знания. 

    2. Юриспруденция осуществляет констатирующее онтологическое 

действие, направленное на установление наличия наличного государства, 

права, отдельных государственных институтов, форм, структур, способных 

влиять на жизнь человека. 

    3. В функции прогнозирования юридической науки раскрывается его 

роль, способность определять будущее в развитии государственного и 

правового законодательства, предвидеть перспективы в этой области жизни.  

    4. Функция эвристической функции свидетельствует о возможности 

юридической науки познать и открыть новую закономерность развития 

объектов исследования новыми свойствами и характеристиками изучаемого 

материала. 

    5. Как система науки, юриспруденция осуществляет методологию, так 

как она оперирует системами категорий, понятий, которые взаимодействуют с 



 13  

 

другими системами знаний и внутри дисциплинарными методологическими 

задачами, в частности общетеоретическими категориями и понятиями. 

   6. В практической прикладной функции юридической науки 

проявляется важность и значение последнего в практической и прикладной 

деятельности субъектов государственной власти, их способность 

взаимодействия с общественными институтами и народом, в поиске путей 

развития прогресса. 

     В юридической науке учитывается «внешний» фактор влияния, с 

другой стороны, сосредоточено внимание на отношении относительной 

автономности государственной и правовой жизни к воздействию 

экономических, социально-политических и т.д. факторов. Она позволяет 

получить достоверное знание о конкретном объекте - государственной и 

правовой жизни общества [4]. 

     Обнаруженные связи объектов общего гуманитарного, социально-

экономического и иных научных дисциплин, и юридической науки создают 

предпосылки к выводу фундаментального уровня знаний в философии, 

социальной науке и так далее. Юриспруденция в отношении названных и 

других наук - специализированная область знаний о объекте, сравнительно 

самостоятельная и автономная в системе взаимосвязей и противоречий. Она 

познает специфические закономерности и отдельные стороны государственно-

правовой жизни.   

Юридическая наука, являясь автономной наукой, закладывает основу 

специальных знания принципами и категориями отдельных философских 

систем, исходными знаниями, конкретизирующими этот конкретный научный 

процесс. Одновременно юридическая наука предоставляет философии более 

высокий уровень научного обобщения, особенно в сфере разработки 

идеальных образцов, форм и механизма. Особые знания философии являются 

эмпирическими материалами, которые возвращаются к конкретной науке уже в 

рамках философского понимания. Таким образом, философия в области 

юридической науки - фундаментальная наука. Конечно, объекты первого и 

второго конечно не сопоставимы по масштабу и единичности. 

Особенности юридической науки состоят в том, что она является: 

 Во-первых, общественно-гуманитарной наукой, предмет которой 

составляют общественные явления — право и государство. Этим она 

отличается от ряда других наук (естественных, технических). 

Во-вторых, политико-юридической наукой, изучающей такие 

общественные явления, которые непосредственно относятся к области права, 

политики, властной деятельности государства. Этим она отличается от других 

общественных наук, непосредственно не изучающих правовые явления.  

В-третьих, общетеоретической наукой, изучающей основные и общие 

закономерности и общие черты функционирования и развития права. 

В-четвертых, наукой философского (методологического) характера. 

Освещая общие закономерности функционирования и развития правовых 

явлений, она конкретизирует положения философии в области права, 

разрабатывает методы (т. е. способы) изучения правовых явлений. 

Юридическая наука как социально-гуманитарная наука, наука о человеке 

в его общественных отношениях взаимодействует с другими общественными 
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науками: философией, историей, экономическими науками, социологией, 

психологией, культурологией, политологией и др. 

Юридическая наука тесно взаимосвязана с философией — наукой о 

всеобщих законах развития природы, общества и мышления. 

В соответствии с положениями, разработанными философией общества, 

юридические науки рассматривают наиболее общее положение о 

функционировании и развитии таких общественных явлений как право, 

государство и правосудие. 

Юридическая наука всегда тесно связана и взаимодействует с наукой об 

обществе — социологией. Термин «социология» был введен в научный оборот 

французским философом Огюстом Контом (его называют отцом социологии) в 

работе «Курс позитивной философии» (1842).  

Юридическая наука тесно взаимодействует с психологией (от греч. 

psyche — «душа», logos — «учение, наука») — наукой о закономерностях 

развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности. 

Человеческая психика, сущностной характеристикой которой является 

сознание, является порождением и функцией биологических и социальных 

процессов. Сознание индивидуального субъекта имеет свою системную и 

смысловую организацию, придающую различным проявлениям психики 

(познавательным, мотивационно-аффективным, операциональным, 

личностным) определенные свойства. Психология выявляет характер 

соответствия действительных мотивов, установок, ориентаций личности 

сложившимся у нее представлениям о них. 

Юридическая наука взаимодействует также и с культурологией — наукой 

о сущности, закономерностях существования и развития, человеческом 

значении и способах постижения культуры. Культура — это все то ценное, что 

создано человечеством. Первичной ценностью является человек (его права и 

свободы), развитие его личности. Поэтому степень развития культуры 

определяется ее отношением к свободе и достоинству человека и 

возможностям, предоставляемым ею для творческой самореализации человека 

как личности. Культура есть реализация человеческого творчества и свободы, 

отсюда — многообразие культур и форм культурного развития [5]. 

Особое значение имеет вопрос о взаимодействии теории права с 

политологией — наукой о политике, политической системе общества. 

Современная политическая наука тесно переплетается с теорией права. И 

политология, и теория права изучают государство. Но государство они изучают 

по-разному. Предметом политической науки американские ученые считают 

политическую систему общества (совокупность государства, партий, 

общественных организаций), а европейские политологи, в частности 

французские ученые, считают, что предметом политической науки являются 

отношения людей по поводу власти в обществе: изучение власти в различных 

сферах; анализ отношений людей по поводу власти не только в государстве, но 

и в других социальных образованиях. 

Таким образом, юридическая наука — это социально-гуманитарная наука, 

которая отличается от других социально-гуманитарных наук тем, что она 

изучает, как взаимодействует право (как социальное явление) с другими 

социальными явлениями и обращено к личности как высшей социальной 

ценности. 
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Аннотация 

 Автор затрагивает тему об обратной введении смертной казни в уголовное 

право РК. Приводятся немало примеров и аргументов на сторону обратного 

введения. Сравниваются как и статистика разных стран, так и общее состояние и 

позиция в мире. В конце приводятся авторские предложения по поводу смертной 

казни в целом. 

Аннотация 

 Автор Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасына өлім жазасын 

кері енгізу тақырыбын қозғайды. Кері енгізудің пайдасына көптеген мысалдар мен 

дәлелдер келтірілген. Әр түрлі елдердің статистикасы да, жалпы жағдайы мен 

әлемдегі орны да салыстырылады. Соңында жалпы өлім жазасына қатысты автордың 

ұсыныстары беріледі. 

Annotation 

 The author writes on the topic of the bringing back of the death penalty in the 

criminal law of the Republic of Kazakhstan. Many examples and arguments are given in 

favor of the insertion. Both the statistics of different countries are compared, as well as the 

general condition and position in the world. At the end, the author's proposals on the death 

penalty in general are given. 

 Кілт сөздер: қылмыстық құқық, жаза, өлім жазасы, қылмыс, бап, ұсыныс. 

 Ключевые слова: уголовное право, наказание, смертная казнь,преступление, 

статья, предложения.  

 Key words: criminal law, punishment, the death penalty, crime, article, offer.   
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At the beginning of this article I will share with you one really simultaneously harsh 

and paradoxical story. Zaure had raised real man, warrior, patriot of his country. His name 

was Batyr. He had several businesses in environmental theme like waste processing plants, 

landscaping or in other words planting of greenery over his country that placed on 9th place 

from worldwide territory statistics. Also, he founded plethora school and colleges for 

juveniles who seek knowledge in his great country. His mother was really proud of him 

and all habitats of that country knew him as real man who had understood his real mission 

when he was alive. Alive? Yes,  he ,unfortunately, was murdered by his enemy. As the 

result, murders name was Kairat and after all that criminal investigation he just was 

prisoned for 35 years. Zaure(his mother) has not satisfied for judge’s decision till this day. 

And the worst part is- she started to doubting in her countries law system. She thought that 

,especially, criminal law system is not totally tolerated and not really shows the principal 

of justice. And she wore this burden till that day when suddenly everything has changed… 

 With this story I want to begin my article and with this story I will end it. But, 

before this, let me explain you some basic things like the death penalty, humanism and a 

little history of the death penalty. Let us start from definitions.  

The death penalty- type of punishment that ends up with taking life of a person.  

Humanism- is a philosophical stance that emphasizes the individual and social 

potential and agency of human beings. It considers human beings as the starting point for 

serious moral and philosophical inquiry. 

The death penalty has really huge historical background. Furthermore, it takes its 

start from early living circumstance like primats and so on. Then, in ,approxiamately, 

eighteenth’s century B.C. Hammurapi- the ruler of Babylon codified that type of 

punishment for 25 different crimes. After that, there were a plethora of tiranism aspects 

that consisted inquisitions, gueletina, shooting directly to head, boiling to death, crushing 

and etc. Todays execution is a quite light versions of that tyranny ages. There are execution 

by chemical way, shooting.   

          As you saw and are thinking about my topic that was chosen by me, you may realize 

what is the main goal ot what is the main purpose of this article. No doubt, that would be 

pertinent question. However, it does not mean that I do not have  questions for todays 

criminal law of independent Kazakhstan. Let me begin with some examples from another 

countries… 

From there, I want to share with you a little piece of article of an author Sabitov T.R. 

“принципы уголовного права стран дальнего востока: сравнительно-правовой 

анализа примере КНР, Японии и КНДР”. “В китайском уголовном законе 

специально не выделена  норма о гуманизме, хотя на самом деле гуманистические 

идеи свойственны многим положениям УК КНР. Например, согласно ст. 2 данного 

УК, он «имеет задачей, применяя наказание, вести борьбу со всеми преступлениями 

с целью защиты… прав личности, демократических и других прав граждан». О 

проявлении принципа гуманизма свидетельствуют также: возможность назначения 

более мягкого наказания, наказания ниже низшего предела либо освобождения от 

него глухонемых или слепых (ст. 19); запрет на применение смертной казни к лицам, 

не достигшим к моменту совершения преступления полных восемнадцати лет, и 

женщинам, находящимся ко времени судебного разбирательства в состоянии 

беременности (ст. 49); требование о сохранении необходимого прожиточного 

минимума для лица, совершившего преступление, и членов семьи, находящихся у 
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него на иждивении, при конфискации имущества (ст. 59) и т.д.” [1]- that means almos 

in China’s principals of criminal law there is humanism. Nevertheless, China is on the first 

place as the the country that used the most death penalty. 

With other example we will stay in Singapore. Despite of the fact that humanism 

exist in principals of criminal law as that country have been taking part as member in 

United Nations, more than 400 people were executed in Singapore, usually for drug 

dealing and murder, between 1991 and 2004. Such stringent laws make Singapore's crime 

rate one of the lowest in the world, with a homicide rate of 0.16 per 100,000 people. For 

adding, we all know that Singapore is one of those countries that has developed, modern 

economy system, one of the richest country with extravagant tourism politics, but they are 

keeping that type of punishment nonetheless.  

The last country that I want to say about is the country whose president was one of 

the former of United Nations and nowadays considering as the most democratical and 

human rights-emphasised country- USA. It is legalized by federal law and the law of the 

US armed forces. In 2020, 17 people were executed in the United States: 10 of them at the 

federal level, 3 in Texas, 1 each in Alabama, Georgia, Missouri and Tennessee. As of 

October 1, 2020, there are 2,553 people on death row, some of whom have been there for 

decades awaiting execution. [2] 

See? Most of the leading countries have been experiencing death penalty, though 

they made excellent living conditions for their habitats. And there will form a strange 

question. Whats wrong with criminal law of Kazakhstan, more precisely with humanism 

and the death penalty. Let me give my own point of view. In my eyes, as the fact before the 

principal of humanism there is a principal of JUSTICE. Yes. I emphasise that part a lot, 

because ,firstly, I think justice is higher than humanism. Secondly, I strongly believe that 

my topic is definitely connected with the overall conditions that government did, is doing 

and will do at the future. 

Let me start with my first argument. And before I start, let me say that for me 

recidive murder is the number one crime for the death penalty. Since human life is the 

most protected and most valuable source for Kazakhstan and as the first article of 

Constitution of Kazakhstan says-“The Republic of Kazakhstan asserts itself as a 

democratic, secular, legal and social state, the highest values of which are a person, his life, 

rights and freedoms.”-this proves my words. Justice- is grandpa of humanism and despite 

all of that arguing I think so. If human life is the most valuable thing then why assassins 

live after they have murdered somebody. Is that right if we just keep them as prisoners and 

all that probation job? Where is the principal of Justice? According to the statistics of 

murder in Kazakhstan the numbers have been constantly fluctuating from 2017 

approxiamately at 1000 people. I do not see any kind of result from probations. The worst 

thing is in 2018 the amount of murder was about 2000 people. That was my first words and 

argument that I picked up from bottom of my heart.  

   The second thing is about deep connection of all fields and sources of Kazakhstan. 

By that, I mean the proportion between good living conditions and level of crime at all. Let 

me tell a little bit about the average salary in Kazakhstan and comparings with other 

countries. It is confirmed that in 2021 the average salary was only 243,700 tenges per 

month which 8x time less than USA’s average salary which was 4.448.5 dollars per month, 

2x time less than China’s average salary which was 5995 yuans per month and 7x time less 

than the average salary of Singapore which was 5412 dollars per month. The interesting 
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moment will come when you will realize that those countries have never refused the death 

penalty. But, the Kazakhstan which placed at 35th place in the worldwide economy 

statistics that took part 64 countries, officially abolished the death penalty on December 

2021. To be honest, I do not see any “logical chain”So, to recapitulate my thoughts for 

that, the well-being, good conditions, high level of development of personal qualities of 

habitats and top education will only reduce the amount of murder and crime at all. And, in 

my eyes, the only time when government supposed to totally abolish the death penalty is 

when the overall position of Kazakhstan will be near to Germany, Norway, Switzerland or 

at least Singapore. I assume that this decision of Parliament of Kazakhstan is too early for 

us as the country. 

I want to go on with my last thought and embrace them. After reading my second 

argument there will appear the question of type “What can we do or what should do the 

government?”. Let me answer for that question. I deeply accept the opinion that the most 

crucial and hardest lock of the low condition of living is- corruption. As you know, 

Kazakhstan has one of the top places in corruption worldwide that sinks and infiltrate even 

to the lowest fields of country. So, as the phrase ”criticize- suggest” let me propose my 

own opinion for that. I definitely think that ,after the murder, the second most dangerous 

crime is corruption and the punishment must be the death penalty as well as in China. By 

the way, over 16,000 people were executed in China in 2015 for crimes of corruption, 

according to special services. By saying, Singapore is in 4th place at Corruption 

Perceptions Index 2021. 

The other one that in my eyes is one of the most rude, unpardonable, unforgivable 

crime is the treason. I think, it is the lowest level of patriotism as our constitution obliges 

to be patriot.  

The problem of criminal recidivism is red flag as well, nowadays. I think, repetitious 

murder, treason and corruption is the ones that must be punished by the death penalty, but 

somehow Parliament of Kazakhstan, despite of it, totally abolished the death penalty from 

criminal law of Kazakhstan. In my eys, there are a lot of works and jobs that must be done 

as the level of quality of leaving and aside of it I think it is too early to erase that type of 

punishment yet. 

A few words about corruption. It should be understood that the fight against 

corruption is not limited to the facts of bribery among officials, civil servants, and the 

creation of a new body to counter it.This “war” requires drastic measures and changes in 

various spheres of the state’s life, from teaching a child in kindergarten the principles of 

“zero tolerance” to corruption to developing and implementing an effective legislative 

framework. Of course, the readiness of the country’s top officials to counteract corruption 

and start this “battle”, primarily from their environment, will play a big role in this entire 

system. Corruption has become a truly global problem, from which no country is immune. 

The problem of corruption negatively affects people, communities and entire countries; 

undermines democratic processes, exacerbates injustice and increases poverty; reduces the 

efficiency of the delivery of basic public services, raises the cost of doing business, and 

reduces investment in development. Thus, corruption negatively affects all three 

dimensions of sustainable development: economic, social and environmental. What 

threatens for corruption in Kazakhstan? 

For a bribe, a tougher punishment: if the bribe is on a large scale - from 7 to 12 years, 

on an especially large scale - from 10 to 15 years. Abuse of authority is punished more 
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leniently. If it is without aggravating circumstances - up to 2 years in prison. In severe 

cases, the maximum penalty is 7 years. [3] 

Article 367. Giving a bribe 

      1. Giving a bribe to a person authorized to perform state functions, or a person 

equated to him, or a person holding a responsible state position, or an official, as well as an 

official of a foreign state or an international organization personally or through an 

intermediary - 

      shall be punishable by a fine in the amount of twenty to thirty times the amount 

of the bribe, or imprisonment for up to five years, with or without confiscation of property, 

with lifelong deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain 

activities. 

Article 366. Receiving a bribe 

      1. Receipt by a person authorized to perform state functions, or a person equated 

to him, or a person holding a responsible state position, or an official, as well as an official 

of a foreign state or an international organization, personally or through an intermediary, a 

bribe in the form of money, securities, other property, property rights or property benefits 

for himself or other persons for actions (inaction) in favor of the briber or persons 

represented by him, if such actions (inaction) are within the official powers of this person, 

or he, by virtue of his official position, can contribute to such actions (inaction), as well as 

for general patronage or connivance[4] 

Few addings from one article about the death penalty that provides plethora 

advantages of it: 

1. A sentence of life in prison is disproportionate to the capital crime. 

2. The death penalty can provide a deterrent against violent crime. 

3. It doesn’t need to be carried out with brutality. 

4. It eliminates the possibility of an escape and future victims.[5] 

To sum it up, generally I do not mind if the government will abolish the death 

penalty from the punishment system in may be 2050, but now I strongly believe that only 

with high living standard and with legitimazing corruption as the most serious crimes that 

deserve the death penalty,firstly, we have to increase the quality of living, quality of 

education and mindset. 
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ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ БИЛІКТІҢ ХАЛЫҚПЕН АРАҚАТЫНАСЫ 
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Аннотация 

Бұл мақалада жергілікті атқарушы биліктің өз өкілеттіктерін жүзеге асыру 

барысында халықпен арақатынасының дұрыс жолға қойылу аспектілері сипатталған 

және Польша елнің осы бағыттағы оң тәжірибесі туралы айтылған. 

В данной статье описываются аспекты надлежащего построения 

взаимоотношений между местной исполнительной властью и народом при 

осуществлении ею своих полномочий, а также рассказывается о положительном 

опыте Польши в этой сфере. 

This article describes aspects of the proper building of relationships between the 

local executive power and the people in the exercise of its powers, and also tells about the 

positive experience of Poland in this area. 

Түйін сөздер: жергілікті мемлекеттік басқару, халық, өзін-өзі басқару, әкім. 

Ключевые слова: местное самоуправление, население, самоуправление, 

аким. 

Key words: local self-government, population, self-government, akim 

 

Қандай елде болмасын, басқару – мемлекеттік басқару және жергілікті 

басқару болып екі деңгейге бөлінеді. Азаматтық қоғамның қалыптасуы мен 

демократияның жетілуі билік құзыретін кеңейтумен тікелей байланысты. Сондықтан 

мемлекеттік басқаруға азаматтардың қатысуын кеңейту және мемлекеттік 

органдардың халық алдындағы жауапкершілігін арттыру бүгінгі күннің маңызды 

мәселесі. Еліміздің қазіргі таңдағы дамуы мемлекеттік билікті 

орталықсыздандыруды, яғни орталықтан жергілікті деңгейді қолдауды қажет етеді. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында жергілікті мемлекеттік 

басқаруды тиісті аумақтағы істің жан-күйіне жауапты жергілікті өкілді және 

атқарушы органдар жүзеге асырады деп көрсетілген[1]. Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару – заңда және Қазақстан 

Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленген құзыреті шегінде 

тиісті аумақта мемлекеттік саясатты жүргізу, оны дамыту мақсатында жоғарыда 

аталғандай жергілікті өкілді органдар мен жергілікті атқарушы органдар жүзеге 

асыратын, сондай ақ олардың тиісті аумақтағы істің жан күйіне жауапты болып 

табылатын қызметі. Ол мемлекеттің құрамдас бір бөлігі болып табылады және 

Республика үшін біртұтас мемлекеттік қызмет принциптерін басшылыққа алады. 

Демек, жергілікті мемлекеттік басқару мемлекеттік биліктің туындысы.Жергілікті 

атқарушы орган дегеніміз – (әкімшіліктер)яғни,Қазақстан Республикасының 

атқарушы органдарының бірыңғай жүйесіне кіреді, тиісті аумақтың мүддесі мен 

даму қажеттілігін ұштастыра отырып, атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік 

саясатын жүргізуді қамтамасыз етеді.Ал жергілікті өкілді орган дегеніміз – 

мәслихаттар тиісті әкімшілік аумақтық бөліністегі халықтың еркін білдіреді және 

жалпы мемлекеттік мүдделерді ескере отырып оны іске асыруға қажетті шараларды 
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белгілейді, олардың жүзеге асырылуын бақылайды. Жалпы жергілікті өкілді 

органдардың бір ерекшелігі олардың Конституцияға және заңдарға сәйкестікте 

жұмыс істеуі болып табылады. Ал жергілікті атқарушы органдар өзінің қызметін тек 

Конституция мен заңдардың негізінде ғана емес, сонымен қатар Президенттің, 

Үкіметтің және жоғары тұрған атқарушы органдардың актілерін орындау жолында 

жүзеге асырады. Барлық жергілікті мемлекеттік басқару органдары үшін ортақ тағы 

бір ерекшелікті атап өткенді жөн деп санаймын, олар өз-өздеріне құзырет белгілей 

алмайды. Конституцияда аталғандай, мәслихаттар мен жергілікті атқарушы 

органдардың құзыретін, олардың ұйымдық және қызмет тәртібін заң белгілейді. 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 

басқару туралы» Заң 2001 жылы 23 қаңтарда қабылданды.Заңда жергілікті 

мемлекеттік басқару туралы заңдар Қазақстан Республикасының Конституциясына 

негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 

құқықтық актілерінен тұрады делінеді. Шын мәнінде Қазақстан Республикасының 

жергілікті мемлекеттік басқару туралы Заң Конституцияға негізделеді және 

сәйкестендіріледі. Сонымен қатар аталмыш заң жергілікті мемлекеттік басқару 

туралы негізгі арнайы заң болып табылады. Арнайы болып табылатын себебі, ол 

жергілікті мемлекеттік басқаруға арнайы шығарылған, өзге мұндай заң жоқ десемде 

артық айтпаймын. Дегенмен бұл осы заңды өзгертіп, толықтыратын басқа заңдар 

қабылданбайды деген сөз емес. Жалпы қазіргі таңда заман талабына сай 

толықтырулар немесе өзгертулер енгізіліп жатыр [2]. 

Жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару ұғымдарының 

арақатынасына байланысты мәселені қарастыру керек. Түрлі елдердің 

практикасында бірнеше жергілікті басқару үлгілері бар. Солардың біріне 

тоқталайық: Жергілікті өзін-өзі басқарудың польшалық моделі, біздің еліміздің 

моделіне ең ұқсасы болып табылады. Әсіресе Қазақстанның ірі қалаларындағы 

жергілікті өзін-өзі басқарудың моделі Польшаның ірі қалаларындағы өзін-өзі 

басқару моделіне өте ұқсас. Алайда Қазақстандағы жағдайға қарағанда жергілікті 

өзін-өзі басқару үшін жеке аймақтық бюджетті тағайындау оңтайлы шешім еместігі 

белгілі. Қазіргі уақытта Польшаның аумақтық бөлінісінде үш деңгейдегі басқару 

қолданылады: гминалар (кенттер/ауылдар),повят (аудан), воеводство (облыс). 

Мұндай аумақтық бөлініс белгілі бір дәрежеде Қазақстанның қолданыстағы 

әкімшілік аумақтық құрылымына ұқсас. Польшада халықтың жергілікті өзін-өзі 

басқаруға қатысуының әртүрлі формалары бар: Референдум, қазіргі кезде 

гминалардың өкілеттігі кеңейтілген, сол себепті муниципалды құрылымдар ақшаны 

қайда жұмсайтындықтарын өздері шешеді. Мұндағы басты бақылаушы- 

сайлаушылар. Егер гмина кеңесі бюджеттің орындалуымен келіспесе, ол атқарушы 

билік басшысын орнынан алу бойынша референдум ұйымдастыра алады. Бірақ 

мұндай шешім қабылдануы үшін референдумда халықтың кем дегенде үштен бір 

бөлігі қатысып, оның жартысы басшыны орнынан алып тастауға дауыс беруі керек 

[3]. Жалпы еліміздегі жағдайға оралар болсам жүргізіліп жатқан реформалық іс-

шараларға қарамастан ауылдық округ,қала және ауыл деңгейіндегі жергілікті өзін-

өзі басқару жүйесі тиісті деңгейде өрістей алмауда. Азаматтар өз әкімдерімен 

бірлескен іс-қимылға баруға жергілікті қауымдастықтың жиналыстары мен 

жиындарына қатысуға қызығушылық білдірмеуде. Тұрғындардың жергілікті өзін-өзі 

басқару жұмыстарына белсенді қатысуына кедергі келтіретін себептер: жергілікті 

маңызы бар мәселелерді талқылаудағы өздерінің рөлі туралы білімдерінің 

жетіспеушілігі, қабылданатын шешімдерге әсер ете алатын нақты мүмкіндіктеріне 
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сенбеуі, дайын істерге дәмелену әдеті, ортақ істерге немқұрайлылық, әкімдердің 

белсенді қарым-қатынасқа қызығушылықтарының төмендігі. Жергілікті өзін-өзі 

басқаруды дамыту ісі дегеніміз тек заңнамалық базаны өзгерту немесе толықтыру 

ғана емес, сондай ақ жергілікті қоғамдастықтың азаматтық белсенділігінің 

айтарлықтай жандануы деп білеміз. Сондай ақ жергілікті қоғамдастықтың және 

олармен бірігіп жұмыс жүргізетін ауыл әкімдері аппараттары мамандарының 

жиналыстары үшін семинарлар өткізу тәжірибесі халық белсенділігінің аса төмен 

дәрежеде екенін аңғартады. Немқұрайлылық қолданыстағы азаматтық 

институттардың жергілікті қоғамдастық жиналыстарының, бюджет қаражатының 

жұмсалуын бақылаудың, жергілікті өзін өзі басқарудың аумақтық кеңестегі 

қызметтерінің нәтижесіздігіне әкеліп соғады. Бүгінгі күні Қазақстанда жергілікті 

өзін-өзі басқаруды тиімді дамытудың алдында кедергілер кездеседі атап айтқанда: 

 маңызды өзгерістер жасауға саяси еріктің жетіспеушілігі; 

 халықтың құқықтық сауаттылығының төмендігі мен 

немқұрайлылығы; 

 жергілікті өзін өзі басқарудың негізін салу үшін керекті 

қаржылық ресурстардың жоқтығы; 

 еліміздің жер аумағының орасан үлкендігі, халық санының 

аздығы және, «әдеттегідей», тұрғындардың тығыз өмір сүретін топтарының 

бір-бірінен едәуір қашықтығы. Олар өзін-өзі басқаратын жергілікті 

қоғамдастықтың негізі бола алар еді. Бұл қазіргі замандағы коммуникация 

мен басқарудың ақпараттық технологиясын жеделдетіп енгізуді талап етеді; 

 жергілікті өзін-өзі басқару органдарының міндеттері мен 

функцияларының жергілікті мемлекеттік басқару органдарына 

«бағыныштылығы»; 

 жергілікті мемлекеттік басқару мен жергілікті өзін-өзі 

басқарудың функциялары мен институционалдық шекараларын нақты 

айырудың болмауы, сондай-ақ, жергілікті маңызы бар мәселелерді нақты 

анықтаудың жоқтығы (орындалуы міндетті және ерікті түрде); 

 кадрлардың жетіспеушілігі; 

 ауылдық жерлердегі өкілдік органдардың жоқтығы; 

 унитарлық мемлекет жағдайындағы жергілікті өзін-өзі 

басқарудың шекаралары мен шектерінің нақты анықталуының болмауы. 

Қазақстанда жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың тұжырымдамасын 

қабылдағаннан кейін және заңнамаға келесі өзгерістер енгізгеннен кейін жеті жыл 

уақыт аралығы өткен болатын. Алғашқы қорытындыларды шығару үшін бұл 

жеткілікті мерзім болып табылады және азаматтар өзі тұратын ауыл мен қаланы 

басқаруға қатыса ма деген сұраққа да жауап алуымызға болады. Бір қарағанға 

ештеңе өзгермеген сияқты. Төменгі басшылықтағы әкімдер өздерінің жоғарғы 

басшыларының кеңесіне үнемі барып тұрады, олардан жазбаша және ауызша 

нұсқаулар алып, өз аумақтарында іске асырады. Жергілікті қоғамдастықтың 

жиналыстары мен жиындарына тұрғындар немқұрайлы, кейде тіпті жақтырмай 

барады, бұрынғыдай қолдарын көтеріп, артық ештеңе айтпауға тырысады, өйткені 

осындай көңілсіз шаралардың созылмауын қалайды. Өкінішке қарай, мынадай 

жағдайда орын алады: «бөтен» әкім жергілікті халықпен байланыс орната алмайды 

немесе әкім болып кездейсоқ, уақытша қызмет атқарамын дейтін немқұрайлы адам 

жұмыс істейді, оны тек қана сөгіс алып қалмасам болғаны деген ойлар мазалайды 

және жалақысы көп басқа жұмысқа жылдамырақ кетуге тырысады [4].Негізінен 
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ауыл әкімі сол аумақтағы тұрғындарды жақсы білетін және де ауылдағы тұрмыс 

тіршілікті жақсартуға тырысатын адам әкім болып сайлануы қажет. Сол себептіде 

елімізде ауыл әкімдерінің тікелей сайлауы 2021 жылы 25 шілдеден бастап өткізіле 

бастады.Ауыл әкімі заңнама тұрғысында жергілікті маңызы бар мәселелердің 

шешімі туралы есеп беруге, жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламасын 

әзірлеп және оны бекітуге ұсынуға қабылданатын шешімдерін түсіндіруге 

міндетті.Қазақстан Республикасының Президенті Қ.-Ж. Тоқаевтың Қазақстан 

халқына жолдауында ұсынған «Күшті Президент, ықпалды Парламент, есеп беретін 

Үкімет» формуласы қоғаммен байланыстың маңызды екенін көрсетіп отыр[5].  

 Бұл формулада халықпен кері байланыстың маңыздылығы айқын көрінеді. 

Азаматтармен кері байланыс арқылы олардың сеніміне ие болу өте қажет. Ол үдеріс 

ауылдық жерден басталса, ол тіптен дұрыс болар еді. Өйткені қоғамдық мәселелерді 

талқылауларда пікірі ескерілмегеннен, шешім қабылдағаннан кейінгі әрекеттердің 

жан-жақты ойластырылмағандығынан азаматтардың бұл үдеріске атсалысуға 

секемденіп, сенімсіздікпен қарауға еті үйреніп кеткендігі жасырын емес. Сондықтан 

тұрғындардың белсенділікке неліктен көп жағдайда құлшыныс танытпай, қалыс 

қалып отыратындығын ұғынған жөн. Сонда ғана ел дамуының жаңа кезеңінің мәні 

мен мазмұнын толыққанды және барабар түсініп, ауыл әкімдерін халықтың тікелей 

сайлауы кезекті науқан ретінде ғана емес, қоғам өміріндегі шын мәніндегі 

тағдыршешті оқиға деп қабылданар еді. Өйткені, бұл Қазақстанда тұңғыш рет кең 

көлемде жүзеге асырылып отырған саяси реформаның жалғасы болып табылады. 

Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер, замандар да-деп 

Мұқағали Мақатаев атамыз айтқандай еліміз, алып мемлекеттерге қарағанда әлі жас, 

сол себепті де мемлекеттік басқаруда кемшіліктер әлі де бар. Дегенмен сол 

кемшіліктерді әрдайым бақылауда ұстап, жөндеуге мүмкіндіктер көп. Сөзімді 

қорытындылай келе жалпы жоғары да атап өткендей Польша елінің мемлекеттік 

басқару модельі елімізге ұқсастығы бар болғандықтан, менің ойымша гминада 

тұратын тұрғындарға берілген өкілеттіктер секілді, біздің елімізде де ауыл/кент 

тұрғындарына да өкілеттіліктер бергенді жөн деп есептеймін. Жалпы Польша елінде 

азаматтарға сауалнама жүргізіліп, әрбір мәселені жергілікті билік органдары, 

жергілікті тұрғындармен талқылайды. Сол сауалнаманы тұрғындар толтырып берген 

соң, алынған корреспонденция талданып шешім шығарылады.Азаматтардың 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарына жүгінуі.Жергілікті билік органдары 

аптасына бір рет азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдау күнін белгілеген.   

Депутаттар өз округтерінде тұрады, сондықтан кез-келген сайлаушының өзіне 

қолайлы уақытта өз ұсыныстарын депутатқа айтуға мүмкіндігі бар. Ғаламторда әрбір 

депутаттың сайты бар, онда депутаттың тұрғылықты жері , телефон номерлері 

көрсетілген ақпарат берілген. Осы атап айтқан ұғымдар секілді елімізде де осындай 

ғаламтор желісіне шағым немесе ұсыныстар жазатын веб-сайт жасау халыққа тиімді 

болары сөзсіз және де ауыл немесе аудан әкімдерінің арнайы апта сайын бір күнді 

халықтың ұсыныстарын және шағымдарын тыңдауға арнайтын болса еліміздің 

жергілікті билігіне жақсы әсерін берер еді. Мемлекет қазынасы негізінен халық 

болғандықтан барынша жергілікті мемлекеттік биліктің дамуына біз болып, сіз 

болып атсалысуымыз қажет. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада қаззіргі таңдағы өзекті мәселе Қазақстанда балаларға 
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Қазіргі әлемдік саясат ғаламдану процесінің қарқынды жүруімен, геосаяси 

ахуалдың күрделенуімен, тарихи-саяси қайшылықтармен, экономикалық 

дағдарыстармен, терроризм мен экстремизмнің кең таралуы сияқты халықаралық 

қауіпсіздікке төнетін  қауіп-қатерлердің көбеюімен ерекшеленіп отыр. Қазақстанның 

ХХІ ғасырдағы тыныс-тіршілігі мен тұрақты дамуы, ұзақ мерзімді мемлекеттік 

стратегияларын жүзеге асыруы осындай проблемаларды үнемі ескеріп отыруды 

талап етеді. Әсіресе, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ерекше маңызға ие. 

Ұлттық мүдделерді жүзеге асырылмаса, ұлттық қауіпсіздік қамтамасыз етілмесе кез-

келген мемлекет жойылып кетері сөзсіз.  

Кибербуллинг – адамды интернетте, әлеуметтік желі мен түрлі 

мессенджерлерде қорқытып, зорлық көрсету. Кибербуллингке кез-келген адам тап 

болуы мүмкін. Бірақ бұл тәсілмен шабуыл жасайтындар негізінен кәмелет жасына 

толмаған мектеп оқушыларын нысанаға алады. Өйткені, қорғансыз балалар 

қорыққанынан өзіне қысым жасалып жатқаны туралы ешкімге айтпайды. Тіпті ата-

анасы мен жақындарына тіс жармай, шабуылшының айтқанынан шықпайды. 

Қазақстанда балаларға зорлық-зомбылық көрсету өршіп тұр. Олар негізінен 

отбасында және мектепте психологиялық қысым көреді екен. БҰҰ Қазақстанда 

зерттеу жүргізген кезде елдегі балалардың 79 пайызы сәби күнінен бастап кемсіту 

мен қорлыққа тап болатынын анықтапты. 

Соңғы жылдары сандық технологиялардың дамуы себепті балаларға қатысты 

зорлық түрлеріне кибербуллинг немесе онлайн қорлау қосылған. Соның кесірінен 

жасөспірімдер ғаламтордағы белгісіз топтардың құрбанына айналып, тіпті 

араларында өз-өзіне қол жұмсайтындары да бар. 

Осыған орай мамандар балаларды кибершабуылдан қорғаудың қазақстандық 

бағдарламасын әзірлеп, бекітуді көздеп отыр. Бұл бағдарламада қандай шаралар 

https://www/
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қамтылады және олар балалар мен жасөспірімдерді кибербуллингтен қалай 

сақтандырады? Төменде бұл сауалдарға жауап береміз. 

Кибербуллинг жасайтындардың арасында педофилдер көп кездеседі. Олар 

балаларды алдап-арбап, желіге жалаңаш түскен видео не суреттерін салуға 

көндіреді. Кейін сол суреттерді жұртқа жария етемін деп қоқан-лоққы жасау арқылы 

кездесуге шақырады не ақша бопсалайды. Ал қысымға шыдамай, шарасыз күйге 

түскендері көп жағдайда өзіне қол салады. Сарапшылардың сөзінше, кибербуллинг 

қазір бүкіл әлемдегі өте өзекті проблемаға айналған. Өкініштісі, Қазақстанда да 

кибербуллингке ұшыраған балалар аз емес. 

Ғаламтордағы қауіп-қатермен күресте ата-ананың рөлі маңызды. Олар 

баланың қауіпсіздігіне ең бірінші кезекте жауапты адамдар болуы тиіс дейді 

мамандар. Сондықтан, ата-аналарға балаларына интернеттегі қауіп туралы айтып, 

мінезіндегі кез-келген өзгерісті бақылау ұсынылды. 

Егер қамқоршылар өз ұл-қыздарының күмәнді желілерге кіріп, қаскөйлердің 

құрбаны болғанын анықтаса, оларға ұрыспай, барынша қолдау көрсеткені жөн. 

Балаға оны түсінетінін жеткізе отырып, оны жұбату қажет. Кейін проблемамен бірге 

күресіп, баланы психологқа да көрсетіп алған дұрыс дейді зерттеушілер. 

Ал Қазақстан интернет қауымдастығының президенті Шавкат Сабировтың 

айтуынша, балаларға қатысты зорлық-зомбылықпен күресуде мектеп аралық 

бағдарлама қабылдау жеткіліксіз. Ол үшін ұлттық бағдарлама қабылдау қажет. Оның 

сөзінше, көптеген мемлекеттерде балаларды қорғайтын осындай бағдарламалар бар. 

Қазақстанның бала құқығы жөніндегі омбудсмені Аружан Саин 

жасөспірімдерді ғаламторға тәуелді болудан қорғау үшін олардың бос уақытын 

тиімді ұйымдастыру керек дейді. Яғни, пайдалы үйірмелер мен спорт секцияларына 

қатысып, бойындағы талантын таныған бала кибербуллингке тап болмайды. Бірақ, 

өзі қызыққан үйірмелерге қатысуға барлық баланың отбасылық жағдайы келе 

бермейтіні тағы бар. 

Қазір Қазақстанда жасөспірімдерді интернет шабуылынан қорғайтын 

мемлекеттік деңгейдегі бағдарлама мен сайттар жоқтың қасы. 

Тек safekaznet.kz қызметі арқылы шағымдануға болады. Ондағы мамандар посттың 

заңсыздығын тексеріп, қажет жағдайда парақшаны бұғаттайды. Былтыр бұл желіге 

кибербуллингке тап болған 3 жасөспірім арызданған. 

Адам желіде қудалауға ұшырап жүрген кезде, оған барлық жерде, тіпті үйінде 

қудалауға ұшырап жүрген сияқты көрінеді. Оған өзін ренжітіп жүргендерден 

жасырынатын жер жоқ секілді көрінеді.  

Мұндай әрекеттердің ұзақ мерзімді салдарыболуы мүмкін: 

Психологиялық - адам мұңайып, қолайсыздық сезінеді, өзіне-өзі  ақымақ 

көрініп, ашулана беретін болады. 

Эмоционалды - адам өзінің хоббиінен ұяла бастайды немесе оларға деген 

қызығушылығын жоғалтады. 

Физиологиялық - шаршау (ұйқы проблемалары) немесе іштің ауыруы және 

бас ауруы секілді қолайсыз жағдайларға ұшырайды. 

Басқа адамдардың мазағынан немесе қудалауынан қорқу зардап шегушілерге  

проблеманы айтуға немесе шешуге кедергі болуы мүмкін. Интернет-қудалаудың   

ауыр салдары адамның өз-өзіне қол салуына апаруы мүмкін .[1] 

Интернеттегі қудалау біздің өміріміздің әртүрлі аспектілеріне әсер ететіні 

сөзсіз. Алайда, бұл проблемалардың бәрін жеңіп, өзіңе деген сенімді қалпына 

келтіруге болады. 

https://www.safekaznet.kz/
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Сонымен бірге жаңа технологиялар дамып, әлеуметтік желілердің танымал 

болуымен буллингтің жаңа түрі – кибербуллинг пайда болды. Кибербуллингке 

қорлау хабарламаларын жіберу (мәтін немесе интернет арқылы), әлеуметтік 

желілерде кемсітетін пікірлер жариялау, қорлайтын фотосуреттерін орналастыру 

және электронды нысанда біреуді қорқыту жатады. 

«Бүгінде 11-15 жастағы жасөспірімдердің 12%-ы кем дегенде бір рет немесе 

одан да көп рет кибербуллингке ұшырағаны белгілі болды. жасөспірімдердің 11%-ы 

кем дегенде бір рет басқа адамдарды кибербуллинг құрбаны етуге қатысқан. 

Кибербуллинг адамға орасан зиянын тигізеді, оның үмітсіздік пен 

шарасыздық күйге түсуіне себеп болады. Кей кездері буллинг кесірінен адамдар 

суицид жайында ойлап, өзіне қол жұмсауы мүмкін. Мәселен, бір кездері «Синий 

кит», «Розовый сон» сияқты балаларды өлімге итермелеген ойындар қаптады. 

Осыған орай кибербуллинг мәселесін қатаң қадағалауға алып, заң тұрғысынан оның 

таралуына шектеу қойылса деген пікірлер сарапшылар мен қоғам белсенділері 

тарапынан көп айтылып жүр.[2] 

Әрине, тек заң тұрғысынан бұл мәселе түбегейлі жойылмайды. Бұл үшін бала 

тәрбиесі, буллингті алдын алу бойынша бағдарламаларды енгізу, балалар мен жас 

өспірімдердің бос уақытын тиімді әрі пайдалы тұрғыда ұйымдастыру жөнінде 

жүйелі жұмыстардың да қажет екені анық. 

«Бұл тұрғыда Президенттің әр облыс, аудан орталықтарында жаппай спорт 

секцияларын ашу, шығармашылық пен қолөнер үйірмелер жұмысын қолға алу 

жөніндегі тапсырмалары да өте өзекті әрі уақытылы деп есептейміз. 

Сондай-ақ буллинг пен кибербуллинг құрбандарына қолдау көрсету қызметін 

дамыту маңызды. 

Балаларға қатысты нақты цифрларды келтірген дұрыс: 

- 2020 жылы бала мен жасөспірімдер арасында 143 суицид тіркелсе, 193 

суицидке талпыну тіркелген. 

- 2021 жылдың бірінші жартысында 105 суицид, 105 талпыну тіркелген. 

Сарапшылардың есебіне жүгінсек, 2018 жылы ғана 

- балалардың 60 пайызы өмірінде бір рет /кибер/ буллингке ұшыраған; 

- 17 пайызы /кибер/ буллинге бірнеше рет ұшыраған. 

Кибербуллингпен күресу әлеуметтік желіні реттеумен тікелей байланысты. 

Елімізде тек 2021 жылы ғана желіде 140 мың заңбұзу /фейк, кибербуллинг, 

экстремизм/ фактісі тіркелген. 

Ақпарат министрлігі желі платформаларына 1700 хат жазылған, соның 20-30 

пайызы ғана қанағаттандырылған, яғни алынып тасталған. 

Осы саланы реттеудің халықаралық тәжірибесін қарастырайық. 

1. 2017 жылы Германияның Бундестагы «Әлеуметтік желі жөнінде» заң 

қабылдады. Бұл заң бойынша, 2 млн. қолдаушысы бар Әлеуметтік желі 

Платформалары Германияда азаматтық істер мен айыппұлмен айналысатын өкілді 

тағайындауы керек. 

Әлеуметтік желі платформасы түскен арыз-шағымдарды 24 сағаттың ішінде 

қарап, контентті тексеріп, адамды балағаттау, жек көру экстремистік бағыттағы 

жазба болса шағым түскеннен кейін бір жетінің ішінде алып тастауы керек. 

Заңды бұзғаны үшін 50 млн евро айыппұл қарастырылған! 

2. Францияның Ұлттық жиналысы да осындай заң қабылдаған. Бұл заң 

бойынша онлайн платформа Франция территориясында заңды өкілін тағайындауы 

тиіс. Онлайн платформа арыз-шағым жасаудың электронды түрін енгізуі тиіс. 
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Заңды орындамағаны үшін 112 500 евро айыппұл қарастырылған. 

3. Оңтүстік Корея, Сингапур, Ресей, Түркия, ЕО басқа да елдері өзінің 

заңдарын осы мәселе бойынша күшейтіп жатыр. 

4. Жаңа Зелландия, АҚШ-тың 50 штатының 44 штатында кибербуллинге 

қылмыстық қатаң жауапкершілік қарастырылған. 

Бүгінде, Әлеуметтік Платформаларды реттеудің халықаралық тәжірибесі 

осындай. 

Америка Құрама Штаттары, әзірше, кибербуллинге қарсы заң қабылдаған 

Германия, Франция, Сингапур, басқа да елдерге, өзінің штаттарына ешқандай 

санкция қабылдаған жоқ. 

Өйткені, әлеуметтік желінің ішіндегі фейк, буллинг, экстремизм проблемасы 

АҚШ тың қоғамын да толғандырып отыр. Өздері де Әлеуметтік Платформаны 

реттеп отыратын заңдарды ойластырып жатыр. 

Қазақстандағы кибербуллинг мәселесінің «күйіп» тұрғанын есепке алсақ, 

Ауғанстанға байланысты діни экстремизм мәселесінің өзекті екендігін ескерсек, осы 

проблемамен айналысатын мемлекеттік өкілетті органның болғаны дұрыс. 

Ал енді әлеуметтік платформалармен қарым-қатынас мәселесіне келетін 

болсақ, бұл жөнінде әлі талқылау болары сөзсіз. 

Менің ойымша, әлеуметтік платформалардың біздің еліміздегі өкілеттілігі 

«виртуалды» түрде де болуы ықтимал. Яғни, сол платформалардың штаб-

квартирасында қазақ- орыс тілін еркін меңгерген біздің жастар «әлеуметтік желінің 

ұлттық модераторы» рөлін атқарып, біздің мелмекеттік өкілетті органмен әлеуметтік 

платформа арасында «дәнекер» рөлін атқарса да, артық-кемі болмауы ықтимал. 

Еркіндік, тәуелсіздік пен басбұзарлық, зорлық-зомбылықты шатастыруға 

болмайды.[3] 

Демократия дегеніміз - норма, процедура, этика және мораль. 

Адамның ар-ұжданын сыйлайтын, заңның ала жібін аттамайтын, мәдениеті 

жоғары, парасаты биік азаматтарға бұл өзгерістерден қорқатын, үркетін ештеңе жоқ. 

Керісінше, бұл өзгерістер - сондай азаматтарды басбұзар, экстремистерден 

қорғайтын норма және процедура». 
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                                                Аннотация/ Аңдатпа 

CEFR, Intermediate жалпыеуропалық тілдік құзыреттілік шкаласы 

бойынша тілді орташа меңгеруге жатады және B1 деңгейіне сәйкес келеді. Орта 

деңгей оқушыға білім беруден бастап кәсіби деңгейге дейін үлкен мүмкіндіктер 

ашады. Intermediate level ЖОО-ға түсуге және жұмыс берушіде әңгімелесуден 

өтуге мүмкіндік береді. Бұл оқушыны ағылшын тілін сенімді меңгеруге 

жақындататын маңызды қадам. 

 Түйінді сөздер: деңгей, орта білім, ағылшын тілі, сәйкестік, оқыту. 

                                                        Аннотация  

По общеевропейской шкале языковой 

компетенции CEFR, Intermediate относится к среднему владению языком и 

соответствует уровню B1. Средний уровень открывает большие возможности для 

учащегося – от образовательных до 

профессиональных. Intermediate level позволит поступить в ВУЗ и пройти 

собеседование у работодателя. Это важная пороговая ступень, которая 

приближает ученика к уверенному владению английским языком. 

 Ключевые слова: Уровень, среднее знание, английский язык, соответствие, 

обучение. 

                                                       Annotation 

According to the common European scale of language competence CEFR, 

Intermediate refers to the average language proficiency and corresponds to level B1. 

The intermediate level opens up great opportunities for the student – from educational 

to professional. Intermediate level will allow you to enter a university and pass an 

interview with an employer. This is an important threshold step that brings the student 

closer to a confident command of the English language.  

Keywords: Level, average knowledge, English, compliance, training. 

 

 Intermediate level – what is it? 

So, what gives the holder Intermediate level. This level allows the student to talk 

freely on various topics – from professional to everyday. The fluent speech of native 

speakers no longer confuses the student, at the usual pace he understands almost 

everything. Employers often require employees to know at least Intermediate English, 

which means they expect employees to have a good level of language proficiency. So the 

coveted average level indicated in the resume will certainly add to the applicant's chances 

of working in the company. 

 With this knowledge, you can pass international exams, for example, when 

applying to study in English-speaking countries. Knowledge of English at the Intermediate 

level and a special preparatory course for the exam will allow the student to score from 4.0 

to 5.0 on IELTS, from 57 to 86 on TOEFL iBT and get good scores on PET. Such results 

will allow you to enter a university, including a foreign one. However, most often in a 
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foreign university you will have to study for another year at preparatory courses, the so-

called Foundation, before you start studying in the profile direction.[1] 

 Readiness to study at the Intermediate level 

Before you start studying at this stage, you need to make sure that you have passed 

the previous levels of English. Intermediate is a serious step forward, so there should be as 

few gaps as possible. Some signs that will help you understand that the student is ready to 

study at the threshold level: 

 I finished studying Pre-Intermediate and the level determination test confirmed the 

necessary language proficiency; 

speaks fluently and maintains a conversation on personal and abstract topics, 

clearly expresses his thoughts and feelings; 

understands the speech of a native speaker if the pace of speech is measured, and 

the interlocutor speaks clearly; 

knows basic English grammar and uses different tenses in speech; 

watches movies and TV series with subtitles; 

has a good vocabulary and can always immediately remember the necessary word; 

I studied Intermediate English in the past, but I forgot.[2] 

The course of study lasts on average from 6 to 9 months, but largely depends on the 

motivation and abilities of the student. Initial knowledge is very important, they guarantee 

that during the course time in the lesson will be spent only on materials at the level, not 

lower. Knowledge of Intermediate English is the final stage in the study of new materials. 

Further training will mainly be based on the deepening of existing knowledge. 

 Topics for the Intermediate program 

Since Intermediate is the final stage in the formation of the grammatical base, 

among the materials there will be not only many familiar topics, but also new grammatical 

constructions. The skills practice will take place on the following grammatical topics: 

 four aspects of the present tense: Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous; 

four aspects of the past tense: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past 

Perfect Continuous; 

verbs of state and verbs of action (Action and state verbs); 

types of future tense: Future Simple, to be going to, Present Continuous; 

constructions used to do and to be/get used to; 

turnover to have something done (Causative); 

Modal verbs: must, have to, should, may, might, can, could, to be able to; 

non-personal verb forms: Gerund and Infinitive; 

Degrees of Comparison of adjectives (Degrees of Comparison); 

Articles: a/an, the, no article 

any, some, few, a lot of, a piece of (Quantifiers) 

conditional sentences of three types and subordinate clauses of time (Conditionals, 

Future time clauses); 

distributive and restrictive subordinate clauses (Relative clauses); 

indirect speech with statements, questions and orders (Reported Speech); 

passive Voice; dividing question (Tag question); 

Phrasal verbs. 

Intermediate complements vocabulary topics with new interesting areas. If classes 

are held in a group, there will be plenty of topics for discussion: 

 Family and Personality; 
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Appearance and character; 

Professions, Money and Success (Jobs, Money and Success); 

Business (Business); 

Education; 

Modern manners; 

Morality and ethics (Moral Or Ethical Standards); 

Transport and Traveling; 

Places to live; 

Nature and Environment; 

Climate and Natural disasters; 

Communication; 

Television and Media; 

Film industry and films (Cinema and Movies); 

Advanced technologies of the modern world (Cutting-Edge Technology); 

Art (Art); 

Shop and Shopping; 

Food and Restaurants; 

Lifestyle; 

Sports and training (Sport); 

Friendship; 

Dates and Romance; 

Problem and Success (Challenges and Success); 

Good and Bad Luck; 

Social Issues; 

Crime and Punishment. 

Intermediate English is an opportunity to communicate with native speakers on a 

wide range of topics - from your favorite movie to acute social problems. 

 Intermediate level learning outcomes 

After a few months of training, the student will significantly increase his 

knowledge. Progress will be visible in all four skills - Listening (listening to speech), 

Reading (reading), Writing (writing), Speaking (speaking). To fully reflect the results, two 

more criteria can be distinguished — Vocabulary (vocabulary) and Grammar (grammar). 

 Listening 

 This level involves more complex tasks and listening texts, so at first there may be 

problems with them. But as a result, the student will be able to listen to long recordings 

without pauses, understand not only the general meaning, but also the details. Adapted 

recordings will be easily given to the student, so watching TV shows in English will be a 

good workout, the student will be able to watch TV shows with simple vocabulary without 

subtitles. Knowledge of English at the Intermediate level includes various accents, so that 

the student will be able to understand people for whom English is not their native 

language.[3] 

Reading 

 The complexity of the texts for reading is already much higher, although it is still 

adapted to the Intermediate level of literature. The student will be able to express his 

opinion about the text, analyze it, tell about the characters. Some works in the original will 

already be within the power of the student, so you can arm yourself with a dictionary and 

study the works of classics. The student will also be able to read magazines or articles on 

the Internet. 
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Writing 

To learn more 

 At this stage, various types of letters will be studied in detail. The student will be 

able to write not only informal, but also official letters. It will not be a problem to fill out a 

questionnaire, a declaration, a postcard, a review. He will be able to compose his resume, 

write an article or tell some life story in writing – a strong grammatical foundation and an 

extensive vocabulary guarantees this. Having mastered the Intermediate English level, the 

student will easily be able to correspond with native speakers.[4] 

Speaking 

 This is a turning point in language learning, which involves self-mastery of the 

language. In other words, the student really talks, quite fluently and competently. The 

student correctly combines sentences, phrases, uses phrasal verbs and idioms. He will be 

able to conduct a conversation in almost any situation, to argue his point of view. 

Vocabulary 

 The level of English intermedia increases the vocabulary to 2000-3000 words. 

These are not only common phrases and expressions that the student remembers right in 

the context, but also basic business vocabulary, knowledge of which will necessarily affect 

the conversation with a future employer.[5] 

Grammar 

To learn more 

 Grammar is perhaps the widest spectrum for determining the threshold level. 

Grammar at the Intermediate level assumes that the student: 

 Knows all tenses of English: Present, Past and Future Simple; Present, Past and 

Future Continuous; Present, Past and Future Perfect; Present, Past and Future Perfect 

Continuous. 

Knows how to understand sentences with the constructions used to and to be used 

to, for example: I used to eat much and I'm used to getting up late. 

Understands the difference between the types of future tense: I'm going to meet 

Sarah; I'm meeting Sarah tomorrow at 7 p.m.; I'll meet Sarah next week. 

Knows the difference between modal verbs and their equivalents: He mustn't go 

away and He doesn't have to go away.[6] 

Understands the difference between words that denote quantity. For example, little 

and few. 

Understands the difference between a gerund and an infinitive: I stopped to eat fast 

food and I stopped eating fast food. 

Knows how to use the degrees of adjectives: easy - easier – the easiest. 

Knows how the types of conditional sentences differ: If you stay there, we won't go 

either, If you stayed there, we wouldn't go either and If you had stayed there, we wouldn't 

have gone either. 

He knows in which situations a causative phrase can be used: I want to have my 

hair cut. 

Knows how to ask a clarifying question: Has she never been there, has she? 

Knows how to translate different types of direct speech sentences into indirect: He 

asked Sarah: "Where are you going?" - He asked Sarah where she was going. 

To learn more 

 First of all, the intermediate level is a solid foundation for the successful use of the 

language, an extensive vocabulary and a clear understanding of grammar. Intermediate 

level means new opportunities in all spheres of life. Career growth, study abroad, new 
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travel experiences. English at the Intermediate level is the moment when boundaries begin 

to blur and barriers disappear, so it is important not to stop there.[7] 
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Аннотация. 

Искусственный интеллект (ИИ) может наделять машины возможностями, 

имитирующими интеллектуальное поведение человека и его способность 

рассуждать. Машины управляются программным обеспечением, поэтому ИИ имеет 

много общего с интеллектуальными программами, копирующими поведение машин. 

Наука об ИИ разрабатывает теории и методологии позволяющие машинам 

оценивать окружающую обстановку и реагировать на различные ситуации так, как 

на них реагировал бы человек. Как показывает тщательный анализ направлений 

развития науки об искусственном интеллекте, в своих попытках дать определение 

ИИ ученые применяли различные подходы. В современном мире ИИ задействуется 

во многих областях, принимая самые разнообразные формы. Мы хотим, чтобы 

машины могли ощущать и рассуждать, думать и действовать. Работы в области 

искусственного интеллекта тесно связаны с изучением свойств человеческого мозга. 

Исследователи предполагают, что понимание принципов работы мозга сделает идею 

создания искусственного интеллекта осуществимой задачей. 

         Ключевые слова: Искусственный интеллект, интеллектуальные программы, 

человеческий мозг, связь искусственного интеллекта с изучением свойств 

человеческого мозга. 

Annotation. 

The Artificial Intelligence (AI) can allocate cars with the opportunities imitating 

intellectual behavior of the person and his ability to argue. The vehicles are operated the 

software therefore AI has much in common with the intellectual programs copying 

behavior of cars. The science about AI develops theories and methodologies a surrounding 
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situation and to react to various situations as the person would react to them allowing cars 

to estimate. As shows the careful analysis of the directions of development of science 

about artificial intelligence, in the attempts to give definition to AI scientists applied 

various approaches. In the modern world of AI it is involved in many areas, taking the 

most various forms. We want that machines could feel and argue, think and operate. Works 

in the field of artificial intelligence are closely connected with studying of properties of a 

human brain. Researchers assume that the understanding of the principles of work of a 

brain will make idea of creation of artificial intelligence a feasible task. 

 Keywords: Artificial intelligence, intellectual programs, human brain, connection 

of artificial intelligence with studying of properties of a human brain. 

 

Имитируя процессы, происходящие в человеческом мозге в процессе обучения, 

мы можем создать машину, способную делать тоже самое.  Машина послужит 

платформой создания систем способных к обучению. Успехи при создании ИИ 

способны повлиять на все аспекты нашей жизни. Исследования в этой области 

направлены на изучение свойств и закономерностей поведения объектов. С 

помощью ИИ мы хотим создавать умные системы и стремимся понять, как заставить 

машины выполнять творческие функции.  

Реализуя интеллектуальные системы, мы приближаемся к пониманию того, 

каким образом одни интеллектуальные системы, подобные нашему мозгу, способны 

справляться с созданием других. По сравнению с другими областями науки, такие 

как математика или физика, которые существуют столетиями, наука об ИИ 

сравнительно молодая. За последние два десятилетия наука продемонстрировала 

замечательные достижения, примерами которых могут служить беспилотные 

автомобили и интеллектуальные шагающие роботы. Уже достигнутые результаты 

делают довольно очевидным тот факт, что исследования в области ИИ способны 

коренным образом изменить нашу жизнь в ближайшие годы [1]. 

Можно лишь удивляться тому, как человеческий мозг справляется с 

обработкой огромных объемов информации с минимальными усилиями. Мы 

распознаем объекты, понимаем другие языки, учимся новому и выполняем 

множество разнообразных сложных задач. Каким образом нам удается это делать? 

Понятно, что это всё работа нашего мозга. Пытаясь делать тоже самое с помощью 

машин. Одной из основных причин нашего стремления к изучению искусственного 

интеллекта  – возможность автоматизации многих процессов. Мы живем в мире, в 

котором: 

– приходится иметь дело с огромными объёмами данных, с обработкой 

которых человеческий мозг просто не в состоянии справиться; 

– данные поступают одновременно из множества источников; 

– эти данные не структурированы и поступают хаотично; 

– знания, полученные на основе этих данных, должны непрерывно 

обновляться, поскольку сами данные подвергаються постоянным изменениям; 

– восприятие данных и ответная реакция на них должна с высокой точностью 

осуществлятся в режиме реального времени. 

Человеческий мозг проявляет замечательные способности в отношенгии 

анализа окружающей обстановки, его возможностей недостаточно для 

удовлетворения всех перечисленных выше условий. Поэтому мы вынуждены 

изобретать и разрабатывать интеллектуальные системы, позволяющие преодолеть 
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это ограничение. Нам нужны системы искусственного интеллекта, которые  могли 

бы: 

– эффективно обрабатывать большие объёмы данных, хранение которых в 

настоящее время стало возможным используя облачные вычисления; 

– получить данные одновременно из нескольких источников без каких- либо 

задержек; 

– принимать решения и реагировать на измененяющиеся обстаятельства в 

режиме реального ремени. 

Методики искусственного интеллекта активно используются для 

совершенствования существующих машин, чтобы машины становились становились 

умнее и могли быстро, эффективно выполнять возложенные на них функции. 

Область применения искуственного интеллекта. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Распознавание речи. Эти системы способны воспринимать звуковую 

информацию и понимать произносимые слова. Например, наши смортфоны 

оборудованы интеллектуальными персональными помощниками, которые понимают 

голосовые команды и реагируют на них предоставлением соответствующей 

информации или выполнением запрошенных действий [2]. 

Экспертные системы. 

Как правило, в таких областях, как финансы, медицина, маркетинг и др., для 

этой цели используют базы знаний. 

Игры. Искуственный интеллект широко применяется в индустрии игр. Он 

используется для проектирования интеллектуальных агентов, способных состязаться 

в мастерстве игры с человеком. 

Робототехника. Робототехнические системы в действительности объединяют в 

себе многие концепции ИИ. Эти системы способны выполнять множество самых 

разнообразных задач. В зависимости от ситуации, роботы могут оборудоваться 

датчиками и приводными элементами, обеспечивающими выполнение 

всевозможных действий. Датчики могут распознавать предметы, находящиеся в поле 

их зрения, измерять их температуру, реагировать на выделяемое ими тепло или 

совершаемые ими движения и т.п. Вмонтированные в электронные платы 

процессоры выполняют необходимые расчеты в режиме реального времени. 

Логическое программирование.  Логическое программирование – это особый 

подход к программированию. В логическом программировании решения ищут с 

помощью фактов и правил. Для каждой программы должна быть определена цель. В 

тех случаях, когда программа и цель не содержат никаких переменных, в игру 

вступает решатель задач с деревом, которое образует пространство поиска для 

решения задачи и достижения цели. 

В логическом программировании одним из наиболее важных факторов 

является способ обработки правил. Правила могут рассматриваться как логические 

утверждения. Рассмотрим следущее правило: 

Катя любит шоколад => Александр любит Катю 

Это  правило можно прочитать как логический вывод, который гласит: если Катя 

любит шоколад, то Александр любит Катю. То же самое правило можно толковать 

так: из того факта, что Катя любит шоколад следует, что Александр любит Катю. 

Аналогичным образом рассмотрим следующее правило: 

 Криминальные фильмы, английский => Мартин Скорсезе 
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 Его можно прочитать как следующий логический вывод: если вы любите фильмы 

криминальной тематики на английском  языке, то вам понравятся фильмы Мартина 

Скорсезе.  

Такая конструкция используется в различных формах во всём логическом 

программировании для различных типов задач [4]. 
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кенелердің адамға және жануарларға келтіретін зияны келтірілген.  

Кілтті сөздер: паразит, эктопаразит, иксодид, қансорғыш жәндіктер, хелицер, 

гипостома, хитин, дернәсіл, нимфа, иксод, боофилус, дермацентор, гиаломма. 

Аннотация. В статье описаны причины возникновения, распространение и 

профилактика клещей Ixodes, Boophilus, Dermacentor, Haemaphysalis, Rhipicephalus, 

Hyalomma, вред, причиняемый клещами человеку и животным. 

Ключевые слова: паразит, эктопаразит, иксодид, кровососущие насекомые, 

хелицер, гипостома, хитин, личинки, нимфа, иксод, боофилус, дермацентор, 

гиаломма. 

Аbstract. The article describes the causes of occurrence, distribution and prevention 

of ticks Ixodes, Boophilus, Dermacentor, Haemaphysalis, Rhipicephalus, Hyalomma, the 

harm caused by ticks to humans and animals. 

Keywords: parasite, ectoparasite, ixodid, blood-sucking insects, chelicerae, 

hypostome, chitin, larvae, nymph, ixodus, booophilus, dermacentor, hyalomma. 

 

Жануарлардың тері үстінде паразиттік тіршілік ететін жәндіктердің табиғатта 

түрлері өте көп. Олардың ішіндегі Іxodіdae тұқымдасына жататын жайылым 

кенелері көп таралған қансорғыш жәндіктер. ТМД мемлекеттері аумағында Ixodidae 
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тұқымдасына жататын кенелердің 65 түрі жақсы сипатталған және оларды ғалымдар 

6 туысқа жатқызған. Осы сипатталған кенелердің ішінде 40-қа жуығы ауыл 

шаруашылық жануарларының үстінде паразиттік тіршілік етеді. Кенелердің 

эктопаразит ретіндегі зиянды жәндіктер екені адамзатқа ертеден-ақ белгілі болған. 

Қан кенелердің жалғыз ғана азығы, ал қансору – азықтану тәсілі болып табылады.  

Иксодид кенелердің біршамасы тек қана жануарлардың қанын сорып, 

организмге зияндылығын тигізіп қоймай, малдың және адамның көптеген 

трансмиссиялық ауруларының қоздырғыштарын тасымалдайды. Айталық, Hyalomma 

туыстасына жататын кенелер ауыл шаруашылық малдарының тейлериоз, 

пироплазмоз, бруцеллез, листериоз, лептоспироз сынды ауруларын таратады. 

Оңтүстік Қазақстанның ауыл шаруашылық саласы жоғарыда аталған аурулардан 

жыл сайын көптеген экономикалық шығындар шегуде. Эпидемиологиялық мәні бар 

иксодид кенелері (Hyalomma asiaticum, H. anatolicum, H. рlumbeum) оңтүстік өңірде 

адамзатқа өте қауіпті Конго-қырым геморрогиялық безгегінің, Ку-безгегі, 

туляремия, кене энцефалиті, бруцеллез, оба, құтыру, лептоспироз, риккетсиоз және 

басқа да аурулардың қоздырғыштарын тасымалдаушы болып табылады. Жыл өте 

келе еліміздің оңтүстігінде мал мен адамның аталған ауруларының ошақтары 

көбірек пайда болғаны анықталып отыр.  

Себебі, Қазақстанның бұл аймағының ауа-райы иксодид кенелердің өсіп-өнуі 

және дамуы үшін өте қолайлы, сондықтан да бұл жәндіктер аймақтың табиғи мекен 

етушілері болып табылады. Сонымен қатар, зиянкес жәндіктер тез көбейеді, айталық 

әр түрлі кенелердің ұрғашылары 3 мыңнан 15 мыңға жуық жұмыртқа салады. Осы 

жұмыртқалардың 10 пайыздайының өзі табиғаттағы түрлі факторлардан тірі қалып, 

өсім бергеннің өзінде, қаншама кенелердің жан-жануарларға зияны тиетіні айтпаса 

да түсінікті жайт. Аталмыш жағдай жоғарыда көрсетіліп кеткен мал мен адамның 

ауруларымен күрес шараларын ұйымдастыруда үлкен қиындықтар туғызуда.  

 Иксода кенесінің алты туысы бар. Ixodes, Boophilus, Dermaсentоr, 

Haemaphysalis, Rhipicеphalus, Hyalomma. 

 Жоғарыда аталған кенелердің мал дәрігерлік практикада маңызы зор. Өйткені, 

иксод кенелері малдың денесіне көптеп жабысып, ұзақ уақыт оның қанын сорып 

күнелтеді. Осының әсерінен аз уақыттың ішінде мал арықтап жүдей бастайды. 

Сонымен қатар бұл кенелер, ауру малдың қанындагы гемоспоридиоз ауруын 

қоздыратын ұсақ құрттарды сау малға таратып жұқтырады. 

 Морфологиясы. Иксода кенелері ірі келеді. Оларды қазақша тас кенелер деп 

те атайды. Оны жай көзбен анық көруге болады. Ал, денесі бас, мойын, кеуде секілді 

бөлшекке бөлінбейді. Олардың арқасы хитин деген қабаттан тұрады. Хитині аталық 

кенелердің арқасын түгелдей қоршап тұрса, аналықтарының алдыңғы жағын жауып 

тұрады. Сондықтан, аталық иксод кенелері қан сорғанда көлемі онша үлкеймейді, ал 

аналықтары қанмен қоректенгенде, денесінің көлемі 15-20 есе үлкейіп кетеді. 

Тұмсығында малдың терісін тесетін біз секілді хелицер деген органы бар. Оның екі 

жағында төрт буынан тұратын пальпы атты мүшесі болады. Хелицердің астында шот 

аяқ сияқты гипостома деген органы бар. 

 Кене малға жабысқанда, оның терісін хелицермен тесіп, пальпісімен терінің 

арасын ашып кеңейтеді. Ал гипостосомамен терінің арасына тұмсығын түгелдей сұғып 

жіберіп бекінеді [1]. 

 Дамуы. Аналық кенелер малдың қанын сорып тойғанан кейін жерге түсіп 

қалады да, көп кешікпей мыңдаған жұмыртқаларын салады.  
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Жұмыртқалары қоңыр түсті болады. Жұмыртқаларын салып болғаннан кейін 

өледі. Біраз уақыттан соң жұмыртқалардан көптеген алты аяқты дернәсілдер шығады. 

Дернәсілдер туысымен бірден малға жабысып тойғанша қан сорады. Содан кейін, 

жерге түсіп түлейді де, нимфаға айналады. Оның сегіз аяғы бар. 

 Нимфалар да малдың қанын сорып тойған соң, жерге түсіп түлейді. Сөйтіп, 

аталық, аналық болып бөлініп нағыз кененің өзіне айналады. 

Кей кенелердің дернәсілдері әбден өсіп жетіліп, ересек кенеге айналғанша бір 

ғана малдың қанымен қоректенеді. Оларды бір иелі кенелер деп атайды. Екі иелі 

кенелер дернәсілдер, нимфа уақытында бір малдың, ал ересектенгенде екінші малдың 

қанын сорады. Үш иелі кенелер өсіп жетілгенше үш түрлі малдың қанын сорады. 

Әр кененің қан соратын малдары бөлек болады. Мысалы, боофилус 

калькаратус деген кене тек қана сиырдың қанын сорады. Ал дермацентор кенесі 

дернәсіл, нимфа сатысында тышқанның, қоянның, кірпішешеннің, тағы басқа, 

кеміргіштердің қанын сорып күнелтеді. Өсіп-жетілген соң ғана ауыл шаруашылық 

малдарының қанын сорады. 

Иксода кенелері қысы-жазы малда бола бермейді. Олардың әр қайсысының 

малға жабысатын белгілі маусымдары болады.  

 Мысалы: дермацентор кенелері жазда жабайы кеміргіштерде (тышқан, қоян, 

кірпішешен, т.б.), көктем мен күзде малдың денесінде кездеседі. Иксод кенелерінің 

жұмыртқалары мен дернәсілдері өсіп өнуі үшін белгілі бір қолайлы жағдай, яғни 

күннің жылы болуы, ауа райының ылғалды болуы шарт. 

 Патогенезі. Иксод кенелері көктем мен күзде малға жабысып, оның қанын 

сорып, терісін теседі де, терінің арасына тұмсығымен микробтар жібереді және 

тұмсығында малдың денесіне, қанына тез жайылатын өзіне тән аурулары болады. 

Осының салдарынан мал бірте-бірте арықтап, сүті кеми бастайды. 

Иксода кенелерінің ең басты зияны - ол малға гемоспиродиоз ауруын 

таратады. 

 Кенелер адамның қанын сорса энцефалит, сүзек, туляремия, т.б. жұқпалы 

ауруларуларды жұқтырады.  

 Жоғарыда иксода кенелерінің жалпы ерекшелігіне тоқталдық. Енді иксода 

кенелерінің әр түріне жеке-жеке тоқталып көрейік.  

Иксода кенесінің ұзындығы 1-10 мм, қанға тойынғандарының мөлшері 15-20 

мм-ге дейін болады. Бұл басқа кенелердің ішіндегі ең ірісі деп айтса да болады. 

Иксодоидты кенелер тұқымдасы екіге бөлінеді: Ixodidae-иксодидтер және Argasidae-

аргазидтер. Иксода кенесінің алты туысы бар. Ixodes, Boophilus, Dermaсentоr, 

Haemaphysalis, Rhipicеphalus, Hyalomma. (сурет 1; 2; 3; 4) [2] 

Әр түрдің өзіне тән макро - және микроскопиялық белгілері бар, сол арқылы 

оларға диагноз жасайды [3]. 

Ixodidae тұқымдасының түрлерінің қысқаша морфологиялық мінездемесі 

Тұмсығы ұзын  

Көздері бар Hyalomma 

Көздері жоқ Ixodes 

Тұмсығы қысқа  

Тұмсығының негізі төрт бұрышты  

Қалқаншасы мрамор тәріздес суретімен Dermaсentоr 

Қалқаншасы мрамор тәріздес суретсіз Haemaphysalis 

Тұмсығының негізі алты бұрышты  

Анальдық бороздасы бар. Перитремасы қайырма тәріздесі Rhipicеphalus 
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Анальдық бороздасы жоқ. Перитремасы дөңгелек және сопақ Boophilus 

  

1. Иксод кенесінің тұмсығы ұзын, көзі жоқ. Түсі сарғыш, 4 жұп аяқтары 

болады. Тұмсығының түбі төрт бұрышты болып келеді. Сиырға бабезиеллез ауруын 

таратады. Бұл кене ылғалды, сазды, қалың орманды жерлерде жақсы өседі. Суыққа 

өте төзімді. 20°С суықты көтереді. Өсіп-жетілуіне 5-9 айдай уақыт керек. Кей 

жылдары иксодес кенесі ересек сатысына жеткенше екі үш жылдай уақыт кетеді. 

 2. Боофилус кенесінің тұмсығы қысқа, түбі алты бұрышты болады. Ылғалды 

мол жерде өсіп-өнеді. Көзі жоқ. Бұл ірі қара малға пираплазмоз, францаиллез, 

анаплазмоз ауруларын таратады. 

 Боофилус кенесі Қазақстанның оңтүстігінде, Орта Азия респуликаларында 

кездеседі. Бұл тек ірі қара малда ғана кездеседі. Өсіп-жетілуіне екі айдай уақыт 

керек. Жаздың алты айы ішінде боофилус кенесі үш рет ұрпақ береді. Дернәсілдері 6-

7 айға дейін ашыға түседі. 

 3. Дермацентор. Кенесі жылқыға пираплазмоз, нутталлиоз ауруын таратады. 

Бұлардың тұмсықтары қысқа, тұмсығының түбі төрт бұрышты, арқасында екі көзі бар. 

Денесінің үстіңгі жағы қызыл ала болып келеді.  

 Ересек дермоцентор кенесі жылқы, сиыр, қой, ешкі, түйе сияқты малдардың 

қаның сорады. Дернәсілдері мен нимфа сатысында ұсақ кеміргіштердің қанымен 

қоректенеді. Ал малға көктем мен күз айларында жабысады. Жазда малда болмайды. 

Ересек кене 2-3 жылға дейін ашықса да өмір сүреді. Жыл сайын бір рет есіп 

жетіледі. 

 4. Гиаломма кенесінің түрлері көп. Олар Қазақстанның шөлді жерлерінде кең 

тараған. Тұмсықтары ұзын, оның түбі төрт бұрышты, көзі екеу түсі қоңыр. 

 Аталықтарының бауыр жағында 3 жұп шошақ бүртіктері болады. Ересек 

кенелер, көбінесе, сиырда кездеседі. Ал жылқы, қой, ешкі секілді ауыл 

шаруашылығы малдарында гиаломма кенелері өте сирек байқалады [4]. 

 Дернәсілдері мен нимфалары малдың қанымен қоректенеді. Мұның кейбір 

түрлері мал қораларында, олардың қабырғаларында, оттығында тығылып жатады. 

 Ересек кенелер малдың денесіне мамыр, тамыз айларында, ал дернәсілдері мен 

нимфалары тамыз бен қыркүйек айында да жабысады. Тойған кенелер мен нимфалар 

малдың үстінен жерге түсіп, жайылымда қар астында қыстап шығады. Ал 

тоймағандары малдың денесінде қалып, көктемде түседі де, ересек кенелерге 

айналады. Дернәсілдер де мал үстінде қыстап шығуы мүмкін. 

 Гиаломма кенелерінің аналықтары 6-7 мыңдай жұмыртқа салады. Олардан бір 

екі айдан кейін дернәсілдер өсіп шығады. Дернәсілдер 10, нимфалар 11 күн малдың 

қанын сорады. Бір ұрпағының өсіп жетілуіне 4 айдан 13 айға дейін уақыт кетеді. 

Дернәсілдер 7-8 айға дейін, ересектері сиырға тейлериоз ауруын таратады. 

 Иксода кенесі біздің аймақтарда кең тараған және халық шарушылығына 

үлкен зиян келтіреді. Бұл иксода кенесі б.э.д. ХІХ-ғасырда Смит Кильборне ең 

бірінші рет дәлелдеген, яғни ірі қара малдарға безгекті тудыратын кененің 

жұмыртқалары екендігін. 

 Мұның ашылуы бұдан кейінгі иксода кенесінің зерттеуінде маңызды роль 

атқарды. 

 Иксода кенесі күрделі құрылымды болып келеді. Даму фазасы-жұмыртқа, 

дернәсіл, нимфа, ересек кене. Ең соңғы үшеуі қан сорғыш болып келеді. Иксода 

кенелері омыртқалы жануарлардың қанымен уақытша қоректеніп иеленеді. Аталығы 

бір рет қоректенеді, ал аналықтары өте, көп қанмен қоректенеді, себебі жұмыртқа 
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салу үшін. Даму сатысында, дернәсілдері 2-5 күн, нимфалары 3-8 күн, ересек 

ағзалары 6-12 күн қанмен қоректенеді. Аналық кене жұмыртқалап, шыққанша қанм 

ен қоректенеді. Тойынған аналық кене 4-60 күнде жұмыртқалайды. 

Жұмыртқаларының саны Hyalomma түрінде 10000 – 15000 болады.  

 Иксода кенелерінің ішінде жайылымды және індеріндегі қанмен қоректенетін 

деп ерекшеленеді. Көптеген кенелердің түрлері жайылымды түріне жатады. 

Жайылымды иксода кенелері жұмыртқаларын ормандарда, тамырларда тамның 

қуыстарын т.б. жерлерге ұялайды.  

Ін жеріндегі кенелер омыртқалы жануарлармен байланысты болады, 

сондықтан кенелер даму сатысында иелеріне бірнеше рет шабуылдап бір иелі, ұзақ 

мерзімде екі немесе үш иелі деп бөлінеді.  

Бір иелі кенелердің дернәсілдері даму сатысын бір ғана жануардың үстінде 

өткізеді. Екі иелі кенелердің аналықтары қанмен қоректенген соң иесін тастап екінші 

бір жануарды иеленеді.  

  

   
 

Сурет 1. Ixodes кенесі (1және2) және  

Dermacentor (3 және 4):  

сол жағында – аталығы, оң жағында - 

аналығы 

Сурет 2. Haemaphysalis (1 және 2) және 

Rhipicephalus (3 және 4):  

сол жағында – аталығы, оң жағында - аналығы 

 

   
 

Сурет 3. Boophilus (1 және 2) және 

Hyalomma (3 және 4): сол жағында – 

аталығы, оң жағында - аналығы 

Сурет 4. Argas (1 және 2) және 

Alveonasus (3 және 4): сол жағы - 

дорсальды, оң жағы – вентральды 

 Ал үш иелі түрлері әр даму сатысында әр түрлі жануарлардың үстінде 

өткізеді. Үш иелі иксодалар жайылымда иелерімен бірге үлкен айналымда болады. 
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 Бірінші кезекте ұсақ қоректілер, содан соң құстар, рептилияларды осыдан 

барып ірі қара малдарда паразиттік тіршілік етеді. Ал дернәсілдері мен нимфалары 

ұсақ қоректілер мен құстарда тіршілік етеді. 

Иксода кенелерінің бір түрі (Ix. triangulaiceps) барлық даму сатысы жабайы 

ұсақ қоректілердің бойында өтеді. 

 Кенелердің даму сатыларының ұзақтығы климатқа байланысты болып келеді. 

Даму кезінде үзіліс жасап, бір жылдық, екі жылдық, үш және көп жылдық болып 

ерекшеленеді немесе уақытша тоқтап қалады.Егер жұмыртқалау уақытысы жаздың 

аяғы мен күздің басында жұмыртқаласа ол келесі жылға қалып кетеді. Өйткені 

жұмыртқалары қыста қиын қыстап шығады. Ал тойынған түрі күзде нимфа мен 

имагоға айналады, осы кезде дамуы 4-5 жылға созылады. Даму барысында 

жетілгенге дейін жаңадан шыққан жұмыртқалары, дернәсілдері, нимфа және ересек 

кенелердің кейбір уақыттарда белсенділігі төмен болады. (жай қозғалады немесе 

жануарларға шабуылдамайды). Бұл құбылыс әр түрлі кенелерде байқалады және қыс 

кезінде. Ересек кенелердің арқа қабаты жақсы дамыған. Аталық кененің қатты 

қабаты арқасын түгелдей жауып тұрады. Ересек кенелердің - 4 жұп аяғы, ал 

дернәсілдерінің 3 - жұп аяғы болады. Аш кезінде денелері жиырыңқы болады, 

алдынгы жағында басына қозғалмалы тұмсығы орналасқан. Иксода кенелерінің 

паразиттік тіршілік етуі жылы табиғатқа бейімделген. Ал кейбір түрлері күзде 

белсенді болады. Ix. Risinas кенесі оңтүстікте тараған түрі тек қыста белсенді болады 

[5].  

 Кенелердің алдын алудағы келесі бір маңызды әрі тиімді әрекет – кенелерді 

құрту. Оның ең қолайлысы, егер мүмкіндік болса, өрттен сақтану ережесін 

пайдалана отырып, кенесі бар жердегі шөпті, қоқыр – соқыр заттарды жағып жіберу. 

Ініне тығылып үлгерген бірлі – жарымы болмаса, олардың барлығы дерлік 

қырылады.  

Кенелерді құртуға қолданылатын тағы бір тәсіл – кенелер көп кездесетін 

жерлерді дәрілеу. Салынатын құрылыс алаңдарын, лагер орнын, жұмысшылар 

уақытша орналасатын орманды және басқа да қауіпті жерлерді кенелерден арылту. 

Ол үшін пайдаланылатын дәрілер мол: гексахлоран, хлорофос, карбофос, 

трихлорметафос, байтекс және басқалар. Оларды қолдану тәсілі әр түрлі және 

жергілікті жерге тиімді түрлерін пайдалануға болады. Ал кене энцефалитінің 

табиғаттағы ұялары бар қалалардың маңайында, ормандарға дәрілерді самолет 

арқылы шашады. Аумағы аз демалыс үйлерінің, санаторийлердің және басқа да 

мекемелердің маңайын қолмен дәрілейді немесе бүркетін моторлы құралдар 

пайдаланылады.  

 Қазақстан территориясының барлық аймақтарында паразиттік тіршілік ететін 

кенелер кездеседі. Қазіргі уақытта республикамызда кенелердің жиырма мыңан аса 

түрі белгілі болып отыр. Соның ішінде иксода кенелерінің иксодес гиаломма, 

дермацентор, боофилус, рипецефалус, хамеофалус туыстары көп таралған. Жамбыл 

облысында кездесетін туыстарға иксода, гиаломма боофилус, дермацентор жатады. 

Кенелердің адамға және малға келтіретін зияны орасан зор. 
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 Аңдатпа. Мақалада өсімдіктің вирусты ауруларының белгілері, 

туындау себептері, таралуы, инфекциялық ауру қоздырғыштарының 

сипаттарымен қатар ауыл шаруашылық дақылдарының өсімдіктерді 

аурулардан қорғау тәсілдері, туралы мәліметтер келтірілген. Сол сияқты өсімдік 

ауруларын зерттеу әдістерінің сипаттамасы да қарастырылады.  

 Кілтті сөздер: вирус, деформация, теңбіл, ұластыру, контактты жұғу, 

насекомдар көмегімен жұғу, тұқымдары және тозаңдары арқылы таралу, 

вирофорлы, инфекция, ауру қоздырғыш. 

 Аннотация. В статье представлены сведения о симптомах, причинах 

возникновения, распространении вирусных заболеваний растений, способах защиты 

сельскохозяйственных культур от болезней, а также характере возбудителей 

инфекционных заболеваний. Также рассматривается описание методов исследования 

болезней растений. 

 Ключевые слова: вирус, деформация, пятнистость, интоксикация, 

контактное заражение, заражение с помощью насечек, распространение через семена 

и пыльцу, вирофор, инфекция, возбудитель болезни. 

 Аbstract. The article presents information about the symptoms, causes, spread of 

viral diseases of plants, ways to protect crops from diseases, as well as the nature of 

pathogens of infectious diseases. The description of methods for the study of plant diseases 

is also considered. 

 Keywords: virus, deformation, spotting, intoxication, contact infection, infection 

with incisions, spread through seeds and pollen, virophore, infection, causative agent of the 

disease. 

 

 Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологиясының міндетті бөлігі 

өсімдіктерді зиянды организмдерден қорғау болып табылады. 

Бүкіл әлемде ауылшаруашылық саласының даму тарихында фермерлердің 

өсімдіктерді зиянкестерден қорғау мәселесіне дұрыс жауап бермеуі немесе қорғаныс 

шараларын жүйесіз ұйымдастыру дақылдардың өнімділігі мен сапасының күрт 

төмендеуіне әкелетіні туралы көптеген дәлелдер бар. Ерте дәуірдегі егіншіліктің 

алғашқы қадамдарының өзі бір дақылды бір жерде ұзақ өсірудің 

https://www.teacode.com/online/udc/57/578.869.html
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(монокультура) зиянды ағзалардың бір жерде шоғырлануға жол беретіні белгілі 

болды.  

 Бүгінгі таңда жер бетінде патогендік саңырауқұлақтардың 120 мыңнан астам 

түрі, фитопатогендік бактериялардың 100 түрі және фитопатогендік вирустардың 

600-ге жуық түрі өмір сүреді [1]. Олардың көпшілігі дақыл түрлерімен тұрақты 

қоректік байланысқа ие, дақылдарды біраз уақыт демалуға және өсіру қайта 

басталған кезде қысқа уақыт ішінде қалпына келтіруге бейімделген. 

 Сондықтан, бүгінгі таңда дақылдарды өсіру технологиясының негізгі 

бағыттарының бірі және өнімділікті арттырудың маңызды факторы дақылдарды 

зиянкестерден, аурулардан және арамшөптерден қорғаудың кешенді шаралары 

болып табылады. Олар өнімді өсіру кезінде ғана емес, сақтау кезінде де зиян 

келтіреді. Зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің жыл сайынғы шығыны 

орта есеппен 20-30% құрайды. Олардың ішінде аурулардан келетін зиянның үлесі 

үштен бір бөлігін құрайды, бірақ аурудың ең көп таралған жылдарында ол 

жартысына жетеді (мысалы, бидайдың тат, картоптың фитофтора сияқты 

аурулары). 

 Аурулар негізінен өсімдіктердің  барлық мүшелерін 

залалдайды. Аурудың әсерінен тұқымның өнгіштігі, өнімділік 

коэффициенті, өсімдіктердің қолайсыз жағдайларға төзімділігі төмендейді, түсім 

шығыны көбейіп, өнім сапасы нашарлайды.  

 Өсімдіктердің вирус аурулары белгілерінің ең кең тараған типі –

хлорофилдің ыдырауы себепті өсімдік жапырағының теңбілдігінің 

байқалуы: түссізденуі, ашық жасыл және қою жасыл жолақтардың алма-

кезектеліп келуі, некроз дақтары, шеңберлер және т.б. кейбір өсімдіктер 

ұлпаларының азғана бөлігінің өлуі де байқалады. Бірқатар жағдайларда 

жапырақтарының бүрісуінің нәтижесінде өсімдіктің пішіні де өзгеруі 

(деформация) мүмкін.  

 Сонымен қатар вирус ауруларының өсімдіктің сары ауруы деп 

аталатын тағы бір тобы да жиі кездеседі. Оның қоздырғышы флоэмада 

орналасып, өсімдіктің зат алмасу үрдісіне тереңірек әсер етеді. Осының 

нәтижесінде өсімдіктердің биіктеп өсуі тежеліп, шамадан тыс түптеніп, рак 

өсінділері пайда болады және басқа да өзгерістер жүреді. Көмірсулардың 

қалыпты тасымалдануы бұзылуы салдарынан өсімдік жапырақтарында крахмал 

жиналады. Олар қалыңдап, үгілгіш келеді, олардың түсі өзгереді және де орталық 

жүйке бойымен ширатылуы да байқалады.  

 Вирустар ие-өсімдіктің немесе тасымалдаушы насекомның тірі 

клеткасынан тыс жерде көбейе алмайды. Вирустардың көпшілігі тірі 

организмдерден тыс тіршілік ете алмайды. Бұл ең алдымен биологиялық жолмен 

таралатын циркулятивтік вирустарға тән. Олар өсімдіктердің тірі бөліктерінде 

(картоп, қызылша, пияз т.б. – вегетативті жолмен көбейетін дақылдар 

вирустары) – тамыржемістерінде, түйнектерінде, пиязшықтарында 

және басқа да бөліктерінде қыстап шығады. Жылдан жылға ұрпақтарына 

тарауының нәтижесінде өсімдіктердің өнімділігі күрт төмендейді. Кейбір 

вирустар: темекі теңбілінің (TMV), қиярдың жасыл теңбіл ауруының 

(CGMMV) қоздырғыштары және тағы бірқатары ең беріктері, өсімдік 

қалдықтарында және топырақта сақталуға қабілетті вирустар. Май бұршақ 

теңбілі, үрме бұршақ теңбілі ауруларын қоздыратын вирустар, сүйекті жеміс 

дақылдарының сақиналы вирустары (CGMMV) және тағы бірқатары аталған 
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дақылдардың тұқымдарында сақталып, таралады. Вирустардың мамандануы тар 

және кең ауқымды болуы мүмкін. Мысалы CGMMV тек қиярды ғана залалдайды, 

ал CMV қиярдың, асқабақ тұқымдасының басқа дақылдарының теңбіл ауруын 

қоздырып, сонымен басқа тұқымдастарға жататын дақылдарды да (қара құмықты, 

қызынақты т.б.) залалдай алады.  

 Фитопатогенді вирустардың бір өсімдіктен екіншісіне таралуының 

бірнеше тәсілдері бар: ұластыру, контактты жұғу, насекомдар көмегімен жұғу, 

тұқымдары және тозаңдары арқылы таралуы.  

 Ұластыру. Бұндай жолмен ұластырылып көбейтілетін жеміс 

дақылдарының көптеген вирустары тарайды. Сондықтан ұластыру үшін шыбық 

алынатын аналық өсімдіктер вирустардан таза болуы қажет. Контактты жұғу. 

Ауру өсімдіктер жапырағының сау өсімдіктермен жанасқанда жұғу тек 

өте берік, сығып алынған өсімдік шырынында ұзақ уақыт сақталатын вирустарға 

тән (TMV, картоптың PVX вирусы және басқалары). Бұл вирустар сол сияқты 

ауыл шаруашылық машиналарымен, жұмысшылардың киімдерімен және басқа да 

жолдармен таралуы мүмкін. Әсіресе өсімдіктерді жарақаттайтын тәсілдер 

қауіпті (қызанақтың гүлдерін жұлу, темекінің жапырақтарын сындыру және 

басқалары).  

 Насекомдардың таратуы. Фитопатогенді вирустардың көбі ауыз 

аппараттары шаншып-сорғыш насекомдар – негізінен бітелер көмегімен 

таралады. Вирустарды тарататын өсімдіктер қатарына сол сияқты 

цикадкалар, трипсілер, кандалалар, аққанаттылар, қоңыздар және 

кенелерде жатады. Насекомдардың вирустарды тасымалдау механизмі бірдей 

емес. Теңбіл ауруының вирустары (персистентті еместер) стилеттік, немесе 

персистентті емес тәсілмен тарайды. Біте тәрізді насекомдар ауру Өсімдіктермен 

қоректеніп 1,5-2 сағаттан кейін вирофорлы, яғни вирус инфекциясын таратуға 

қабілетті күйге айналады. Олардың бұл қасиеті бірнеше сағаттан кейін 

тарайды. Бұл вирустардың қатарына Potato virus (PV), қызылша теңбілі вирусы, 

алма теңбілі вирусы, CMV және басқалары. Басқа вирустар тек қана персистенттік 

тәсілмен тарайды. Насекомдар бірнеше сағаттан немесе тәуліктен соң вирофорлы 

болып, инфекциялық қасиетін ұзақ уақытқа дейін – 100 және одан да көп сағат 

бойына, ал кейде өмір бойы сақтайды. Насекомдар сау өсімдіктерде 

қоректенген кезде вирустар олардың сілекейі арқылы тарайды. Таратушы 

әдетте арнайы насекомдар – цикадкалар, сирек – бітелер, трипсілер, кандалалар, 

кенелер. Таралудың осындай жолын қалайтын вирустар персистентті 

немесе циркулятивті деп аталады. Олардың қоздыратын аурулары сары аурулар 

тобына жатады. Бұл вирустар қоздыратын аурулар – қызанақ күреңі, асқабақ 

теңбілі, қызылша жапырағаның бүрісуі және басқалары.  

 Сол сияқты жартылай персистентті жолмен таралу жолы да бар. Бұндай 

да насекомдардың инфекциялық қасиеті 10-100 сағат бойына сақталуы 

мүмкін. Осы жолмен картоптың PMV, Potato virus M және басқа вирустар 

тарайды. Өсімдік тамырларында паразитті тіршілік ететін топырақ 

нематодалары бидайдың жолақты мозаика ауруын қоздыратын вирусты, жеміс-

жидек дақылдарының бірқатар вирустарын тасымалдайды. Сол сияқты 

вирустарды топырақ саңырауқұлақтарының тарататыны туралы да 

мәліметтер бар: темекінің, қиярдың некроз ауруының қоздырғыш 

вирустары Olpidium brassicae саңырауқұлағының зооспораларымен 

тарайды, картоптың Potato virus X (PVX) картоптың рак ауруының қоздырғышы 
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Synchytrium endobioticum көмегімен, картоп ұшының шашақтану вирусы 

(monton) – парша ауруының қоздырғышының (Spongospora subterranca) 

көмегімен, дәнді дақылдардың бірқатар вирустары және қызылшаның 

ризомания ауруының қоздырғышы Polymixa туысына жататын саңырауқұлақтармен 

таралады.  

 Тұқымы арқылы шамамен 20% аурулар тарайды. Бұл бұршақ 

ауруларын қоздыратын вирустар (үрме бұршақ және май бұршақ 

мозаикасы), қызынақ вирусы (TMV), қиярдың вирусы 2 (CGMMV). 

Вирустардың тозаң арқылы тұқымға енуі тек бір азғантай вирустарға ғана қатысты 

дәлелденді [2].  

 Ортаның қолайсыз жағдайлары (температура, ылғалдылық және 

басқалары) өсімдіктерді әлсіретіп, олардың бойындағы вирустардың көбеюі 

дәрежесін күшейтіп, зиянын арттырады. Жоғары температура картоптың 

көпшілік вирус ауруларын, оның ішінде картоптың сары ергежейлік 

ауруының артуына ықпал етеді. Ал таңкурай теңбілі ауруы керісінше төменгі 

температура жағдайында (күзде) артады. Қолайсыз факторлар қатарына сол 

сияқты тыңайтқыштарды есепсіз шашу да жатады.  

Дәнді дақылдардың қуыршақтануы. Кесел республиканың солтүстік 

және оңтүстік-шығыс аймақтарында таралған. Аурудың белгісі алғаш 

өсімдік жапырақтарында, олардың қынаптарында ашық-жасыл түсті 

сызықтар мен дақтар түрінде білінеді. Ауруға шалдыққан өсімдік (әcipece 

сұлы) шамадан тыс түптенеді, әр өсімдік 40-60 сабақ түзіп, биіктеп өспей 

ергежейленіп қалады. Олардың жапырақтары әуелі қызғылттанып, кейін 

қоңырланып, қатаяды. Дертке шалынған өсімдіктер көбіне шашақтарын 

түзбейді, түзілген жағдайда да олар жапырақ қынабынан толығымен шықпайды 

Ауру қоздырғышы – Avena virus I Such, et Vovk вирусы. Бұл ауруды вирус және 

микоплазма инфекциялары қоздырады. Инфекцияны қоңыр цикадалар 

тасымалдайды. Цикада денесіндегі қоздырғыштың инкубациялық 

кезеңінің ұзақтығы – 6-16 күн. Инфекция қоры – цикада денесінде және арам 

шөп тамырында сақталған вирустар. Кесел тұқыммен және өсімдік шырыны 

арқылы таралмайды. Бұл қоздырғышпен сұлы, арпа, тары, жүгері, күріш, бидай, 

арпабас және т.б. дақылдар залалданады.  

 Сұлының қуыршақтануы (шектен тыс түптенуі). Қоздырғышы – сұлының 

сібірлік теңбілі вирусы – Siberian oats mosaic virus (Avena virus). 

Вирус бөлшектері бацилла пішінді, мөлшері 167×57 нм. Бұл ауру күздік 

бидайда, арпада, жүгеріде кездеседі. Ауру белгілері: өсімдіктің шамадан тыс 

түптенуі, жапырақтарының ағаруы, өсімдіктің бас атуының тежелуі немесе мүлдем 

байланбауы, флоэманың некроздалуы (сурет 1).  

Күздік бидай теңбілі (мозаикасы) (сурет 2). Бұл кесел күздік бидай егілетін 

барлық аймақтарда кездеседі.  

Ауруға шалдыққан өсімдік жапырақтарында ашық-жасыл немесе сары түсті 

теңбілденген дақтар мен сызықтар жүйке бойымен орналасады. Бұндай 

өсімдіктердің өcyi саябырлап, шамадан тыс түптеніп, көбіне масағы 

түзілмей, қурайды.  

Ауру қоздырғышы – Triticum virus 8 Zachurilo et Sitnikova вирусы. Ауру 

қоздырғыш вирус өсімдіктерге жолақты немесе алты нүктелі цикадалармен 

таралады. Өсімдік шырыны, механикалық жаралар және т.б. жолдармен ауру 

жұқпайды. Насеком денесінде вирус 15-60 күнде инкубациялық кезеңнен 
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өтіп, сау өсімдіктерді залалдайды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. Астық дақылдарының ергежейлігі және жолақты теңбілі: 

1 - ергежейлік ауруына шалдыққан арпа өсімдігі; 2 - ергежейлік ауруына 

шалдыққан бидайдың жас өсімдігі; 3 - ергежейлік ауруына шалдыққан 

бидайдың ересек өсімдігі; 4 - ергежейлік вирусын тасымалдаушы 

цикадка; 5 - жолақты теңбіл аруына шалдыққан бидай өсімдігі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2. Күздік бидай теңбілі (Triticum virus 8 Zachurilo et Sitnikova) 

 Вирус күздік бидай егістігінде төгілген дәндерден өнген 

Өсімдіктерде, сондай-ақ тасымалдаушы нaceкoмдapдa (жұмыртқа және имаго 

кезеңдерінде) қыстайды. Қоздырғыштың бұл түpi бидайдан басқа арпа, сұлы, 

тары, мысыққұйрық, көк итқонақты, кейде қара бидайды залалдайды. 

 Дертке шалынған өсімдіктердің өсіп-жетілуі тежеліп, көбіне өліп 

қалады [3, 4]. 

 Қызанақ теңбілі (мозаикасы) кең таралған ауру. Залалданған 

өсімдіктердің жапырақтарында қоңыр-жасыл, ашық-жасыл және сары 

жолақтар кезектесіп орналасады теңбілденеді. Әдетте өсімдіктің жас 

жапырақтары ауруға көбірек шалдығады. Кесел қарқынды дамығанда жас 

жапырақтар деформацияланады. Жапырақ алақаны аса тілімденіп 

(папоротник жапырағы сияқты) немесе жіңішке жіпшелерге бөлініп 

(жапырақтың жіпшеленуі), пішінін мүлдем өзгертеді. Аталған өзгерістер 

өсімдікке жарық жетіспей, ауа ылғалдылығы аса мол болғанда 

жағдайларда байқалады. 

Ауру қоздырғышы – Nicotiana virus I Smith. вирустар тобы. Қазіргі кезде 

қызанақтың теңбіл ауруының арнайы вирусы – Tomato mosaic virus (ToMV) деп 

аталады. Ол жылыжайларда және егістіктерде алқа, бұршақ тұқымдас және 

басқа да көптеген өсімдіктерді залалдайды. Вирус өсімдіктен өсімдікке 

жұмыс қолдарымен, қолданылған құралдармен, насекомдармен (біте) 
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таралады. Инфекция қоры – тұқым мен шірімеген өсімдік қалдықтары.  

Бұл кесел өте зиянды. Ауруға шалдыққан өсімдіктің транспирациясы нашарлап, 

өcyi саябырлап, гүлдену қарқыны бәсеңдеп, гүл түйіні мен гүлдepi қурайды. 

Егер жеміс түзілсе, онда оның құрамында қанттар пен органикалық 

қышқылдардың мөлшері аз жинақталады, өнімнің шығымы мен сапасы 

төмендейді.  

 Стрик қызанақ егісінде жиі кездесетін, кең таралған, жиі кездесетін ауру. 

Бұл кеселмен залалданған өсімдіктің мүшелерінде қызыл-қоңыр немесе 

қоңыр түсті дақтар түседі. Стрик ауруына шалдыққан өсімдік 

жапырақтарында ұсақ бұрышты, ал сабағы мен жапырақ сағақтарының 

бойында сызық немесе жолақ дақтар түзіледі. Кесел шалған өсімдік 

жапырақтары морт сынып, қурайды. Дерт шалған қызанақтың көк 

жемістерінің бетінде қоңыр түсті, жылтыр пішіні сопақша келген дақтар 

пайда болады (сурет 3, 4). Ауру қарқынды дамығанда жемістердің пішіні өзгеріп, 

беті шытынайды. Піскен жемістердің бетіндегі дақтар басылған, түc – 

әртүрлі болып келеді. Залалданған жапырақтар қурап, сабақ оңай сынып, кейде 

өсімдіктің ұшы жансызданады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3. Теңбіл ауруына шалдыққан 

қызанақ жемісі 

Сурет 4. Стрик ауруына шалдыққан 

қызанақ көк жемісі 

 

Ауру қоздырғышы – Nicotiana virus I Smith, вирусы. Бұл темекі теңбілін 

қоздыратын вирус. Ол көбіне картоптың X және У вирустарымен аралас 

кездеседі. Аталған вирустар қызанақты бұталау кезінде пайда болатын 

механикалық жарақаттар арқылы таралуы мүмкін. Стрик 15-20°С температурада 

қарқынды дамып, 22°С – бәсеңдеп, ал 24°С және одан әрі көтерілгенде – ауру 

тоқталады. Инкубациялық кезең – 10-14 күн. Вирус инфекциясы өсімдіктің  

қураған қалдықтарында, топырақта, тұқым сыртында сақталады [3, 4]. 

Бұл ауру өте зиянды, оның әсерінен жемістің өнімі мен сапасы eдәyip төмендейді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Габдулов М.А. Ауылшаруашылық дақылдарының аурулары. Орал: Жәңгір хан 

атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті, 2015. – 309 бет. 

2. Власов Ю.И. Сельскохозяйственная вирусология. – М.: Колос, 2012. – 214 с. 

3. Карбозова Р. Д.,  Туленгутова К. Н. Фитопатология. Алматы: ЖШС РПБК Дәуір, 

2014. – 312 б. 

4. Насиев Б.Н. Габдулов М.А., Кушенбекова А.К., Мухомедьярова А.С. 

Ауылшаруашылық дақылдарының аурулары практикумы. Орал, 2015. 

 



 48  

 

УДК: 632 

БИОЛОГИЯ, ВРЕДОНОСНОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР БОРЬБЫ  

ПРОТИВ ТОМАТНОЙ МОЛИ  (TUTA ABSOLUTA (MEYRICK) В УСЛОВИЯХ 

ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Ризамухамедов А.Д. 

студент  группы Агро-18-1 «Агрономия» 

Научный руководитель: Ходжаниязова Ж. Т., старший преподаватель 

Международный Таразский инновационный институт 

 

Аннотация 

В данной статье говорится о проблеме, ставшей перед аграриями 

Жамбылской области, с 2015 года - южно-американской томатной моли Tuta 

absoluta. Изучается характер ее распространения, особенности биологии и 

морфологии данного вредителя. 

 Abstract 

This article talks about the problem faced by farmers of the Zhambyl region, since 

2015 - the South American tomato moth Tuta absoluta. The nature of its distribution, the 

peculiarities of the biology and morphology of this pest are being studied. 

Ключевые слова: вредоностность, вредитель, популяция, овощеводство 

закрытого и открытого грунта, карантинный вредитель. 

 Keywords: harmfulness, pest, population, indoor and outdoor vegetable growing, 

quarantine pest. 

 

Томат (Solarium lycopersicum L.) - одна из самых популярных культур в 

Казахстане, которую возделывают в открытом и закрытом грунте. В 2021 г. 

площадь, занятая под томатом, составила 4,7 млн/га при урожайности 33,6 т/га. 

Казахстан ежегодно производит около 2 млн. т. урожая томата [6.74с.].  

Цель данной статьи - изучить характер распространения Tuta absoluta в 

условиях Жамбылской области, особенности биологии и морфологии, 

вредоносность популяции, занесенной с импортной продукцией, 

усовершенствование, испытания различных приемов ограничивающих ее 

численность. 

Проявлением вредоносности болезней и вредителей наблюдается общее 

снижение качества и урожайности томатов. Только за последние годы значительный 

экономический ущерб данной культуры в Казахстане наносит томатная минирующая 

моль, которая вызывает потери от 30 до 90% урожая. На территории Жамбылской 

области томатная моль появилась 2015 году. Южно-американская томатная моль 

Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera, Gelechiidae), является основным вредителем 

томата Solanum lycopersicum L. (сем. Solanaceae - Пасленовые), вызывает 

значительные экономические потери урожая во многих странах. Сильные 

повреждения наблюдались в Греции (Roditakisw et al., 2010),  Бразилии (Siqueira et 

al., 2000 a,b), Египте (Mohammed, 2010) и других странах Европы и Азии [1.3c]. К 

концу 2011 года, то есть практически через четыре года после ее обнаружения в 

Испании, томатная моль была выявлена более чем в 30 странах Европы, Северной 

Африки, Ближнего и Среднего Востока. Активная международная торговля 

томатами способствовала распространению томатной моли как с плодами, так и с 

тарой.  
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Вредитель быстро стал потенциальной угрозой для производителей 

Жамбылской области. Поэтому весьма актуальной становится проблема по 

разработке систем защиты этой культуры, позволяющих минимизировать эти 

потери. Характер повреждений по типу минирования, вызываемый личинками 

томатной моли (Tuta absoluta) в мезофилле листьев, молодых побегов и плодов, 

резко снижают их фотосинтетическую способность, что приводит к снижению числа 

образующихся спелых плодов, их величины и качества. Кроме того, через ходы мин 

в ткани растений проникает большое число вторичных патогенных 

микроорганизмов, в том числе гнилостных (сапрофитные грибы и бактерии), что 

приводит к осыпанию недозрелых и резкому снижению качества собираемых 

плодов, их коммерческой ценности, а, в конечном итоге, общему падению урожая. 

По информации службы карантина растений Республики Казахстан, в 2015 году 

было зарегистрировано выявление опасного карантинного вредителя - 

южноамериканской томатной моли - на тепличных томатах в Южно-Казахстанской, 

Актюбинской, Кызылординской и Жамбылской областях. Это вызывает серьезную 

обеспокоенность со стороны овощеводов Жамбылской области. 

Овощеводство открытого и защищенного грунта является важной составной 

частью растениеводства в Жамбылской области. Эта отрасль круглогодично 

обеспечивает население свежей продукцией. При этом получению стабильных 

урожаев препятствуют вредители и болезни овощных культур. 

В последнее время увеличивается поток импортной плодоовощной 

продукции. В целом, за последние два года в Казахстане наблюдается рост импорта 

овощей и фруктов на 50%. Тем самым, возрастает реальный риск интродукции 

новых вредных организмов овощных культур, представляющих серьезную 

опасность для выращивания, производства продукции и торговли. 

Основным кормовым растением южноамериканской томатной моли является 

томат, и она способна нанести культуре значительный ущерб, как в полевых 

плантациях, так и тепличных посадках. По данным статистики Жамбылской 

области, в результате распространения этого вредителя в отдельные годы недобор 

урожая может достигать 70-80%, снижается и качество выращиваемой продукции. 

Южноамериканская томатная моль( Tuta absoluta) быстро размножается, ее 

жизненный цикл длится от 24 до 38 дней, в зависимости от температуры (табл.1). В 

течение года она может давать 10-15 поколений. 

Таблица.1 Средняя продолжительность жизненного цикла южноамериканской 

томатной моли при различных температурах 

Фаза развития, температура Продолжительность развития (в днях) 

tоС 14 оС 20 оС 27 оС 

Фаза яйца 14,1 7,8 5,13 

Фаза личинки 38,1 19,8 12,2 

Фаза куколки 24,2 12,1 6,5 

Всего: от фазы яйца до имаго 76,4 39,7 23,8 
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(на материалах Р.Т. Жунисбай, ст. научн. сотр., А.С. Динасилов, к.с.-х.н., зав. 

лабораторией энтомологии (ТОО «Казахский научно-исследовательский институт 

защиты и карантина растений»)) 

Томатная моль способна повреждать растения в теплицах и открытом грунте 

Основным растением-хозяином южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta) 

является томат (Lycopersicon esculentum L.). Она может также питаться баклажанами 

(Solarium melongena L.), картофелем (только листья и стебли), перцами (Capsicum 

sp.) и другими растениями из семейства Пасленовых (Solanaceae), например, дурман 

обыкновенный (Datura stromonium L.), разные виды паслена (Solarium sp.), табак 

сизый (Nicotiana rustica L.), томат волосистый (L. hirsutum Humb. et Benp.) и 

некоторые виды бобовых. Томат повреждается в любом возрасте - от саженцев до 

взрослых растений. Признаки заселения обнаруживаются на апикальной почке, 

листьях, стеблях, цветках и плодах, на которых остаются черные экскременты 

вредителя. На картофеле, в основном повреждаются надземные части растения. 

Гусеницы предпочитают питаться листьями и стеблями, но могут также встречаться 

под кожицей плода и даже внутри самого плода томата. Они поражают только 

зеленые плоды. Для окукливания выходят наружу. 

Для предотвращения массового распространения южноамериканской 

томатной моли (Tuta absoluta) в хозяйствах Жамбылской области, где она была 

обнаружена, применялись различные фитосанитарные мероприятия: 

- обследование томата и других повреждаемых вредителем культур для выявления 

очагов моли; 

- широкое оповещение заинтересованных лиц (производители, работники теплиц, 

продавцы овощей) о появлении моли и ее вредоносности; 

- уничтожение плодов и растений, их остатков, зараженных различными стадиями 

вредителя; 

- вылов самцов с помощью феромонных ловушек «Дельта» с целью создания в 

популяции вредителя самцового вакуума; 

- обработка заселенных вредителем плантаций в период вегетации восприимчивых 

культур препаратами на основе Bacillus thuringiensis, а также инсектицидами, 

используя не более 2-х раз подряд один и тот же препарат для предупреждения 

развития устойчивости к инсектицидам; 

- разработка интегрированных систем управления численностью вредителя. 

Основанными элементами интегрированной системы защиты томата : 

1) использование феромонных ловушек в целях сигнализации появления и контроля 

численности вредителя; норма применения таких ловушек – 20-30 шт./га; 

диспенсеры меняют каждые 4-6 недель; для массового вылова бабочек используют 

также желтые клеевые ловушки, которые привлекают и других вредителей: 

белокрылок, трипсов, тлей (их можно использовать одновременно с выпуском 

энтомофагов, поскольку такие ловушки паразитов не привлекают); 

2) применение комплекса агротехнических мер, который включает: уничтожение 

зараженных растений и послеуборочных растительных остатков; смену культур, не 

относящихся к семейству пасленовых; удаление сорных растений семейства 

пасленовых; зяблевую вспашку, поливы и посадку устойчивых сортов растений; 

3) применение профилактических мер для растений, выращиваемых в защищенном 

грунте, среди которых: выхолаживание зимой помещений теплиц при температуре -

15оС в течение одной недели, а при температуре -10оС в течение двух недель и 

более; закрытие вентиляционных люков специальной сеткой; установка двойных 
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входных дверей; опрыскивание конструкций и почвы в теплицах, а также 

прилегающих к ним строений инсектицидами в конце вегетационного сезона; 

4) применение биологических средств контроля численности вредителя: применение 

бактериальных препаратов на основе Bacillus thuringiensis var. kurstaki и на основе 

гриба Beauveria bassiana; использование насекомых энтомофагов (для этих целей 

рекомендуются два вида трихограммы и клопов: Trichogramma pertiosum, T. achaeae 

и Macrolophus pygmaeus и Nesidiocoris tenuis); 

5) применение химических средств: обработка инсектицидами с разным механизмом 

действия (контактного и системного действия). 

Исходя из вышесказанного можно выделить ряд основных мероприятий, в 

ходе которых возможно уменьшение количества вредоностного действия 

южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta): 

-уменьшение импорта растениеводческой продукции; 

- усиление фитосанитарного контроля овщеводческой продукции (перец,баклажаны, 

томаты, картофель); 

- так как в связи с отсутствием ранее данного вредителя на территории Казахстана в 

Государственном каталоге по инсектицидам нет зарегистрированных препаратов 

против южноамериканской минирующей моли на томатах, для борьбы с 

южноамериканской томатной молью (Tuta absoluta) можно использовать препараты, 

рекомендованные для борьбы с другими массовыми вредителями пасленовых 

культур (колорадский жук, белокрылка, трипс, тля и др. 

- обработку инсектицидами следует проводить в период массовой яйцекладки и 

отрождения гусениц томатной моли, в предвечернее время, так как бабочки и 

гусеницы очень активны в это время суток. В целях снижения развития 

резистентности у вредителя крайне важно чередовать использование химических 

средств защиты с различными действующими веществами. 

- применение биологических препаратов совместно с выпусками энтомофагов 

обеспечивает высокую эффективность защиты от томатной моли в условиях 

защищенного грунта. 
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Аннотация.Бұл мақалада физика пәнін оқытудағы бағалаудың маңызы 

туралы айтылған. Тақырыптың маңыздылығы ҚР білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның өзінде 

көрсетілгендей критериалды бағалаудың дәстүрлі оқытуға қарағанда тиімділігі 

жоғары болғандықтан, білім мазмұны жаңарған сайын бағалауға қойылатын 

критерий де жаңартылып отыру керектігі қамтылған. Білім сапасын арттыруда 

критериалды бағалау қазіргі таңда ең тиімді бағалау түрі болғандықтан, әркез 

жаңа әдіс-тәсілдері ұсынып, жетілдіруді талап етеді. 

Тіркесті сөздер: критериалды бағалау, бағалау критерийі, қалыптастырушы, 

жиынтық бағалау, функционалдық сауаттылық. 

Аннотация.В данной статье рассказывается о значении оценок в 

преподавании физики. Актуальность темы заключается в том, что, как указано в 

государственной программе развития образования и науки РК на 2020-2025 годы, 

критериальное оценивание имеет более высокую эффективность, чем 

традиционное обучение, поэтому по мере обновления содержания образования 

необходимо обновлять критерии оценивания. Критериальное оценивание в 

повышении качества образования в настоящее время является наиболее 

эффективной формой оценивания, всегда требует совершенствования и 

предоставления новых методов и приемов. 

Ключевые слова: оценка, критерий, критериальное оценивание, 

формирующее, суммативное оценивание, функциональная грамотность. 

Annotation.This article describes the importance of grades in teaching physics. 

The relevance of the topic lies in the fact that, as indicated in the state program for the 

development of education and science of the Republic of Kazakhstan for 2020-2025, 

criterion assessment has a higher efficiency than traditional training, therefore, as the 

content of education is updated, it is necessary to update the evaluation criteria. Criteria-

based assessment in improving the quality of education is currently the most effective 

form of assessment, always requires improvement and the provision of new methods 

and techniques. 

Keywords: assessment, criterion, criterion assessment, formative, summative 

assessment, functional literacy. 

 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-

2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында айтылғандай білім 

алушылардың, педагогтердің және білім беру ұйымдарының сапасын бағалау 

жүйесін жетілдіру үшін жаңартылған мазмұн шеңберінде білім алушылардың оқу 

жетістіктерін бағалаудың өлшемшарттық жүйесі енуде, ол өңірдің, мектептің 
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орналасқан жеріне және оқыту тіліне қарамастан оқушылардың оқу жетістіктерін 

объективті және тең бағалауды қамтамасыз етеді [1]. 

Қазақстан Республикасының білім берудегі басты мақсаты: жан - жақты 

дамыған, білімді, өмір сүруге бейім, өзіндік ой - толғамы бар, адамгершілігі 

жоғары, бәсекеге қабілетті жеке тұлға тәрбиелеу. Осы мақсатты жүзеге асыру 

үшін оқушыға білім мазмұнын терең игерудің тиімді жолдарын іздестіріп, 

шығармашылыққа жетелейтін қазіргі заман талабына сай ғылыми-әдістемелік 

біліммен қаруланған, білікті маман, шебер мұғалім дайындау қажет. Білім алуда 

сенімді, өзіне есеп бере алатын тұлға қалыптастыру үшін оқушылармен кері 

байланыс орнатудың маңыздылығы мен қажеттілігі туындап отыр. 

Жаңартылған білім мазмұны бойынша физика пәнін оқытуда оңтайлы 

өзгерістер де болып жатыр. Жaлпы физикa – күрделі пән. Оны жaттaп aлу мүмкін 

емес, түсініп оқуды қaжет етеді. Оқушылардың алған білімдерін бағалау 

жаңартылған білім мазмұнына сәйкес жүргізіледі. 

Бұл ретте білім алушыларды бағалау жүйесі жетілдіруді қажет етеді. Атап 

айтқанда, PIRLS, PISA, ICILS халықаралық салыстырмалы зерттеулерінің 

құралдарына, сондай-ақ SAT тестілеріне ұқсас функционалдық сауаттылық пен 

құзыреттілікті өлшеуге бағытталған сұрақтар  білім мазмұнына қосылуы тиіс[1]. 

Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы дегеніміз – 

оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімін сыныптан тыс 

жерде, өкез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету,   яғни, 

оқушылардың мектепте алған білімдерін өмірде тиімді қолдануына үйрету. 

Бағалау жүйесіндегі тиімділігі маңызды көрсеткіштердің бірі орта білім 

беретін мектептердегі білім беру әрекеттерінің қалай қызмет ететінін, даму 

жағдайын, білім алушыға, оның нәтижесіне әсер етуін көрсететін білім 

алушылардың оқу жетістігінің деңгейі болып табылады. Сондықтан білім 

алушылардың оқу жетістігі деңгейін бағалау жүйесінің қаншалықты сапалы 

құрылуы білім беру сапасын арттырудың шама деңгейіне соншалықты 

байланысты [2]. 

Білім саласының деңгейі бастауыш және орта мектеп біліміне тікелей 

байланысты екені анық. Ал сол сыныптарда оқитын оқушыларды дұрыс бағалау 

тіптен маңызды. Себебі, жоғарғы сыныптарда жаратылыстану пәндерін, оның 

ішінде физика пәнінің күрделілігі мен ерекшелігіне байланысты бағалау арқылы 

білім алушылардың мүмкіндігін анықтауға, қиыншылығын табуға, оң нәтижеге 

қол жеткізуіне көмектесуге, дер кезінде оқу үдерісін түзетуге мүмкіндік береді.  

Критериалды бағалау – белгіленген критерийлер негізінде білім 

алушылардың нақты қол жеткізген нәтижелерін оқытудың күтілетін 

нәтижелерімен сәйкестендіру үдерісі.  

Критериалды бағалау жүйесін енгізудің мақсаты әрі қарай оқу үдерісін 

жетілдіре түсу үшін бағалау критерийлері негізінде білім беру үдерісіне 

қатысушылардың барлығына білім алушылардың оқу нәтижесі туралы нақты 

ақпарат алу болып табылады.  

Критериалды бағалау барысында баға әділ қойылады, сонымен қатар ол 

барлығына түсінікті болады. Оқушыға да ата-анаға да қолжетімді мәліметтер 

болады. Екіншіден білім беру сапасын арттыруға себепші, яғни қол жеткізетін 

нәтиже қаншалықты анық болса соншалықты сапа жоғары. Үшіншіден 

жауапкершілікті болуға үйретеді және де оқуға деген ынтаны арттыруға негіз 

болады [3].  
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Критериалды бағалаудың бірден бір артықшылығы оқушылардың 

жетістіктерін бір-бірімен салыстырмайды және бір-біріне тәуелді етпейді, 

сонымен қатар әр оқушының құзыреттілік деңгейі туралы ақпарат беруге 

бағытталады [4]. 

Критериалды бағалау жүйесінде ең маңызды нәрсе-оқу процесінің өзі, сол 

арқылы оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен 

кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді, яғни бұл жүйеде 

оқушының қалай жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны бағаланады [2]..  

Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты: білім сапасын жоғарлату және 

білім алушылардың білімін  халықаралық стандартқа сәйкестендіру. 

Критериалды бағалаудың міндеттері: 

- Сабақтың әр  бөліктеріндегі әр оқушының дайындық деңгейін анықтауға; 

- Бағдарламаға сәйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті; 

- Жеке оқушының даму жетістігін бақылауға; 

- Оқушының білім алу барысындағы қателіктері мен олқылықтарын 

айқындауға; 

- Әртүрлі жұмыс барысындағы алған өз бағасының  әділдігіне көзін 

жеткізуге; 

- Оқу бағдарламасының тиімділігін саралауға; 

- Сабақ үдерісі мен білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мұғалім және ата-

ана арасындағы кері байланысты қамтамасыз етуге 

Критериалды бағалау  жүйесінің  мүмкіндіктері: 

-  Оқу үрдісінің әрбір кезеңінде оқушының дайындық деңгейін анықтау; 

-  Оқу бағдарламасына сәйкес оқытудың мақсаты мен нәтижелерінің 

жетістіктерін оқушылардың өздерінің талдауы; 

-  Әрбір оқушының жеке даму траекториясын бақылау; 

-  Оқу бағдарламасын меңгерудегі олқылықтарды жою үшін оқушыларды 

ынталандыру; 

-  Оқу бағдарламасының тиімділігін бақылау; 

-  Оқу үрдісін ұйымдастырудың және оқу материалын меңгерудің 

ерекшеліктерін анықтау үшін мұғалім, оқушы және ата-ана арасында кері 

байланысты қамтамасыз ету. 

Критериалды бағалауда: 

•Бағалау мақсаты кім жақсы, кім нашар екенін анықтау емес, әркімнің жоғары 

нәтижеге жетуіне жағдай жасау. 

•Бағалау «жоспарлау-оқыту-бағалау» үдерісінің ажырамас бөлігі. 

•Бағалаушы мен бағаланушы бағалау шарттары мен критерийлерін алдын ала 

білуі және айқын түсінуі керек. 

•Даму мен жетістіктер туралы нақты ақпарат алу үшін бағалау шарттары мен 

критерийлері алуан түрлі болуы керек. 

•Бағалау үдерісінің басты кезеңі бағалаушы мен бағаланушы арасындағы кері 

байланыс болып табылады. 

•Мұғалім ғана емес, оқушы да жақын арада не жасау қажеттігін нақты түсінуі 

керек 

•Өз қабілеттерін бағалауда оқушыға нақты ролдік үлгі керек. 

Критериалды бағалау талаптары: 

1. Критериалды бағалау оқыту мақсаттарына негізделуі керек және оқыту 

үдерісінде мұғалім оқушылар назарын үнемі аударып отыруы керек. 
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2. Критериалды бағалау оқушылардың оқу жетістіктеріне бағыттала отырып, 

оқуды мақсатты, бағалауды ашық етеді. 

3. Критериалды бағалау оқушыларға түсінікті болуы креек. 

4. Критериалды бағалау барысында үштен артық емес критерий қолданылуы 

керек. 

5. Бағалау критерийлері тексеру жұмыстарын орындаудан бұрын 

хабарлануы, түсіндірілуі керек. 

6. Бағалау критерийлері мүмкіндігінше, оқушылармен бірге дайындалуы, жасалуы 

керек. 

Біздің ойымызша критериалды бағалаудың үш жақты пайдасы бар. 

Біріншіден мұғалім үшін:оқытудың сапалы нәтижелерін алуға мүмкіндік беретін 

бағалау 

критерийлерін жасауға, өз жұмысын талдау мен жоспарлау үшін жедел ақпарат 

алуға, оқытудың сапасын жақсартуға, әр оқушының жеке ерекшеліктері негізінде 

жеке оқу 

траекториясын құруға, бағалаудың әр түрлі құралдары мен амалдарын тиімді 

қолдануға, оқу бағдарламасы мазмұнын жетілдіру бойынша құнды 

ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді. 

Екіншіден оқушы үшін:өз түсінгендігін көрсету үшін түрлі оқыту стилдері және 

ойлау 

әрекеттері мен қабілеттерін пайдалануға, табыс критерийі маңызын түсінуге, 

нәтижені болжау үшін бағалау критерийлерін білу мен түсінуге, өзін және 

өзгелерді бағалай отырып, рефлексия жасауға қатысуға, өз білімін нақты 

мәселелерді шешуге, түрлі көзқарастарды жеткізуге, сыни ойлауын көрсету үшін 

пайдалануға мүмкіндік алады.Үшіншіден ата-ана үшін: баланың оқу деңгейі 

туралы дәлелдемелер алып отыруға, баланың оқудағы ілгерілеуін қадағалауға, оқу 

барысында балаға қолдау жасауға болады. 

Критериалды бағалаудың артықшылықтарына тоқталсақ: 

- пәннің білім беру мақсаттарына сай келеді, сонымен қатар мұғалімнің 

көңіл күйіне тәуелді емес; 

- білім беру процесіне қатысушылардың барлығына (оқушыларға, ата 

аналарға, мұғалімдерге) бағалауды «ашық» және түсінікті етеді; 

- өзін-өзі бағалау дағдыларын дамытуға ықпал етеді; 

- білім алушылардың өз еңбегінің нәтижесіне жауапкершілік алуына 

тәрбиелейді; 

- оқуға деген ынтасының артуына ықпал етеді; 

- білім сапасын арттырады. 

Критериалды бағалаудың екі түрі бар- қалыптастырушы және жиынтық.  

Қалыптастырушы бағалау:күнделікті оқыту барысында шағын өзіндік 

жұмыстар, тесттер және т.б. көмегімен жүзеге асырылады. Білім алушыға алған 

бағасына қарай өзінің жұмысын реттеуге және одан да жоғары нәтижеге қол 

жеткізуге көмектеседі. Ал мұғалімге әрбір білім алушының оқу материалын 

игергені туралы ақпаратты жинақтап, оны талдауға және одан арғы жұмысын 

жоспарлауға мүмкіндік береді. Осылайша мұғалім білім беру процессі сапалы 

жүзеге асырады [5]. 

Қалыптастырушы бағалау кері байланыс қызметін атқарады, яғни білім 

алушы өзінің жетістіктері мен сәтсіздіктері туралы ақпаратты ала алады. Сонымен 
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қатар, қорытынды жұмысты тапсыруға дейін аралық бақылаулар кезінде болған 

кемшіліктері болған болса жақсартуға уақыты болады. Тиісінше, аралық 

жұмыстың кез келген, тіпті ең қанағаттанарлықсыз нәтижелерін білім алушы тек 

өз нәтижелерін жақсарту бойынша ұсыныстар ретінде қабылдайды, өйткені олар 

триместрлік (тоқсандық, жартыжылдық) бағалау кезінде ескерілмейді.Осылайша, 

аралық жұмыстар үшін бағасын ала отырып, білім алушы қорытынды 

жұмысының бағасын жақсарту үшін не істеу керектігі туралы нақты нұсқаулар 

алады. Критериалды бағалауда қорытынды жұмыстың нәтижесі ғана есепке 

алынады. 

Жиынтық бағалау: тақырыптың немесе бөлімнің соңында бақылау немесе 

сынақ жұмысы көмегімен жасалады. Білім алушылар оқу жетістіктерін көрсетуге; 

ал, мұғалімге білім алушылардың оқу жетістіктері туралы соңғы ақпаратты алып, 

қорытынды баға қоюға мүмкіндік береді. 

Жалпы қорыта айтқанда, мұғалімнің әр бір өткен сабағы маңызды әрі 

мағыналы болуы тиіс. Сабақ барысы күнделікті қайталанып отыратын қарапайым 

цикль тәрізді, алайда оған жеңіл қарауға болмайды, сабақты жақсы түсінген 

оқушы ғана жоғары нәтиже көрсете алатыны хақ. Оқыту процессі мен бағалау өте 

тығыз байланысты. Оқушыларды күнделікті бағалау мен бөлім не тоқсан сайын 

бағалау өзара тең байланысқан түрде жүруі керек. Критериалды бағалау қазіргі 

таңда ең тиімді бағалау түрі болғандықтан, әркез жаңа әдіс-тәсілдері ұсынылып, 

жетілдірілуде. 
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НАТРИЙ ФОСФАТТАРЫ МЕН ПОЛИФОСФАТТАРЫН  ӨНДІРУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Орынбай  Шернияз,  Төлеутаева Айдана 

 «Жаратылыстану» факультеті 

«Жаратылыстану мамандықтар» кафедрасы, Хим-18-1 тобының 

студенттері 

Ғылыми жетекшісі: Омарова Д.С., химия магистрі, аға оқытушы. 

.  Халықаралық Тараз инновациялық институты  

 

   Аннотация. Натрий фосфатын тек электротермиялық фосфор қышқылымен 

алуға болады. Қазіргі жағдайда электротермиялық фосфор қышқылынан, 

суперфосфаттан алынған тұздар өңделіп пайданылады. Натрий ортофосфаттарын 

дегидраттағанда әртүрлі концентрлі фосфаттар шығады, олар  силикаттарға ұқсас, 

себебі кремниймен фосфордың координациялық саны оттегінің қатынасына қарай 4-

ке тең. 

  Түйін сөздер: Фосфат, магний тотығы, гранулометрлік, декарбонизациялау, 

дегидратталған, курроль тұзы. 

  Аннотация. Фосфат натрия может быть получен только с электротермической 

фосфорной кислотой. В текущем случае соли от электротермической фосфорной 

кислоты используются суперфосфатные соли. Различные концентрированные 

фосфаты появляются в обезвоживании натрия ортофосписа, которые аналогичны 

кремнеземам, поскольку кремнезем равно 4 в зависимости от соотношения 

кислорода. 

Ключевые слова: фосфат, оксид магния, гранулеметр, декарбонизация, 

обезвоженные, соленые вооружения. 

Annotation. The phosphate of sodium can be got only with electro-thermal 

phosphoric acid. In current case of salt from electro-thermal phosphoric acid 

superphosphatic salts are used. The different concentrated phosphates appear in 

dehydration of sodium of ortofospisa, which are analogical silicas, as a silica 4 is equal 

depending on correlation of oxygen. 

Keywords: phosphate, magnesium oxide, granulometer, decarbonization, dehydrated, 

salty weapons. 

 

Жамбыл облысы  Қаратау  кен  орыны  Хибин  кен  орнынан кейінгі  екінші  

орында. Қаратау бассейіндегі   1.1.1972 жылғы геологиялық зерттеулердің мәліметі 

бойынша  фосфориттің  қоры Р2О5-ға  шаққанда 242 млн тн, ал жалпы болжау 

деректері бойынша  740 млн тн Р2О5 құрайды.  Қаратау  бассейіні  Р2О5 –тың  

мөлшері  20-23  пайыз  шамасында,  Жалпы оның қоры 3,0 млд. тонна, құрамындағы 

Р2О5-тің мөлшері 21–30% құрайды.Қазіргі уақытта әлемде жыл сайын фосфор 

рудаларының 140–150 млн тонна концентраттарын өндіреді. Оның шамамен 90% 

тыңайтқыштарға жұмсалады. 

Фосфаттарды алу және пайдалану – әлем шаруашылығындағы ең ширақ  

(динамикалы) дамып отырған сала. Өндірілетін концентраттардың жалпы көлемі әр 

10–15 жыл сайын екі еселеніп отырады. Қазақстан Республикасында фосфорлы 
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минералдық тыңайтқыштарды өндіруде негізгі шикізат ретінде Қаратау фосфориті 

пайдаланылады.   

 Фосфор өндірісінің фосфоритті кендерінің құрамында ылғал, гидраттар, 

карбонаттар және әртүрлі қоспалар болады. Сондықтан шикізат пешке берілер 

алдында, оның сапасын қойылған талаптарға жақындату мақсатында арнайы 

өңдеулерге ұшыратылады. Бастапқы шикізаттың сапасына байланысты процеске 

кептіру, декарбонизациялау, шикізаттың ұсақ фракцияларын ірілету және т.б. кіреді. 

 Бірақ шикізатты дайындау кезінде Р2О5, СаО, SiО2, Al2O3, Fe2O3, Nа2О және 

К2О сияқты тотықтардың мөлшерін іс жүзінде өзгерту мүмкін емес және сондықтан 

Р2О5 берілген мөлшері және көрсетілген компоненттердің мөлшері бастапқы 

материалдарды алғанда және байытқанда қамтамасыз етілуі тиіс.  

 Фосфатты шикізаттағы Р2О5 мөлшерінің мәні үлкен. Сондай-ақ, темір мен 

алюминийдің біржарымдық тотықтары, магний тотығының, карбонаттардың, 

кремний диоксидінің ролі де маңызды. Химиялық құрамынан басқа, шикізаттың 

гранулометрлік құрамының да маңызы бар.Фосфаттарды өңдегенде оның пайдалы 

компонентінің (Р2О5) тек 80% ғана өнімге өтеді, қалған 20% өндіріс қалдығы ретінде 

қоршаған ортаға тасталады. 

Қаратау  фосфоритінен ТОО «Казфосфат»  Жаңа Жамбыл фосфор зауытында  

фосфориттен алынатын сары фосфордан электротермиялық фосфор қышқылын 

өндіретін бірден-бір кәсіпорын болып табылады. Осы зауытта фосфордың негізгі  

бөлігі алыну әдісіне сәйкес электротермиялық деп аталатын термиялық фосфор 

қышқылын өңдіріледі,   Электротермиялық  ортофосфор қышқылы – фосфор 

қышқылдарының ішіндегі ең маңыздысы, мұны көбіне ортофосфор қышқылы деп 

атайды.Ортофосфор қышқылын алудың термиялық әдісінің артықшылығы 

қышқылдың кез келген концентрациясын (100% Р2О5 шейін) және кез келген 

фосфаттарды, соның ішінде алдын ала байытылмаған төмен сапалы фосфаттарды 

қолданып тазалығы жоғары дәрежелі өнім  алуға болады. Термиялық фосфор 

қышқылы негізінен фосфор қышқылды тұздарды, және концентрлі тыңайтқыштарды 

алуда қолданылады. Әртүрлі  өндіріс орындарында фосфордың  бейорганикалық 

қосылыстарына сульфидтер, фосфор хлоридтері, фосфидтер,  фосфор ангидриді,  

мен фосфор қышқылы, ортофосфоттар  және натрий мен калийдің дегидрленген 

фосфаттары, аммоний фосфаттары, кальций мен магнийдің фосфаты,  мырыш, 

марганец, мыс, күміс,  темір, алюминий, кобальт фосфаты тары жатады. Олардың 

ішінде өндірістік маңызды өнімдер ретінде  келесі фосфор тұздары қарастырылады.  

Натрий фосфаттары.   Натрий фосфатын тек электротермиялық фосфор 

қышқылымен алуға болады. Қазіргі жағдайда электротермиялық фосфор 

қышқылынан, суперфосфаттан алынған тұздар өңделіп пайданылады. Мононатрий 

фосфатын 25% фосфор қышқылын ас тұзының ерітіндісімен бейтараптау реакциясы 

арқылы алады. Бейтараптау реакциясының нәтижесінде шыққан қоспаларды 

фильтрден өткізіп, ерітіндіні 1,5 г/см3 тығыздыққа дейн қайнатып кристалдайды. 

NaH2PO4∙2H2O концентрлі ерітінділерден NaH2PO4∙2H2O  кристалданып шығады. Ди 

және тринатрийфосфатты фосфор қышқылын ас тұзымен екі сатылы нейтральдау 

реаккциясынан өткізеді: бірінші сатысында астұзымен динатрийфосфатқа дейін, 

одан соң натрий сілтісімен  тринатрийфосфатқа дейін  келесі реакциялар бойынша: 

H3PO4 + Na2CO3 = Na2HPO3 + CO2+ H2O. 

Na2HPO3 +NaOH =  Na2PO4 + H2O. 

Динатрийфосфаты өндірісінде ас тұзы  реакциясын толық жүргізу үшін фосфор 

қышқылын артығымен алады, одан соң оны  аналық ерітіндімен бейтараптайды.  
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Реакция  98-100 0С аралығында жүреді.  Динатрийфосфат ерітінділерін қоспаларды 

тұндырған соң  кристалдық түрге айналдырады.  Соңғы жылдары тринатрифосфат 

дегидрадталған фосфаттардың өндірісінің  қарқындауымен  жуғыш материалдар 

ретінде  негізгі   мақсатында қолданыс кемуде.  

Дегидратталған натрий фосфаттары. Натрий ортофосфаттарын 

дегидраттағанда әртүрлі концентрлі фосфаттар шығады, олар  силикаттарға ұқсас, 

себебі кремниймен фосфордың координациялық саны оттегінің қатынасына қарай 4-

ке тең. 

  Құрылымына қарай концентрлі фосфаттарды метафосфаттарға немесе 

полифосфаттарға жатқызады. 

  Метафосфаттардың жалпы формуласы Mn [PO3]n,  Мысалы n=3, n=4, три-

немесе тетраметрофосфаттар. Метафосфаттардың құрылымы сахина тәрізді 

аниондармен сипатталады, Мысалы, триметафосфатқа Na3[P3O9]n екеулік натрий 

және кальций метофосфаты белгілі. 

 Полифосфаттар жалпы формуласы: Mn+2PnO3n+1  немесе n онына бірден-106 бола 

алады. Полифосфаттардың аниондары тармақталмаған тізбектен тұрады,  тетраэдры 

өзара оттегі атомдарымен байланысқан. 

Егер (n)  50-ден артық тетраэдрден түзілсе  ұзақ тізбектелген полифосфаттар деп 

атайды.  Бірақ көптеген полифосфатарда тетраэдрдің орта саны 500-10000 интервалы 

аралығында болуы мүмкін.  

Катиондар зарядының фосфор атомдар санына қатынасы 1:1 тізбектің 

ұзындығының көбейуіне байланысты. Жақсы танымал шыны фосфат полифосфат 

типіне жатады. 

Концентрлі фосфаттардың құрамында бір немесе көптеген фосфор атомдары 

бар, және олар оттегі атомының 3 басқа фосфор атомдарымен байланысқан.  

 Осындай құрылымына байланысты бұларды ұяшықты фосфаттар деп атайды 

(изомета- және изополифосфаттар). Оларға фосфор ангидридінің ұшқыштық 

модификациясы жатады  [P4O10] n, n орнында бірден ең үлкен санға дейін изомета- 

және изополифосфаттардың құрамы мето және полифосфаттардыкі. Бұл фосфаттар 

жәй температурада нейтральды сілтілі ерітіндіде тез гидролизденңп орташа 

полифосфаттар туындайды. Гидролиз реакциясы барлық үш оттегі атомдары фосфор 

атомдарының ковалентті байланысқанда жүреді 

Әртүрлі өнімдерінің пайда болуы және олардың ауада натрий фосфатының 

біреулік орын ізбасу дегидратын жылытқанда өзгеруі. 1600 жоғары пирофосфат 

өндіріледі, 2400-та триметофосфаттың    Na3 P3O9 қалыпты формасына ауысады және 

аздап Маддрель тұзына ауысады. Ең соңында 6250-та   (Na PO3) 

    Балқымасы пайда болады. Бұл балқыманы баяу бәсеңдетіп суытқанда 

триметафосфат қалыпты шығады, солай-ақ қалыпты емес форма  Na3 P3O9(II) және  

Na3 P3O9(III) аса тез суытта шыны тәрізді Грэм тұзы пайда болады. Ең соңғы 6000- 

төмен қалыпты триметафосфатқа өтеді, ал түрпе қосылса натрийлі Курроль тұзына 

айналады  (NaPO3) (A).      

     Ылғалдықпен механикалық өңдеудің арқасында А формадан Курроль 

тұзынан В формасы пайда болады, 380-4500 триметафосфатқа ауысады. Бұл екі 

формада сондай-ақ метафосфат балқфмасынан алуға болады. А формасы Курроль 

тұзы суытылғанда (Na PO3) (II) ауысады. 

     Құрылымына қарай концентрлі фосфаттарды метафосфаттарға немесе 

полифосфаттарға жатқызады. Концентрлі фосфаттардың құрамында бір немесе 
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көптеген фосфор атомдары бар, және олар оттегі атомының 3 басқа фосфор 

атомдарымен байланысқан.  

Метафосфоттардың ішінде ең білгілі натрий триметофосфат. Na3[P3O9] 

Метафосфаттар ең күшті қышқылдардың тұздары болып саналады. Суда жақсы 

еритіндері тек сілтілі тұздары. Сусыз натрий триметафосфат  ғана балқыту нүктесіне 

дейін қыздырғанда тұрақты. Басқа метафосфаттар жоғарғы температкрада 

полифосфат қоспаларына айналады. Нейтралды сулы ерітіндіде метафосфаттар 

бөлме температурасында тұрақты, ал қышқылды ортада 600 жоғары және олар 

ортофосфатқа дейін тез гидролизденеді. Сілтілі ерітінділерде олар полифосфат 

ерітіндісіне дейін  ыдырайды (три-және тетрафосфаттар). Осы топқа жататын 

Маддлер тұзы (суда ерімейтін) және полифосфаттар қышқылдардың тұздары болып 

саналады.  

Дегидратталған полифосфаттардың  ең маңызды қасиеттерінің бірі құбырларда 

судың қаттылығын жұмсартып,  кальцит  кристалдарымен бітіп қалуын тоқтатады.  

Қатты суға еріген полифосфаттың (бір бөлімін миллионға) қосса кальциттің қаққа 

түсуін тоқтатады.  Ол фосфат-ионның бетінде  адсобциялануы кальцидтің туындысы 

кристалының өсуін тоқтатады деп есептеледі. Өйткені полифосфат тізбегі 

иондарының иілгіштігі мен  размері Са2+ иондарыны кальциттің ашық бетінде 

ыңғайлы геометриялық түрде бірігеді. Осыдан басқа  полифосфаттың миллион 

мөлшеріндегі концентрациясы қатты сулардағы  металдардың беткі қабатын 

коррозиядан ингибрлейтін қабат түзіледі  

Фосфаттардың (әсіресе триполифосфатын) келесі қасиеті суспензияларды 

пептиздеу және олардың тұтқырлығын (вязкость) төмендету болып табылады. Бұл 

әдіс кеніштерді флотациялауда қолданылады. (ұсақ қатты бөлшектерді, сол сияқты 

эмульсиялардан дисперсті фазаның тамшыларын бөліп шығару әдісі).  

Флотациялық қойыртпаққа 1 кг/т натрий гексаметафосфатын қосу концентратта 

бағалы компоненттерді 2 есеге жоғарылатады.  

Алдында айтылған қасиеттермен триполифосфат пен шыны фосфат қазіргі 

жағдайда аудан қатты тұздарды алып тастауда, және де басқа да жағдайларда, 

тұнбаны кетіруге қолданылады. Шыны фосфаттарды кір жуғанда және киім 

тазалағанда қолданады.  

Триполифосфат натрий көптеген кір жуатын қоспалардың 85% құрайды. 

Тетранатрий фосфатты жай сабынға қосады. Дегидратталған фосфаттар мақтадан, 

жүннен және жібектен майды кетіруге, металдарды коррозияға ұшырауды тоқтатуда, 

катализатор ретінде дегидрлеу процесінде, алкилдеуде және полимерленуде, мұнай 

тазалайтын агент ретінде, флотация процесінде баяу диспергаторлары ретінде, сыр 

өндірісінде эмульгатор ретінде, гальвоноаластика және электролизде синететикалық 

каучукты өндіруде, тері өндірісінде қолданылады. 

Натрий пирофосфаты табиғи күкіртті кеніштерді байытудағы реагент ретінде 

қолданылады. Қышқыл натрий пирофосфатын нан пісіруде қолданады. Тринатрий 

пирофосфат Na3НP2O7 нейтралды реакциясында (рН=7) шұжық және ет өнімдерінің 

өндірісінде қолданады. 

Тараз қ. ЖЖФЗ  жалпы қуаты 120000 тн цехы  эксплуатацияғва  1983 жылы 

берілген «Триполифосфат  натрий  фосфор қышқылын  кальций содасымен   

бейтараптап  шықан  ертіндіні  кептіріп,  одан  әрі  күйдіріп   құрғақ  тұздар  алу  

әдісіне  негізделген. 
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Қазіргі уақытта жоғарыда аталған дегидратталған полифосфаттардың арасынан 

(гексаметофосфат немесе Грэма тұзы) өнімі  отандық және шетелдік 

тұтынушылардың қызығушылығын туғызып отыр.  

 Гексаметофосфат натриі. Полифосфат (гексаметофосфат басқаша  Грэма тұзы) 

фосфор қышқылын натрий сілтісімен немесе динатрийфосфат ерітіндісімен 

бейтараптаап, алынған ерітідіні кептірген соң ол  балқыманы құрғатуға негізделген. 

Эмпирикалық  формуласы (NaPO3)6, ал жалпы формуласы: (NaPO3) n,  немесе. 

NanPnO3n, бұнда n = 13 – 18. 

Осы заттардың қасиеттері Na2O/P2O5 қатнасымен, немесе P2O5 құрамымен 

анықталады. Грэм тұзы немесе гексометофосфат үшін Na2O/P2O5≈ 1,1 . 

Полифосфат натрий түссіз, иіссіз  ақ түсті ұнтақталған порошок түрінде болады. 

Ол гигроископты, суда аз жылдамдықпен ериді. Суда триметафосфат натрий мен 

ортонатрий фосфат натрий түзе гидролизденеді 

Тараз қ. ЖЖФЗ  жалпы қуаты 6000 т гексаметофосфатты өндіру технологисы 

іске қосылып, әнім өндіру қатын меңгеруге арналған іс-шаралар жүргізілуде. Өнім 

инновацилық жоба – жоспарының  жоспаының  каталогына енгізілген.  Полифосфат 

натрийді суды химиялық өңдеуге, тамақ өндірісінде, комбикормды  даярлауда,  

текстиль өндірісінде мата құрамында кальций тұздарының түзілуін болдырмау үшін, 

бояау өндірісінде (пигменттер), керамика өндірісінде (жұмсартқыш), теміржол мен 

өнеркәсіп қуатты қондырғыларында суды жұмсартуға, мұнай  өндірісінің  

бұрғылауда және жуғыш заттарды алуда қолданылады.  

Полифосфат натрийді  балқыту пештерінде мононатрийфосфатты термиялық  

дегидратациялау арқылы алынады.  Мононатрийфосфат суспензиясын фосфор 

қышқылын натрий сілтісімен немесе динатрийфосфат ерітіндісімен бейтараптау 

реакциялары арқылы алынады. Даярланатын ерітіндіні  фосфор қышқылымен  

немесе  сілтісімен  (динатрийфосфат ерітіндісімен) Na / P қатынасын дейін немесе  

металдық титр (Na2О / P2О5≈ 1,1 қатнасы) қосу арқылы коррекцияланады.  

Бейтараптау реакциясы 80-90 °С температурада периодты реимде екі 

реакторларда  жүзеге асады. Бейтараптау реакциясы экзотермиялық, бірақ ерітіндіні 

даярлау ұзақ уақытты қажет етеді, осыған байланысты ерітіндінің  кристалдану 

процесін болдырмау үшін реатор ішіндегі құбырларға ыстық бу берумен  

температураның қажетті параметрлері тұрақтыланады. Бейтараптау реакциясының 

жылдамдығын арттыру үшін     реактор араластызғыштармен жабдықталуы тиіс. 

Даяр ерітіндінің тығыздығы 1580-1640г/м3 аралығында болу керек. 

Бейтарапталған ерітінді белгілі – бір шамамен балқыту пешінің берілу керек. 

Тер- миялық  дегидратация и конденсация мононатрийфосфат пен полифосфатқа 

балқыту пкешінің  ваннасында үздіксіз жүру тиіс. Ерітінді пешке табиғи газдың 

жанған өнімдеріне   қарама-қарсы ағынмен жіберіледі. Табиғи газды жағу үшін 

автоматтырылған газ жағу АРН-45 қондырғысымен жабдықталған.  Алынған 

балқыма 650 – 700 °C температурда суытқыш цилиндірдің бетіне беріліп, онда тез 

суытылады.Алынған шыны тәрізді  материалдар арнаулы диірменде ұнтақталып, 

ситода размеріне сәйкес бөліп алынады. Алынған даяр өнім 25 кг қаптарға салынып, 

даяр өнім қоймасында сақталуы тиіс. 

 Халықаралық Тараз инновациялық инстутутының «Химия» мамандығы 

бойыша оқитын бітіруші студенттер 2021-2022 диплом алды тәжірибелік 

жұмысынтарын гексометофосфат натрий цехында өткізу жоспарлануда.  

Олар цех қызметкерлерінің  жетекшілігімен даяр өнім полифосфат натрийдің 

сапасы көптеген факторлардан тәуелді болуы мүмкін екенін анықтайды. 
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Технологиялық процесті ықтималды   параметрлерін (өнім шикізаттарының сандық 

және сапалық көрсеткіштері, температура, қысым және концентрация) анықтауға 

арналған зертханалық -тәжірибелік жұмыстар жүргізу арқылы келесі бағытта 

тіжірибелік жұмыстар арқылы  келесі факторларды анықтау қажет екені анықталады, 

олар: 

а) Металдық титр мен рН және  полифосфат натрий, құрамындағы ерімейтін 

заттардың арасындағы байланысты анықтау; 

б) Металдық титрден    даяр өнім құрамындағы  P2O5 мөлшерінің тәуелділігін 

анықтау;. 

в) Ерітінді мен балқыманың температуралық режимінен рН пен полифосфат 

натрийдің арасындағы тәуелділікті анықтау;  

г) Табиғи газдың жану режимі және отын мен ауаның ықтималды шығынды 

коэфиценттерін анықтау. 
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 «Жаратылыстану» факультеті 

«Жаратылыстану мамандықтар» кафедрасы, Физ-18-1 тобының студенті 

Ғылыми жетекшісі: Алдаберген Ш., жаратылыстану ғылымдары 

магистрі, аға оқытушы. 

 Халықаралық Тараз инновациялық институты 

 

   Аннотация. Нанотехнология - белгілі атомдар мен молекулаларға 

манипуляция жасай отырып, белгіленген атомдық құрылымдық өнімдерді шығару 

әдістерінің жиынтығы. Басқаша айтқанда, нанотехнология дегеніміз - бұл көзге 

көрінбейтін аса ұсақ бөлшектерді ретке келтіре отырып, соның ерекшеліктерін 

алдын-ала белгілеп беру арқылы әлдебір құрылымды құрастыруға қажетті жекелеген 

атомдарды ыңғайластыра орналастыру. 

         Аннотация.Нанотехнологии-совокупность методов получения фиксированных 

атомно-структурных продуктов путем манипулирования известными атомами и 

молекулами. Другими словами, нанотехнология - это упорядоченное размещение 

отдельных атомов, необходимых для построения какой-либо структуры, с 

упорядочением наиболее мелких частиц, невидимых невооруженным глазом, с 

предварительной фиксацией ее особенностей. 

          Annotation. Nanotechnology is a set of methods for obtaining fixed atomic-

structural products by manipulating known atoms and molecules. In other words, 
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nanotechnology is the orderly placement of individual atoms necessary to build a structure, 

with the ordering of the smallest particles invisible to the naked eye, with a preliminary 

fixation of its features. 

 Әуестену, еліктеу, қиялға берілу секілді адами қалыптардың бірте-бірте ел 

сенгісіз жаңалықтарға бастайтыны әлдеқашан белгілі. 1986 жылы студент Эрик 

Дрекслер өзінің "Жасампаз машина" аталатын футуристік эссесінде тұңгыш рет 

молекулярлы технология атауын қолданады. Ол фантаст-жазушы Станислав Лемнің 

идеяларына өз қиял-болжамдарын қосақтай отырып, "Саналы тіршілік ортасының" 

жалпы бет-бейнесін жасап шығады. Осы болжамға сәйкес, XXI ғасырда 

нанороботтар әрбір заттың, әрбір адам ағзасының ішіне енгізіледі де, адамзат 

қоршаған әлеммен бірге тұтастай саналы компьютерге айналады. Мұндай идея Эссе 

Дрекслерден бұрынырақ пайда болған көрінеді. 1981 жылы ІВМ корпорациясының 

швейцариялық филиалындағы екі инженер - Герд Бинниг пен Гейнрих Рорер 

мәнерлеп туннельдеуші микроскоп ойлап тапты. Микроскоптың құрылымы аса 

қарапайым: шамалы қысымға қосылған аса жіңішке ине бір нанометр шамасындағы 

қашықтықта материалдың үстімен жылжып отырады.  

Осы кезде инелердің өткір ұшы материалдың беткі қабатына электрондарды тесіп 

өткізеді де, соның нәтижесінде шамалы тоқ пайда болады, оның көлемі ине мен беткі 

қабаттың арасындағы қашықтыққа байланысты болады. Осылайша материалдың 

беткі қабатынан жекелеген атомдарды "ажыратуға" мүмкіндік туады. 

Тәжірибе барысында анықталғандай, тоннельдеуші микроскоптың 

бұрынғыларға қарағанда біршама артықшылықтары бар. Соның көмегімен 

жекелеген атомдарды "көруді" былай қойғанда, соларға әсер ету арқылы кез-келген 

кернеуді өзгертуге де мүмкіндік туады: қарапайым тілмен айтсақ, тоннельдеуші 

микроскоптың көмегімен атомды "іліп" алуға және қажетті жеріне қондыруға 

болады. 

Ғылымның тарихына көз тастасақ, адамзат қоғамында көптеген революциялық 

өзгерістердің адамдардың көне идеяға жармасып, жаңа информацияны қабылдаудан 

бас тарту қиындықтармен байланысты болғанын көрген болар едік. Солай батыс 

өркениеті жүз жылдар бойы жерді жазық деп келді. Бұл ақиқатқа жақын болмаса да, 

адамдардың карта қолдануына және онымен бағытұстауына кедергі болған жоқ. 

Галилейдің және басқа да ғалымдардың осы мәселе жөніндегі тұжырымдамалары 

оларға қымбатқа түсті.  

 Ньютон механикасы әлемнің барлық заңдылықтарын мінсіз түсіндіретін 

болғанды және салыстырмалы теорияның тууына еш себеп жоқ еді. Бірақ бұл 

теорияның ашылуы ғылымның түбірлі өзгерісіне әкелді. Өзінің таңғаларлық 

жұмысымен Энштейн Ньютон механикасынан толығымен бас тартқан жоқ, ол тек 

заңның қолдану шегін көрсетті. 

Адамзат тағы да біздің үш ұйықтасақ түсімізге кірмеген жаңа революциялық 

төңкеріс пен технологиялық жаңалықтар табалдырығында тұрмыз. Болашақта өмір 

сүретіндер және оны жасайтындар, бүгін-ақ өзінің білімі мен өсуіне мән беріп, 

қолдаған шешімдеріне үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Себебі XXI ғасырда 

білім мен мамандық ерекше белсенділікке ие. 

Соңғы уақытта салыстырмалы түрде жақында ғана пайда болған 

«нанотехнология» қарқынды дамыды. Жаңа ғылымның аты бәріне белгілі 

технология (грек тілінен techne - өнер, шеберлік, Іоgos-ғылым) деген ұғымның 

алдына қосымша «нано» деген сөздің қосылғанын оңай байқауға болады. «Нано» 

қосымша (грек тілінен NANOY-қортық, гном) - жалпы бір нәрсенің миллиардтан бір 
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бөлігін (10-9) көрсетеді. Мысалы: нанометр- метрдің миллиардтан бір бөлігі. 

Салыстыру үшін, 1 нм шаштың қалыңдығынан 100 мың есе аз екендігін айтуға 

болады. 

Нанотехнология - белгілі атомдар мен молекулаларға манипуляция жасай 

отырып, белгіленген атомдық құрылымдық өнімдерді шығару әдістерінің 

жиынтығы. Басқаша айтқанда, нанотехнология дегеніміз - бұл көзге көрінбейтін аса 

ұсақ бөлшектерді ретке келтіре отырып, соның ерекшеліктерін алдын-ала белгілеп 

беру арқылы әлдебір құрылымды құрастыруға қажетті жекелеген атомдарды 

ыңғайластыра орналастыру. 

Нанотехнология сөзі жақында ғана пайда болғанымен, наноөлшемді 

құрылғылар мен құрылымдар жаңа емес. Негізінен олар жер қашаннан бері пайда 

болса сол кезден келе жатыр. Мысалы теңіз ұлуының қабыршағының беріктілігі 

соншалықты тіпті күштің әсерінен болған сызаттар оның ішкі жағына таралмайды. 

Бұл ұлудың қабыршағының наноқұрылымды кірпіштерден тұратындығымен 

түсіндіріледі және нанобөлшектердің өте берік болатындығының табиғи дәлелі. Ұзақ 

уақыт бойы ғалымдар геккон деген кесірткенің тегіс беттерде, тік әйнектің бетінде, 

төбеде еркін жүретіндігін түсіндіре алмаған. Баста оның алақанында 

жабыстырғыштар бар деп ойлаған, бірақ кейін ондай ешнәрсенің жоқ екені белгілі 

болды. Бұл құбылыстың жұмбағы қоғамды таңқалдырды, себебі геккон қозғалыс 

кезінде молекулалық физика заңдарын қолданады ғой! Ғалымдар геккон алақанын 

микроскоппен зерттегенде, оның шаштың диаметрінен 10 есе кіші шаштардан 

тұратыны белгілі болды. Әр шаштың ұшында мыңдаған жастықшадан, ал әрбір 

жастықша жүздеген қылдан тұрады екен. Әрбір қылдың ұшы алақан тәрізді және 

диаметрі 200 нм екені белгілі болды. Геккон қозғалысында Ван дер Вальс күшімен 

(аз қашықтықтарда молекулалар тебіледі, ал үлкен қашықтықта тартылады) 

түсіндіруге болады. 

Есептеулер, нанотехнологияны қолдану жартылай өткізгіш технологиясы 

құрылғыларының негізгі қасиеттерін 1000 есе артыратындығын көрсетеді. Бұл 

информатика технологиясындағы нағыз революция болады және XXI ғасырдағы 

қоғамның әлеуметтік, экономикалық дамуына үлкен әсер етеді. 

Ғылым саласында наноөлшемді ақауларды немесе аралдарды кванттық 

нүктелер деп атаған. Негізінде наноөлшемді элементтер көпқабықшалы 

құрылымдардан алынады. Бұл ақаулар немесе аралдар ең алғаш рет GаАs  және 

GaAlAs көмегімен алынған, оның өлшемі нанометр яғни 10-9 м болғандықтан 

кванттық нүкте деп атаған. Наноөлшемді құрылымдардар электроникада және 

технологияда кеңінен пайдаланылады.  

 Наноэлектроника ол ғылым мен техника аймағында жаңа бір аймақ болып 

табылады. Бұл қатты дене физикасында, квантты электроникада, физикалық химияда 

және жартылай өткізгішті электроника технологиясында дамуда. Оның негізінде 

наноөлшемді құрылымдардың физикалық және химиялық негіздерін анықтайды  

және олардың электронды оптикалық қасиеттерін зерттейді. Наноэлектроника 

аймағын зерттеу ол жаңа наноқұрылғыларды жасауға және ақпаратты өңдеу үшін 

өте тез жұмыс истейтін жүйелерге қолдануға бағыт береді. 

 Қатты денелердің құрылымының өлшемдері наноөлшемдерге жеткен сайын 

электронның кванттық қасиеттері байқалады. Оның жүрісінде кванттық бөлшектерге 

тән толқындық заңдылықтар болады. Бұл бір жағынан электронды классикалық 

бөлшек деп санайтын классикалық транзисторлардың жұмыс истеу қабілетін бұзуға 
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әкеледі, ал екінші жағынан жаңа күшейтетін және есте сақтайтын элементтерді 

құруға мүмкіндік береді.  

 Осы ақпараттық жүйелер үшін есте сақтайтын және күшейтетін элементтер 

зерттеудің негізгі объектісі болып табылады және электрониканың негізгі аймағы  - 

наноэлектрониканың дамуына көп ықпал етеді. 

 Наноэлектрониканың квантты негіздерінде интерференциялық эффектілер, 

тунельді эффектілер, ақпараттық жүйелердегі наноэлектронды элементтер 

қарастырылады.  

Сонымен қатар, наноқұрылымдар белгілі оқшауланған аймақта дамиды деп 

ойламау керек. Қазірдін өзінде наноқұрылымдар ғылым мен техниканың басқа 

бағыттырында да маңызды нәтижелер алынған. Наноқұрылымдардың негізгі 

қолдану аясы: медицина, материалтану, информациялық технология, экология, 

энергетика, әскери техника, ауылшаруашылығы, космология, авиация, қоршаған 

ортаны қорғау, робот жасау техникасы, микроскопия, телекоммуникация, құрылыс, 

машина жасау, сұлулық индустриясы және тб. 

Наноөлшемді элементтердің микроэлектроникада қолдануы 1см3-ке 1012 

транзистор енгізетін процессордың планарлы түрінен 30 технологиясына көштіреді. 

Оның көмегімен болашақта компьютер компоненттерінің елшемдерін әрі қарай 

азайту жоспарланып отыр. 

1985 жылы Роберт Керл, Ричард Смолли аяқ астынан көміртегінің жаңа 

байланысын - фуллеренді ашты. Көміртегінің осы уақытқа дейін екі алотроптық түрі 

- алмаз және графит белгілі болса, фуллерен оның үшінші түрі деп айтуға болады. 

Фуллереннің қаңқасы футбол добына ұқсас, іші қуыс болып келеді. Оның осындай 

құрылысы оған басқа заттардың молкулалары мен атомдарын енгізіп, оларды 

қауіпсіз көшіруге болады. 

Қазіргі таңда наноқұрылымды элементтер жайлы әңгіме айтып жүрген ға-

лымдар мен шенеуніктердің үлкен тобы нанотехнология индустриядағы ең 

төңкерісті сала болатынын баса айтып, мұнда құйылатын инвестиция мейлінше мол 

болуы қажет деген пікірге тоқталғандай. Біз мұны жоққа шығармаймыз. Жоғарыда 

айтқанымыздай, жер бетінде бар, Менделеевтің кестесіне енген химиялық 

элементтердің барлығы атомдар мен молекулалардан тұрады. Бұлардың мейлінше 

шағын болатындығы сондай, қарапайым микроскоптармен көру мүмкін емес. 

Сондықтан да «күні кешеге дейін» осы саланы зерттейтін лабораторияларда арнайы 

жасалған ең үлкейткіш микроскоптар пайдаланылды. Ал қазір олардың орнын 

электронды микроскоптар алмастырған. Мінеки, бүгінгі күннің өзінде тек қана 

электронды микроскоптар арқылы көруге болатын осынау атомдар мен 

молекулаларды енді мың есе кішірейткенде алынатын өнім қандай болатынын ойша 

көзге елестете беріңіз. Бірақ бір таң- ғаларлығы мың есе кішірейген жаңа атомдар 

мен молекулалар өздерінің шыққан тегінен мүлде өзгеше қасиетке ие болады. Айта-

лық, жер бетінде кездесетін уран өзінің ілеспелерінен тазартылады да бейбіт 

мақсатта қолданылатын энергияны алу үшін одан «уран түймелерінің 

құрастырмасы» жасалады. Мінеки, АЭС реакторларында пайдаланылатын ядролық 

отын дегеніміз - осы. 

Наноөлшемді элементтер медицина саласында да кеңінен пайдалануға болады. 

Қазіргі ғалымдардың пайымдауынша, нанотехнология өнімдері медицина саласына 

дендеп енген кезде адамзат барлық дерттен айығатын көрінеді. Әбден мүмкін. 

Өйткені қазірдің өзінде дүниежүзінің гемотология (қан қасиеттерін зерттеу) 

саласындағы ғалымдар қарыштап алға басқан сыңайлы. Мәселен, қазірдің өзінде бұл 
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саладағы ізденістер қанның негізгі талшығы (стволовые клетки) адам ағзасындағы 

бүлінген дене мүшесінің зақымданған жерін байырғы қалпына келтіруге ішінара қол 

жеткізді. Тіпті мидың зақымданған жерін де осылай емдеп, сауықтыра бастады. 

«Бейдауа дерт» саналып жүрген «қатерлі ісіктің» біраз түрі ерте анықталған 

жағдайда беті қайтатын дәрежеге жетті. Көп ұзамай ол мүлде «қатерсіз дертке» 

айналуы мүмкін. 

Массачусетс Технологиялық Институты және Гонгконг Университетінің 

зерттеушілері нанотехнологияны негізге ала отырып, жаңа жараланған жараның 

қанын 15 секундтан кем уақыт ішінде тоқтататын сұйықтық ойлап тапты. 

Наноқұрылымдарға кең қызығушылық үш маңызды жағдаймен байланысты: 

- Наноқұрылымды элементтер биотехнология, қоршаған ортаны қорғау, медицина 

және т.б. аймақтардың дамуына маңызды жаңа құрылғылар мен материалдармен 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

- Наноқұрылымды элементтер - физика, химия, материалтану, биология, медицина, 

технология, жер туралы ғылым, компьютер технология, экология, социология 

пәндерін біріктіретін бағыт. 

- Наноқұрылымды элементтердің проблемасының шешімі ғылыми инженерлік 

бірлестігінің осы бағытқа назар аударуына әсер етіп, технологиялық және 

фундаменталдық білімдегі бос орындарды толтыруға мүмкіндік береді. 

Біз наноқұрылымды элементтердің дамуы - қоғамның жаңа түріне әкелетініне 

күмәніміз жоқ. Алайда наноқұрылымды элементтерден болашағымыздың қандай 

болатыны, ол қазір өмір сүріп жатқан сіз бен біздерге байланысты! Өз кезегімде 

алдағы мақсаттар тек теориялық зерттеулермен шектелмей, наноқұрылымды 

элементтердің қалыптасу механизмін, кванттық нүктелердің моделін зерттеу, 

электрлік және оптикалық қасиеттерін зерттеу. 
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АМЕРИКАНДЫҚ АҚ КӨБЕЛЕГІ: ЗИЯНДЫЛЫҒЫ, БИОЛОГИЯСЫ 

ЖӘНЕ КҮРЕСУ ШАРАЛАРЫ. 

 

Битенова А. Б.  ӨҚК-18-1 тобы студенті 

Ғылыми жетекшісі: Таңсықбай Ж.Р. 

 

Түйіндеме: Мақалада елімізге сырттан келетін Америка ақ көбелігі зиянкесінің 

ауылшаруашылық тұқымдары және басқада екпе материалдарымен - еніуінен  одан 

әрі таралуын дер кезінде анықтау және болдырмау мәселелері қарастырылған. 

Түйін сөздер: карантиндік зиянкестер, зиянкес ошақтары, абиотикалық және 

биотикалық факторлар. 

Резюме: В статье рассматриваются вопросы своевременного выявления и 

предотвращения дальнейшего распространения вредителя американской белой 

бабочки, которая попадает в нашу страну с семенами сельскохозяйственных культур 

и другого посадочного материала. 

Ключевые слова: карантинные вредители, вредители, абиотические и 

биотические факторы. 

Resume: The article deals with the issues of timely detection and prevention of 

further spread of the pest of the American white butterfly, which enters our country with 

the seeds of crops and other planting material. 

Keywords: quarantine pests, pests, abiotic and biotic factors. 

 

Қазіргі кезде елімізде ауыл шаруашылық саласында тұқымдар мен ортырғызу 

материалдарын тасымалдаудың ұлғаюы бірқатар жаңа қауіпті карантиндік 

зиянкестердің енуне және таралу қаупінің ұлғаюының алғы шарттарын жасайды.  

Өсімдік карантині мемлекеттік қызметінің негізгі міндеттері- карантиндік 

зиянкестердің енгізілуін және елге одан әрі таралуын дер кезінде анықтау және 

болдырмау болып табылады. 

Американдық ақ көбелек, жеміс жидек дақылдарының, және басқада  сәндік 

ағаш өсімдіктері мен бұталарының қауіпті карантиндік зиянкестері болып алғаш рет  

1952 жылы Ресей, Молдова, Украина аймақтарында табылды.  

Ақ көбелектің зияндылығының жоғары болуы, зиянкес жаңа аумаққа енгеннен 

кейін алғашқы жылдары жыл сайынғы карантиндік шараларды, оның ішінде  

химиялық және биологиялық құралдарды қолдануды қажет етеді. Бұл зиянкес 

қазірдің өзінде де жыл сайын арнайы шаралардың қажеттілігін талап етеді. 

2003 жылы елімізде Алматы облысының бірқатар аудандарында қауіпті 

карантиндік зиянкес болып табылатын американдық ақ көбелекгі алғаш рет 

табылды.  

Қазақстан жағдайында алғаш рет американдық ақ көбелегінің биологиялық 

ерекшеліктері, онымен зақымданған өсімдіктердің түрлік құрамы, таралуы мен 

зияндылығы зерттелді. [1] 

Жемістермен отырғызу материалдарын  экспорттау американдық ақ көбелектің 

ошақтарын анықтау, және жою жолдарын қарастыру маңызды рол атқарады.  

Таралу аймағында сондай ақ зиянкестердің ықтимал бейімделу аймағындағы 

карантиндік шаралар ақ көбелек ошақтары бар жерлерден келетін тауарларды, 

контейнерлерді және көлік құралдарын тексеруді қажет етеді. Егер тасымалдау 
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құралында  немесе жүктер мен көліктерде зиянкестер табылса оларды 

дезинфекциялайды.  

Сондықтан да американдық ақ көбелектің таралу аймағында  карантиндік 

шараларды жүргізу және ғылыми зерттеу жұмыстарының тиімділігі мен сапасын 

арттырумен қатар, жаңа аумақта зиянкестер ошақтарының қалыптасу ерекшеліктерін 

зерттеу маңызды болады. Бұл мәселелерді шешу американдық ақ көбелектің 

биологиясы мен экологиясының ерекшеліктерін, оның таралу жолдарын, жаңа 

мекендеу орындарына абиотикалық және биотикалық орта факторларының әсерін 

егжей тегжей  зерттеу қажет. 

Біздің жұмысымызда негізінен ақ көбелектің таралу аймағы биологиясы мен 

экологиялық ерекшеліктерін және осы аймақта таралған дақылдардың қандай 

түрлерін зақымдайды және зиянкестермен күресу шаралары туралы мәліметтер 

жинадық. 

Жұмысымыздың мақсаты Елімізде таралған американдық ақ көбелектің 

ареалын, биологиясын, экологиясын, қалыптасу ерекшеліктерін, сонымен қатар 

карантиндік шаралар жүйесінің жекелеген элементтерін бағалау. 

Нақты міндетер мыналар болды: 

-зиянкестің таралу аймақтарын анықтау; 

-американдық ақ көбелектің ошақтарының қалыптасу ерекшелктерін зерттеу; 

-американдық ақ көбелектің негізгі қоректік өсімдіктерін анықтау; 

-американдық ақ көбелектің фенологиясын зерттеу; 

-американдық ақ көбелектің дамуына абиотикалық және биотикалық 

факторлардың әсерін зерттеу; 

Американдық ақ көбелектің отаны- Солтүстік Америка метеригі. Мұнда ол 

солтүстікте Канаданың орман аймақтарынан оңтүстігінде АҚШ субтроптиктеріне 

дейін таралған.  

Негізгі таралу аймағының солтүстік бөлігінде зиянкес бір ұрпақ береді. 

Оңтүстік аймақтарда екі, үш, тіпті төрт ұрпақтың дамуына мүмкіндік болады.  

Америка ақ көбелегі-полифагты зиянкестер болып табылады. Солтүстік 

Америкада бұл зиянкес өсімдіктердің -120 түрін, Еуропа елдерінде- 234 түрін, оның 

ішінде 30- дан астам жеміс жидек өсімдіктерін 100 не жуық ағаштар мен бұталарды, 

100 ге жуық шөптесін өсімдіктерді зияндайды. 

И.А.Чураевтың мәліметі бойынша америка ақ көбелегі (1962) төмендегідей 

өсімдік түрлерін зақымдайды екен: тұт, жапырақты үйеңкі, алма ағашы, қара өрік, 

шие, алмұрат, жаңғақ, айва, шөптесін және қылқан жапырақты өсімдіктер. [2] 

Америка ақ көбелегінің таралу механизмі келесідей: жылумен қамтамасыз ету, 

екі ұрпақтың дамуы үшін жеткілікті мөлшері, біріншісі ұзақ күн жағдайында 

диапаузасыз дамиды, ал екіншісі, жаздың аяғында қысқа күнмен ерте күзде 

диапаузалар және осы күйде қыстап шығады.  

Жылумен қамтамасыз ету жағдайларына байланысты бір ғана ұрпақтың дамуы 

мүмкін болатын жағдайда екінші ұрпақ береді. А.Х.Саулич (1994) анықтағанындай 

Ресейдің Белгород облысында жүргізген тәжірибеде америка ақ көбелегі суық 

климатқа бейімделуінің басталуын көрсетіп, оның солтүстікке қарай жылжыуының 

алғышарттарын жасау мүмкін. [3] 

Америка ақ көбелегінің қалыптасуын анықтайтын факторлар азықты 

өсімдіктері мен қолайлы ценоздардың болуымен қатар, жылумен қамтамасыз ету 

және фотопериодтық реакцияның ерекшеліктері болып табылады. 
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Морфологиясы. Америка ақ көбелегі жібек тәрізді аппақ, кейде қанаттарында 

қара немесе қою қоңыр дақтар мен қапталған.  

Аталығы қанатын жайғанда 20-32 мм, денесінің ұзіндіғі 9-13 мм. Аналығы 

қанатын жайғанда 24-35 мм, денесінің ұзіндіғі 11-15 мм. Көбелектің басы ақ, түкті, 

артқы аяғының сырты ақ, ішкі жағы сары қабыршақтармен қапталған,  саны ақ түсті. 

Көздері қара, мұртының ұзындығы 3-6 мм. 

Соңғы кездері американдық ақ көбелегінің тіршілік ету ортасы яғни ареалы 

бірте бірте артып келеді, өйткені жәндік төзімділіктің жоғарылауымен сипатталады 

және қысқа уақыт ішінде ұзақ қашықтыққа ұшуға қабілетті болады.  

Сондай ақ американдық ақ көбелектің қуыршақтары ағаштардың қабығының 

астында, құлаған жапырақтарда, топырақ арасында, қорғаулы құрылыс 

жарықтарында, ғимараттарда қыстайды.  

Американдық ақ көбелектің белсенді жылдары мамырдың екінші онкүндігінде 

алма ағаштарының гүлденуі кезінде басталады. Тіршілік циклі және көбеюі 

американдық ақ көбелек эмбрионының жұмыртқадағы дамуы процесі сыртқы 

факторларға байланысты 6-15 күнге созылады. Осы уақыттан кейін дернәсіл пайда 

болады. 

 Бұл белгілі бір жағдайларда ғана болуы мүмкін: ауа ылғалдылығы 50 пайыздан 

және температура жиынтығы +120 градустан жоғары болғанда. Дернәсілдер бірнеше 

сағаттың ішінде өсімдіктер мен белсенді қоректене бастайды. Сонымен бірге олар 

алғашқы 5 апта бойы  тұрғылықты орнын дайындайды. Жетілген дернәсілдер қорек 

іздеп бүкіл ағашқа тарайды. Жәндіктердің дамуының бұл кезеңі 38-55 күнге созылуы 

мүмкін. Температура жоғарылаған сайын  процесс айтарлықтай жеделденеді. 

Дернәсілдердің дамуына қоректену жылдамдығыда әсер етеді. 

Қуыршақтану алдында дернәсілдер жылы құрғақ жерді іздейді. Олар 

ағаштардың қабығының астына, жердегі құрғақ жапырақтарға, бекінеді. 

Қуыршақтардан шыққан көбелектер түнде пайда болады. Олар ұзақ өмір сүрмейді 

аталығы 4 күнге дейін, аналығы 11 күн тіршілік етеді. Осы уақытта олар жұптасып 

үлгереді, содан кейін бірінші ұрпақтың аналықтары 1500 ге дейін жұмсыртқа 

салады, екінші ұрпақта шамамен 2500 жұмыртқа салады. 

Ересек кездегі американдық ақ көбелектің дамыған ауыз аппараты болмайды. 

Олардың тіршілік энергиясы дернәсіл  ретінде жасаған қорларына негізделген 

болады. Мұнда олар қауіпті зиянкестер ретінде әрекет етеді. Жас дернәсілдері 

көптеген жеміс ағаштаырының жапырақтарын жемістерін зақымдайды. 

Американдық ақ көбелекке қарсы күрес жұмыстарын жасау үшін ағаштар 

тобындағы ақ көбелек таралған аймақты барлық өсімдіктерді инсектицидтермен 

өңдеу керек. Химяилық заттарды пайдалану әрқашанда тиімді бола бермейді, 

сондықтан биологиялық әдістермен зиянкестерден құтылуға болады. 
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Түйіндеме: Қант қызылшасын өсіру кезінде дақылды  фитопатологиялық және 

микологиялық бақылау шараларын уақтылы жүргізу қажет. Қант қызылшасын 

өсірудің көп жылдық тәжірибесі аурулар мен зиянкестермен күресуде 

агротехникалық, химиялық және биологиялық шаралардың тиімділігн көрсетеді. 

Түйін сөздер: фитопатология, қант қызылшасы зиянкестері, вирусты аурулар, 

негізгі зиянкестер 

Резюме: При выращивании сахарной свеклы необходимо проводить 

своевременный фитопатологический и микологический контроль урожая. 

Многолетний опыт выращивания сахарной свеклы показывает эффективность 

агротехнических, химических и биологических мероприятий в борьбе с болезнями и 

вредителями. 

Ключевые слова: фитопатология, вредители сахарной свеклы, вирусные 

болезни, основные вредители. 

Resume: When growing sugar beet, it is necessary to carry out timely 

phytopathological and mycological control of the crop. Many years of experience in 

growing sugar beet show the effectiveness of agro-technical, chemical and biological 

measures in the fight against diseases and pests. 

Keywords: phytopathology, sugar beet pests, viral diseases, major pests. 

 

Қант қызылшасын өсіру кезінде дақылды  фитопатологиялық және 

микологиялық бақылау шараларын уақтылы жүргізу қажет. Қант қызылшасын 

өсірудің көп жылдық тәжірибесі аурулар мен зиянкестермен күресуде 

агротехникалық, химиялық және биологиялық шаралардың тиімділігн көрсетеді. 

Қант қызылшасын зиянкестерден, аурулардан және әр түрлі арамшөптерден 

қорғау дақылдың өнімділігін арттырудың маңызды іс-шараларының бірі болып 

табылады.  

Қазіргі уақытта Жамбыл облысының  қантқызылшасы өсірілетін аудандарда 

дақылдың зиянкестеріне қарсы күресте үзақ мерзімді мақсатты бағдарламасы жүзеге 

асырылуда.  

Оны жүзе асыру өңірдің агроэкологиялық ерекшеліктерін, ауа райы 

жағдайларын, топырақ өңдеу жүйелерінің өзгеруін және оның құнарлығын 

арттыруды ескере отырып, қантқызылшасы өндірісін түбегейлі зерттеуді қажет 

етеді. 

Республикамыз бойынша Жамбыл облысындағы өнідірілетін қант қызылшасы 

ең табысты егістік дақылдардың бірі болып табылады. Қант қызылшасына көптеген 

саңырауқұлақ және вирустық аурулар, зиянкестер көптеген зиян келтіреді.  

Қант қызылша плантациясын қызылшаса бүргелері мен арамшөптер 30 

пайыздан немесе одан да көп бөлігін зақымдайды.  
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Қант қызылшасының көптеген зиянкестері барлық жерде қызылша 

алқаптарында таралып көптеген  соның ішінде қант қызылшасына зияны туралы 

нақты зертеулер жүргізілмеген [1]. 

Негізінен қантқызылшасы еліміздің Алматы және Жамбыл облыстарының 

суармалы жерлерінде өсірілетін маңызды техникалық дақыл болып табылады.  

Қант қызылшасын өсіруге қолайлы агроклиматтық жағдайлар саланы 

экономикалық жақтан тиімді етеді. Дегенмен, қант қызылшасының егістік алқаптары 

ұлғайғанмен, кей жылдары тамыржемісті дақылдардың түсімі төмендеп жатыр. Бұл 

жағдай, көбінесе, маусымдық аурулар мен зиянкестердің жаппай таралуымен 

байланысты.  

Осыған байланысты қант қызылшасын өсіру кезінде зиянкестерді ерте 

анықтауға (инфекцияның ерте кезеңдерінде), аурулардың алдын алуға және оларға 

қарсы күресуге, сондай ақ отырғызылатын өсімдіктірдің фитопатологиялық және 

микологиялық мониторингі бойынша шараларды уақтылы қабылдау қажет [2]. 

Шаруашылықтар қант қызылшасының негізгі аурулары мен зиянкестерінің 

зияндылық дәрежесін және стационарлық бақылауларды жүргізу үшін дақылды 

өсірушілерлерде кәсіби дағдылар мен білімді қажет етеді.  

Бұл карантин және өсімдіктерді қорғау саласындағы қызметкерлердің 

құзыреттілік денгейін арттыруға бағытталған саладағы ғылыми білімді таратудың 

жұмыс істейтін жүйесінің қажеттілігін тағы бір рет растайды.  

Жамбыл облысы қант қызылшасын өндіретін аумақтарда церкоспороз, 

пероноспороз және әртүрлі тамыр шіріктері сияқты саңырауқұлақ, бактериялық 

және вирустық аурулар жиі кездеседі. Ал ең көп таралған және кең тараған 

зиянкестерге: тля, бүргелер, өрмекші кенелер, қызылбас шпанка және де полифагты 

топырақ зиянкестері кездеседі. 

Қант қызылшасын өсірудің көп жылдық тәжірибесі аурулар мен зиянкестермен 

күресуде бірлескен агротехникалық, химиялық және биологиялық шараларды 

жүргізудің тиімділігін көрсетеді.  

Қант қызылшасы ауруларының алдын алу бойынша ұсынылатын негізгі 

агротехникалық шаралар мыналар болып табылады: қант қызылшасында 

фитопатогендер мен зиянкестердің жиналуын болдырмау үшін бір алқапта қант 

қызылшасын мономәдениетпен өсіруге жол бермеу; 

-күзде қызылша өсіруге жоспарланған алқаптарды терең қопсыту; 

-зиянкестердің қыстауы үшін қолайсыз жағдайлар жасау, өсімдік қалдықтарын 

жоқ ету; 

-ауыспалы егіс бойынша технологиялық ұсыныстарды сақтау; 

-инфекция қорын азайту мақсатында қант қызылшасын күздік бидай  

дақылынан соң орналастыру.  

Ең ұтымды шара қант қызылшасының ауруға төзімді жаңа переспективалы 

сорттарын өндіріске енгізу болып табылады. 

Негізгі химиялық шараларға қант қызылшасының плантацияларын 

фунгицидтермен және пестицидтермен қолдану және өңдеу, сонда ақ минералды 

тыңайтқыштар енгізу іс шаралары жатады [3]. 

Соның ішінде кең қолданыстағы яғни қант қызылшасы ауруларының 

жапырақты формалары (ұнтақты көгеру, переноспороз және церкоспороз) анықталса 

фунгицидпен өңдеу ұсынылады: Цинеб, 80% (4,0 кг/га); Ридомилом голд МЦ 68 с.п. 

(2,5 кг/га). 
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Зиянкестермен күресуде пестицидтерді қолдану арқылы жақсы нәтижелерге 

қол жеткізіледі, бұл үшін қант қызылшасы дақылдары келесі ұсынылған 

препараттармен өңделеді: 

-негізгі зиянкестерге қарсы (совка, тля, қызыл бас шпанка, және басқа 

полифагты топырақ зиянкестеріне) –Арриво, 25% сп. (0,4 л/га); Дурсбан,к.э. (2,0-2,5 

л/га), Каратэ 050, к.э. (0,15 л/га); Сумитион, 50% к.э. (0,6-1,2 л/га); Устад, 10% к.э. 

(1,0 л/га); Циракс, 25% к.э. (0,4 л/га); Фастаком, 10% к.э. (0,1-0,15 л/га) Кинмиксом, 

10% в.с. (0,3 л/га); Ровикуртом, 25% к.э. (0,5л/га). 

-бүргелерге қарсы - Диазинон, 60% к.э. (1,5-2,0 л/га) Дурсбан к.э. (2,0-2,5 л/га), 

Кайзо, (0,15 л/га), Тагрел, к.э. (1,3-1,5 л/га): 

-өрмекші кенеге қарсы-Омайт 30% с.п. (2,5 кг на 1 га); БИ-58, 40% к.э. (0,5-1,0 

л/га); Золон, 35% с.п. (2,5 кг/га) және уәкілетті орган рұқсат еткен басқа да 

препараттар жатады. 

Сонымен қатар, өңдеу кезінде пестицидтердің басқа түрлерін қолданумен бүкіл 

вегетативті кезең ішінде препараттарды алмастыру ұсынылады, өйткені зиянкестер 

қолданылатын препараттарға тұрақты төзімділік қалыптасады.  

Сондай ақ аурулар мен зиянкестермен күресудің химиялық шараларына 

минералды және органикалық тыңайтқыштарды дұрыс қолдану жатады, бұл жақсы 

даму режимін қамтамасыз етеді және қант қызылшасының аурулар мен зиянкестерге 

төзімділігін арттырады. Мысалы, фосфор және калий тыңайтқыштарын оңтайлы 

қолдану дақылдың ауруға төзімділігін арттырады және сапасын жақсартады.  

Биологиялық шаралар ретінде басқа тірі организмдерге зиян келтірмей және 

қошаған ортаға антропогендік әсер етпей, жаппай ауруларды және зиянды 

организмдердің өлімін тудыратын агенттерді қолдану ұсынылады. 
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Түйіндеме: Мақалада күнбағыс дақылдарының фитосанитарлық жағдайын 

бақылау негізінен агротехникалық шаралар жүйесі мен өсімдіктерді химиялық 

қорғау құралдары арқылы жүзеге асырылатындығын көрсеткен. Күнбағыс дақылы 

көптеген аурулар түрлерімен зақымдануға бейім және зиянкестермен зақымдалады, 
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сондықтан фитосанитарлық жағдайды ескере отырып, өсімдіктерді қорғаудың 

кешенді жүйесін қамтамасы ету қажеттігін көрсетеді. 

Түйін сөздер: фитосанитарлық жағдай, химиялық өңдеу, фунгицидтер, 

вегетациялық кезең. 

Резюме: В статье показано, что контроль фитосанитарного состояния посевов 

подсолнечника осуществляется в основном с помощью системы агротехнических 

мероприятий и химических средств защиты растений. Подсолнечник подвержен 

многим болезням и вредителям, поэтому необходимо обеспечить комплексную 

систему защиты растений с учетом фитосанитарных условий. 

Ключевые слова: фитосанитарные условия, химическая обработка, 

фунгициды, вегетационный период. 

Resume: The article shows that the control of the phytosanitary condition of 

sunflower plantations is carried out mainly with the help of systems of agro-technical 

activities and chemical plant protection. Sunflower is exposed to many diseases and pests, 

so it is necessary to ensure a comprehensive system of plant protection with the registration 

of phytosanitary conditions. 

Keywords: phytosanitary conditions, chemical treatment, fungicides, growing 

season. 

 

Күнбағыс дақылдарының фитосанитарлық жағдайын бақылау негізінен 

агротехникалық шаралар жүйесі мен өсімдіктерді химиялық қорғау құралдары 

арқылы жүзеге асырылады. Күнбағыс дақылы көптеген аурулар түрлерімен 

зақымдануға бейім және зиянкестермен зақымдалады, сондықтан фитосанитарлық 

жағдайды ескере отырып, өсімдіктерді қорғаудың кешенді жүйесін қамтамасы ету 

қажет. 

Күнбағыс дағылы негізінен келесі аурулардан зардап шегеді: ақ сұр, күлді 

шірік, фомоз. Ақ шірік ауруы вегетациялық кезеңде, негізінен сабеттердің пісіп 

жетілуі кезінде ең қарқынды түрде дамиды.  

Сұр шірік негізінен көшеттерге, сабақтарға, гүлдерге және себеттерге әсер 

етеді [1]. 

Кұл шірігі бұкіл өсімдіктің жалпы солуы мен кебуін, сабағының 

сынғыштығын келтіріп шығарады.  

Күлді көгеру жапырақтарды, сабақтарды, себеттерді зақымдайды. Ауру 3-4 

жұп негізгі жапырақ пайда болғанда, өсімдіктің өсуі артта қалғанда, өнім 

төмендегенде көріне бастайды. 

Күнбағыс дақылдарына фитопатологиялық зерттеу жүргізу нәтижесінде 

өсімдік үлгілері есепке алынады. 

Күнбағыз дақылын аурулардан қорғау және зиянкестерден сақтаудың 

маңызды шараларының бірі егіс алды тұқымдарды өңдеу және өсімдіктерді дер 

кезінде химиялық заттармен өңдеу жұмыстары жатады. 

Егіс алды күнбағыс тұқымдарын өңдеу фитосанитариялық алдын алудың ең 

маңызды әдісі болып табылады. Бірақ оның тиімділігі таңдалған препараттарға ғана 

емес, сонымен қатар егілген тұқымның сапасынан да байланысты болады. 

Күнбағыс дақылдарын химиялық өңдеу  басқа әдістердің тиімсіз болған 

жағдайда жоғары зиянкестердің көбеюіне жол бермеген жағдайларда жүзеге 

асырылады. 

Күнбағыс дақылдарын қорғаудың нәтижелі болуы, алдымен фитосанитарлық 

бақылауды уақтылы жүргізуге байланысты. 
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Жамбыл облысы жағдайында күнбағыс дақылы плантацияларында көп 

кездесетін ауру түріне ақ шірік жатады.  

Ақ шірік бүкіл вегетациялық кезеңде пайда болады, соның ішінде себеттердің 

пісіп жетілуі кезінде қарқынды кездеседі.  

Сұр шірік көшеттерге, сабақтарға және себеттерге көптеп зиян жеткізеді.  

Құрғақ шірік ауруы тек себеттерге әсер етеді, олар құрғақ және беріш қатты 

болады ал тұқымдар дәмі ащы дәмге ие болады. 

Вертициллез ауруы бүкіл өсімдіктің жалпы солуы мен кебуін, сабағының 

сынғыштығын тудырады. 

Тат ауруы жоғары ылғалдылықта және 18-22 градус температурада өсімдікке 

жаппай жұғады. Жазда саңырауқұлақтар таралуы мен дамуын  арттыра отырып, 

бірнеше ұрпақ береді. Фомоз ауруы нәтижесінде бүкіл өсімдіктің мерзімінен бұрын 

өлуіне әкеледі [2]. 

Вегетациялық кезеңдегі күнбағыс дақылдарының фитосанитарлық жағдайын 

зияндылықтың денгейін дабыл шегі арқылы бағалауға болады. Бұл белгілі бір 

аурудың критикалық көрініс деңгейін білдіреді, содан кейін, оның одан әрі өсуі 

дақылдың өнімділігінің артуына әкеледі.  

Күнбағыс ауруларының дамуы негізінен ауа райына байланысты тарайды.  

Ауаның ылғалдылығы негізгі интегралды көрсеткіш болып табылады. Егер 

күнбағыс көшеттері пайда болғаннан кейін және толық гүлдегенге дейін қоршаған 

ортаның тұрақсыз ылғалдығы байқалса, онда себеттерде құрғақ шірік ауруы, және 

көптеген аурулардың  таралуы байқалады. Сол кезеңдерде фузариоз, фомоз және тат 

ауруы қарқынды дами бастайды. 

Күнбағыс дақылын  аурудан қорғау үшін тұқым себуге 10-15 күн қалғанда 

фитосанитарлық мониторинг жүргізуді бастау керек.  

Алғашқы 4-10 шынайы жапырақ пайда болған кезеңде аурудың алғашқы 

белгілері жапырақтарда пайда болса өсімдіктерді фунгицидтер мен өңдеуді бастау 

керек. Аурулар көбейіп, бір мезгілде ақ шіріктің алғашқы белігілері пайда болса, 

гүлденудің басында қайталап бүркеу жүмыстары жүргізіледі.  

Күнбағыс дақылының ауруларына және зиянкестеріне уақтында күрес 

жұмыстары алып барылмаса, дақылдың өнімділігіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. 

Алдымен, көшеттерді және жер асты  мүшелерін зақымдайтын зиянкестерге сым 

құрттар және жалған сым құрттар жатады. 

Сұр қызылша бізтұмсығы өсімдіктердің өсуі мен дамуының алғашқы 

кезеңдерінде ал зиянды қоңыздар топырақ бетіне әлі шықпаған көшеттерді 

зақымдайды, ал шынайы жапырақтар пайда болған кезде олардың шеттерін 

зақымдап жейді. Кіші жастағы шалғындық көбелек құрттары жапырақтардағы 

паренхиманы зақымдайды, жаппай көбею кезінде өсімдіктерді толығымен жояды.   

Тля күнбағыс жапырақтарны зақымдайды, және өсімдікті әлсіретеді. 

Күнбағыс көбелегі тұқымдар мен себеттерге зиян келтіреді. Соңғы жалдары біздің 

күнбағыс егілетін алқаптарға мақта құрты сияқты жаңа зиянкес түрлеріде тарала 

бастады. Олар негізінен жапырақтарды және себеттерді зақымдайды. [3].  

Күнбағыс зиянкестерімен күресуде топырақты өңдеу әдістерін маңызыд деп 

қарау керек. Негізгі өңдеу ылғалдың жиналуын және сақталуын, өсімдіктердің 

өсуіне оңтайлы жағдай жасауды, зиянкес қоңыздар, сымқұрттар, шабындық 

көбелектер дами алатын арамшөптерді тиімді жоюды қамтамасы ету керек.  

Күнбағыс аурулар мен зиянкестерден химиялық қорғау фунгицидтер мен 

инсектицидтердің шектеулі спектріне байланысты.  
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Қазіргі уақытта өндірісте ең көп қолданылатын фунгицидтерден Питор және 

Танос, инсектицидтерден Шарпей және Кемифос препараттарын күнбағыстың 

вегетациялық кезеңде қолданылады. 

Фунгицидтер күнбағыс ауруларының дамуына өсімдіктерді екі рет -2-4 нағыз 

жапырақ және бүршіктену кезеңдерінде – гүлденудің басталуымен өңдегенде тиімді 

болады.  

Зиянкестердің санын азайтуға инсектицидтерді қолдану айтарлықтай әсер 

етеді, әсіресе БИ-58 1,0 л/га және Кинфос 0,25 л/га, қолданудан тиімділігі 87-93 

пайыз болады. 

Осылайша, күнбағысты химиялық қорғау зиянкестердің санын азайту және 

ауруларды дамытуда міндетті әдіс болып табылады.  

Дегенмен өңдеудің уақты мен жилігі олардың дамуы мен таралуының 

қарқындылығына байланысты болады. 
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Аннотация 

Биометриялық параметрлері бойынша идентификация әдістері - саусақ таңбасы 

бойынша тұлғаның аутентификациясы, көздің шатырша қабығы мен көз түбінің қан 

тамырлары бойынша тұлғаның идентификациясы, қолдың көктамырлары бойынша 

және бет-әлпет идентификациясы. Бетті танудың мақсаты - адамның бет-бейнесінен 

оның басқа адамдардан ерекшеленуінің түрлі ерекшеліктерін алу. Төрт бөлек әдістің 

бір тіркесіміне негізделген бет-әлпетті тану жүйесі компонентті талдау (PCA) және 

Tensorflow көмегімен бет-әлпетті дәл анықтау технологиясына  (FRT) негізделген.  

Аннотация 

Методы идентификации по биометрическим параметрам различны, это 

аутентификация лица по отпечаткам пальцев, идентификация лица по радужной 
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сетчатке глаз и кровеносным сосудам глазного дна, идентификация лица по венам 

рук и лиц. Биометрия  распознавания лица  - нахождениеа различных черт его 

отличий от других людей. Система распознавания лиц, основанная на одной 

комбинации четырех отдельных методов, основана на технологии компонентного 

анализа (PCA) и точного распознавания лиц (FRT) с помощью Tensorflow. 

Annotation 

Methods of identification by biometric parameters are different, these are face 

authentication by fingerprints, face identification by the iris retina and blood vessels of the 

fundus, face identification by the veins of the hands and faces. Biometrics of facial 

recognition - finding various features of his differences from other people. The facial 

recognition system, based on one combination of four separate methods, is based on the 

technology of component analysis (PCA) and accurate facial recognition (FRT) using 

Tensorflow. . 

 

 Бүгінгі таңда бет-әлпетті биометриялық тану мәселелері, терроризмнің алдын 

алу үшін адам белгілерін тану мен сәйкестендіруді және қауіпсіздік шараларын 

жетілдіруге бағытталған. Адамның бет-әлпетін дәл сәйкестендіру биометрияға 

негізделген қауіпсіздік қосымшаларындағы ең маңызды процесс болып табылады 

және адамның физикалық немесе мінез-құлық сипаттамаларына негізделген жеке 

басын тану және анықтау үшін шығарылады. 

Барлық биометриялық идентификация немесе аутентификация технологиялары 

келесі 4 амалға негізделеді: 

сурет – физикалық немесе мінез-құлықтық үлгі жүйе көмегімен тізімге ену 

кезінде, сонымен қатар идентификация және тексеру процесі кезінде түсіріледі; 

шығару (извлечение) – бірден-бір мәлімет үлгіден шығарылады да шаблон 

құрылады; 

салыстыру – шаблон жаңа үлгімен салыстырылады; 

сәйкестендіру/сәйкессіздену – жүйе жаңа үлгіден алынған сипаттамалар сәйкес 

келуі не келмеуін шешеді. 

 Биометриялық идентификацияның ең басты мақсаты өте сирек жағдайда ғана 

заңды қолданушыларды жүйеге кіргізбей қалуы мүмкін және компьютердегі 

ақпаратты сақтайтын орынға рұқсатсыз енуді толығымен болдырмайтын тіркеу 

жүйесін құру. 

Биометриялық технологияларды екі үлкен – физиологиялық және 

психологиялық(мінез-құлықтық) категорияларға бөліп қарастыруға болады. 

Физиологиялық категорияның ең басты идеясы адам идентификациясында оның 

статикалық биометриялық деректерін қолдану. Олардың ерекшелігі мұндай деректер 

адамға туылғанынан беріліп, өз қалауымен өзгермейтіндігінде. Идентификацияның 

мұндай деректеріне: көздің шатырша қабығы, саусақ бастары терісінің суреті 

(папиллярлық сызықтар өнері бойынша), қолдың бас жағының екі және үш өлшемді 

параметрлері, адам бет пішінінің екі және үш өлшемді геометриясы, көз түбіның, көз 

алмасының, қол басының сыртқы жағының қан тамырларының суреті, құлақ 

қалқаны геометриясы, жүрек электрокардиограммасы, дене иісі, ДНҚ анализі, тер 

іздерінің иондық спектрі бойынша идентификациялау жатады. 

Тұлғаның мінез-құлықтық биометриялық бейнесі анағұрлым мықтырақ болып 

табылады. Олар бір жағынан адамның ағымдық психофизикалық күйіне сезімтал, 

ал екінші жағынан адамның қалауы бойынша өзгертілуі мүмкін. Бұл тұлғаның 

қолтаңба, пернетақталық жазу,дауыс сияқты динамикалық биометриялық 
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сипаттамалары. Таза күйінде олар теру шабуылдарына төмен тұрақтылықтылыққа 

ие болғандықтан шектеулі қолданысқа ие, бірақ қолданушыны қашықтықтан 

идентификациялауға өте лайықты. 

Мінез-құлықтық сипаттамалар уақыттың өтуімен өзгеруіне байланысты, 

тіркелген биометриялық үлгі әрбір қолданылғанында жаңартылып отыруы қажет. 

Мінез құлықтық сипаттамаларға негізделген биометрия арзандау және 

қолданушыларға өте аз мөлшердегі қауіп төндіреді; бірақ физиологиялық сипат 

бойынша тұлға идентификациясы анағұрлым нақты және қауіпсіз. Қандай болғанда 

да, екі әдіс те құпиясөздер мен карталарға қарағанда жоғары деңгейлі 

идентификацияны қамтамасыз етеді. 

Биометриялық идентификацияның бірнеше статикалық әдістері бар. 

Саусақ таңбасы бойынша тұлғаның аутентификациясы. Бұл әдістің 

негізгінде әр адамның саусақтарының папиллярлық өрнектерінің суреті бірегей 

болуында. Бұл технология барлық биометриялық әдістердің ішінде ең көп тарағаны 

болып табылады. Адам денесінің кейбір бөліктеріндегі тері паппилярлары қатаң бір 

сызықтың бойында орналасып, бірден-бір папиллярлық өрнектерді құрайды. Яғни 

бұл өрнектер басқа адамда қайталанбайды.      

Көздің шатырша қабығы мен көз түбінің қан тамырлары бойынша тұлғаның 

идентификациясы. Көздің шатырша қабығы адамның басқа адамда қайталанбайтын 

сипаттамасы болып табылады. Шатырша суреті құрсақ ішінде сегізінші айдан 

бастап қалыптасып, шамамен екі жаста толығымен тұрақталады және өмір бойы 

өзгермейді. Бұл әдіс биометриялық технологиялар арасындағы ең нақтыларының 

бірі болып табылады.                                    

Қолдың көктамырлары бойынша жеке тұлға идентификациясы. 

Биометриялық нарықта қолдың көктамырларының жеке орналасуының анализі 

бойынша құрастырылған құрылғылар бар. Қол жұдырығының сыртқы жағында 

орналасқан көктамыр суреті назарға алынады.Көктамыр суретін бақылау 

телевизиондық камераның инфрақызыл жарықтығының көмегімен жүзеге асырады. 

Кескінді енгізу кезінде көктамырды ерекшелейтін бинарлау жүргізіледі. Мұндай 

құрылғыны жалғыз Vinchek ағылшын фирамасы шығарады. 

Тағы бір адамның биометриялық параметрлер жүйесін қолдың білезікке 

дейінгі параметлерінің геометриясын  өлшей отырып алуға болады. Әрбір 

адамдамның өзіне тән бармақ ені мен ұзындығы, сонымен қатар, қол терісінде 

анық сипатталған әжімдері бар. 

Бет-әлпет геометриясы бойынша жеке тұлғаның идентификациясы.Ең 

танымал биометриялық әдіс - бет-әлпетті тану. Адамдар адамдарды анықтау үшін 

бет-әлпетті тануды үнемі қолданады. Нәтижесінде, биометрия саласында бет-

әлпетті тану зерттеудің ең белсенді бағыттарының бірі болып табылады. Әрбір 

адамның беті жақ сызықтарының өлшемдері, екі көздің арасындағы қашықтық, 

мұрынның пішіні мен ұзындығы сияқты бет әлпетінің ерекше үйлесімімен 

жасалады (1-сурет). Бетті тану алгоритмдері дәл жасау үшін осы параметрлерді 

пайдаланады. 
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1-сурет. Бет сызықтарының өлшемдері 

 

         Үздіксіз технологиялық прогрестің арқасында 3D моделіне негізделген 

заманауи жүйе кескінді алу кезінде садақтар мен көз розеткаларын өлшеу сияқты 

бірегей, біршама өзгермейтін бет әлпетін қолданады. Бетті танудың жаңа 

бағдарламалық жасақтамасы әр бет функциясына жеке нөмір беру арқылы ерекше 

код жасайды. 

         Бетті тану- биометрия саласындағы ең заманауи және таныс биомеханикалық 

технологиялардың бірі. Facereсognition жүргізілген зерттеулердің қауіпсіздік 

мәселелерін шешудің белсенді және нақты әдістерінің бірі болып табылады. "Бетті 

компьютермен тану" идеясы ғалымдар мен зерттеушілердің қызығушылығын 

тудырды. FRT көмегімен компьютерлер енді адамдарды бет-әлпетімен тани алады. 

"DeepFace" деп аталатын жүйе бетті шексіз танудың ең танымал критерийлеріндегі 

көптеген олқылықтарды толтырды. 

DeepFace жүйесі қауымдастықтан алынған адамдар туралы үлкен мәліметтер 

жиынтығын бөлуге үйретілген және ең аз бейімделу кезінде қолданыстағы жүйеден 

асып түседі. 

FRT қолданатын адамның бет-әлпетін танудың бірнеше әдісі бар (2-сурет). 

 

                    
                                         2-сурет.  Бет-әлпетті тану үлгілері 

 

         1-Қадам.Бетті анықтау. Камера адамның бет-әлпетін анықтайды, ол жалғыз 

болса да, көпшілік алдында болса да. Адам камераға тікелей қарайтын сәтте бет-

әлпеті жақсы көрінеді, алайда қазіргі технологиялық жетістіктер адамның камераға 

тікелей қарамайтын жағдайларда (әрине, белгілі бір шектерде) бет-әлпетін анықтауға 

мүмкіндік береді. 

 2-Қадам.Тұлғаны талдау. Содан кейін беттің фотосуреті түсіріліп, талдау 

басталады. Көптеген бет-әлпетті тану шешімдері көлемді 3D кескіндерінің орнына 

2D суреттерін пайдаланады, өйткені олар 2D фотосуреттерін жалпыға қол жетімді 

фотосуреттермен немесе дерекқордағы фотосуреттермен оңай сәйкестендіре алады. 

Әр тұлға ерекшеленетін белгілерден немесе түйін нүктелерінен тұрады. Әрбір 

адамның бетінде 80 түйін бар. Бетті тану бағдарламалары сіздің көздеріңіздің 

арасындағы қашықтық немесе  сүйектеріңіздің пішіні сияқты түйін нүктелерін 

талдайды. 
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         3-Қадам.Суретті деректерге түрлендіру. Осыдан кейін сіздің бетіңізді талдау 

математикалық формулаға айналады. Сіздің бет-әлпетіңіз сандық кодқа айналады. 

Мұндай сандық код Бет басып шығару (faceprint) деп аталады.  

         4-Қадам.Сәйкестіктерді іздеу. Әрі қарай, сіздің кодыңыз Бет басып шығару 

дерекқорымен салыстырылады. Бұл дерекқорда салыстыруға болатын 

идентификаторлары бар фотосуреттер бар. 

          Бет-әлпетті тану жүйесі көптеген ұйымдар қолданатын және қол 

шапалақтайтын әлеуетке ие. 2001 жылдың қаңтарындағыдай, Флорида штатының 

Тампа Бей қаласындағы полиция іс-шараға қатысқан ықтимал қылмыскерлер мен 

террористерді іздеу үшін facialrecognition бағдарламалық жасақтамасын қолданды. 

Жас қылмыскерлермен бірге 19 адам анықталды. 

2000 жылы Мексикадағы президенттік сайлау кезінде үкімет алаяқтықтың 

алдын алу үшін бет-әлпетті тану бағдарламалық жасақтамасын қолданды. Кейбір 

адамдар бірнеше түрлі атаулармен дауыс беру үшін тіркелді, бұл адамдардың жаңа 

суреттерін дауыс беру базасындағы суреттермен салыстыру арқылы бірнеше дауыс 

беруге тырысты, билік қайталануды азайта алды.  

Сәйкестендіру мақсатында адамның сипаттамаларын пайдалану күн сайын 

артып келеді. Бұл деректерді қорғауға қатысты алаңдаушылық тудырады, өйткені 

олар биометриялық мәліметтер болып табылады және жоғары деңгейдегі қорғауды 

қажет етеді. Жоғарыда айтылғандай, 29-бапта 03/2012 пікірінде биометриялық 

мәліметтер "жеке тұлғаларды автоматтандырылған бақылауға, бақылауға немесе 

профильдеуге мүмкіндік береді, осылайша олардың жеке өміріне әсер етуі және 

жеке тұлғалардың деректерін қорғау құқығы жоғары" деп көрсетілген. 

Тұлға туралы мәліметтерге сәйкес келетін адамдардың физикалық және 

физиологиялық ерекшеліктері бар. Адамның белгілі бір физикалық сипаттамалары 

бар. Бет әлпетін талдау кезінде осы физикалық сипаттамаларды талдауға мүмкіндік 

беретін технология бар. Беттің бірегейлігі ойнатылмайды және нақты суреттерде 

құпия ақпарат болуы мүмкін, әсіресе егер бет бейнесі адамды анықтауға мүмкіндік 

берсе. Осындай сезімталдыққа байланысты адамдарды қорғаудың жеке әдістері 

болуы керек. 

Адамның жеке басын немесе сандық бейнесін жеке деректердің ерекше санаты 

ретінде қарастыруға болады. Әсіресе, егер бет әлпетін талдау сияқты одан әрі 

өңдеуде бет әлпетін тану қолданылса, бұл деректер құпия болып саналуы керек. 

Осылайша, FRT құпия және биометриялық деректерді жинау әдісі болып табылады. 

Сонымен, FRT процесінен туындайтын қауіптер қолданылатын өңдеу түріне 

байланысты. Бетті тану заңсыз өңдеумен байланысты болмауы керек. Сондықтан 

ережелер аясында заңды негіздер анықталуы керек. Бейнебақылау жүйесі арқылы 

жиналған барлық адамдар дерекқорға кіреді және әр адам әр түрлі бұрыштарда 

бекітіледі. Бұл дерекқор көптеген бақылау, санаттау, профильдеу немесе бақылау 

мүмкіндіктерін ұсынады. Осылайша, жеке өмірге және деректерді қорғау құқығына 

ықтимал қауіп кепілдік талап етеді. 

        Қорытындылай келе биометрия - бұл сәйкестендіруді басқарудың бірегей тәсілі, 

ол пайдаланушыға ыңғайлы үнемді дайындық пен жүйелік оператор үшін сәйкестік 

аудитін ұсынады. 

        Биометриялық аутентификацияның осы механизмдерден артықшылығы бар, 

бірақ барлық жерде қолданылуы керек кемшіліктері де  бар, бұл берілген бағдарлама 

үшін жақсы таңдау болуы мүмкін, бірақ басқасында мүмкін емес болуы мүмкін. 
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        Биометриялық технология неғұрлым қауіпсіз және ыңғайлы технология ретінде 

қажетті жеке аутентификация және сәйкестендіру жасауға үшін жаңа мүмкіндіктер 

кең ауқымды болып табылады. Екінші жағынан, биометриялық технологияның өсуі 

адамның жеке өміріне қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар тіркеудің көбеюіне 

әкелуі мүмкін. Демек, болашақта биометрияны сәтті енгізу жаңа технологияның 

мүмкіндіктерін пайдалануы керек, бірақ сонымен қатар жеке тұлғаның тұтастығын 

құрметтеуі керек. 
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Аннотация 

5G-это пятое поколение мобильных сетей. Это новый глобальный стандарт 

беспроводной связи после сетей 1 — 4G. 5G обеспечивает новый вид сети, которая 

предназначена для соединения практически всех и всего вместе, включая машины, 

объекты и устройства. 

Андатпа 

5G-мобильді желілердің бесінші буыны. Бұл 1 — 4G. 5G желілерінен кейін 

сымсыз байланыстың жаңа жаһандық стандарты барлық дерлік және барлығын, 

соның ішінде машиналарды, нысандарды және құрылғыларды қосуға арналған 

желінің жаңа түрін ұсынады. 

Abstract 

5G is the fifth generation of mobile networks. This is a new global wireless 

communication standard after 1 - 4G networks. 5G provides a new kind of network that is 

designed to connect almost everyone and everything together, including machines, objects 

and devices. 
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Мобильная связь давно перестала быть просто звонками и sms. Сейчас главная 

задача мобильных сетей – беспроводная передача данных, подключение к интернету. 

Каждый день мы слышим о 3G, 4G, 5G. А вот что это такое – знают не все. G – это 

английская заглавная буква, обозначающая слово Generation («поколение»). Все 

мобильные сети делятся на разные поколения. 

5G – пятое поколение технологий мобильного интернета, приходящее на смету 

4G или LTE. Каждое предыдущее поколение — 2G, 3G, 4G — приносило 

пользователям значительное увеличение скорости. Так, 2G дал возможность 

получать доступ к WAP-интернету. Благодаря появившемуся в начале 2000-х 3G 

интернет в телефоне начал работать на комфортной скорости. Эра 4G сделала 

мобильный интернет таким же быстрым, а иногда и быстрее, чем домашний 

широкополосный. 

Внедрение 5G будет иметь аналогичный эффект. Скорость загрузки с 

мобильных устройств достигнет новых высот, файлы будут загружаться в мгновение 

ока, а игры на мобильных устройствах будут такими же плавными, как на домашней 

консоли. 

Отдаленные районы, которые традиционно страдали от медленного проводного 

подключения к Интернету, получат возможность не ждать прокладки дорогих 

оптико-волоконных линий, а подключаться к мобильному интернету и наслаждаться 

скоростью загрузки, значительно превышающей ту, которая доступна практически в 

любом доме сегодня. 

Сейчас сотовые операторы тестируют оборудование 5G, чтобы постепенно 

начать его внедрять. Поэтому пока затруднительно прогнозировать, насколько 

быстрым будет  5G для потребителей. Тем не менее британская сеть EE провела 

лабораторные испытания с постоянной скоростью загрузки 2800 мегабит в секунду, 

для сравнения средняя скорость загрузки 4G — 20-30 мегабит в секунду. 

Утверждалось даже, что сети 5G могут достигать скорости 50 гигабит (примерно 

5000 мегабит) 

Проще говоря, 5G обеспечит скачок в производительности, намного 

превышающий таковой при переходе с 3G на 4G. И одной из причин этого является 

изменение времени ожидания или "пинга". 

Очень хорошо иметь сверхбыстрое время загрузки, но если сообщение, 

запрашивающее загрузку, медленное, то все равно возникнет задержка. 

Этот отрезок времени — от прикосновения к экрану до начала 

воспроизведения — называется задержкой соединения. Другими словами, это 

путешествие от устройства до сервера и обратно. Естественно, хочется, чтобы это 

время было минимальным, потому что независимо от того, насколько быстра сеть 

(насколько велика ее пропускная способность), большое время ожидания замедлит 

все. 

5G обещает очень низкую задержку, то есть запросы будут отправляться на 

сервер и очень быстро возвращаться на устройство. Задержка для сетей 4G 

составляет около 50 миллисекунд, для 5G она прогнозируется равной одной 

миллисекунде. 

Низкая задержка важна для пользователей, которые любят смотреть на своем 

мобильном устройстве спортивные трансляции или телешоу, но 5G способен на 

гораздо большее. Низкая задержка улучшит мобильный гейминг, особенно если речь 
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идет о виртуальной или дополненной реальности. Для них низкая задержка крайне 

важна, позволяя достигать эффекта полного погружения в игру. 

Подключенные автомобили также выиграют от низкой задержки, так как 

сигнал от датчиков автомобиля будет отправляться на сервер и возвращаться гораздо 

быстрее. Данные, собранные одним транспортным средством — например, о 

препятствии на дороге — могут быть загружены на сервер и мгновенно переданы 

следующим транспортным средствам благодаря низкой задержке и большой 

пропускной способности сетей 5G. 

По прогнозам, в некоторых странах Европы, Азии и Северной Америки 5G 

будет внедрен до конца 2019 года. К 2023 году до 32% мобильных соединений в 

Северной Америке будут использовать 5G, а к 2024 году 5G будет использовать до 

40% населения всего земного шара. 

Естественно, значительная часть этого роста будет связана с быстрорастущим 

китайским рынком. К концу 2020 года в Китае ожидается около 40 миллионов 5G 

соединений, а к 2025 году их количество увеличится до одного миллиарда. 

По сообщению РБК, в России правительство решило отложить внедрение 

мобильной связи пятого поколения (5G). Теперь массовое строительство сетей 

планируется начать не раньше конца 2021 года. 

На MWC 2019, которое состоялось в Барселоне на прошлой неделе, LG 

представила на своем стенде зону 5G, где посетители могли узнать больше о том, 

как 5G улучшит их повседневную жизнь: от использования в беспилотных 

автомобилях до образовательного контента в дополненной реальности для детей. 

От беспилотного автомобиля мы отошли лишь на десяток шагов, когда сверху 

послышалось узнаваемое жужжание и на тротуар опустился дрон. «Кто заказывал 

латте?» – поинтересовался наш гид, осторожно вынимая из контейнера бумажный 

стаканчик: беспилотник добрался от кафе за пару минут, и напиток ничуть не остыл. 

Так на одном из кампусов компании Huawei мы прикоснулись к довольно близкому 

уже будущему, которое обещают нам сети мобильной связи пятого поколения. 

Связь – это нервная система современного общества. Но развивается она 

намного быстрее, чем живые сети живых нейронов. На наших глазах коммуникации 

стали беспроводными, мобильными и сменили уже несколько все более 

совершенных поколений. Каждая такая перемена отражалась и в нашей 

повседневной жизни. Уже второе поколение систем сотовой связи стало цифровым 

и общедоступным. Системы 3G обеспечили быстрый доступ к Сети и мобильную 

интернет-революцию. С внедрением технологий 4G мы получили еще более 

скоростную передачу данных, а с ней – безлимитные тарифы, стриминг аудио 

и видео и привычку постоянно оставаться онлайн. 

За какие-то 20 лет из инструментов голосовой связи телефоны превратились 

в смартфоны, терминалы доступа в Сеть. Звоним мы теперь куда реже, чем 

общаемся онлайн, а если и звоним – то предпочитаем обходиться IP-связью. 

По большому счету, существующих скоростей всем достаточно, тем более что даже 

популярный стандарт LTE реализует возможности 4G еще не полностью 

и четвертому поколению есть куда расти и развиваться. Однако за это же время 

переменился и окружающий нас мир. На всех парах он движется вперед – и вот уже 

уличные знаки в крупных городах запрещают полеты дронов, и даже испытания 

беспилотных автомобилей вызывают мало интереса у публики.   Система «Умный 

город» собирает данные многих тысяч датчиков, сенсоров и камер. С таким объемом 

данных справится лишь 5G. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/09/2018/5b8eb3849a7947e428e5e8e9
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Китайский Шэньчжэнь, с некоторых пор ставший Силиконовой долиной 

мировой электроники, позволил нам оценить все эти перспективы. Купить пачку 

чипсов в роботизированном магазине, за товарами и покупателями в котором 

присматривают видеокамеры с алгоритмами машинного зрения. Осмотреть детали 

городской инфраструктуры на огромном экране муниципальной системы управления 

и мониторинга. Перекусить блюдами местной кухни, приготовленными конвейером 

промышленных роботов; оценить качество видеостриминга в режиме реального 

времени в разрешении Ultra HD и, конечно, попробовать доставленный дроном 

латте. Именно эти абоненты из будущего – беспилотные автомобили и дроны, 

промышленные и бытовые роботы, системы «умного» дома и «умного» города – 

ждут появления следующего, уже пятого поколения сотовой связи. 

Ожидается, что миллиарды неживых абонентов – дронов, роботизированных 

автомобилей, уличных датчиков, «умной» бытовой техники и т. п. – потребуют 

поддержки огромного количества постоянно подключенных устройств 

и минимальной (не более 1 мс) задержки сигнала, недоступной сетям предыдущего 

поколения. «Главное тут – это, конечно, сверхвысокие скорости, открывающие 

простор и для дополненной реальности, и для виртуальной», – объяснил нам эксперт 

в области мобильной связи Игорь Акулинин. Однако цель эта потребует обновления 

всей инфраструктуры связи, начиная от архитектуры базовой сети и до конечных 

терминалов, включая смартфоны. Никто не ожидает, что модернизация произойдет 

моментально, и в ближайшие годы сети 5G будут существовать параллельно с 4G, 

3G и даже 2G. Тем не менее новые технологии обещают постепенный переход 

беспроводных коммуникаций на новый – уже 

Как и над предыдущими поколениями сотовой связи, работу над 5G ведет 

международный консорциум 3GPP, объединяющий крупнейшие 

телекоммуникационные компании, технические организации и ассоциации. Сегодня 

в рамках 3GPP действуют три группы, вырабатывающие спецификации базовых 

сетей (CT), сервисов (SA) и беспроводной связи (RAN). Тем временем ведущие 

производители уже демонстрируют оборудование и смартфоны и даже 

развертывают первые сети 5G. В 2019–2020 годах этот процесс должен приобрести 

глобальный масштаб. 

Российский «Союз LTE» предлагает выделить для сетей 5G три диапазона: 

694–790 МГц, который позволит обеспечить покрытие за пределами городов; 3,4–3,8 

ГГц – для мегаполисов и 24,25–29,5 ГГц – для точечного покрытия в местах 

наибольшего скопления людей. К сожалению, сегодня эти диапазоны большей 

частью заняты. В первом работают системы радиосвязи и спутниковых 

коммуникаций; миллиметровый диапазон (24,25–29,5 ГГц) занят межспутниковой 

связью и службами зондирования Земли. Полоса около 700 МГц используется 

аэропортами и телевидением. Постепенное сворачивание аналогового телевещания 

в России должно частично освободить нужный диапазон. Расчистить остальное 

пространство предлагается серией хитрых мер, от перевода части сервисов на другие 

частоты и до переноса некоторых станций космической связи за пределы городов, 

где сети 5G не будут мешать их работе. 

Однако согласовать использование полос 3,4–3,8 ГГц и 24,25–29,5 ГГц 

не удается из-за сопротивления ФСО и Роскосмоса. С их точки зрения, перевод 

на альтернативные частоты уже использующихся систем связи – прежде всего 

спутниковой – выглядит почти нереализуемой задачей. Возможно, решить проблему 

позволит предложение Минкомсвязи: выделять нужные частоты не в масштабах 
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всей страны, а на 5G-обслуживание конкретных зон, например «Сколково» или 

Москва-Сити. Пока же ситуация остается подвешенной, и использовать подходящие 

частоты (в полосе 3,4–3,8 МГц) может лишь «Мегафон», тестировавший свою 5G-

сеть во время прошедшего летом 2018 года чемпионата мира по футболу. 

«Множественный вход, множественный выход» (Multiple Input Multiple Output, 

MIMO) уже применяется для увеличения пропускной способности сетей LTE и Wi-

Fi: прием и передача производятся с помощью системы из двух и более антенн, 

которые позволяют пересылать данные несколькими параллельными потоками. 

Развитием технологии в сетях 5G станет Massive MIMO, использующая на стороне 

базовой станции сотни антенн, организованных в фазированную антенную решетку 

(ФАР). Контролируя амплитуду и фазу сигнала каждой антенны, можно заставить их 

интерферировать друг с другом так, чтобы волны усиливались точно в области 

приемника. ФАР позволяет разбивать массив «физических» антенн на несколько 

работающих по отдельности «логических», подобно тому как пространство 

физического жесткого диска компьютера можно разделить на нужное число 

логических дисков. 

Если обычная антенна излучает во все стороны, словно светящаяся лампочка, 

то работа ФАР напоминает скорее небольшой фонарик, узкий луч которого 

расходует энергию намного экономнее. Направленный сигнал может отражаться 

от окружающих предметов и достигать даже объектов за пределами прямой 

видимости. Такую возможность использует технология адаптивного формирования 

диаграммы направленности (Beamforming): регистрируя сигналы, приходящие 

на приемник различными путями, система автоматически вычисляет положение 

отправителя в пространстве. Даже если абоненты находятся в движении, технология 

отследит их перемещения и подберет оптимальный путь для связи с каждым из них, 

при необходимости отражая сигнал от стен или других препятствий. 

Ради увеличения пропускной способности в сетях 4G могут использоваться 

малые точки доступа, доходящие в размерах до микро-, пико- и даже фемтосот. 

В отличие от привычных «полноразмерных» базовых станций, они способны 

охватить пространство радиусом лишь в сотни, а то и десятки метров 

и устанавливаются в тоннелях метро, внутри помещений, на улицах – невысоко 

на столбах и зданиях. В сетях 5G множество малых сот дополнят каждую крупную 

базовую станцию. Сети нового поколения будут использовать короткие диапазоны 

волн, способные распространяться не слишком далеко; радиус действия базовой 

станции оказывается невелик, и устанавливать их придется чаще. 

Современной мобильной связи становится тесно в пределах выделенных 

частот, и сети 5G получают дополнительные частоты – теперь в более коротком, 

миллиметровом диапазоне радиоволн, от 30 до 300 ГГц. Их длина (1–10 мм) 

на порядок меньше, чем у обычных для мобильной связи сантиметровых волн. Они 

позволяют передавать больше данных, хотя распространяются совсем не так далеко 

и легко экранируются. Помочь в их передаче должно развертывание плотной сети 

малых сот. В малонаселенных местностях этот процесс может затянуться, однако 

инженеры уже работают над технологиями, позволяющими передавать 

микроволновый сигнал на большее расстояние, пока что вплоть до нескольких 

километров. 

Huawei (КНР) 

Ключевой участник создания технологий 5G, в 2018 году Huawei сильно 

пострадал от политизированного отношения к экономике и технологиям, от санкций 
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со стороны западных стран и обвинений в шпионаже. Из «соображений 

безопасности» США, Индия и несколько других стран запретили Huawei поставку 

оборудования 5G. Тем не менее китайский гигант может похвастаться массой 

существенных патентов в этой области и более чем 20 контрактами с мобильными 

операторами на развертывание 5G-сетей по всему миру. Осенью 2018 года 

совместно с операторами-партнерами компания запустила опытную зону 5G 

в «Иннополисе» под Казанью, а в Москве испытала «голографическую связь» 

через сеть пятого поколения. 

Qualcomm (США) 

Патриарх телекоммуникаций, Qualcomm вовлечен в разработку всех аспектов 

5G-технологий, от архитектуры базовых сетей до дизайна мобильных устройств. 

В 2016 году корпорация представила первый модем нового поколения X50 5G, а 

в 2018-м – антенны для смартфонов и платформу Snapdragon 855 с поддержкой 5G; 

ожидается, что она будет использоваться на флагманских моделях Samsung, Xiaomi 

и LG, которые появятся уже в 2019-м. В партнерстве с Samsung корпорация ведет 

разработку малых сот. 

Samsung (Южная Корея) 

Глобальный лидер рынка смартфонов создает и предоставляет также 

оборудование для операторов связи. В 2018 году корпорация заключила 

соответствующие соглашения с крупными американскими провайдерами Verizon 

и AT&T и будет участвовать в развертывании их 5G-сервисов. И разумеется, она 

обеспечивает «родную» SK Telecom; в декабре 2018 года SKT и другие крупнейшие 

корейские операторы связи запустили сети 5G в коммерческую эксплуатацию. 

Трудно говорить о точных сроках и возможностях реализации сетей пятого 5G 

и шестого 6G поколений, так как пока над разработками соответствующих 

технологий и их внедрению ведутся интенсивные исследования. Для реализации 

этой перспективы потребуется решить проблему распространённости его в местах 

только с повышенными требованиями к присоединению сетей связи и пропуска 

телефонного трафика. Проведено немало исследований в области развития 5G, 

например, недавно учрежденный консорциум METIS (Mobile and wireless 

communications Enablers for the Twentytwenty Information Society) 5G, на котором 

определялись дальнейшие пути развития мобильной связи. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что предложение к внедрению 

стандартов пятого поколения 5G возможно уже через несколько лет не только в 

гражданских, но и в военных телекоммуникационных системах. 
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Ел халқын толыққанды тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету-ауыл 

шаруашылығы мен қайта өңдеу өнеркәсібінің алдында тұрған маңызды міндет. 

Тамақтануда алма және олардың өңделген өнімдері үлкен рөл атқарады, 

олардың мәні көмірсулардың, органикалық қышқылдардың, таниндердің, азотты 

заттардың, минералды тұздардың, дәрумендердің құрамына байланысты. 

Алма шырынын өндіру ең өзекті болып табылады, өйткені ол алманың 

пайдалы қасиеттерін сақтайды, олар шикізаттың ерекшеліктерімен (алманың 

сорттық сипаттамалары, олардың химиялық құрамы), өсудің экологиялық 

жағдайымен, шикізатты өңдеу әдістерімен, шырын алу технологиясымен 

анықталады. Бұл факторлардың әсерін жеміс шаруашылығы мен өңдеу өнеркәсібінің 

әртүрлі ғылыми-зерттеу институттары зерттейді.[1] 

Тамақтанудағы шырындардың мәні 

Бүкіл әлемде шырындарды тұтыну үнемі артып келеді. Бұл шырындардың 

жоғары тағамдық құндылығымен ғана емес, сонымен қатар оларды өндірудің 

рентабельділігімен де түсіндіріледі. Шырындардың ең көп мөлшерін АҚШ, Ресей, 

Италия, Германия, Франция және Швейцария өндіреді. 

Алма шырыны және оларға негізделген табиғи сусындар ағзаның суға деген 

қажеттілігін жабады (87,5 - 88,4 %), сонымен бірге олардың тағамдық құндылығы да 

бар. 

Алма шырынын тағамдық құндылығы олардың құрамында ақуыздардың (0,4 

%), көмірсулардың (10,0 – 11,3 %), органикалық қышқылдардың (0,3 – 0,5 %), 

полифенолдардың, минералдардың (0,5 %), дәрумендердің және басқа 

қосылыстардың болуына байланысты. Шырындардың ақуыз заттары, ең алдымен, 
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шырындарда аз мөлшерде, бірақ кең ассортиментте болатын аминқышқылдарымен 

ұсынылған. 

Көмірсулар шырында моно – және дисахаридтер түрінде, сондай-ақ 

целлюлоза мен ағартылмаған шырындарда кездесетін кейбір полисахаридтер 

(пектин, крахмал, декстриндер) бар. Алма шырыны құрамында адам ағзасына оңай 

сіңетін қанттың, әсіресе глюкоза мен фруктозаның көп мөлшері бар. Онда глюкоза, 

фруктоза және сахарозамен қатар мальтоза, рафиноза, целобиоз, галактоза бар. 

Қант және басқа көмірсулар дененің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті 

энергияның негізгі бөлігін қамтамасыз етеді. 

Алма шырынын органикалық қышқылдарының құрамына алма, шарап, 

лимон, салицил, бензой және басқалары кіреді. Органикалық қышқылдар басқа 

органикалық қосылыстарға қарағанда көптеген жемістер мен шырындарға тән дәмді 

анықтайды, денеге сергітетін әсер етеді. 

Алма шырыны ащы тұтқыр дәмі бар полифенолдарға (таниндер) бай, олардың 

дәмін құрайтын қант пен қышқылдармен үйлеседі. Организмнің зат алмасуында 

полифенолдар маңызды рөл атқарады, олар тыныс алу мен организмнің дамуына 

байланысты көптеген биохимиялық процестердің белсенді қатысушылары болып 

табылады. Бірқатар полифенолды заттар Р-витаминдік белсенділікке ие.[2] 

Шырындардағы дәрумендер тамақтану физиологиясы мен денені қалпына 

келтіруде маңызды рөл атқарады. Дәрумендердің ішінде С дәрумені (аскорбин 

қышқылы) өте маңызды. 

Аскорбин қышқылы адам ағзасының өмірі үшін маңызды. Оның негізгі 

физиологиялық маңызы тотығу процестеріне қатысу болып табылады. Аскорбин 

қышқылы ағзадағы көмірсулар мен азот алмасуына әсер етеді, оның тиімділігі мен 

инфекцияларға және басқа да қолайсыз экологиялық жағдайларға төзімділігін 

арттырады. Денедегі аскорбин қышқылының жеткіліксіз құрамымен С дәрумені 

алмасуы бұзылады, бұл ауыр ауруға әкеледі-қышыма. Шырындағы С витаминінің 

мөлшері шамалы (1,5 - 2,0 мг/100 г). 

Алма шырынындағы басқа дәрумендердің құрамында В дәрумені, Р және РР 

дәрумендерінің аз мөлшері бар. 

В1 дәрумені (тиамин) алма шырынында жаңа піскен жемістермен (0,01 мг/100 

г) бірдей мөлшерде кездеседі. Оның тағамда болмауы жүйке жүйесінің бұзылуын 

тудырады (полиневрит). 

В2 витаминінің мөлшері 0,01 мг/100 г құрайды, оның тағамда болмауы азот 

пен минералды зат алмасудың бұзылуын, жалпы әлсіздік пен салмақтың төмендеуін 

тудырады. 

Алма шырынын құрамында РР дәрумені (никотин қышқылы) бар – 0,1 мг%. 

Оның тағамда болмауы пеллагра ауруын тудырады, онда тері мен асқазан-ішек 

жолдары әсер етеді. С витаминімен бірге шырындарда Р дәрумені (цитрин) 

соңғысының биологиялық әсерін күшейтеді. Р дәрумені жетіспеген кезде беріктік 

бұзылып, қан тамырларының капиллярларының өткізгіштігі артады. 

Алма шырындары барлық тірі жасушалар мен тіндердің құрылымдық 

элементтерінің құрамына кіретін минералдарға бай. Шырындарда минералдардың 

мөлшері жемістерге қарағанда біршама төмен және (0,5 %), ал минералдар оңай 

сіңетін түрінде болады және қанның сілтілігін сақтау үшін қажет негізгі сипаттағы 

тұздармен ұсынылған. Шырындардағы минералдардың жалпы мөлшері күлдің 

мөлшері ретінде анықталады. Бұл ретте макронутриенттер (калий, кальций, фосфор, 

натрий, магний, кремний, хлор, марганец) күлде пайыздың жүзден кем емес үлесі, 
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микроэлементтер (темір, мыс, мырыш, иод, барий және т.б.) – пайыздың мыңнан кем 

үлесі мөлшерінде болады.[3] 

Алма шырыны әсіресе калийге бай (124 мг%). Калий бұлшықет тінінің 

жасушаларының бөлігі болып табылады, протоплазманың су өткізгіштік қабілетін, 

сондай-ақ қан құрамын арттырады. 

Шырынның құрамында фосфор (11 мг%), магний (6 мг%), кальций (12 мг%), 

күкірт қосылыстары да бар. Фосфор мен күкірт ақуыздардың бөлігі болып табылады 

және жасушаның энергия алмасуында маңызды рөл атқарады. Фосфор химиялық 

қосылыстарға реакцияның жоғарылау қабілетін береді, сүйектердің құрамына кіреді.  

Кальций зат алмасуға және қанның ұю процестеріне қатысады, бұлшықет 

белсенділігі мен қан лимфасының құрамын реттейді. 

Жарықтандырылмаған алма шырыны құрамында 1,5 мг% темір бар. Темір 

ферменттердің бөлігі болып табылады, жасушалық тыныс алу кезінде оттегінің 

тасымалдаушысы болып табылады. 

Целлюлоза шырындарында жасуша протоплазмасының ақуыздары, жоғары 

молекулалық пектин және басқа коллоидты заттар бар, олар шырындарға толық дәм 

мен хош иіс беретін құнды қоректік заттар болып табылады. 

Пектинді заттар сәуледен қорғайтын және уыттылыққа қарсы әсерге ие және 

ауыр металдарды, токсиндерді және радиоактивті элементтерді ағзадан 

байланыстыруға және жоюға қабілетті. 

Целлюлоза бар шырындардың мәні целлюлозаға қарағанда әлдеқайда жоғары, 

бұл жемістердің барлық компоненттерінің, соның ішінде ерімейтін және сахароза 

(сироп) қосылуымен түсіндіріледі. Ағартылған шырындар құрамында құрғақ еритін 

заттар аз, пектин заттары ағартылған кезде олардан алынады, бірақ олар сергітетін 

және шөлдейтін әсерге ие. 

Шырындардың сапасы көбінесе шикізаттың ерекшеліктерімен анықталады: 

алманың сұрыптық сипаттамалары, олардың химиялық құрамы, олардың өсуінің 

экологиялық жағдайлары, шикізатты өңдеу әдістері және шырын алу 

технологиясы.[1] 

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

Алма шырындарының сапасы 

Зерттелген шырындарда 10,2-12,4% қатты заттар болды. Оларды қоспағанда 

және аз мөлшерде тұнба (0,18 - 0,20%), қалғаны минералды заттармен бірге 

топырақтан алма түсетін биологиялық шыққан су болды. Өсімдік жасушаларының 

вакуольдерінде су биологиялық тазартудан өтіп, шырында пайдалы өңделген түрінде 

болады. 

Еритін қатты заттардың мөлшері бойынша Джонатан мен Ренет Симиренко 

алмаларынан шырындар бөлінді. Стандарттың талабы бойынша жоғары сұрыпты 

шырындар үшін қатты заттардың мөлшері кемінде 11,0% болуы керек болғандықтан, 

барлық шырындар жоғары тауарлық сұрыпқа жатады.  

 

Кесте 1 

Супермаркеттен тандап алынган Алма шырындарының физикалық-

химиялық көрсеткіштері 

Сұрып  Еритін 

қатты 

заттар, 

% 

Қант, 

% 

Титрленетін 

қышқыл-

дық, % 

Қышқыл-

дығы 

Феноменаль-

ды заттар, % 

Пек-

тин, 

% 

С 

дәру-

мені, 

мг% 
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Ренет 

Сими-

ренко 

 

12,4 

 

8,6 

 

0,67 

 

12,8 

 

0,045 

 

0,56 

 

1,9 

Вагнера  10,2 7,9 0,56 14,1 0,052 0,50 1,9 

Старк 11,4 7,7 0,75 10,3 0,044 0,76 2,1 

Айдаред 11,4 9,4 0,67 14,0 0,047 0,45 2,0 

Джона-

тан 
12,2 9,9 0,73 13,6 0,066 0,65 1,8 

Қатты заттардың көп бөлігі қантқа түсті. Соңғысы шырындардың 

энергетикалық құндылығын және олардың дәмін қалыптастыратыны белгілі. 

Қанттың мөлшері еритін қатты заттардың мөлшерімен байланысты болды. 

Соңғысының деңгейі шикізатқа жақын болды, қант мөлшері біршама өсті, өйткені 

шырынның құрамында шикізаттың химиялық құрамының еритін фракциясы бар. 

Шырындардың титрленетін қышқылдығы 0,56-дан 0,75% - ға дейін өзгерді 

және шикізаттың қышқылдығынан аз ерекшеленді. Стандарт шырындағы 

қышқылдардың құрамын кең шекте (0,3 – 1,2%) реттейді, ал тауарлық сұрыпына 

қарамастан, төмен қышқылдығы бар шырындар қантты тәтті дәмге ие болуы мүмкін, 

ал жоғары – үйлесімді емес қышқыл. 

Қант қышқылы коэффициентінің дәмін объективті түрде көрсетеді.[4] біздің 

зерттеулерімізде ол 10,3-тен 14,1-ге дейін. 

Шырындардың дәмін арттыру үшін алма көп мөлшерде еритін қатты заттар, 

демек қант жиналған кезде алынып тасталуы керек. Вагнер алма шырыны мен 

Джонатан үшін қант пен қышқылдардың үйлесімді үйлесімі байқалады. 

Зерттеу барысында біз қант, қышқылдармен бірге шырындардың дәмін 

құрайтын ащы, ащы дәмі бар таниндерге назар аудардық. Олардың аз мөлшері 

шырындарда байқалады (0,045 – 0,066 %), Джонатан сортының боялған 

алмаларынан алынған шырын осы көрсеткіш бойынша біршама ерекшеленеді. 

Шикізаттағы бастапқы құрамымен салыстырғанда фенолды заттардың мөлшері 

0,015– 0,15% - ға азайды. Бұл фенолдық заттардың қалдықтармен жоғалу 

мүмкіндігін, олардың термиялық өңдеу кезінде тотығуға және жойылуға 

лайықтылығын көрсетеді. 

Фенолдық заттардың тозуы түсінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Ең тартымды 

түс-Ренет Симиренко, Джонатан және Айдаред алма шырыны. 

Біз С дәруменінің құрамына шырындарды бағаладық, оның физиологиялық 

әсері тотығу процестеріне, көмірсулардың, ағзаның азот алмасуына, өнімділікті 

арттыруға және инфекцияларға төзімділікке қатысудан тұрады. Алма шырынында ол 

шамалы (шамамен 2,0 мг%) екендігі анықталды.[2] 

Консервілеу кезінде С дәруменінің шығыны шикізатпен салыстырғанда 57 – 

70% құрады. Ол ауаның оттегі, ферменттер, ауыр металдар, жарық әсерінен тотығуы 

мүмкін екендігі белгілі. Бұл факторлар шырындар өндірісінде орын алады. С 

дәруменінің төмен мөлшерін ескере отырып, алма шырынын дәрумендеу 

ұсынылады. 

Шырындарды ауыр және радиоактивті металдардың катиондарына уытты 

әсерге байланысты үлкен маңызы бар пектин заттарының құрамы бойынша бағалау, 

оларды денеден шығару қызығушылық тудырды. 

Шырындардағы пектиндік заттар еритін пектинмен ұсынылған, олардың 

құрамы 0,45-тен 0,76% - ға дейін. Зерттелген шырындар арасында еритін пектиннің 
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үлкен жинақталуы Старк пен Джонатан алма шырынында байқалды (1-кестені 

қараңыз). 

Жоғарыда айтылғандардан көптеген зерттеулер шырындардың маңызды тамақ өнімі 

екенін растауға болады, өйткені жаңа алмалармен қатар адам ағзасын барлық 

физиологиялық белсенді заттар – дәрумендер, макро – және микроэлементтер, 

полифенолдар, пектиндер және адамның қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет көптеген 

заттар жиынтығымен қамтамасыз етеді. 

Целлюлоза бар шырындардың мәні нақтыланғанға қарағанда әлдеқайда 

жоғары, бұл жемістердің барлық компоненттерінің, соның ішінде ерімейтіндердің 

болуымен түсіндіріледі. 

Шырын өндірісі үшін сорттарды таңдауда өнімнің органолептикалық 

қасиеттері ерекше маңызды. Шырындарда табиғи, жақсы анықталған, алма алуан 

түріне тән дәм мен хош иіс болуы керек, бөтен дәм мен иіске жол берілмейді. 

Барлық үлгілер осындай қасиеттерімен ерекшеленді, бірақ Ренет Симиренко, 

Джонатан және Айдаред алмаларынан алынған шырындар үйлесімді жағымды 

қышқыл-тәтті дәм мен айқын хош иіске ие болды. 

Старк алмасының үлгісі әлсіз хош иіспен, ал Вагнер алмасы – қарапайым 

дәмімен ерекшеленді. 

Шырындардың түсіне жемістердің химиялық құрамының ерекшеліктері, 

соның ішінде Джонатан алмасындағы антациандар, фенолдық заттармен байланысты 

тотығу процестері әсер етті, нәтижесінде шырындар сарғыш-алтын және сарғыш-

сары реңктерге ие болды. Ренет Симиренко, Джонатан және Айдаред сорттарынан 

алынған шырын үлгісінің түсі ерекше тартымды болды. 

Көптеген сұрыптардың алма шырындары мөлдір болды, Джонатан алмасынан 

алынған өнім ерекше болды. Алайда, жарықтандырылмаған шырындар үшін 

мөлдірлік қажет емес. 

Алма шырынын шығару 

Шырын өндірудегі маңызды көрсеткіш-шырын шығару. 

Алма шырыны-жемістердің сұйық фазасы, онда еріген заттар бар судан тұрады. 

Шырын жасушалық вакуольдерде, протоплазмада және ішінара жасушааралық 

кеңістікте болады және тірі ұлпамен мықтап ұсталады. 

Жемістерден шырынды алу үшін тіндердің тұтастығын бұзып, жасуша 

мембраналарын бұзу керек. 

Б. Л. Флауменбаумның зерттеулері жеміс тінінің шырын шығаруға 

қабілеттілігі цитоплазмалық мембраналардың механикалық әсерлерге, олардың 

тұтқырлығы мен икемділігіне төзімділігіне байланысты екенін анықтады. Жасуша 

тінінің цитологиялық-аналитикалық құрылымы және жемістердегі пектиндік 

заттардың құрамы да маңызды. 

Алма цитоплазмалық мембраналардың тұтқырлығы мен икемділігіне ие, 

сондықтан олардан шырынды алу үшін механикалық ұнтақтау жеткілікті. 

Біз Центрифуганы қолданған кезде алма шырынын шығаруды зерттедік. 

Зерттеулер жолдарында шырынның орташа шығымы 50,5-тен 62,3% - ға дейін 

ауытқиды. Вагнер  (62,3 %), Старк (59,6 %), Ренет Симиренко (57,8 %), Айдаред 

(53,6 %) және Джонатан (50,5 %). Шырынның ең көп пайызы Вагнер сұрыпы болып 

шықты (62,3 %). Сығылған алманың салмағы 43,0-48,4% құрады. Осылайша, 

шырынды алу үшін Центрифугалау әдісін қолданған кезде жоғары сапалы пюреге 

өңдеуге болатын бай сығымдар қалады. Центрифугалау әдісімен алынған шырын, 
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әдебиеттерге сәйкес, көптеген қатты заттармен, қанттармен, органикалық 

қышқылдармен, мөлдір, аз тұтқыр, бұл оны бөлуді және сүзуді жеңілдетеді.[5] 

Қорытындылар мен ұсыныстар 

1. Супермаркеттен алынған алмалардың ішінде Ренет Симиренко мен 

Айдаред алмалары ең өнімді және саудалық сапасымен ерекшеленді. 

2. Ренет Симиренко мен Джонатан сұрыптары еритін қатты заттар мен 

қанттардың мөлшері бойынша ерекшеленді. 

3. Алма - С дәруменінің қарапайым көзі (4,8-7,2 мг%), Вагнер және Ренет 

Симиренко алмаларында көбірек витамин. 

4. Алмада пектиннің (0,40 – 0,88 %) және протопектиннің (0,80 – 1,43 %) 

жоғары жинақталуы байқалды. Пектиннің мазмұны бойынша Старк, ал 

протопектина – Ренет Симиренко ерекшеленді. 

5. Органолептикалық, физика-химиялық бағалау нәтижелері бойынша ең 

жақсы сапалы шырындар Ренет Симиренко, Джонатан және Айдаред алмаларын 

береді. 

6. Сұрыпқа байланысты шырынның шығымдылығы 50,5-62,3% құрайды. 

Шырын шығару үшін Вагнер мен Старк сұрыптары өңдеуге ең қолайлы. 

Ұсынымдар: 

1. Шырын өндіру үшін ферма Ренет Симиренко, Айдаред және Джонатан 

сұрыптарын қолданған дұрыс. 

2. Алма құрамында ерімейтін протопектиннің едәуір мөлшері бар, сондықтан 

құрамында протопектиннің көп мөлшері бар алмадан алынған шырын қалдықтары 
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ЕТ САПАСЫ - ЕТ ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 
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Оңғарбаева Данира Батырбекқызы 

Ғылыми жетекші: т.ғ.к. Маликтаева Пернекүл Маликтайқызы 

Халықаралық Тараз инновациялық институты 

 

Аннотация. Ет аса маңызды құнарлы азық түріне жататыны белгілі. Оның 

құрамында адам ағзасына тіршілік үшін қажетті барлық қоректік заттар бар. Ет 

сапасы ондғы ұлпа түрлеріне байланысты болады. Құрамында неғұрлым бұлшық ет 

ұлпасы көп болған сайын, оның тағамдық құндылығы арта түседі. Қосынды ұлпалар 

құрамында толыспаған (неполноценный) ақуыздар болғандықтан, ет сапасын 

төмендетеді. Май ұлпасының болуы еттің калориялығын арттырып, оған тиісті дәм 

мен хош иіс береді. Ет құрамында майдың өте көп болуы, салыстырмалы түрдегі 

ақуыз мөлшерінің азаюына алып келіп, сіңімділігін нашарлатуы себепті және 

тағамдық тұрғыдағы құндылығын төмендетеді. 

Кілт сөздер: Ет, ұлпа, сапа, май, тағамдық құндылық, ағза 

Аннотация: Известно, что мясо относится к наиболее важному питательному 

виду. Он содержит все питательные вещества, необходимые человеческому 

организму для жизнедеятельности. Качество мяса зависит от различных видов 

тканей. Чем больше в составе мышечной ткани, тем больше ее потенциальная 

ценность. Поскольку соединительная ткань содержит неполные (неполноценные) 

белки, ее наличие снижает качество мяса. Наличие жировой ткани повышает 

калорийность мяса и придает ему соответствующий вкус и аромат. Высокое 

содержание жира в мясе приводит к уменьшению относительного количества белка, 

ухудшает усвояемость и снижает питательную ценность.  

Ключевые слова: Мясо, ткань, качество, жир, пищевая ценность, организм 

Abstract: It is known that meat belongs to the most important nutritious species. It 

contains all the nutrients necessary for the human body to function. The quality of meat 

depends on different types of fabrics. The more muscle tissue in the composition, the 

greater its potential value. Since connective tissue contains incomplete (defective) proteins, 

its presence reduces the quality of meat. The presence of adipose tissue increases the 

caloric content of meat and gives it the appropriate taste and aroma. High fat content in 

meat leads to a decrease in the relative amount of protein, impairs digestibility and reduces 

nutritional value. 

Keywords: Meat, tissue, quality, fat, nutritional value, body 

 

Ет - адамның ең құнды тағамдарының бірі. Бұл адамға дене тіндерін құру, 

синтез және метаболизм, энергия көзі ретінде қажет. Адам ағзасына 

сипаттамаларына (жасына, салмағына), еңбек жағдайларына байланысты химиялық, 

механикалық және жылу энергиясының әртүрлі мөлшерін жұмсайды. Халықтың 

жоғары сапалы етке деген өсіп келе жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыру 

дегеніміз – тауарлық түрінің жақсы болуы, дәмі, аспаздық және технологиялық 

қасиеттері, сондай-ақ жоғары тағамдық құндылығы ет пен ет өнімдерінің 

қасиеттерін заманауи химиялық және физика-химиялық әдістермен терең зерттеуді 

қажет етеді [1]. 
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 Дайын ет өнімдерінің сапасына әсер ететін факторларды 4 топқа біріктіруге 

болады: 

- жануардың түрі, тұқымы, жынысы, жасы, бордақылау сипаты, 

жануарлардың денсаулық жағдайы, тасымалдау шарттары және сою алдындағы 

ұсталуы; 

- союдан кейінгі факторлар жетілу, терең автолиз, шіріктің ыдырауы, 

гидролиз және майдың тотығуының бұзылуы, көгеру, түс, иіс өзгеруі және басқа 

процестер; 

- технологиялық процестердің жиынтығы - тұздау, жұмсарту, араластыру, 

қуыру, пісіру, ыстау, кептіру және т. б., нәтижесінде тұтынуға дайын өнім алынады; 

- ет және ет өнімдерін сақтау шарттары - температура, салыстырмалы 

ылғалдылық, ауа айналымы, сақтау мерзімі және т. б. 

Ет пен ет өнімдерінің сапасы мен тұтыну құндылығы, ең алдымен, 

шикізаттың қасиеттеріне байланысты. Шикізаттың қасиеттері мен құрамын 

өзгертетін өндіріс процестері шешуші мәнге ие. 

Технологиялық тұрғыдан алғанда, белгілі бір қасиеттері бар өнімдерді алу, 

өнімнің сапасын басқару негізінен фермент жүйесінің жұмысына  байланысты. 

Әсіресе шикізатты өңдеу процесі басталғанға дейін ферменттердің әсер етуін ескеру 

қажет. Ет өнімдерінің сапасын анықтайтын маңызды фактор - ферменттердің рөлін 

зерттеу бірқатар технологиялық процестердің мәнін ашуға мүмкіндік береді [2]. 

Қазіргі уақытта ет және ет өнімдері туралы ғылым көптеген маңызды және 

күрделі технологиялық процестердің мәні мен маңыздылығын түсіндіруге ғана емес, 

сонымен қатар жоғары сапалы өнімдер алу үшін оларды әрі қарай жетілдіру бағытын 

болжауға мүмкіндік беретін эксперименттік және аналитикалық мәліметтерге ие. 

Соңғы екі онжылдықта зерттеудің жаңа әдістерін: хроматографиялық, масс-

спектрометриялық, электронды және ядролық парамагниттік резонансты және т.б. 

әзірлеу мен іске асыруда айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізілді. Осы әдістерді 

қолдану тамақ өнімдерінің химиялық құрамы мен қасиеттерін жан-жақты зерттеуге, 

ақуыздардың, майлардың химиялық мәнін ашуға мүмкіндік берді. Азық-түлік 

өнімдерінің химиялық құрамы мен биологиялық қасиеттері туралы жаңа білім 

жинақтау нәтижесінде олардың сапасына жаңа талаптар пайда болды. 

Адам ағзасында синтезделе алмайтын, бірақ міндетті түрде тамақпен бірге 

келуі керек заттар тамақтанудың маңызды факторларына жатады. Тамақ өнімдерінің 

химиялық құрамын зерттеу олардың тағамдық және биологиялық құндылығы 

туралы ғылыми идеяларды жасауға негіз болды. Биологиялық құндылық ақуыздың 

сіңуіне де, оның амин қышқылы құрамының тепе-теңдік дәрежесіне де байланысты 

өнімнің ақуыз компоненттерінің сапасын сипаттайды. Биологиялық құндылық 

идеясы ақуыз зат алмасу заңдылықтарын зерттеуге негізделген. Биологиялық тотығу 

процесінде қоректік заттардан босатылатын және ағзаның физиологиялық 

функцияларын қамтамасыз ету үшін қолданылатын энергия тамақ өнімінің 

энергетикалық құндылығын анықтайды. 

Ет липидтері өсімдік өнімдерінің липидтерінен ерекшеленеді,  жасушаларды 

құруға арналған құрылымдық материал ретінде олардың белсенділігі өсімдік 

липидтерінен 10-20 есе жоғары. Денедегі ақуыздар мен көмірсулар (сіңірілетін) 1 г - 

ға шамамен 17,2 кДж, ал майлар 1 г-ға 38,8 кДж береді деп саналады, алайда 

А.Мерил тамақ өнімдерінің энергетикалық құндылығының коэффициенттерін, атап 

айтқанда көмірсулардың энергетикалық құндылығын 1 г-ға 15,7 кДж екенін 

анықтады, бұл ақуыздардың құндылығынан едәуір аз. Май қышқылдарының 
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көмірсутек тізбегінің ұзындығына байланысты майлардың энергетикалық 

құндылығы 39,1 кДж - ден 1 г - ға дейін қысқа тізбекпен 23 кДж-ға дейін болуы 

мүмкін. 

Химиялық құраммен анықталған жоғары тағамдық және энергетикалық 

құндылығы бар өнімдер тамақтануда әрдайым құнды бола бермейді,  яғни олардың 

потенциалдық мәні әрқашан шындыққа сәйкес келмейді, өйткені ол тек құрамына 

ғана емес, сонымен қатар өнімдердің сіңімділігі мен сапалылығына да байланысты 

болады. 

Ет өнімдерінің тағамдық құндылығы олардың метаболизм мен энергия 

процестерін жүзеге асыру үшін қажетті заттарға ағзаның қажеттіліктерін 

қаншалықты қанағаттандыратындығына байланысты. Бұл қасиеттер өнімдердегі 

белгілі бір заттардың құрамына ғана емес, сонымен қатар оларды ағзаның пайдалану 

дәрежесіне - өнімнің беріктігіне де байланысты  болады [3]. 

Сіңімділік ағзаның өнімді тұтастай немесе оның құрамындағы жекелеген 

заттар мен элементтерді пайдалану дәрежесін анықтайтын индикатормен немесе 

сіңімділік коэффициентімен (0,7-0,9) сипатталады. 

Өнімнің тағамдық құндылығының маңызды көрсеткіші органолептикалық 

және химиялық көрсеткіштермен (түсі, дәмі, иісі, консистенциясы, белгілі бір 

химиялық құрамы, бөгде қоспалардың болмауы, әсіресе ағзаға зиянды заттар - ауыр 

металдардың тұздары, улар, канцерогендік заттар - немесе өнімде оның бүлінуі, 

ыдырауы және дамуы нәтижесінде пайда болатын микрофлора) анықталады.  

Ет өнімдерінің биологиялық құндылығын анықтайтын көрсеткіштер қатаң 

технологиялық өңдеу режимдерінде айтарлықтай өзгеруі мүмкін, бұл ақуыз 

молекулаларының құрылымының өзгеруіне, сондай-ақ ұзақ мерзімді сақтау 

процесіне әкеледі. Биологиялық құндылықты анықтау ақуыздың пайдалы 

қасиеттерін ағзаның өнімдерді ассимиляциясын өзгерте алатын бірқатар факторларға 

байланысты жіктеуге мүмкіндік береді. 

Ақуыздардың биологиялық құндылығын анықтау кезінде химиялық және 

биологиялық әдістер қолданылады. Химиялық әдістер зерттелетін өнімнің 

аминқышқылдар құрамын анықтау нәтижелерін аминқышқылдарының құрамы 

бойынша толығымен теңдестірілген гипотетикалық ақуызға сәйкес келетін 

аминқышқылдарының шкалаларымен салыстыруға негізделген. Бұл салыстыру амин 

қышқылы скор (санау) әдісіне негізделген. ФАО/ВОЗ амин қышқылы скорын 

есептеу үшін амин қышқылы шкаласы ұсынылған (кесте. 1). Есептеу "жеткіліктілік 

пайызы" бойынша жүргізіледі. 

 

Кесте   1 

ФАО/ВОЗ амин қышқылы скорын есептеу үшін амин қышқылы шкаласы 

Аминқышқыл 
Ұсынылған деңгей 

1г ақуызға мг  1 г азотқа мг  

Изолейцин 40 250 

Лейцин 70 440 

Лизин 55 340 

Метионин + цистин 35 220 

Фенилаланин + тирозин 60 380 

Треонин 40 250 

Триптофан 10 60 

Валин 50 310 
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ФАО/ВОЗ шкаласы бойынша амин қышқылының қысымын есептеудің 

ұсынылған әдісі зерттелетін ақуыздағы аминқышқылдарының әрқайсысының 

пайыздық мөлшерін олардың идеалды деп қабылданған.  

Бұл ақуыздың биологиялық құндылығын анықтайтын амин қышқылы ең аз 

мөлшерде болатын амин қышқылы болып саналады. Жұмыртқа ақтығы әдетте идеал 

ретінде қабылданады. Практикалық мақсаттар үшін ең тапшы 3 аминқышқылдары 

үшін скорды есептеу жеткілікті: лизин, триптофан және күкірт бар 

аминқышқылдарының мөлшері.  

Биологиялық құндылықты сипаттау үшін аминқышқылдарының жалпы 

құрамы, триптофан мен оксипролиннің қатынасы анықталады.  

Көптеген жануарлар майларының ассимиляциясы жоғары сіңімділік 

коэффициенті болып саналады. Шошқа майының сіңімділігі 96-98%, сиыр еті 80-84; 

қой еті-80-90%. 

Тағамдық майлардың биологиялық қасиеттерін зерттеу негізінде олардың 

интегралды әсерін сандық түрде көрсету үшін ішкі стандартты қолдану ұсынылады. 

Стандарт ретінде бақылау рациондарына липид пен күнбағыс майының қоспасы 

енгізіледі, онда жалпы энергетикалық құндылықтың 4,25% линол қышқылымен 

жабылады. Майлар тиімділігінің салыстырмалы коэффициенті (СКЭЖ) мынадай 

өрнек бойынша есептеледі: 

СКЭЖ = Воп  100/Вст 

Мұнда: Воп – зерттелетін майдағы массаның өсуі; Вст – тұрақты құрамы бар 

линол қышқылының күнбағыс майының қоспасын қолдану (4,25% энергетикалық 

құндылығы). 

 

Алайда, тағамның пайдалылығы туралы мәселе олардың құрамындағы 

ақуыздар мен майлардың биологиялық құндылығы туралы идеямен шектелмейді. 

Азық-түлік өнімдерінің маңыздылығын сандық тұрғыдан сипаттау кезінде 

"тағамдық құндылық" термині негізгі қоректік заттардың құрамын, энергетикалық 

құндылығын, дәмдік қасиеттерін қамтиды. Азық-түлік өнімі ағзаның қажеттіліктерін 

қаншалықты көп қанағаттандырса және өнімнің химиялық құрамы адамның 

теңдестірілген тамақтану формуласына сәйкес келсе, өнімнің тағамдық құндылығы 

соғұрлым жоғары болады. 

Өнімдердің тағамдық құндылығын анықтау үшін теңдестірілген тамақтану 

формуласы бойынша тамақ өнімдерінің маңызды компоненттерінің әрқайсысының 

сәйкестігін анықтауға негізделген өнімдердің интегралды қысым әдісі ұсынылады. 

Азық-түлік құндылығының формуласын есептеу тек өнімнің массасына ғана емес, 

сонымен бірге энергия құндылығының белгілі бір мөлшеріне де ұсынылады, яғни 

өнімнің энергетикалық құндылығының белгілі бір мөлшеріне (гр) маңызды қоректік 

факторларды есептеу арқылы жүргізіледі. 

 Масса бірліктерінде де, энергия бірліктерінде де көрсетілген тамақ 

өнімдерінің интегралды жылдамдығы олардың адам ағзасының қоректік заттарға 

деген қажеттілігін қанағаттандыру қабілетін білдіреді және оны "өнімнің тағамдық 

құндылығы формуласы" терминімен белгілеуге болады.  

Өнімдердің тағамдық құндылығының формулаларын өнеркәсіптегі жеке 

өнімдердің пайдалылығын бағалау үшін қолдануға болады. 2 кестеде  1257 кДж-да 

кейбір ет өнімдері мен жұмыртқалардың тағамдық құндылығы келтірілген, олардан 
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ет пен ет өнімдерінің интегралды қысымының мөлшері тағамдық құндылығы 

жағынан тең емес екендігі көрінеді. 

Ақуыздардың тағамдық құндылығын ғылыми тұрғыдан анықтау және оған 

әсер ететін факторларды білу шикізаттың сапасы туралы дұрыс шешім қабылдау 

үшін қажет. Ақуыздардың тағамдық құндылығын зерттеу негізінде жануарлар 

қаңқасының төмен құнды бөліктерін азық-түлік және жем шөп мақсаттары үшін 

ұтымды пайдалану туралы мәселені шешуге болады. 

 

Кесте 2 

1257 кДж-да ет өнімдері мен жұмыртқалардың тағамдық құндылығы 

 

Көрсеткіштер 

Кейбір ет өнімдері мен жұмыртқаның тағамдық 

құндылығы, теңестірілген тамақтанудың 

қанағаттануы % 
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Ақуыз 33 10,8 6,8 23 13,11 

Майлар 21 31 32,8 26 29,8 

Минералды заттар  

Кальций 2 0,7 0,82 11 0,81 

Фосфор 30 9,93 -* 35 11,5 

Калий 16 5,21 - 7 5,96 

Темір 35 11,4 - 33 13,26 

Магний 10 3,37 0,24 6 3,93 

Дәрумендер  

B1 11 41,14 10,85 19 20 

B2 14 5,77 4,9 72 - 

PP 41 10,35 16,75 2 - 

A 7 - 9,14 81 - 

Энергетикалық құндылығы 1257 1257 1257 1257 1257 

 

Жетекші ғылыми зерттеу ұйымы (ВНИИМП) еттің тағамдық құндылығының 

оңтайлы көрсеткіштерін жасады (3 кесте). Бұл көрсеткіштерді жануарларды 

мақсатты өсіру кезінде және өнеркәсіп пен саудадағы ет сапасын объективті бағалау 

үшін пайдалануға болады.    Өнімнің сапасын бұлшық ет, дәнекер, сүйек және май 

тіндерінің қатынасы бойынша бағалау ұсынылады. Бұл жағдайда бұлшық ет тінінің 

тағамдық құндылығы толық және ақаулы ақуыздар мен майлардың құрамымен 

сипатталады. Сапаны бағалау кезінде серпімділігі (эластин) ескерілмейді, өйткені ол 

ерімейді және сіңірілмейді, сонымен қатар әртүрлі жануарлардың бұлшық ет тіндері 

құрамындағы шамалы айырмашылыққа байланысты минералдар заттар кездеседі.  

Адам тұтынатын диетаның орташа энергетикалық қабілеті тәулігіне 11 103 

кДж құрайды, бұл дененің қажеттілігін қамтамасыз етеді, өйткені минималды норма 



 97  

 

9218 кДж құрайды.  Алайда ақуыздардың жетіспеушілігі жиі кездеседі, әсіресе 

жануарлардан алынатын өнімдерде кездеседі [4].  

Дамушы елдерде жануарлар ақуызын тұтыну жағдайы ең маңызды болып 

табылады – тәулігіне 5-10 г, дамыған елдерде нақты тұтыну - тәулігіне 90 г (ФАО 

деректерінен). 

Халықтың белгілі бір тобының бірқатар аурулары тамақ өнімдерінің тым 

жоғары энергетикалық құндылығынан туындайды. Тамақтанудан пайда болатын 

артық аурулары бар, мысалы, шамадан тыс энергия балансына байланысты артық 

салмақ, бүйрек-тас ауруы және т.б. Осыған байланысты майы аз ет өнімдерін 

өндіруді ұйымдастыру қажет. Майдың мөлшері құрғақ қалдықтың 10 немесе 35%-

нан аспауы керек [2].  

Негізгі көрсеткіштер бойынша бұл өнімдер әдеттегіге сәйкес келуі керек. 

Өнімнің бұл түрін өндіру жаңа технологияны қолдануды талап етеді, бұл олардың 

құрамындағы майдың төмен болуына байланысты және өнімдердегі судың көп 

болуына байланысты. Өнім сапасының артуы қоғамдық еңбек өнімділігінің өсуіне, 

шаруашылық құрылысының қарқынын жеделдетуге, материалдық ресурстарды 

үнемдеуге тікелей әсер етеді және сайып келгенде халықтың материалдық және 

мәдени өмір сүру деңгейінің өсуіне әсер етеді. Қазіргі өмір сүру деңгейі жоғары 

сапалы ет өнімдерінің кең ассортиментін, сондай-ақ үйде тамақ дайындау кезінде ең 

аз еңбек шығындарын қажет ететін дайын өнімдерді өндіруді қажет етеді.                                                                                                     

 

Кесте 3 

Еттің тағамдық құндылығының оңтайлы көрсеткіштері 

 

Көрсеткіш Сиыр еті Шошқа еті 

Құрамы:  

Триптофан, 1 г азотқа ақуыз, мг 89-98 86,64 

Оксипролин, 1 г азотқа ақуыз, мг 15-16,5 12,05 

Тіндерді байланыстыратын ақуыз, % жалпы 

ақуызға 

1,7-2,5 1,4 

Қатынас   

Триптофан/оксипролин 5-7 7,2 

Еттегі бұлшық еттегі май, % 1,5-3 3,3 

Ылғал ұстағыш қабілеттілігі, судың мөлшері, 1 г 

байланысқан ақуыз  

2,5-2,6 2,5 

Престеу кезінде бөлінетін ет сөлінің мөлшері, 1 г 

жалпы азотта, кем емес 

7 - 

Түсінің нтенсивтілігі  (D = 545 нм) 1,2-1,4 0,67 

 

Тамақ өнімдерінің сапасына қойылатын талаптардың артуы тамақ өнімдерінің 

химиялық құрамы мен қасиеттерін жан-жақты зерттеу нәтижесінде мүмкін болды. 

Тамақтану ғылымының жетістіктері негізінен осы саладағы тамақ химиясының 

жетістіктеріне негізделген. 

Еттің сапасы сойылған малдың сапасына байланысты. Жоғары сапалы ет 

алудың маңызды бағыты: 

- құрамында май мөлшері аз болған жағдайда бұлшықет тінінің барынша көп 

мөлшерін алуға бағытталған ауыл шаруашылығы жануарларын селекциялау; 

- ет өнеркәсібіне жеткізілетін малдың орташа массасын ұлғайту; 



 98  

 

- сүйектің шығуын азайту кезінде еттің жоғары шығымын алу. 

Ет және ет өнімдерінің сапасын қалыптастыру үшін технологиялық 

нұсқаулықтарда қарастырылған технологиялық процестердің режимдерін қатаң 

сақтау, жеке кесектердің тағамдық құндылығын ескере отырып, сауда және 

өнеркәсіптік өңдеу үшін қаңқаларды бөлудің ұтымды схемаларын жасау және 

шикізатты ұтымды пайдалану маңызды. 

Өнеркәсіпке ет өнімдерінің сапасын жақсартуға бағытталған бірқатар 

әзірлемелер енгізілді. Бұл, атап айтқанда, қолдану: 

а) ысталған ет өнімдерінен канцерогенді заттарды алып тастауды қамтамасыз 

ететін ыстау препараттары; 

б) нитриттің қалдық құрамын төмендету жөніндегі ұсынымдар; 

в) өнеркәсіптік кешендерден түсетін шикізаттың сапасына қойылатын 

талаптарды әзірлеу; 

г) қабықтағы ветчинаны өндіру технологиясын әзірлеу; етті рН мөлшері 

бойынша сұрыптау және т. б. 

Қорытынды 

Жоғары сапалы ет және ет өнімдерін өндіру оларды дайындаудың тиісті 

санитарлық-гигиеналық деңгейінсіз  мүмкін емес. Оны арттырудың маңызды 

міндеттерінің бірі өндірістік кәсіпорындардың технологиялық жабдықтары мен үй-

жайларын санитарлық өңдеу мен профилактикалық дезинфекцияның тиімді әдістері 

мен құралдарын іздестіру және әзірлеу болып табылады. 
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Анотация. В статье описаны наиболее распространенные виды гельминтов 

среди овец в нашей местности. Основные методы диагностического исследования, а 

также лечения и профилактики этих паразитарных заболеваний. 
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Түйіндік сөздер. Гельминт, нематод, цестод, паразит,жұқтыру, қой, асқорыту 

жолы, дернәсіл, ооциста, қарапайымдылар. 

 

Жамбыл облысы аумағындағы  Жамбыл ауданы, Жуалы ауданы және Сарысу 

ауданында қойларындан екі класты гельминттер (Нематода және Цестода) тіркелді. 

Нематодтардан ас қорыту жүйесінің паразиттері Haemonchus contortus, Strongyloides 

papillosus, Nematodirus sp., Trichuris sp. және тыныс алу мүшелері - Muellerius 

capillas. Ұсақ ішектің гельминті Moniezia expansa (Cestoda) жұмыртқалары ұсақ күйіс 

қайыратындардың нәжісінен табылған. Барлық зерттелген жануарларда S. papillosus 

болды. H. contortus қойдың 58,2% табылған. Инвазия экстенсивтілігінің ең төменгі 

көрсеткіштері Trichuris sp. паразитизмімен тіркелді. және M. capillas. Нематодирозды 

инвазияның экстенсивтілігі 16,3%-дан аспады. Қойларда мониезиоздың бұл 

көрсеткіші 25,5% құрады. Нематодтардың инвазиясының қарқындылығының ауытқу 

диапазоны экскременттің 7-860 жұмыртқа/г шегінде болды. Цестод инвазиясының 

бұл көрсеткіші 350 жұмыртқа/г аспады. Инвазияның ең жоғары орташа 

қарқындылығы S. papillosus және H. contortus үшін, ең аз қарқындылығы Trichuris sp. 

Нематодироз және мюллериаз кезінде нәжісте сәйкесінше 25 және 89 жұмыртқа/г 

құрады. Қойлардың дене салмағының өзгеруіне ас қорыту жолының нематодтары 

Trichuris sp. және тыныс алу мүшелері M. capillas. Сонымен қатар трихуриямен 

жұқтыру деңгейі басқа тіркелген гельминтоздармен салыстырғанда минималды [1]. 

Бір ағзаның қоректік заттарды және басқасының тіршілік ету ортасын 

пайдалануында жатыр. Сонымен қатар, паразиттердің иесі ағзаға әсері инфекцияның 

қарқындылығына, жасына, иесінің төзімділігіне, оны ұстау жағдайларына, 

қоректенуге және басқа да сыртқы орта факторларына байланысты. Мал 

шаруашылығында паразиттік аурулардан болатын шығын дүние жүзінде орасан. 

Әсіресе  ұсақ күйіс қайыратын нематодтардың антигельминтиктерге төзімділігінің 

кең таралуы, сонымен қатар химиялық емес (экологиялық, органикалық, жасыл) мал 

шаруашылығына бет алуы зиянкестермен күресудің баламалы әдістерін зерттеуге 

және дамытуға болады. Бұл қожайындардың (сүтқоректілердің), олардың қоректенуі, 

нематодтарға қарсы дәрілер, өсімдіктерге қарсы антигельминтиктер паразиттердің 

еркін өмір сүру кезеңдерін бақылаудың химиялық емес тәсілдері есепке алынады [2]. 

Генетикалық төзімділіктің маңыздылығын басқа зерттеушілер де талқылайды олар 

көптеген жылдар бойы эндопаразиттер үшін фенотиптік маркерлерді пайдалана 

отырып, генетикалық төзімді жануарларды таңдап келед і[3]. Ауыл 

шаруашылығында органикалық антигельминтиктерді қолдану өте шектеулі. 

Органикалық ауыл шаруашылығында шөп медицинасына немесе гомеопатияға 

негізделген балама емдеу әдістері ұсынылады. Жайылымды басқару сияқты бұл 

гельминттермен күресу құралдарының бірі болып табылады. Мысалы, тұрақты 

жайылымдарда жайылған қозылардың нематод жұмыртқалары өткен жылы қойы 

жоқ жайылымдарда жайылған қозыларға қарағанда көбірек болды [4]. 

Конденсацияланған таниндердің (диеталық конденсацияланған таниндер) 

ешкілердің инвазиясының қарқындылығына әсері зерттелді. Конденсацияланған 

танинді аз ақуызды диеталарға қосу қозылардағы нематод жүктемесін азайту үшін 

жоғары ақуыздық диетаны азықтандыруға балама болуы мүмкін. 

Антигельминтикалық агенттерді оңтайлы пайдалануды ынталандыру үшін малдағы 

кейбір маңызды гельминтикалық инфекцияларды (асқазан-ішек нематодтары, өкпе 

құрттары және бауыр паразиттері) антигельминтикалық емдеудің мүмкін шегі 

ұсынылды [5]. 
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         Зерттеудің материалы мен әдістері 

         Тәжірибеде 98 қой пайдаланылды. Жамбыл облысының аумағында 2021 

жылдың қыркүйек-қазан айлары аралығында ауру кең таралды. Жануарларды ұстау 

жағдайлары қанағаттанарлық. Қойлар жазда жайылады және жаздық қорларда, ал 

қыста іші сырты жабдықталған қораларда ұсталады.   

 Тәжірибе далалық аймақ жағдайында жүргізілді. Климатқа тән белгілер 

континенттілік және құрғақтық. Ылғалдылық коэффициенті 0,3–0,6 аралығында. 

Жамбыл облысының далалық аймағында ыстық жаз, жылы күз, көктем жылы 

жаңбырлы және өте қысқа қыс тіркеледі. Климат температураның тәуліктік 

айтарлықтай ауытқуымен және біркелкі жауын-шашынмен сипатталады. Жылдық 

орташа тәуліктік температура +15ºС. Жауын-шашынның көп бөлігі көктемнің 

басында (53–62 мм) айтарлықтай ауытқуы бар, ең аз мөлшері күздің аяғында, ерте 

көктемде және күзде (20–29 мм) түседі. Жазда құрғақшылық көп болады. Жыл бойы 

жауын-шашынның 10% қар түрінде жауады. Облыста жауын-шашынды күндер саны 

60–80 аралығында. 

Тәжірибеде қойлардың гельминттермен зақымдану деңгейі ескерілді. Нәжіс 

сынамасы 2021 жылдың қыркүйек-қазан айларында жүргізілді. Әр топтан (n=12) 50 г 

нәжіс алынды, олар «Стандарттау және ветеринариялық санитария» кафедрасының 

паразитология зертханасына зерттеуге жіберілді. 

Нәжісте нематодтардың жұмыртқаларының, цестодтардың, трематодтардың, 

қарапайымдылардың ооцисталарының және қойдың өкпе нематодтарының 

дернәсілдерінің болуы зерттелді. Фекальды талдау паразитологияда жалпы 

қабылданған флотация және Берман сынау әдістерін қолдану арқылы жүргізілді. 

Асқорыту трактінің гельминттерін анықтаудың дұрыстығын растау үшін үш қойдың 

аутопсиясы жүргізілді. Абомасум, жіңішке және тоқ ішектер зерттелді. 

Құрамындағы абомасум, бөлек жіңішке және тоқ ішек, ағынды су астында жуылды, 

көлемі 4 литр, содан кейін електен. Қалғандары үлкейткіш әйнекпен қаралды. 

Анықталған паразиттер бекітіліп, 70% этанол мен глицерин қоспасында сақталды. 

Гельминттік инвазиялардың ұсақ күйіс малдарының өнімділігіне әсерін 

зерттеу кезінде 60–80 күндік зерттелген жануарлардың дене салмағының айлық 

көрсеткіштері (10 г-ға дейінгі дәлдікпен өлшенген) қолданылды. Әрбір қой (n = 98) 

2021 жылдың қыркүйек-қазан айларында 30 күнде екі рет өлшенді. Зерттелетін 

жануарлардың орташа тәуліктік салмақ қосуы есептелді. Тәжірибе кезінде қойдың 

рационында бір жануарға тәулігіне 4,5 кг бұршақ тұқымдас шөп, 100 г арпа, жүгері 

және күнбағыс торттары болды. Әрбір сипаттаманың орташа мәні мен стандартты 

ауытқуы есептелді. Инвазия қарқындылығының әсерін бағалау үшін регрессиялық 

талдау пайдаланылды. 

Нәтижелер және оны талқылау 

Зерттеу әдістері: Берман-Орлов әдісі және Фюллеборн әдісімен зерттеу 

жүргізілді.Бұл әдістер инвазиялық ауруларды анықтаудың нақты әрі дәл көрсететін 

тиімді әдіс болып табылады. Жылдам әрі нақты анықтайтын түрін, туысын, отрядын 

бөліп бөліп жүліктеп қарастырады. 

Қаралған жануарларда асқазан-ішек жолдарының және тыныс алу 

мүшелерінің гельминттері анықталды. Нематодалар класы Haemonchus contortus,  

Strongyloides papillosus, Nematodirus sp., Trichuris sp. Cestoda класының өкілдерінен 

Moniezia expansa табылды. Қойлардың тыныс алу мүшелерін Muellerius capillas 

(Nematoda) паразиттік етті [2]. 
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Әрбір жануардың нәжісінде S. papillosus табылды. Қалған нематодалардың 

ішінде H. contortus жиі тіркелді. Гемонхоз инвазиясының дәрежесі стронгилоидияға 

қарағанда айтарлықтай аз болды (41,8%). Күйіс қайыратын жануарлардың Nemato-

dirus sp. H. contortus-тен үш есе дерлік кіші болды. Трихурия мен мюллерия 

инвазиясының экстенсивтілік көрсеткіштері минималды (8,2% аспайды). Қой 

нәжісінде M. expansa жұмыртқалары S. papillosus және H. contortus жұмыртқаларына 

қарағанда сирек кездеседі (1-кесте). 

 

Кесте 1 

Қойлардың әртүрлі ішек гельминттерімен инфекциясы (n = 98) 

 

Сипаттама Инвазияның 

экстенсивтілігі, % 

Инвазияның орташа 

қарқындылығы (x ± SD), 

жұмыртқа/г нәжіс 

Инвазия 

қарқындылығының 

ауытқу диапазоны 

Haemonchus 

contortus  

58,2 450=134 40-860 

Strongyloides 

papillosus 

100,0 359=91 16-850 

Nematodirus sp. 16,3 25=5 20-40 

Trichuris sp. 8,2 8,3=1,7 6,7-10 

Muellerius 

capillaris  

8,2 89=22 67-133 

Moniezia expansa  25,5 223=65 140-350 

 

Нематодтардың инвазиясының қарқындылығының ауытқу диапазоны 

экскременттің 7-860 жұмыртқа/г шегінде болды. Цестодты инвазияға қатысты бұл 

көрсеткіш 350 жұмыртқа/г аспады. Стронилоидоз және гемонхоз инвазиясының 

қарқындылығы ең жоғары болды. Мониезия инвазиясының орташа қарқындылығы 

стронгилоидоз және гемонхозға қарағанда сәйкесінше 136 және 227 жұмыртқа/г 

экскрементке аз болды. Қойлардың мюллерозбен ауыру қарқындылығы 2,5 есе аз 

болды. Нематодиозға қатысты бұл көрсеткіштер 25 жұмыртқа/г аспады. Инвазияның 

ең төмен қарқындылығы Trichuris sp. паразиттенген кезде тіркелді. Жануарлардың 

орташа тәуліктік салмақ қосу көрсеткіштері тәулігіне -1,1-ден 0,9 кг-ға дейін болды. 

Қойлардың орташа тәуліктік салмақ қосуының өзгеруіне асқорыту жолдарының 

нематодтары Trichuris sp. паразиттік факторы айтарлықтай әсер етеді. және M. 

capillas тыныс алу жолдары (2-кесте). H. contortus және S. papillosus жиірек және ең 

жоғары инвазия интенсивтілігімен тіркелгенімен, олардың қойдың салмағының 

өсуіне айтарлықтай әсері табылған жоқ. 

Қойлардың ең көп таралған гельминттері, соның ішінде Cарысу ауданында - 

S. papillosus және H. contortus. Біздің нәтижелеріміз ішінара Githigia және т.б. және 

Lindqvist және т.б.. Көбінесе H. contortus Жуалы ауданында ешкілерді зерттеу 

кезінде анықталды. Бүкіл Жамбыл облысында органикалық жолмен өсірілген қой 

табындарына жүргізілген үш жылдық зерттеуде паразиттердің ең көп таралған 

түрлерінің бірі тіпті Жамбыл ауданында H. contortus кездесті. 

Кесте 2 
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Әр түрлі ішек гельминттерімен инфекцияға байланысты қойлардың 

дене салмағының өзгеруіне регрессиялық талдау нәтижелері. 

 

Сипаттама Beta Std. err. 

of Beta 

В Std. err. 

of B 

t(5) p-level 

Іntercept - - 0,0107 0,0703 0,1524 0,8849 

Haemonchus 

contortus  

-0,0029 0,1493 -0,0001 0,0002 -0,0797 0,9850 

Strongyloides 

papillosus 

0,0289 0,0831 0,0001 0,0001 -0,4046 0,7025 

Nematodirus 

sp. 

-0,0311 0,0768 -0,0016 0,0041 -0,4046 0,7025 

Trichuris sp. 0,5769 0,1039 0,1238 0,0223 5,5506 0,0026 

Muellerius 

capillaris  

-0,7405 0,1226 -0,0159 0,0026 -6,0400 0,0018 

Moniezia 

expansa  

0,0415 0,0724 0,0002 0,0003 0,5734 0,5912 

Ескерту: R2 = 0,9768; F(6, 5) = 35,16; P = 0,0006; Std. Бағалау қатесі – 0,0932. 

 

Қорытынды 

Жамбыл облысында гельминттердің алты түрі (H. contortus, S. papillosus, 

Nematodirus sp., Trichuris sp., M. сapillaris, M. expansa) тіркелген. Гельминттік 

инвазияның экстенсивтілігі мен қарқындылығының ең жоғары көрсеткіштері H. 

contortus және S. papillosus паразиттеу кезінде анықталды. Қойлардың салмағының 

өзгеруіне асқорыту жолының нематодтары Trichuris sp. және тыныс алу мүшелері M. 

саpillaris. Бұл ретте трихуриямен жұқтыру деңгейі басқа тіркелген паразит 

түрлерімен салыстырғанда минималды. 
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ОӘЖ 619 

ЖУАЛЫ АУДАНЫ Б.МОМЫШҰЛЫ АУЫЛЫНДА ҚҰТЫРЫҚТЫ АЛДЫН 

АЛУ ШАРАЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Амирова Маржан Асановна 

ВС-17-1 тобының студенттері: Қуандық Елжан Гайдарұлы, 

Есіркепова Әсел Артыққызы, Орынбетов Дидар Сәкенұлы 

Халықаралық Тараз инновациялық институты. Желтоқсан, 69Б. 

Аннотация. Құтыру – өте қауіпті өлімге әкелетін ауру. Бұл Қазақстанның 

көптеген қалаларында ветеринарияның заманауи және өзекті мәселелерінің бірі. Бұл 

жұмыста біз Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылында осы аурудың белгілерін, емдеу 

және алдын алу әдістерін, сондай-ақ осы вирустың алдын алуды зерттедік. 

Кілттік сөздер: құтырық, ауру, алдын алу шаралары, емдеу және вакцина. 

Мақсаты. Аурудың пайда болу себептерін және емдеу әдістерін анықтау. 

Бүкіл әлемде Құтырық вирусы кең таралған. Адамдар мен иттерге әсер ететін 

құтырыққа ұқсайтын ауру Ежелгі Шығыста сипатталған [1]. 

Құтыру-бұл жануарлар үшін де, адамдар үшін де қауіпті вирустық ауру. Бұл 

ауру орталық жүйке жүйесінің зақымдалуымен, мінез-құлықтың өзгеруімен, 

агрессивтілікпен, параличпен және өліммен сипатталады [2]. 

Бұл вирустың тасымалдаушылары жабайы жыртқыштар (түлкі, ит, қасқыр), 

маркендер тұқымдасы, сонымен қатар жарқанаттар, кеміргіштер болып саналады, 

олар вирусты үй жануарларына тістеу арқылы беріледі. Кәрі жануарлар ауруға жас 

жануарлар сияқты сезімтал емес. Түлкілер құтырық вирусына өте сезімтал келеді, 

бұл түлкі тұқымдастары құтырықтың тез таралуына ықпал етеді [3]. 

Жануарлардағы құтырық белгілері 3-6 күннен 5-8 аптаға дейін көрінеді. Бұл 

жалпы физиологиялық жағдайға, жұқтырған жануарлардың денесіндегі вирустың 

мөлшеріне, қоздырғыштың патогенділігіне және иммундық жүйенің күйіне 

байланысты. Тек кейбір жағдайларда жануарлардың құтыруымен оның алғашқы 

көріністері инфекциядан бір жыл өткен соң пайда болуы мүмкін. Жұқтырған 

адамдар аурудың жасырын тасымалдаушысы болып табылады, бұл сау жануарларға 

қауіп төндіреді [4]. 

Жануарларда инфекцияның дамуының бастапқы кезеңінде дене қызуы аздап 

көтеріледі, тәбеті нашарлайды, олар адамдардан қорқады, сілекейлері көп бөлінеді, 

агрессия көрсетеді. Ауру дамыған сайын симптомдар айқынырақ болады [5]. 

Денедегі құтырық вирусы жағымсыз әсерлер тудырады. Көп жағдайда бұл 

вирусты жұқтырған жануарлар өледі. Құтыру вирусын таратпау үшін малды дер 

кезінде егу керек. 

Бүгінгі күнге дейін құтырықты емдеудің тиімді әдістері дайындалмаған. 

Құтырық – вакцина арқылы алдын алуға болатын ауру[6]. 

Аурудың алдын алу үшін вирустың көзін жою керек. Осы мақсатта үй 

жануарларын есепке алу және оларды құтырық ауруына қарсы уақтылы егу 

жұмыстары жүргізілуде. 

Қазіргі уақытта құтырыққа қарсы әртүрлі препараттар бар, олардың көмегімен 

аурумен күресетін антиденелерді шығарады. Құтырыққа қарсы вакцина уақыт 

аралығымен берілетін бірнеше инъекциядан тұрады [7]. 

Материалдар мен зерттеу әдістері. Індеттанулық зерттеу нәтижелеріне 
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сәйкес, Жамбыл облысы, сонымен қатар Жуалы ауданында соңғы жылдары, адамға 

және үй жануарларына қауіпті, бірқатар инфекциялық аурулар тіркеліп отырған. 

Әсіресе ауылшаруашылық жануарларының құтырығы бойынша аудандағы індеттік 

жағдай ушығып, 2020 жылдың өзінде 533 бас ІҚМ және 902 бас ҰҚМ құтырыққа 

шалдыққан деп танылып тиісті сауықтыру шаралары атқарылуда. 

Жалпы соңғы жылдары Жамбыл облысында ауылшаруашылық 

жануарларының құтырығы бойынша да індеттік жағдай аса мәз емес. Ауданның 

көпшілік аумақтары құтырық бойынша табиғи ошақ болып танылғандықтан, 

көптеген шаруашылықтарда оқтын-оқтын құтырық оқиғалары тіркелініп 

отырылады. 2020 жылдың деректері бойынша ауданда құтырықтың 3 оқиғасы 

тіркелген (1 кесте). 

 

Кесте 1 

Жамбыл облысы бойынша 2020 жылы жануарлар арасында құтырық 

оқиғаларының тіркелуі 

Елді мекеннің атауы Ауырған 

жануар түрі 

Ауырған 

жануарлар саны 

Ауырудың тіркелу 

уақыты (2020 ж.) 

Саудакент ит 1 15 қаңтар 

Б.Момышұлы жылқы 1 6 сәуір 

Қарой сиыр 1 8 шілді 

 

Кестеде көрсетілгендей, 2020 жылдың мәлметтеріне сәйкес Сарысу ауданы 

бойынша 3 елді мекенде құтырықтың тұтануы тіркелген. Бірінші оқиға Саудакент 

ауылында қаңтар айында байқалып, ауруға бір иттің шалдыққаны анықталынған.  

Індеттің екінші тұтануы көктемде тіркелген. Нақтырақ айтсақ сәуір айында 

Б.Момышұлы ауылында бір жылқыда құтырыққа диагноз ұойылған. Және үшінші 

оқиға шілде айында байқалып, бұл кезде Қарой ауылында бір сиыр құтырыққа 

шалдыққан. 

Барлық жағдайда, ауру тіркелген шаруашылықтарда шектеу енгізіліп, елді 

мекендердегі барлық бейім жануарларға лажсыз вакцинация жүргізілген. Сонымен 

қатар Ерейментау ауданының басқа елді мекендерінде құтырықты дауалау 

шараларының кешені қайта құрастырылып, індеттің туындауына жол бермеуге 

бағытталынған шаралар жүргізілді. Атап айтсақ ол елді мекендерде барлық есепке 

алынған иттер мен мысықтар құтырыққа қарсы егілді. Ауылшаруашылық 

жануарлардың ішінде, бекітілген жоспарға сәйкес 20-30% мал басы 

вакцинацияланып отырылды. 

Бұл эпизоотиялық ошақтар Б.Момышұлы ауылдық округі, Боралтай а/о, 

Жетітөбек а/о,  Қарасаз а/о және Қызыларық а/о елді мекендерінде тіркелді. 

Мысықтарды аулауға қатысты айтатын болсақ, 2020 жылы бұл шараларда 

жоспардан асырылып орындалынған, жалпы Сарысу ауданы бойынша 230 

мысықтың аулануы жоспарланса, орындалу көрсеткіші 248 мысыққа жетіп – 107,8% 

құраған. Ауданда тек Саудакент ауылдық округі бойынша ғана жоспар толығымен 

орындалмай – 86,7% жеткен. 

Алынған нәтижелерді қорытындылай келе, аудан шеңберінде қолайлы індеттік 

жағдайды туғызуға бағытталынған шаралардың бірі ретінде иесісіз және бұралқы 

иттер мен мысықтарды аулау жұмыстыры жоспарға сәйкес орындалынып 

отырылады. Әсіресе 2020 жылы, аймақта құтырықтың тұтануына байланысты бұл 

шаралардың дұрыс ұйымдастырылып өткізілуінің маңыздылығы арта түсті. Жалпы 
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аймақта иесісіз иттер мен мысықтар санының неғұрлым аз болуы, соғырлым сол 

аймақта індеттік жағдайдың және жалпы ветеринариялық санитариялық жағдайдың 

жақсаруына әкелетіндігі бәрімізге мәлім. 

Соңғы жылдардың мәлметтеріне сәйкес, Жуалы ауданы жануарлардың 

құтырығы бойынша сәтті болғанымен, аурудың табиғи ошақтылығын ескере отыра 

және аймақтағы індеттік жағдайды бағалай отыра міндетті түрде індетті дауалау 

шараларының кешенін дұрыс жоспарланып, уақытысында орындалып отырылуы 

тиіс.  

2020 жылы Сарысу ауданында бірнеше құтырық оқиғаларының тіркелуіне 

байланысты, ауданға қарасты елді мекендер мен шаруашылықтарда құтырыққа 

қарсы қосымша шаралар жоспарланып іске асырылды. Жануарлар арасында 

құтырықты алдын алудың ең тиімді шарасы, бұл бейім малдарды індетке қарсы егіп 

отыру.  

Осыған байланысты, індеттік жағдайды ескере отыра Жуалы ауданына 

қарасты шаруашылықтардың малдарын құтырыққа қарсы вакциналау жұмыстары 

жоспарланғын. Және бұл шараның 2020-2021 жылдары орындалуы 2 кестеде 

көрсетілген. 

 

Кесте 2 

2020-2021 жылдары Жуалы ауданында жануарларын құтырыққа қарсы 

вакциналау нәтижелері 

Жануарлар 

түрі 

2020 ж. 2021 ж. 

жануарлар 

саны 

вакцинациялау жануар

лар 

саны 

вакцинациялау 

жоспар орында

лды 

иммунды 

жануар, % 

жоспар орын

далды 

иммунд

ы 

жануар, 

% 

ІҚМ 1791 - - 0 1866 600 600 32,1 

ҰҚМ 2305 - - 0 2281 500 500 21,9 

Жылқы 625 - - 0 615 130 130 21,1 

Шошқа 370 - - 0 340 70 70 20,6 

Ит  72 20 37 51,4 69 69 69 100,0 

Мысық 118 20 29 24,6 123 123 123 100,0 

 

Жуалы аудан шеңберінде ветеринариялық мамандардың жоғарғы 

ұйымдастырушылық және күнделікті алдын алу және індетке қарсы шараларды 

жүргізуі, шаруашылықтың жалпы індеттік жағдайын қадағалап, құтырық бойынша 

қолайлы жағдай қалыптастыруға мүмкіндік береді деп ойлаймыз. Қазіргі уақытта 

шаруашылықта бекітілген жоспарға сәйкес жануарлардың құтырығын дауалау 
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шараларының толық кешені төмендегі кестеде көрсетілгендей жүргізіледі (3 кесте). 

 

Кесте 3 

Күншілік ауылдық округінде жануарлардың құтырығын дауалау шараларының 

күнтізбелік жоспарының үлгісі 

№ Шаралардың атауы Орындалу 

мерзімі 

Жауапты  Ескерту  

1 Ауылдық округке қарасты иттер 

мен мысықтарды және басқа да 

үй жануарларын уақытысында 

құтырыққа қарсы егіп отыруды 

қамтамасыз ету  

үнемі ветеринариялық 

дәрігер 

 

2 Індет тұтанған жағдайда немесе 

аймақтағы індеттік жағдай 

шиеленісе түскенде, 

ауылшаруашылық 

жануарлардың құтырыққа қарсы 

егілуін қамтамасыз ету  

індеттек 

жағдайға 

байланысты 

ветеринариялық 

дәрігер, 

аудандық 

«ветсервис» мқк 

мамандары 

 

3 Жабайы жыртқыштардың санын 

реттеу мақсатында, оларды атып 

алу шараларын ұйымдастыру  

індеттек 

жағдайға 

байланысты 

келісім-шартқа 

отырған арнайы 

мекемелер 

 

4 Аймақта иесісіз иттер мен 

мысықтарды аулап оларды жою 

шараларын ұйымдастыру  

індеттек 

жағдайға 

байланысты 

келісім-шартқа 

отырған арнайы 

мекемелер 

 

5 Өз жануарларының басқа 

жануарларға және адамдарға 

қауіпті әсер етуін болдырмау, 

санитарлық нормаларға сәйкес 

тыныштықты қамтамасыз ету, 

санитариялық-гигиеналық және 

ветеринариялық ережелерді 

ұстану  

 

үнемі жануар иелері  

6 кестенің жалғасы 

6 Ауылдық округ аймағын 

санитариялық тазалау бойынша 

жұмыстар жүргізу, тұрмыстық 

қоқыстарды арнайы бекітілген 

орындарға шығару, рұқсат 

етілмеген жерлерде қоқыстың 

жиналуына жол бермеу  

үнемі ауылдық округ 

әкімшілігі 

 

7 Жануарлар тістеп шабуыл 

жасаған адамдарға, уақытысында 

және толық көлемде құтырықты 

алдын алуға қатысты толық 

құнды көмек көрсету  

үнемі аудандық 

денсаулық сақтау 

бөліміне қарасты 

мекемелер 

 

8 Халыққа емдік-дауалаулық 

қызмет көрсететін мекемелерді 

үнемі аудандық 

денсаулық сақтау 
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үнемі қажетті мөлшерде 

құтырыққа қарсы вакцинамен 

және иммуноглобулинмен 

қамтамасыз етіп отыру  

бөліміне қарасты 

мекемелер 

9 Халық арасында, құтырықтан 

жеке бастың және қоғамдық 

қорғану шаралары туралы, 

жануарлар шабуыл жасағаннан 

немес тістегеннен кейін 

медициналық көмекке 

жүгінбеудің қандай ауыр 

жағдайларға әкеліп 

соқтыратындығы жайында 

ағарту-насихаттау жұмыстарын 

жүргізу  

үнемі ауылдық округ 

әкімшілігі, 

ветеринариялық 

және 

медициналық 

мамандар 

 

10 Құтырыққа байланысты төтенше 

жағдайдың туындауы немесе 

туындау қауіпі жайында және 

одан сақтандыру шаралары 

туралы халықты уақытысында 

ақпараттандыру  

үнемі ауылдық округ 

әкімшілігі, 

ветеринариялық 

және 

медициналық 

мамандар 

 

 

Мал шаруашылығымен айналсатын шаруашылықтарда, қолайсыз аймақта 

құтырықтан сауықтыру шаралары, ауру малды анықтауға, оқшаулауға және жоюға 

негізделген. Бірақ Қазақстан жағдайында бұл тәсіл айтарлықтай  қйыншылық 

туғызады, өйткені жеткен жетістіктерден кейін, індеттік жағдайдың қайтадан 

шиеленісуімен алмасып отыр. 

Мал шаруашылық кешені айнала бойы толық қоршалып тиісті жерлерінде 

дезтөсеніштер орнатылуы тиіс. Шаруашылықты қандайда болмасын инфекциялық 

аурудан алдын алуда және сауықтыруда дезинфекцияның, дезинсекцияның және 

дератизацияның алатын орыны зор, әсіресе дезинфекцияның. Зерттеу жүргізілген 

шаруашылықта дезинфекцияның физикалық, химиялық және биологиялық тәсілдері 

қолданылады.  

Үй жануарларын уақытылы вакцинацияламайтын және оларды ұстау 

ережелерін сақтамайтын иелердің немқұрайлығының салдарынан үй және ауыл 

шаруашылығы жануарлары арасында құтырыққа шалдығуы жиі тіркеледі. 

Біз Жуалы ауданында құтырық бойынша қолайсыз аймақ екенін білдік. Демек, 

жануарлардың иелері үй жануарларын вакцинациялауға немқұрайлы қарайды және 

бұл өз кезегінде қайтымсыз салдарға әкеледі. 

Қорытынды. Адам мен жануарлар денсаулықтарына өте мұқият болу керек. 

Құтырық сияқты ауру өте қауіпті және өлімге әкелетінін есте ұстаған жөн. 
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ЗӘР БӨЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ ПАТОЛОГИЯСЫ 

 

ВС-19-1 тобының студенттері: Оразов Нурсұлтан Ерболатұлы, 

Қаймолда Жангелді Нышанбекұлы  

 Оқытушы  Мурзажанова Алтынкул Орынбасаровна  

Халықаралық Тараз инновациялық институты 

 

Аннотация.  Негізгі органы бүйрек болып табылатын зәр шығару 

жүйесі дененің ішкі ортасының тұрақтылығын сақтауда жетекші 

функциялардың бірін атқарады. Зәр шығару жүйесінің негізгі функцияларының 

көпшілігі бүйрек арқылы жүзеге асырылатын "зәр шығару" терминімен 

біріктіріледі, ал осы процестің нәтижесінде пайда болған өнімді (зәрді)  

қоршаған кеңістікке шығару "зәр шығару" терминімен біріктіріледі, оның 

барысында бүйректің қуыс түзілімдері, несепағарлар, қуық және уретра 

қатысады. 

Аннотация.  Система мочевыделения, основным органом которой 

является почка, играет одну из ведущих функций в поддержании постоянства 

внутренней среды организма. Большинство основных функций 

мочевыделительной системы объединяется 

термином «мочеобразование», которое осуществляется почками, а выделение 

образовавшегося в результате этого процесса продукта (мочи) в окружающее 

пространство — термином «мочевыделение», в процессе которого принимают 

участие полостные образования почек, мочеточники, мочевой пузырь и 

мочеиспускательный канал. 

Annotation.  The urinary system, the main organ of which is the kidney, 

plays one of the leading functions in maintaining the constancy of the internal 

environment of the body. Most of the main functions of the urinary system are united 

by the term "urination", which is carried out by the kidneys, and the release of the 

product (urine) formed as a result of this process into the surrounding space is the 

term "urination", in which the renal cavities, ureters, bladder and urethra participate. 

Түйінді сөздер: патология, бүйрек, несепағар, қуық. 

Ключевые слова: потология, почка, мочеточники, мочевой пузырь. 

Key words: pathology, kidney, ureters, bladder.  

  Зат алмасу процесі барысында бір жағынан организмге қажетті жаңа 

қосылыстар түзілсе, екінші жағынан организм пайдалана алмайтын түрлі 

ыдырау өнімдері бөлінеді. Олардың ішінде белок пен нуклеин 
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қышқылдарының ыдырау өнімдері – мочевина, несеп қышқылы, креатинин, 

аммиак организмде көп жиналса, организмнің тіршілік әрекетіне үлкен зиян 

келтіреді,организм уланады. Осы уытты “ қалдық” заттар концентрациясы 

қанда, лимфа мен ткань аралық сұйықта шамадан тыс артып кетсе организмнің 

тіршілік әрекетін тоқтатып, өлімге әкеп соқтырады. Қалыпты жағдайда бөлу 

жүйесіне жататын органдар қызметінің нәтижесінде уытты ыдырау өнімдерінің 

мөлшері бір деңгейде сақталады. Организмнің зат алмасу процесінің уытты 

ыдырау өнімдерінен, түрлі бөгде заттардан, су, тұз және органикалық 

заттардың шамадан тыс артық мөлшерінен босануын қамтамасыз ететін 

процесті бөлу немесе эксрекция деп атайды. 

  Басты бөлу органы болып бүйрек саналады.  Зәр құрамында зат 

алмасудың соңғы ыдырау өнімдері,  яғни азотты заттар бөлінеді. Азотты 

заттарға несеп қышқылы, мочевина, креатин және аммиак креатинин жатады. 

Бүйрек органы көп қызмет атқарады.  

Ол денедегі осмостық қысым деңгейін, сұйықтықтың мөлшерін, 

қанның иондық құрамы мен қышқыл сілтілік тепе-теңдігін, углевоттардың, 

белоктардың, дәрмендәрілердің,  липиттердің алмасуын реттеуде және 

организм ішінен азотты заттардың ыдырау өнімдері мен бөгде заттарды 

шығаруда үлкен орын алады. Зәр бөлу жүйесі жоғары сатыдағы омыртқалы 

жануарларда қос бүйректен және несеп ағарлардан, қуықтан шығаратын 

каналдардан тұрады. 

  Бүйректің басты қызметі – зәр түзу болып саналады. Зәр түзу сүзу 

және қайта сорудан құралатын күрделі физиологиялық процесс.  Зәр шығару 

процессі Шумлянский – Боумен капсуласына қанның сұйық бөлігінің 

сүзілуінен басталады. Сүзілуден кейін капсула қуысында коллоид заттардан 

арылған, құрамы қан плазмасына ұқсас сұйық – зәр пайда болады. Капсула 

қабырғасы арқылы қанның сүзілуіне шумақ тамырларының жоғары қысым 

тудыратын құрылыс ерекшеліктері мен оның ішіндегі ерекше ұсақ саңылаулар 

ықпал етеді. Осы тесіктер арқылы мальпеги шумағынан молекулалық салмағы 

70000 – нан асатын заттар өтілмейді, соған байланысты алғашқы зәр 

құрамында белок кездеспейді, оны белоксыз да болады деген ультрафильтрат 

деп те атайды. Плазма құрамындағы коллоидтар тудыратын онкостық қысым 

алғашқы зәрдің сүзілуін қиындатқанымен , мальпигий шумағындағы қан 

қысымы плазма коллоидтарының суды ұстау қабілетінен жоғары болады. Бұл 

екі қысымның айырмасы сүзілу қысымы деп аталады. Шумлянский – Боумен 

капсуласына сұйық шумақ капиллярлары мен капсула ішіндегі қысым 

теңескенге дейін сүзіледі [3. 487 бет] 

 Бүйрек қанмен көп жабдықталғанда тәулігіне көп мөлшерде алғашқы несеп 

түзіледі. Мысалға алатын болсақ сиырда тәулігіне 540-1800л алғашқы зәр 

түзіледі. Бі тәулікте сиыр 15 л зәр бөлсе, демек оның бүйрегінен 18000 л қан 

өтті. Яғни, 6-10 л қаннан 1 тл алғашқы зәр түзіледі. 

В.М. Данилевскидің мәліметі бойынша қазіргі кезде натрий, глюкоза, 

амин қышқылдары және кейбір заттардың активті механизм әрекетімен 

сорылады. Су мен хлоридтер пассивті түрде осмос диффузия заңдылықтарына 

сәйкес сорылады. Активті тасмалдау механизімі нефрон түтікшелерінің 

дистальдық бөлігінде заттар диффузия ретінде  тасымалданады. Активті 

тасмалдау механизімінің әсері мен түтікшелердің қуысына концентрация 

градиентіне қарсы түрлі иондық қосылыстар – гистамин, холиин, гуанидин, 
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серотинин, тиамин және  т.б. өтеді. Аталған иондық қосылыстарды 

тасымалдауда бүйрек түтікшелері мембранасындағы өте белсенді Na+ және K+ 

тәуелді аденозинүшфосфатаза ферменті үлкен роль атқарады. Және де бұл 

мембранада басқа да органткалық заттардың тасымалдануын қамтамасыз 

ететін активті тасымалдау жүйесі бар. Алғашқы зәрден  натрийдің,глюкозаның, 

кальцийдің, кальцидің және басқа заттардың бүйрек ткані мен қанға кері 

сорылу нәтижесінде ұлпалық сұйықтықтағы осмостық қысым жоғарылап, 

алғашқы зәрдің осмыстық қысымы төмендейді. Осының салдарынан су 

алғашқы зәр құрамынан ткань сұйығы мен қанға өте бастайды. 

Алғашқы зәр құрамы негізгі екі бөлімге бөлінеді :  

1) шығару табалдырығы жоғары 

2) шығару табалдырығы төмен 

Шығару табалдырығы жоғары заттарға фосфаттар, хлоридтер, қант, 

калий, натрий, кальций, несеп қышқылы, яғни алғашқы зәрден қанға кері 

сорылатын қосылыстар. Бұл заттар соңғы зәрде тек қана олардың қандағы 

концентрациясы шамадан тыс жоғарылағанда ғана байқалады. Шығару 

табалдырығы төмен заттарға бүйрек түтікшелерінен қанға қайта сорылмайтын 

заттар жатады. Оларға креатинин, мочевина, сульфаттар жатады. Олар 

организмнен толық соңғы зәр құрамында шығады [2. 185 бет] 

Зәр  96 % су және 4 %  құрғақ қалдық бар сұйық заттан тұрады. Бірақта  

зәрдің құрамы мен қасиеті қабылданған азықтың құрамына, сипатына, 

мөлшеріне, ішілген су мөлшеріне, малдың физиологиялық күйіне қарай ауа 

райы мен жыл мезгіліне байланысты өзгеріп отырады. Зәрдің түрі сарғыш 

келеді,ол оның құрамындағы урохром және уробилин сияқты бояғыш заттарға 

байланысты. Тақ тұяқты жануарлардың зәрі  шырышты, шұбылыңқы, 

қоймалжың келеді, себебі оның құрамында  муцин тектес зат және көмір 

қышқылды кальций тұзы болады. Зәрдің иісі мал түлігіне қарай өзгереді. 

Жылқы зәрінің иісі өткір, шіріген шөп иісіне ұқсас, сиыр зәрі әлсіз шірік иісті, 

ал ит пен шошқа зәрінің иісі ащы, жағымсыз келеді. 

Патологиялық жағдайда зәр құрамында қант, белок, өт бояулары, 

кетонды заттар байқалады, ал керісінше қалыпты жағдайда олар мүлдем 

жолықпайды. Органикалық емес қосылыстар калийдің, магнийдің 

көмірқышқылды, фосфор қышқылды тұздары,хлорлы қышқылды тұздарды, 

кальций оксалаты және фосфатты түрінде кездеседі. Зәрдің әрекетшіл ортасы 

малдың азықтану ерекшеліктеріне қарай өзгеріп тұрады. Қоректі жануарларда 

– қышқылдық, шөп қоректі жануарларда ол сілтілік, ал шошқада – амфотерлік 

[4. 269 бет]. 

 Зәр үздіксіз түзіледі. Нағыз зәр жинағыш түтікшелермен бүйрек астаушасына 

құйылады да, ол жиырылғанда несеп ағарға өтеді. Несеп ағар бойымен 

жиырылу толқыны секундына 2-3 см жылдамдықпен тарап, зәр қуыққа 

жиналады. Жиырылуы толқының жылдамдығы зәр түзу қарқынына 

байланысты өзгеріп, әрбір 10-20 секунд сайын қайталанып тұрады. Қуық –

дегеніміз зәр уақытша жиналатын қуыс орган. Бұның етті қабаты үш бағытта 

орналасқан ет талшықтарынан тұрады.  

Ортадағы қабат сақина сияқты оралып орналасады, ал сыртқы және ішкі 

қабаттары қуықтың осіне паралель ұзына бойымен жатады. Қуық толып тұрған 

кезде оның кабырға қалыңдығы 2-3 мм болса, қуық бос кезде оның қабырға 

қалыңдығы 1,5см болады. Зәр көп жиналған жағдайда да, қуықтың қабырғасы 



 111  

 

керілсе де, оның ішіндегі қысым қатты өзгермейді. Бұл қасиет біріңғай салалы 

ет талшықтарына тән, олар кернеуді өзгертпей жиырылады. Нәтижесінде зәр 

қуықтан несеп ағарға өтпейді, артқа ақпайды, бүйрек астаушысында қысым 

өзгермей сақталады [1. 205 бет]. 

И.М. Беляковтың зерттеуі бойынша зәр шығару процесін реттейтін 

парасимпатикалық нерв талшықтары жұлыннан басталатын жамбас нервінің 

құрамында болып есептеледі. Олар қозғанда қуық еттері жиырылып, несеп пен 

қысқыш каналының еттері босайды, зәр щығарады. Ал қуық қызметін 

реттейтін симпатикалық нерв артқы шажырқай түйінінен бастау алады. Ол 

қозғанда қуық еттері босаңсып, несеп пен қысқыш каналының еттері 

жиырылады да, зәр қуықта жиналады. Зәр шығару процесіне қатынасатын 

еттердің қызметі сопақша мида орналасқан орталықпен де реттеледі. Өз 

ретінде жұлын мен сопақша мида орналасқан орталықтарға үлкен ми 

сыңарларынан келетін импульстер әрекет етеді. Тәулігіне ірі қара - 6-20 л, 

жылқы -5-10л,  қой-ешкі-0,5 л, ит 0,5-2л, шошқа -2-5 л,қоян – 0,04-0,1л, мысық 

-0,05-0,2 л зәр шығарады. Организмнен шығарылған зәр мөлшері ішілген су 

мен қабылдаған тұздардың, тері мен өкпе арқылы буланған сұйық мөлшеріне 

байланысты өзгеріп тұрады. 
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Аңдатпа: Мақалада еттің сапасын бағалау кезінде қауіпсіздік көрсеткіштері 

маңыздылығы аталған.  Өнім сапсын бақылауда  әрт түрлі қызметтердің жұмыстары 

көрсетілген. Сапаны қамтамасыз етуде стандарттау, сертификаттау әсері 

көрсетілген.  

Түйінді сөздер: еттің сапасы, бағалау,  стандарттау, сертификаттау, сапаны 

бақылау. 
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Аннотация: В статье отмечается важность показателей безопасности при 

оценке качества мяса. На контроле качества продукции представлены работы 

различных служб. Показано влияние стандартизации, сертификации на обеспечение 

качества 

Ключевые слова: качество мяса, оценка, стандартизация, сертификация, 

контроль качества. 

Abstract: The article notes the importance of safety indicators in assessing the 

quality of meat. The work of various services is presented at the product quality control. 

The influence of standardization and certification on quality assurance is shown. 

Keywords: Meat quality, evaluation, standardization, certification, quality control. 

 

Еттің сапасын бағалау кезінде қауіпсіздік көрсеткіштері маңызды рөл 

атқарады. Еттің (және ет өнімдерінің) қауіпсіздігі адамдарға берілетін жануарлар 

ауруларын қоздырғыштардың болмауымен, бөгде улы заттардың төмен құрамымен, 

сондай-ақ өнімнің сапалылығын растайтын микробиологиялық көрсеткіштермен 

айқындалады. 

Стандарттау және сертификаттау – сапаны бақылауға мүмкіндік беретін 

құралдардың бірі. Біздің елімізде стандарттаудың құқықтық негізін Қазақстан 

Республикасының 2018 жылғы 5 қазандағы №183 «Стандарттау туралы» Заңымен 

айқындаған. Стандарттау – нақты қойылып отырған және әлеуетті міндеттерге 

қатысты жалпыға бірдей, көп рет пайдалану үшін ережелер белгілеу арқылы 

стандарттау объектілерінің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз етуге және 

стандарттау объектілеріне қойылатын талаптарды ретке келтірудің оңтайлы 

дәрежесіне қол жеткізуге бағытталған қызмет. Стандарттау дегеніміз – орындау  

үшін міндетті және ұсынылатын талаптарды, нормаларды, ережелерді, 

сипаттамаларды әзірлеу және белгілеу қызметі [1].  

Еттің сапасын тексеру кезінде оның балғындығын бағалау міндетті болып 

табылады. Ол органолептикалық, физика-химиялық және басқа көрсеткіштермен 

анықталады. Еттің балғындығын бағалау кезінде органолептикалық көрсеткіштер 

негізгі болып табылады. Балғындық көрсеткіштерінің нашарлауы (бүлінуі) сақтау 

режимдері мен мерзімдері бұзылған кезде қажетсіз микробиологиялық, 

автолитикалық, химиялық процестерден туындайды. 

Зақымданудың әртүрлі түрлері, соның ішінде микробтық, ет компоненттерінің 

химиялық түрленуінің әртүрлілігін және оларды өлшеу әдістерімен анықтаудың 

күрделілігін анықтайды. 

Қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша ет сапасына сараптама. 

Ет және ет өнімдеріндегі бөгде заттар (ксенобиотиктер). Ет тініне енуі немесе 

оны өңдеу кезінде пайда болуы мүмкін микробқа жатпайтын бөгде заттарға ауыр 

металдар мен мышьяк, антибиотиктер, гормоналды препараттар, пестицидтер, 

полициклді хош иісті көмірсутектер, нитрозаминдер, радионуклидтер және басқа да 

токсиканттар жатады. 

Ауыр металдар мен мышьяк. Ең улы кадмий, қорғасын, сынап және мышьяк. 

Олардың мазмұны ет және ет өнімдерінің барлық түрлеріне арналған гигиеналық 

нормалармен реттеледі  [2,3]. 

Кадмий-ең қауіпті токсиканттардың бірі, ол қорғасынға қарағанда әлдеқайда 

улы. Кадмийдің адам ағзасына ұзақ енуі бүйрек пен сүйектің ауыр ауруларын 

тудырады. Топырақ пен ауаны кадмиймен ластайтын өнеркәсіптік газ 

шығарындылары: ол мазут пен дизель отынын жағу арқылы босатылады. Суару 
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алқаптарында өнеркәсіптік ағынды суларды, тазарту қондырғыларының тұнба 

шөгінділерін пайдаланған кезде топырақ кадмиймен ластануы мүмкін. Өсімдіктер 

топырақ пен ауадан кадмий жинайды. 

Кадмийдің индустриалды дамыған аудандарындағы сойылған жануарлардың 

қаңқаларында барлық жануарлардың бүйректерінде бауырға қарағанда 5 есе, етке 

қарағанда 45 есе көп екендігі анықталды. Кадмийдің жоғары мөлшері шошқа 

бауырында да табылды. Кадмийдің рұқсат етілген деңгейі (ДУ) (мг / кг): сойылатын 

жануарлар мен құс етінде, оларды қайта өңдеу өнімдерінде - 0,05; құрама қаңылтыр 

ыдыстағы консервілерде - 0,1; ет және құс субөнімдерінде, оларды пайдалана 

отырып консервілерде -0,3; бүйректерде - 1; бүйректері қосылған консервілерде - 

0,6. 

Қорғасын-белгілі улы зат болып табылатын ауыр металл. Созылмалы улану ми 

ауруларын тудырады, әсіресе балаларда. Қорғасын адам ағзасына мутагендік және 

канцерогендік әсер етеді. Қорғасынмен ластанудың негізгі көзі-пайдаланылған 

газдар, өнеркәсіптік ағындар, бояулар, ойынды қорғасын фракциясымен ату, металл 

контейнерлер. 

Неміс ғалымдарының зерттеулеріне сәйкес, өнеркәсіптік дамыған 

аудандардағы жануарлардың қаңқаларында жабайы жануарлардың бауырында 

қорғасынның қауіпті концентрациясы бар. Ауылшаруашылық жануарларында 

қорғасын мөлшері бүйрек пен бауырда жоғары. Қорғасынның рұқсат етілген деңгейі 

(мг/кг): сойылған жануарлар мен құстардың етінде, оларды қайта өңдеу өнімдерінде 

- 0,5; ет, құс қосалқы өнімдері мен оларды пайдалана отырып консервілерде - 0,6; 

құрама ыдыстағы бүйректерде, ет және құс консервілерінде - 1; сойылған 

жануарлардың шикі майында, шошқа майында, ерітілген майларда-0,1. 

Сынап. Сынаппен созылмалы улану массаның, тәбеттің, бұлшықет дірілінің 

айтарлықтай жоғалуына, ауыр жағдайларда психозға әкеледі. Сынаптың 

органикалық формасы дәнді байыту үшін қолданылады. Топырақ пен су 

объектілерінің сынаппен ластануы іс жүзінде өсімдіктерге әсер етпейді, өйткені олар 

оны жинамайды. Егер малға уланған астық берілсе, сынап сойылатын жануарлардың 

бауырында және бүйректерінде анықталады. Сынаптың рұқсат етілген деңгейі (мг / 

кг): сойылған жануарлар мен құс етінде, оларды қайта өңдеу өнімдерінде - 0,03; ет, 

құс қосалқы өнімдерінде және олардың консервілерінде-0,1; бүйрек және 

консервілер-0,2. 

Мышьяк адам ағзасына мутагенді, канцерогенді және эм - бриотоксикалық әсер 

етеді. Бұл ауылшаруашылығында зиянкестермен, өсімдік ауруларымен және 

арамшөптермен күресу үшін қолданылатын пестицидтердің бөлігі. Мышьяктың 

рұқсат етілген деңгейі (мг / кг): сойылатын жануарлар мен құс етінде, консервілерді 

қоса алғанда, оларды қайта өңдеу өнімдерінде - 0,1; ет, құс қосымша өнімдерінде, 

сондай - ақ қосымша өнімдерден жасалған консервілерде-1. 

Оларды пайдалану туралы ақпаратқа сәйкес бақыланатын мал дәрігерлік 

(зоотехникалық) препараттар, жануарлардың өсуін ынталандырғыштар (оның ішінде 

гормондық препараттар) және дәрілік заттар (оның ішінде антибиотиктер) 

қалдықтарының ең жоғары рұқсат етілген деңгейлері Кеден одағының "Ет және ет 

өнімдерінің қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентіне (КО ТР 034/2013) 5-

қосымшада ұсынылған [2]. 

Антибиотиктер. Олар жануарларды дәрілік заттарға қарағанда аз мөлшерде 

жаппай өсіру үшін қолданылады. Антибиотиктер инфекция қаупін азайтады, 

азықтың жақсы сіңуін қамтамасыз етеді, ет өнімділігін арттырады, жануар 
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ағзасындағы бактериялардың санын азайту арқылы еттің сақтау мерзімін арттырады. 

Олардың ет пен ет өнімдеріндегі қалдық мөлшері, мысалы, адамдарда аллергия, 

дисбиоз, патогендік агенттердің тұрақтылығы және ферменттердің басылуына ықпал 

етеді. Антибиотиктер дамыған елдердің тәжірибесінде, әсіресе құс, шошқа, сондай-

ақ ірі қара өсіру кезінде кеңінен қолданылады. Антибиотиктер ет, құс еті, жұмыртқа 

және оларды қайта өңдеу өнімдерінде, сондай-ақ сүт өнімдерінде нормаланады. 

Сойылатын жануарлар мен құс етіндегі, оларды қайта өңдеу өнімдеріндегі 

антибиотиктердің қалдық мөлшерінің рұқсат етілген деңгейі (бірлік/г, артық емес): 

левомицетин, тетрациклин тобы - 0,01; гризин - 0,5; бацит - рацин  - 0,02. 

Гормоналды препараттар. Олар жануарларды бордақылауда қолданылады және 

олардың өсуін ынталандырады. Олардың ет пен ет өнімдеріндегі қалдық мөлшері 

адамдарда гормоналды тепе-теңдіктің бұзылуына, стихиялық ісіктердің пайда 

болуына әкелуі мүмкін. Гормондардың гигиеналық нормалары белгіленбеген. Олар 

шекаралық Ветеринариялық бақылау пункттеріндегі зертханаларда анықталуы 

мүмкін. 

Пестицидтер. Іс жүзінде жүздеген пестицидтер қолданылады, олардың 

негізгілері органохлорлы және фосфорлы заттар. Органохлорлы заттар өте төзімді. 

30 жылдан астам уақыт бұрын тыйым салынған пестицидтер әлі де ет пен ет 

өнімдерінде кездеседі. Кейбір пестицидтер канцерогендік әсерге ие және нитроза 

реакциясына қатыса алады, сондықтан өнімдердің канцерогенділігі күрт артады. 

Органохлорлы пестицидтердің қалдықтарының ең көп мөлшері перитонеальді 

май тінінде болады. Көбінесе олардың қалдықтары шошқа майында кездеседі. 

Пестицидтердің қалдық мөлшерінің рұқсат етілген деңгейі еттің, құстың, 

жұмыртқаның, оларды қайта өңдеу өнімдерінің, ерітілген майлардың барлық түрлері 

үшін белгіленген. Сойылатын жануарлар мен құстардың етіндегі, оларды қайта 

өңдеу өнімдеріндегі рұқсат етілген деңгейлер( мг / кг, артық емес): гек-

сахлорциклогексан (а -, (3 -, Y -  изомерлер) - 0,1, Т және оның метаболиттері 

көрсетілген өнімдерде - 0,1. 

Полициклді хош иісті көмірсутектер. Олар шайырларда, саждарда, минералды 

майларда, түтінде, соның ішінде темекіде кездеседі. Бенз (а) пирен жоғары 

канцерогендік белсенділікке ие және өнімдер мен қоршаған ортаны 

көмірсутектермен ластаудың көрсеткіші ретінде қызмет етеді. Бенз(а)пирен 

құрамының нормалары тек ысталған тамақ өнімдеріне, атап айтқанда ет, балық 

өнімдеріне ғана белгіленген. Бенз(а)пиреннің рұқсат етілген деңгейі 0,001 мг/кг 

аспайды, тамақ өнімдерінде канцерогенді әсері бар басқа полициклді хош иісті 

көмірсутектердің 20-дан астам атауы кездеседі. 

Нитрозаминдер. Жануарларға жүргізілген тәжірибелерге сәйкес, белгілі 120 

нитрозаминнің 80-і канцерогенді әсерге ие. Нитрозамины түзілетін реакцияның 

нәтижесінде нитрозирования - арасындағы қайталанатын аминами және қалдығы 

азотистой қышқылы. 

Екінші аминдер ақуыз алмасуының өнімі болып табылады және ет өнімдерінде 

кездеседі. Нитриттер (негізінен натрий нитриті -  NaN02) шұжықтар мен тұздалған 

ысталған өнімдер өндірісінде қолданылады. Түтін түтініндегі нитриттердің рөлін 

ысталған өнімдерде нитрозаминдердің пайда болу ықтималдығын арттыратын 

нитрозазалар (азот оксидтері) орындайды. Ең благополучны мазмұны бойынша 

нитрозаминов еті, ет консервілері. 

Шұжық және сойылған жануарлар мен құс етінен жасалған басқа да бұйымдар, 

нитриттер қосылған консервілер,жылумен және сублимациялық кептірілген ет үшін 
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нитрозаминдер құрамының жол берілетін деңгейі (нитрозодиметиламин - НДМА 

және нитрозодиэтилами - на - НДЭА сомасы) 0,002 мг/кг аспайды. 

Радионуклидтер. Изотоптар адамдар үшін өте қауіпті: 1и1 (йод) - қалқанша без 

үшін, 89sr және "SR (стронций) -сүйектер мен u' CS (цезий) - бұлшықеттер. 

Стронций сүйектердегі кальцийді алмастыра алады, денеде жиналады; жартылай 

шығарылу кезеңі ""Sr 28 жыл. Цезийдің негізгі мөлшері бұлшықет тінінде жиналады, 

оның жартылай шығарылу кезеңі 27 жыл. 

Радиоактивті элементтер лейкозды, қатерлі ісіктерді, анемияны тудырады. 

Радионуклидтер құрамының рұқсат етілген деңгейі (беккерельмен 1 кг-ға) ауыл 

шаруашылығы және жабайы жануарлардың еті үшін ерекшеленеді, соңғы ДУ-да 

айтарлықтай жоғары. Үй жануарларының еті үшін цезий-137 меншікті белсенділігі 

бойынша рұқсат етілген деңгейлер 200 және жабайы жануарлардың еті 300 Бк/кг 

құрайды. 

Ет және ет өнімдеріне санитарлық-гигиеналық талаптар қойылады. 

Ет,ет өнімдері майлардың, бірқатар дәрумендердің, макро- және 

микроэлементтердің энергетикалық және пластикалық қатынастарында маңызды 

жоғары құнды ақуыздардың болуына байланысты адамның тамақтануында маңызды 

рөл атқарады. Еттің құрамына қаңқа бұлшық еттерінен басқа дәнекер, май, жүйке 

тіндерінің элементтері де, сатылатын ет және сүйектер де кіреді. Еттің 

сапасыздығының белгілері-шырыш пен көгерудің болуы, борпылдақ консистенция, 

қышқыл, қатты немесе шіріген иіс, жас дақтары. Мұндай етті пісіру кезінде сорпа 

лас болады, қабыршақтары мен шірік иісі бар. Мұндай ет жеуге қауіпті. Етке және 

оны қайта өңдеу технологиясына қойылатын санитариялық-гигиеналық талаптар 

«сойылатын жануарларды ветеринариялық тексеру және ет пен ет өнімдеріне 

ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу қағидаларында», «Ет өнеркәсібі 

кәсіпорындарын жобалауға қойылатын санитариялық және ветеринариялық 

талаптарда» баяндалған [5]. 

Етті жинау, өңдеу және сақтау кезінде қатаң талаптар қойылады, өйткені 

ондағы ақуыз биологиялық белсенді заттар өте тұрақсыз. Союдан кейін 

автолитикалық және сонымен бірге микробиологиялық процестер жануардың 

мүшелері мен тіндерінде дами бастайды, бұл олардың бұзылуына әкелуі мүмкін. 

Дайын өнімнің сапасы мен шығуы көбінесе шикізатты іріктеу және өңдеу кезінде 

осы жағымсыз процестердің қаншалықты тез және уақтылы алдын алуға байланысты 

болады. Санитарлық-гигиеналық және ветеринарлық-санитарлық нормалар мен 

ережелерді міндетті түрде сақтау; шикізатты жануарды сойғаннан кейін қысқа 

мерзімде алу және оны жинағаннан кейін 15 минуттан кешіктірмей тазалауға беру. 

Шикізатты сақтау, сақтау және тасымалдау реттелетін температура режимін қатаң 

сақтау керек. 

Шикізаттың әрбір партиясы Мұқият ветеринариялық-санитариялық тексеруден 

өтеді. 

1. Осы Ереже гигиеналық және ұстау және пайдалану бойынша 

ветеринариялық-санитариялық талаптар қамтамасыз етуге бағытталған ет өнеркәсібі 

кәсіпорындарын сапалы азық, Азық және техникалық сондай-ақ жұқпалы 

аурулардың алдын алуға және тамақтан улану. 

2. Жаңаларын жобалау және қолданыстағыларын реконструкциялау кезінде 

кәсіпорындардың ет өнеркәсібі кәсіпорындарын жобалауға қойылатын санитарлық 

және ветеринарлық  талаптар [4]. 
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3. Аумақтарды, өндірістік аумақтарды санитарлық сала кәсіпорындарындағы 

Үй-жайлар, жабдықтар, мүкәммал, ыдыстар жуу жөніндегі қолданыстағы 

нұсқаулыққа сәйкес жүргізеді және ет және балық шаруашылығы кәсіпорындарында 

профилактикалық құс өңдеу өнеркәсібі. 

4. Ет комбинатында инфекциялық ауру анықталған кезде сойылған 

жануарларды жоюды ветеринариялық нұсқаулар бойынша  шаралар қабылдайды. 

Зооантропоноздар анықталған кезде, сонымен қатар, аумақтық санитарлық-

эпидемиологиялық қызмет мекемелердің нұсқауларын басшылыққа ала отырып, 

кәсіпорындар қызметкерлерді жұқтырудың алдын алу бойынша іс-шаралар 

жүргізіді. 
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      Анотация.  В этой статье описаны  методы клинических  и лабораторных 

исследовании  саркоптоза овец в крестьянском хозяйстве.  По результатам 

исследования предложены меры  лечения и профилактики от данной инвазионной 

болезни овец. 
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инкубациялық кезең, серозды, патматериал, сынамалар, қоздырғыш, диагноз, 

әдістер,препарат. 

        

      Статистика мәліметі бойынша Жамбыл обылысында қой өсіру қарқыны 

жылда жоғарылап дамып келеді, әсіресе ұжымдық және жеке үй шаруашлықтарда. 

Оған әрине себеп бар,  облыстың жеткілікті мал жайылым көлемі, өкіметпен 

әкімшіліктін  қой шаруашылығын субсидиалап қолдауы және қой етінің ішкі және 

сыртқы нарықта тұрақты сұранысы бар. 

       Қой шаруашылығын ары қарай дамытуға тосқауыл қоятын барьердің бірі-осы 

жануарлардың паразитарлық аурулары. Осыған байланысты шаруашылық иелері 

қойлардың паразитарлық ауруларын емдеу және оның алдын-алуын білуі тиісті.  

       Желтоқсан айының үшінші он күндігінде біз Т.Рыскулов ауданының 

азаматының қойларының ауруына байланысты ветеринарлық көмек сұрауы 

бойынша, жеке шаруашлығында  клиникалық және зертханалық зерттеу 

жумыстарын жүргіздік. Эпизоотологиялық мәліметтерді анықтау барысында және 

анамнез жүргізгенде мал иесінің айтуы бойынша қойлар қасынып жүндері түсе 

бастады және барған сайын ауыру өршіп бара жатқанын мәлімдеді. Осындай жағдай 

бұрында болғаны белгілі болды.Қойлар тау етегінде  қыстауында орналасқан    

жалпы   шаруашлықта әр түрлі тұқымды  270 қой, оның ішінде ересек 160 бас және 

осы жылы туылған  110 тоқты (қозылар) бар. Малдың бәрі бір қорада орналасқан.  

       Тексеру жүргізгенде отардан ауырып тұрған клиникалық белгілері бар 18 

ересек және 8 бас тоқты бөліп алдық, бәрі биязды және жартылай биязды тұқымды 

қойлар 11 қой осыдан екі ай бұрын отарға жаңадан сатып әкеліп қосылғаны белгілі 

болды. Бөлінген қойлардың жалпы клиникалық зерттегенде жағдайлары төмен, 

арық, кейбіреулерінің дене қызуларын өлшегенде қалыпты жағдайдан 1-2 градус 

жоғары көрсетті. Аурудың бірінші және тұрақты белгілері қышу болып табылды. 

Жануарлар қышыған бөліктерді аяқтарымен қасып, немесе тістеп, қатты заттарға 

қасынады. Ары қарай осындай бөліктерде жүнді  ұстаған кезде олар жеңіл 

қабатталады және өздігінен түседі. Аурудың даму шамасы бойынша қышу 

аллергиялық сипатқа ие болады, осы себептен қойлар кене жоқ сау бөліктерді 

қасиды. Қышу түнде, әсіресе жаңбырдан кейін және құбылмалы ауа райында 

күшейетінін байқадық. 

       Жалпы клиникалық патологиясы бар 26 бас қойды екі топқа бөлдік. Бірінші 

жеті бас қойда қарқынды зақымдалған топ, бұлардың терісінде патологиялық 

өзгерісі бар кең жүнсіз бөліктері түзілген. Зақымдалудың алғашқы сырт белгілері 

малдың басында, көз маңында,тұмсығында байқалады. Кенелердің парзиттелген 

орындарында гиперемия, зақымдалған тері бөлігінің ісінуі және қабынуы 

туындалған. Үрдіс терінің үрпі қабатының және эпидермистің жасушалық серозды 

инфильтрация пайда болған. Олардағы серозды сұйықтықтың жиналу шетіне қарай, 

папулалар везикулаларға айналыпты. Ірің микроорганизімдер енген кезде, 

соңғылары пустулаға айналған. Везикула мен папуланың бұзылу шегі бойынша қасу 

нәтежиесінде, теріге лимфа, қабынған экссудат таралып, ол кеуіп, алғашында 

сұрғылт  сары қышымаларға немесе қабыршықтарға, кейін қабықтың тығыз 

қалындап және консистенциясына айналғанын байқадық  [1]. 

      Зақымдалған бөліктерде патологиялық үрдістің дамуына байланысты түбіті 

түсе бастаған, тері серпімділігін жоғалған, қатпарланып, қалындаған. Үрдіс ылғалды 

ауа райы байланысты үш жануарда суланған экзема пайда болған. Инфазиялық 

үрдісі алғашында ошақты сипатта болып. Ары қарай кененің қоректену аумағының 
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жаңа орындарға ену бойынша зақымдалу кеңейген, дененің әр түрлі бөліктерінде 

жаңа ошақтар пайда болған. Осы әлсіз қойларда көптеген ошақтардың бірігуінен 

дененің айтарлықтай беті тартыла бастаған. Аурудың генералзденген формасы 

кезінде, тері үсті арқылы токсинді өнімдердің организімге қарқынды сіңу 

нәтежиесінде терінің физиологиялық функциясы бұзылады. Ауру жануарларда 

лейкоцитоз, эозонофиля білінеді, гемоглабиннің мөлшері төмендейді, басқада 

гемодинамикалық жылжулар болады [2]. 

      Екінші топтағы 17 бас қоймен тоқтыларда бірінші топқа қарағанда псороптоз 

ақырын және әдеттегідей емес дамыған. Қышу факторы әлсіз білінеді. Зақымдалған 

ошақтардағы жүні шатасқан және дымқылданғаны байқалады. Тері тығызсыз және 

экссудативті қабықты болып сәл қабынған. Жүнсіз ошақтар сирек кездеседі және 

көлемі кіші. Ауру, жүдеген қозыларда аурудың белгілері 1,5-2 айлығында пайда 

болады және олар әлсіз көрінеді. 

      Үшінші топты, бақылау топ деп есептеп клиникалық белгілері мүлдем жоқ 

аурмаған малды жатқыздық.  

       Жалпы клиникалық зерттегенде алдын-ала қой саркоптозы (қотыр) диагноз 

қойылды. Осы болжамызды дәлелду үшін тері қырындысын микроскопиялық 

зерттеу нәтежиелері негізінде қойылды. Аурудың қоздырғышы - Sarcoptes 

тұқымдастығының Sarcoptes ovis құртты кенелер болып табылды Кенелері өте ұсақ 

және терінің ішін, яғни эпидермис қабатында мекендейді [3]. 

      Олардың морфологиялық мәліметтері, тері асты кенелерінің тұқымдық 

сипаттамаларына сәйкес келеді, кеміруге бейім. Пішіні дөңгеленген, тұмсығы таға 

тәрізді, кеміруге бейім.Дене тұрқы 0,2-0,5 мм. Аяқтары қысқа, табандарында 

қоңырау тәріздіжабысқақтары бар. Олар ұрғашы кенелердің бірінші және екінші жұп 

Sarcoptes туыстығы қышыма кенесі  аяқтарында, ал еркек кенелердің бірінші, екінші 

және төртінші жұп аяқтарына орналасқан . Сондықтан диагнозды эпизоотологиялық 

мәліметері, ауру белгілері және микроскопиялық зерттеу нәтежиелері негізінде 

қойылды [4]. 

     Қышыма қотырдың жасырын кезеңі 15-20 күн. Саркоптоздың алғашқы сырт 

белгілері малдың басында, көз маңында,тұмсығында байқалады. Қойлардың 

саркоптозына қарсы негізгі емдеу әдісі, тері қабатын толықтай акарицидті 

сұйықтықпен қанықтыру болып табылады. Ол үшін жануарларды акарицидті 

эмульсиялы ванналарға жуындырады. 

     Сонда инвазионды үрдіс таралу және қарқындылығы тоқталады, себебі 

жуындыру кезінде барлық тері қабаттарының жаппай дезакаризациясы қамтаммасыз 

етіледі. (5). Бірақ біздің жағдайда малды ваннаға шомылдыру мүмкіндік болмады 

себебі біріншіден ауарайының суықтығы, екіншіден шаруашылықта арнайы 

дезакаризацилық жуындыру шұңқырдың жоқтығы. 

             Осы себебтен біз емдеуге, бірінші және екінші топқа дустотерапия 

шараларын қолданадық, бір қырқылмаған қойға бірінші топқа 250 гр. дейін ал екінші 

топқа 300 гр. дейін дуст жұмсадық. Қауапсіздікке байланысты  дустармен өңдеуді 

желден қорғалған шатыр астында арнайы құрал жабдықтар пайдаланып жүргізілді. 

Емдік нәтижені күшейту үшін жүйелік әсері бар ивермек препаратын тері астына ірі 

қойларға 0,7 мл., ал тоқтыларға салмағына қарай 0,5мл. инъекция арқылы  

қолданадық.Үшінші бақылау тобына профилактикалық есеппен ивермектин 

препаратын қолдандық. Қосымша қойлармен бір уақытта отарда бірге жүрген екі бас 

ірі қара малды және екі итті дустотерапия арқылы өңдедік. 
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      Нәтижесін    анықтау үшін екі аптадан кейін бақылау жүргіздік. Бірінші 

топтағы қойларда  клиникалық өзгерістер жоқ тері таза бір қалыпты болып шықты. 

Екінші топта ауырған қойларда зақымдалған тері бөліктерде патологиялық үрдістің 

дамуы тоқталған, тері серпімділігі жақсарған, қатпалары түсіп бір қалыпқа келген 

зақымдалған ошақтардағы жүні өсе бастаған.Осы себептен емдеу шаралары оң 

нәтижесі көрсетті деп есептейміз. 

     Профилактика ретінде шаруашылықтың қойларына, тері асты кенелерінің 

енуіне қарсы алдын алу шараларын жүргізуге кеңес берілді. 

       Шаруашылыққа түскен қойларды ең бірінші карантиндейді, кейін акарицидті 

эмульсияларда жуындырады. Жылына екі рет көктемде және күзде қырқыннан кейін 

шаруашылықтың қойларын түгел акарицидті эмульсиялы ванналарға шомылдыру 

қажет. Мал қораларды тазалау және толық дезакаризациядан жылына екі рет өткізу. 

Қойларға арналған жайылым көрші шаруашылықтың жануарларымен араласып 

кетпеуі керек. 
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Аннотация. Бұл мақалада нан өнімдерінің сапасын арттыру жолдары 

қарастырылған. Қамырды өңдеу  және ашу кезіндегі  процестер келтірілген. Нанның 

сапалық көрсеткіштері мен ұнның химиялық құрамына сараптама жасалды. 

Нан сапасына  қойылатын жалпы жаңа талаптар көрсетілген. Физика-химиялық және 

органолептикалық  көрсеткіштері жаңа тұрғыдан қарастырылған. 

Сонымен қатар мақалада нанның қышқылдығы мен ылғалдығын анықтайтын 

теңдеулер келтіріліген. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются пути повышения качества 

хлебобулочных изделий. Приведены процессы обработки и брожения теста. 
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Анализировали качество хлеба и химический состав муки. Приведены  новые общие 

требования к качеству хлеба. С новой точки зрения рассмотрены физико-химические 

и органолептические показатели. 

Также в статье приведены уравнения для определения кислотности и 

влажности хлеба.  

Annotation.  This article discusses ways to improve the quality of bakery products. 

The processes of processing and fermentation of dough are given. The quality of bread and 

the chemical composition of flour were analyzed. New general requirements for the quality 

of bread are given. Physicochemical and organoleptic indicators are considered from a new 

point of view. 

The article also provides equations for determining the acidity and moisture content 

of bread. 

Түйінді сөздер: Нан, қышқылдық, ылғалдылық, органолептика, газ, 

ферменттер, рецепт, сапа, калий натрий, дистилляция, қамыр ашыту, химиялық 

құрамы, адам рационы, компоненттер, белоктар. 

Ключевые слова: Хлеб, кислотность, влага, органолептика, газ, ферменты, 

рецептура, качество, калий, натрий,  дистилляция, брожения теста, химический 

состав, рацион человека, компоненты, белки. 

Key words: Bread, acidity, moisture, organoleptics, gas, enzymes, recipe, quality, 

potassium, sodium, distillation, dough fermentation, chemical composition, human diet, 

components, proteins. 

 

Нан өнімі – адам баласының негізгі қоректік заты болып табылады. 

Күнделікті пайдаланатын өнім ретіндегі  нанның ерекшелігі –

  қалдықсыз қолданылатындығында. Нанды өндіру 

технологиясын дұрыс қолданғанда  нанның бүкіл массасы (100%) 

пайдалануға тиімді болып келеді. Нан өнімдері келесідей  негізгі топтарға бөлінеді: 

шығымы әр түрлі қара бидай ұнының наны; бидай ұнынан дайындалған нан; қара 

бидай мен бидай ұндарының қоспасынан дайындалған нан. Ашыту тәсілі 

бойынша нан  пісіруді үш процеске бөледі: а) қамыр  дайындау; б) 

шикізат дайындау;  в) қамырды баптау (бөлшектеу) және пісіру. 

Нан өнімін дайындау кезінде қамырды негізгі компоненттермен араластырып 

(ұн мен су) илегеннен кейін, қамырды ашуға қажетті температураны (28-320С) 

қамтамасыз етеді. Ұнды төмендегідей кезектілікпен дайындайды: +100С +200С 

температураға дейін жылытады, бақылау елеуіштерінде елейді, ұсақ темір 

қоспалардан тазалау үшін магниттік аппараттардан өткізіп, соңында араластырады. 

Жалпы нан өнімінің органолептикалық және физикалық-химиялық 

көрсеткіштерін анықтау  үшін сынаманы алдын ала алынған үлгіден  алады. Сынама 

көлемін төмендегідей жүргізеді: контейнерден, стеллаждан, сөреден, лотоктардан 

алынатын сынамалар мөлшері 0,2% болады. Алынатын сынамалар мөлшері барлық 

партиядан алынғанда 4-5 данадан аз емес болуы керек, ал жеке нан өнімі салмағы 1-3 

кг  аспауы қажет. 

Нан өнімінің органолептикалық көрсеткішін МЕМСТ 5667-65 стандарты 

бойынша анықтайды. Нан өнімінің органолептикалық көрсеткішін  барысында 

өнімнің сыртқы түрін  жарық жерде көзбен көру арқылы анықтайды немесе 

стандартты үлгімен  салыстыру бойынша жүргізеді [1].  

Нан өнімінің сапасының органолептикалық көрсеткіштері: сыртқы түрі, дәмі 

және иісі, нан жұмсағының құрамы белгіленген талаптаға сай болу керек. 
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Кесте 1 

Жай нанның  органолептикалық көрсеткіштері 

Көрсеткіштердің 

аталуы 

МЕМСТ 984-95 бойынша 

мінездеме 

Тәжірибе жұмысының 

нәтижелері 

Сыртқы түрі 

Формасы 

Формалы нан 

Нан формасына сәйкес 

келеді, беткі қабаты 

көтеріліп піскен болады 

Нан формасына сәйкес, 

беткі қабаты 

аздап  көтеріліп  піскен 

Нанның жұмсақтық 

жағдайы,піскендігі 

Ұстағанда ылғалды, икемді, 

жақсы піскен 

Жақсы піскен, ылғалды 

Қамырдың араласуы Түйінсіз Түйіні жоқ 

Саңылаулығы 

Жетілген,нанның 

беткі  қабатының бөлінуі 

 жіберілмейді 

Нанның беткі қабаты бөлінбеген. 

Саңылаулары жақсы  

жетілген 

Дәмі Нанға  тән, бөгде дәмсіз Нанға тән дәм 

Иісі Нанға тән,жағымсыз иістерсіз Жағымсыз иісі жоқ, нанға  тән иіс 

 

Нанның жұмсақтығын көлденеңінен кесіп, саусақпен басу арқылы 

анықтайды: піскен нанның жұмсағы құрғақ, ал піспеген нанның жұмсағы дымқыл, 

шикі болып келеді. 

Нанның иісін 3-4 рет  иіскеу арқылы анықтайды. Нанның иісін  арнайы 

мемлекеттік стандартпен салыстырады. Нан өнімдерінде  өзіне тән иісі болу керек. 

Нанның дәмін анықтаған  кезде 5-6 өнімнен қалыңдығы 6-8 мм 

нан  кесіп алады да, 4-6 секунд шайнап көреді, содан кейін мемлекеттік стандартпен 

салыстырады. 

Физикалық-химиялық көрсеткішті  анықтау үшін 

алдын ала алынған сынамадан төмендегідей мөлшерде үлгі алады: 

-1 дана – таразыға өлшеп және даналап сатылатын сатылатын өнімнен 

аламыз. Салмағы 400 гр аспау керек; 

-2 данадан аз емес – таразыға өлшеп  және даналап сатылатын өнімнен 

аламыз. Салмағы 400-ден 200 гр қосымша болу керек. 

Нан өнімінің сапасын тексергенде  бақылау органдары наннан 3 

зертханалық  сынама алады. Нанды наубайханаларда тексергенде екеуін қағазға 

орап, жіппен байлап, мөр басып бақылаушы мекеменің зертханасына жібереді. Ал 

үшінші сынаманы нан шығаратын өндіріс (нан зауыты) зертханасында тексереді.  

Нанның физикалық-химиялық көрсеткіштерін анықтағанда МЕМСТ 21094-75 

стандарты бойынша нан құрамындағы  ылғалдылықтың массалық үлесін және 

МЕМСТ 5669-96 стандарты бойынша ұсақ тесіктілігін тексереді.  
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Кесте 2 

Нан және оның  түрлерінің химиялық құрамы (%) 

Өнім Су Бело

к 

Ма

й 

Көмірсу Клетчатк

а 

Күлділігі Энергети

калық 

құндылы 

ғы, 

кДж 

Бидай ұны:        

2-ші сорт ұнынан 41,2 8,1 1,2 24 1,2 2,5 853 

Жоғарғы сорт 

ұнынан 

37,8 7,6 0,6 52,3 0,1 0,3 924 

1-ші сорт ұнынан 39,5 7,6 0,9 49,7 0,2 0,3 949 

Қара бидай 

ұнынан 

47,5 6,5 1 40,1 1,3 2,5 798 

Қара бидай және 

бидай ұнынан 

43 6,1 1,1 46,3 0,6 2 886 

1-ші сорт бидай 

ұнынанпісірілген 

батондар 

37,2 7,9 1 51,9 0,2 1,5 991 

1-ші сорт бидай 

ұнынанпісірілген 

бөлке 

34,3 7,7 2,4 53,4 0,2 1,6 1067 

 

Нан өнімдерінің қышқылдығы, қант және май мөлшерлері МЕМСТ 5670-96 

стандарттары арқылы зерттеледі. Жалпы нан-тоқаш ылғалдылығы  бидай нанының 

38-45%, қара бидай нанының 46-52% мөлшеріне сәйкес болып келеді. Ал, 

бидай нанының қышқылдығы 2-7% және қара бидай нанының қышқылдығы 7-12% 

болады [2]. 

Нан ақаулары сапасыз шикізаттарды пайдаланудан, өнімді дайындау 

технологиясын бұзудан, сақтау режимін бұзудан болады. Нан өнімінінің 

қышқылдығын анықтау әдісі. Жалпы нан өнімдерінен 70 гр жұмсақ сынама 

алынады. Осы сынамдан 25 гр алып 0,5 л шыны ыдысқа салады. Температурасы 

180С-250С дистилденген суға 60-65гр сынаманы қосып мұқият езеді. Дистилденген 

су мөлшерін 250 мл-ге жеткізеді, ыдыс аузын жауып, тиянақты  шайқап (2 мин), 10 

минут бөлме температурасында ұстайды, содан кейін тағыда 2 минут шайқап 8 

минут уақыт ұстайды [1].  

Шайқап болғаннан кейін  таза құрғақ стаканға сүзіп 50 см3 ертіндісін 2 

колбаға бөліп (150 см3 сыймдылығы) құйып, оған 2-3 тамшы фенолфталеин қосып 

калий натрий тотығымен титірлейді. Титрлеуді түсі бірқалыпты орнықты 

өзгермейтін қызғылт түске дейін жеткізеді. Содан кейін процесті аяқтайды. 

Нан өнімінің қышқылдығын төмендегідей есептейміз: 

Қышқылдық Х, келесі теңдеумен анықталады: 

 

   V x Vi x A x K 

                               Х= ------------------------                            (1) 

  10m x V2 
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Мұндағы:  V- калий не натрий тотығының мөлшері, см3; 

Vi
 – дистилдинген судың мөлшері, см3; 

А – үлгіні 100 г айналдыру коэффициенті; 

К – тотық ертіндісінің молярлы 0,1 моль/дм3  айналдыру коэффициенті;   

10  - 0,1 моль/дм3 –ты 1,0 моль/дм3   айналдыру коэффициенті; 

m- үлгі салмағы; 

V2 – тексеруге алынған ерітінді көлемі, см3. 

Зерттеу кезінде бірден екі рет анықтау  жүргізіліп арифметикалық орташа 

саны алынады. Екі рет зерттеудің айырмашылығы 1% аспауы тиіс. Нан 

ылғалдылығы 0,5 % дәлдікпен  есептеледі, егер 0,25 не одан төмен болса  есепке 

алынбайды, яғни 0,25-0,75 болса 0,5 гр теңеледі, ал 0,75 жоғарысы 1,0 гр теңеледі. 

Нан ылғалдылығын анықтау әдісі төмендегідей, яғни салмағы 0,2 кг жоғары 

нан  өнімдерінің ылғалдылығын анықтауға болады [3]. 

Анықтау кезінде ортасынан екіге бөлінген нанның біреуінен 1-3 см 

кесек кесіледі, содан кейін барлық қоспалардан ажыратып 20 гр үлгі алынады. 

Зерттеу жұмысы кезінде үлгіні мұқият ұнтақтап 0,01 гр дәлдікпен өлшеп 5 гр екі 

сынаманы темір ыдысқа салады. Сынамаларды кептіргіш шкафтарда 130°С-та 45 

минут кептіреді. Кептірілген сынамаларды 20 минут пен 2 сағат аралығында 

салқындатып өлшейді. 

Салмағы 0,2 кг және одан төмен нан өнімдерінің ылғалдылығын анықтау 

әдісі. Нан өнімі ортасынан қалыңдығы 3-5 см сынама алынады, барлық 

қосындылардан  бөліп алып жүмсақ жерінен аз дегенде 20 гр сынама алады. Нан 

(қарабидай  өнімі) өнімі төрт бірдей бөлікке бөлінеді. Барлық қосындылардан 

ажыратылып төрт бөліктен салмағы 50 гр кем емес үлгі алынғаннан кейін, 

ылғалдылық жоғарыда көрсетілгендей тәртіппен жүргізіледі. 

Нан өнімінің ылғалдығын (В) келесідей теңдеумен есептеледі: 

 

    М1-М2  х  1 00 

                                 В= --------------------                             (2) 

   М  

 

Мұндағы: М1 – ыдыстың үлгімен кептіруге дейінгі салмағы, г; 

                  М2 - кептірілгеннен кейінгі салмағы, г; 

                  М  - үлгінің  салмағы, г.    

Қорыта келе, мақалада нан өнімдерінің сапасын жоғарылату жолдары 

бойынша нан өнімінің органолептикалық, физикалық-химиялық көрсеткіштерін 

анықтау,  нан өнімінінің қышқылдығын мен нан өнімдерінің ылғалдылығын анықтау 

жолдары қарастырылған. Сонымен қатар,  нан өнімінің қышқылдығы мен нан 

өнімінің ылғалдығын анықтайтын теңдеулер келтірілген. 

Нан өнімдерінің сапасын жоғарылату барысында мақалада келтірілген арнайы 

ҚР МЕМСТ стандарттар мен әдістерді қолдану нан өнімдерінің сапасын 

жоғарылатуға едәуір мүмкіншіліктер береді. 
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Андатпа. Мақалада егістен бастап тұтынушыға дейінгі бүкіл технологиялық 

тізбек бойымен нанның «картоп ауруын» бақылауды жақсартуға ықпал ететін 

әдістемені енгізу қарастырылған 

Кілтті сөздер. Прогресс, пассивті, микроорганизмдер, Bac. Subtilis 

Аннотация. В статье рассматривается внедрение методики, способствующей 

улучшению контроля «картофельной болезни " хлеба по всей технологической 

цепочке от посева до потребителя 

Ключевые слова: Прогресс, пассивный, микроорганизмы, Bac. Subtilis 

Abstract. The article discusses the introduction of a method that will help improve 

the control of the "potato disease" of bread in the entire technological chain from the 

harvest to the consumer 

Key words: Progress, Passive, Microorganisms, Bac. Subtilis 

 

Азық-түлік қауіпсіздігі – еліміздің әлеуметтік және экономикалық 

қауіпсіздігінің бірден бір негізі екені барлығымызға мәлім. Солай бола тұра, кейінгі 

кезде тамақ өндірісінің дәстүрлі технологиялары жаңа технологияларға жол бере 

бастады. Мысалы:  

- пассивті процесстерді (кептіру, ашыту, жуу, пісіп-жетілдіру 

және басқаларды )  азайту арқылы өндіріс циклін қысқарту; 

- қосылатын су мөлшерін көбейту арқылы, дайын өнім шығынын 

жоғарылату; 

- арзан заттармен, мысалы соямен, сарысумен, химиялық 

тәттіліктермен, модификацияланған майлармен, белоктармен ауыстыру 

арқылы негізгі шикізаттардың (еттің, сүттің, қанттың, ұнның, шырынның, 

майдың) мөлшерін қысқарту; 
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- тағамдық хош иісті заттарды, бояғыштарды, көпсіткіштерді 

және басқа да тағамдық қоспаларды қолдану арқылы өнімнің дәмі мен 

түсін дәстүрлі өнім қасиеттеріне ұқсату. 

Аталған прогресс жетістіктері тамақ өнімдерінің жоғары сапалы болуына көп 

кесірін тигізіп отыр және олардың зиян келтіру мүмкіндігі де жоғары. Дәнде 

шоғырланған қоректік заттар микроорганизмдердің дамуына қолайлы субстрат 

болып табылады.   

Мысалы, тек бір грамм астық массасында жүздегеннен бірнеше мыңға дейін 

микроорганизмдер бар, ал миллиондаған тонна астықтағы микроорганизмдер  санын 

есептеу мүмкін емес.  Кеңес өкіметі кезінде тонналап қабылданған астықты 

элеваторларда бірнеше қайтара тазалап, ұн зауытының дайындау бөлімінде  қайтара 

тазалап, арнайы жуғыш машиналарда жуып, белгілі ылғалдылыққа дейін жатқызып 

барып, зауыттың ұн тарту бөліміне жіберетін. Ал қазіргі кезде , жоғарыда атап 

көрсетілгендей, процесс циклын қысқарту мақсатында  тазалау, жуу процестері  

үлкен комбинаттарда әлдеқайда қысқартылған, ал кіші-гірім зауыттарда мүлдеп 

алынып тасталған. 

Әлемнің көптеген елдерінде астықтың микробиологиялық ластануы 

халықтың денсаулығына әсер ететін негізгі факторлардың бірі болып табылады. 

Өкінішке орай, біздің елімізде бұл проблема соңғы онжылдықта өте өзекті болып 

табылады. Соңғы жылдары «картоп ауруы» жиі кездеседі және нан пісірушілер мен 

ұн өндірушілер үшін астық пен ұнның микробиологиялық күйінің нашарлауы  емес, 

жаңа шикізаттар мен тағамдық қоспаларды қолдану, өндірілетін нан өнімдерінің 

түрін кеңейту және басқа факторлар   күрделі проблема болып табылады [1].  

Сондықтан астық пен астық шикізатының микробиологиялық ластануын 

бағалау, сондай-ақ бидай нанының «картоп ауруының» алдын-алу өте маңызды. 

Бидай дәніне және одан өндірілген өнімдерге арналған арнайы гигиеналық 

қауіп факторларының қатарына нанның картоп ауруын (НКА) тудыратын Bacillus 

тұқымдас бактериялардың дәндегі спора түзуші жоғары деңгейін жатқызуға болады, 

бұл ұнның кейінгі ластануына және миллиондаған шартты-патогенді 

микроорганизмдердің және токсиндердің жиналуына алып келеді  (1-ші суретті 

қараңыз).  

 

  

              Сурет 1. Картоп ауруыменә зарарланған нан 
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 Адам ағзасындағы зиянды заттардың 70% тамақ өнімдерімен келіп түсетіні 

белгілі,  ал жоғарыда аталған факторлар тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мәселесін күшейте түсуді талап етеді. 

Астықты сақтау шарттары сақталмаса (өзін-өзі қыздыру процесі) немесе ұн 

өндіру және нан пісіру кезінде санитарлық нормалар бұзылса, бактериялар астыққа 

жермен бірге енеді [2]. Өнімде ерекше жағымсыз иіс пайда болады, спора түзетін 

бактериялардың гидролитикалық ферменттерінің әсерінен нанның жұмсағы 

бұзылады. Нәтижесінде өнімнің тауарлық түрі және оның тағамдық құндылығы 

нашарлайды. 

Әдебиеттерді талдау және эксперименттік жұмыстың нәтижелері астық, ұн 

және нан құрамындағы «картоп ауруын» анықтаудың және оның даму 

қарқындылығын бағалаудың ең ақылға қонымды және жылдам әдісі - спора  түзгіш 

бактериялар түзетін  бактериалды  а-амилазаны вискозиметр типті құрылғылардың 

көмегімен анықтау. Bacillus тұқымдасының спора түзетін бактериялары белсенді 

гидролитикалық ферменттерге ие: протеазалар, липазалар, амилазалар. B. Subtilis α-

амилазаға жатады, оның  крахмалды декстриндерге дейін гидролиздеудің нәтижесі 

крахмал тұтқырлығының тез төмендеуіне, жұмсағының  ұсақталуының 

жоғарылауына, оның жабысқақтығына, ошақтар мен провалдардың пайда болуына 

әкеледі.  Бактериялық α-амилазаның бұл қасиеті НКА анықтаудың сандық 

вискометриялық әдісін жасауда қолданылады. Әдіс бактериялық α-амилазаның 

әсерінен жуғышта немесе сығындыда болатын крахмал клейстерінің  

тұтқырлығының төмендеуін, құлау санын анықтауға арналған  құрылғыны (ПЧП) 

немесе оның аналогын пайдаланып өлшеуге, содан кейін сұйықтандыру белсенділігі 

(СБ) көрсеткішінің мәнін есептеуге негізделген [3]. Сонымен қатар, 

эксперименталды түрде СБ мәні мен дәнде немесе нанда болатын спора түзуші 

бактериялардың саны, сондай-ақ НКА даму қарқындылығы арасында тығыз 

байланыс орнатылды. СБ өсу динамикасы спора түзетін бактериялар 

популяциясының көбею жылдамдығына және олардың ферменттік белсенділігіне 

байланысты (2-суретті қараңыз). 
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СБ  өсу динамикасы спора түзетін бактериялар популяциясының көбею 

жылдамдығына және     олардың ферменттік белсенділігіне байланысты. 

Сурет 2. Нанның «картоп ауруының» даму көрсеткіштері 

 

Осылайша, алғаш рет НКА астық пен астық өнімдерінің ластануын сапалы 

ғана емес, сонымен қатар сандық бағалауды жүзеге асыруға мүмкіндік туды. Бұл 

тәсілдің бірнеше жағымды жақтары бар: 

- тексерілетін өнімнің жуындысының немесе сығындысының жалпы 

амилолитикалық белсенділігі агрессивтілік дәрежесін сипаттайтын интегралды 

көрсеткіш, яғни сынамада болатын спора түзетін бактериялардың бүкіл 

популяциясының НКА туғызу қабілеті болып табылады; 

- α-амилазаның белсенділігін оның крахмалды сұйылту  әсерімен анықтау, 

яғни вискометриялық, өндіріс жағдайында нан өнімдері жүйесінің көптеген 

кәсіпорындары жабдықталған ПЧП құрылғысын қолдану арқылы сәтті жүзеге 

асырылуы мүмкін.  ПЧП анықтау кезеңі өте қарапайым және қысқа; 

- дән мен ұнның α-амилазалары бактериалды   ферменттерді анықтауға  

кедергі бола алмайды, өйткені біріншісінің сау дәндегі белсенділігі шамалы, 

ал өнген дәндерде ол спора түзетін бактериялардың α-амилазасына қарағанда 100 есе 

әлсіз [4]. 

Әзірленген әдістемелік тәсіл нан өндірісінің барлық кезеңдерінде (астықта, 

ұнда, нанда) НКА пайда болу қаупін бір ғана көрсеткіш - бактериялық α-амилазаның 

сұйылту белсенділігі бойынша бағалауға мүмкіндік береді. Астық, ұн және нан 

өнімдерінде НКА анықтаудың инструменталды әдіс және жаңа көрсеткіш - сұйылту 

белсенділігі (СБ негізінде ұйым стандарты «ВНИИЗ» ҰСТ жасалды (кестені 

қараңыз). 

 

Кесте 1  

Нанның «картоп ауруымен» зарарланғандығын анықтау әдістерінің «ВНИИЗ» 

ҰСТ стандарттарының тізімі 

 

№ Ұйым стандартының нөмірі Ұйым стандартының аталуы 

1  

ҰСТ 00932169.101-2013 

Астық дақылдары. Дәннің нанның «картоп 

ауруын» қоздырғыштарымен 

зарарланғандығын анықтаудың 

вискозиметриялық әдісі 

2  

ҰСТ 00932169.103-2013 

Астық өнімдері. ҰН және нанның  нанның 

«картоп ауруын» қоздырғыштарымен 

зарарланғандығын анықтаудың 

вискозиметриялық әдісі 

3  

ҰСТ 00932169.104-2013 

Дәндегі, астық өнімдеріндегі және нандағы 

нанның «картоп ауруын» қоздыратын  

Bacillus тұқымдас мезофилді 

бактериялардың санын анықтаудың 

жеделдетілген әдісі 

 

«ВНИИЗ» ҰСТ -да гигиеналық талаптарға және  СБ нормативтеріне сәйкес 

келетін ұнның өндірілуін қамтамасыз ететін және одан пісірілген нанда бақылау 
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уақытының барлық кезеңінде НКА шықпайтын, астыққа арналған СБ нормативтері 

берілген. Сондай-ақ СБ-нің шекаралық мәндері және нан ауруының 

органолептикалық бағалауына сәйкес келетін, астық пен нанның құрамындағы спора 

түзуші бактериялардың мөлшері көрсетілген. 

Сұйықтау белсенділігінің мәні бойынша НКА анықтаудың вискозиметриялық 

әдісі басқа қолданыстағы әдістерге қарағанда келесі артықшылықтарға ие: 

-ұнның санитарлық жағдайын ұзақ сынақ зертханалық пісіру 

процедурасын өткізбестен, объективті және сенімді бағалау жүргізу мүмкіндігі; 

- өнімнің НКА  ластануын тек сандық ғана емес, сонымен қатар сапалық 

бағалау мүмкіндігі; 

- нандағы НКА  оның нашарлауының органолептикалық белгілері пайда 

болғанға дейін уақтылы индикациялау мүмкіндігі; 

- талдаудың жылдамдығы - бүкіл процедура үшін шамамен 30 минут; 

- өлшеу оңайлығы - зертхана қызметкерлеріне  арнайы дайындық қажет емес; 

- отандық ПЧП сияқты сериялық өндірілетін құрылғылармен аспаптық база 

әдістемесінің қамтамасыздығы; 

- НКА қоздырғыштарымен ластанған астықты айналымнан және өңдеуден 

негізді және сенімді алып тастау мүмкіндігі. 

Ұсынылған тәсіл бір принциптің негізінде «өрістен тұтынушыға дейін» нан 

өндірісінің бүкіл жолы бойында қауіпсіздік көрсеткішінің аралық бақылауын және 

«қадағалануын» қамтамасыз етуге көмектеседі [3,4]. 

Қорыта айтқанда, әзірленген әдістемені енгізу егістен бастап тұтынушыға 

дейінгі бүкіл технологиялық тізбек бойымен нанның «картоп ауруын» бақылауды 

жақсартуға ықпал етеді, бұл ұн тарту және наубайхана өндірісіндегі экономикалық 

және материалдық шығындарды азайтуға мүмкіндік береді, және маңыздысы - нан-

тоқаш және басқа ұн өнімдерін тұтыну қауіпсіздігін арттырады. 
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Аңдатпа: Мақалада өнім сапасына әсер ететін факторлар  қарастырылған. Әсер 

етуші факторлардың тізбесі мен олардың пайда болу табиғаты түсіндірілген  Өнім 

сапасын басқару сұрақтары қамтылған. Сапаны қамтамасыз етуде стандарттау мен 

сертификаттаудың мүмкіндіктерінің  артықшылықтары аталған. 

Түйінді сөздер: өнім сапасы,  факторлар, стандарттау, сертификаттау, сапаны 

бақылау. 

Аннотация: В статье рассмотрены факторы, влияющие на качество 

продукции. Освещены вопросы управления качеством продукции с разъяснением 

перечня влияющих факторов и природы их возникновения. Перечислены 

преимущества возможностей стандартизации и сертификации в обеспечении 

качества. 

Ключевые слова: качество продукции, факторы, стандартизация, 

сертификация, контроль качества. 

Abstract: The article considers the factors affecting the quality of products. The 

issues of product quality management are highlighted with an explanation of the list of 

influencing factors and the nature of their occurrence. The advantages of standardization 

and certification opportunities in quality assurance are listed. 

Keywords: product quality, factors, standardization, certification, quality control. 

 

Шығарылатын өнімнің сапасы кез келген кәсіпорын қызметінің маңызды 

критерийлеріне жатады. Бұл компанияның нарықтағы өмір сүру деңгейін, ғылыми-

техникалық прогрестің қарқынын, өндіріс тиімділігінің өсуін және кәсіпорында 

қолданылатын ресурстардың барлық түрлерін үнемдеуді анықтайтын өнім 

сапасының артуы. 

Қазақстандық кәсіпорындардың жоғары сапалы өнімдер өндірісін ұлғайту, 

сайып келгенде, экономиканың қарқындылығына, халықтың өмір сүру деңгейінің 

өсуіне, ішкі және әлемдік нарықтардағы қазақстандық тауарлардың бәсекеге 

қабілеттілігінің артуына әкелуі керек. Қазіргі заманғы кәсіпорындар өнімнің өмірлік 

циклінің барлық кезеңдерінде қажетті сапа деңгейін қалыптастыру, қамтамасыз ету 

және қолдау процесіне әсер етудің экономикалық, ұйымдастырушылық және 

құқықтық тетіктерін тиімді пайдалануды үйренуі керек. 

Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (ИСО) сапаны оларға келісілген 

немесе болжанатын қажеттіліктерді қанағаттандыру қабілетін беретін өнімнің 

немесе көрсетілетін қызметтің қасиеттері мен сипаттамаларының жиынтығы ретінде 

түсіндіреді (ИСО 8402-94 стандарты). 

Стандарттау және сертификаттау – сапаны бақылауға мүмкіндік беретін 

құралдардың бірі. Стандарттау – нақты қойылып отырған және әлеуетті 

міндеттерге қатысты жалпыға бірдей, көп рет пайдалану үшін ережелер белгілеу 

арқылы стандарттау объектілерінің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз етуге 
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және стандарттау объектілеріне қойылатын талаптарды ретке келтірудің оңтайлы 

дәрежесіне қол жеткізуге бағытталған қызмет [1].  

Өнімнің техникалық деңгейі, өнімнің бәсекеге қабілеттілігі, сапа циклі, сапа 

көрсеткіштері сияқты ұғымдар сапа ұғымымен тығыз байланысты. 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі оның сапалық және құндық сипаттамалары осы 

нарықтың талаптарына және тұтынушылық бағалауға көбірек сәйкес келетіндігіне 

байланысты ұқсас түрдегі және мақсаттағы басқа өнімдермен салыстырғанда тұтыну 

үшін тартымды болу қабілетін білдіреді. 

Сапа «тұзағы» дегеніміз келесі кезеңдерді қамтитын өнімнің өмірлік циклі деп 

түсініледі:  маркетинг, нарықты іздеу және зерттеу;  техникалық талаптарды 

жобалау және әзірлеу;  өнімді әзірлеу;  материалдық-техникалық жабдықтау;  

өндірістік процестерді дайындау және әзірлеу;  өндіріс;  бақылау, тестілеу және 

тексеру;  буып-түю және сақтау;  өнімді сату және бөлу;  монтаждау және 

пайдалану;  техникалық көмек және қызмет көрсету;  қайта өңдеу арқылы  жою. 

Өнім сапасына әсер ететін факторлар мен көрсеткіштер. 

Сапа көрсеткіштері деп оның мақсатын, сенімділігін, технологиялылығын, 

стандарттау мен біріздендіру деңгейін, эргономикалық, эстетикалық, экологиялық 

қасиеттерін, патенттік-құқықтық аспектілерін, тасымалдануын, қауіпсіздігін, 

экономикалық параметрлерін сипаттайтын өнім көрсеткіштерінің өзара байланысты 

жиынтығы түсініледі. 

Өнімнің сапа көрсеткіштерінің жалпы жиынтығында оның қасиеттерін 

сипаттайтын жалғыз және күрделі көрсеткіштер, сондай-ақ оның сапа деңгейін 

білдіретін жалпылама көрсеткіштер ерекшеленеді. 

Жалпылама көрсеткіштер шығарылатын өнімнің түрі мен мақсатына 

қарамастан оның сапасын сипаттайды. Оларға, атап айтқанда, осы топтың өнімдерін 

жалпы шығаруда прогрессивті, жоғары тиімді өнімдердің жекелеген түрлерін 

өндірудің көлемі мен үлес салмағы, сондай-ақ жоғары сапалы өнімді пайдаланудан 

болатын экономикалық әсердің мөлшері кіруі мүмкін. Жалпылама көрсеткіштерге 

бірқатар салалардың өнімдері үшін әртүрлілік көрсеткіштері де кіреді. Сапаның 

жалпылама көрсеткіштері кәсіпорындардың, ғылыми-зерттеу және жобалау 

ұйымдарының жоспарларында қолданылады. Осы көрсеткіштердің деңгейі бойынша 

жалпы кәсіпорын мен саладағы өнімнің сапасын бағалауға болады [2]. 

Жеке және жан-жақты сапа көрсеткіштері өнімнің ерекшеліктері мен оны 

өндіру сипатын ескере отырып, сапаны жақсартудың нақты міндеттерін анықтау 

үшін қолданылады. Олар конструкторлар мен технологтардың жұмысында жаңа 

бұйымдарды жасау мен игеруде және бұрын игерілген бұйымдарды жаңартуда, 

олардың өндірісін техникалық бақылауда және басқа мақсаттарда пайдаланылады. 

Өнім сапасы көрсеткіштерінің бүкіл жиынтығын әртүрлі сипаттамаларға 

сәйкес жіктеуге болады:  сипатталатын қасиеттер саны (бірлі-жарым және кешенді);  

өнімнің әртүрлі қасиеттеріне қатынасы (сенімділік, технологиялылық, эргономика 

және т. б. көрсеткіштері);  анықтау кезеңдері (жобалық, өндірістік және пайдалану);  

анықтау әдісі (есептік, эксперименттік, сараптамалық);  сапа деңгейін бағалау үшін 

пайдалану сипаты (базалық және салыстырмалы); білдіру әдісі (өлшемсіз өлшем 

бірліктерімен көрсетілген көрсеткіштер, мысалы, ұпайлар, пайыздар және 

өлшемдік). 

Өнімнің техникалық деңгейі мен сапасын бағалау кезінде сапа 

көрсеткіштерінің мынадай негізгі топтары пайдаланылады:  өнімді пайдалану мен 

пайдаланудың пайдалы әсерін сипаттайтын және оны қолдану саласын анықтайтын 
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тағайындау көрсеткіштері;  бұйымның нақты пайдалану жағдайларында оның 

сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін сипаттайтын сенімділік және ұзақ мерзімділік 

көрсеткіштері;  өнімді дайындау және жөндеу кезінде жоғары еңбек өнімділігін 

қамтамасыз ету үшін конструкторлық-технологиялық шешімдердің тиімділігін 

сипаттайтын технологиялылық көрсеткіштері;  стандартталған бұйымдардың 

өнімінде пайдалану дәрежесін және бұйымның құрамдас бөліктерін біріздендіру 

деңгейін сипаттайтын стандарттау және біріздендіру көрсеткіштері;  «адам – бұйым 

– орта» жүйесін сипаттайтын және өндірістік және тұрмыстық процестерде көрінетін 

адамның гигиеналық, психологиялық, антропометриялық, физиологиялық, 

психофизиологиялық қасиеттерінің кешенін ескеретін эргономикалық көрсеткіштер;  

экспрессивтілік, өзіндік ерекшелік, үйлесімділік, тұтастық, қоршаған орта мен 

стильге сәйкестік және т. б. сияқты өнімдердің қасиеттерін сипаттайтын эстетикалық 

көрсеткіштер; бұйымды елде және шетелде патенттік қорғау дәрежесін, сондай-ақ 

оның патенттік тазалығын сипаттайтын патенттік-құқықтық көрсеткіштер;  өнімді 

әзірлеу, дайындау және пайдалану (немесе тұтыну) шығындарын, сондай-ақ 

пайдаланудың экономикалық тиімділігін көрсететін экономикалық көрсеткіштер. 

Қазіргі уақытта жоғарыда аталған көрсеткіштердің дәстүрлі топтарынан басқа, 

өнімнің техникалық деңгейі мен сапасын бағалау кезінде экологиялық көрсеткіштер, 

өнімнің қауіпсіздігі мен тасымалдану көрсеткіштері, өнімнің біркелкілік 

көрсеткіштері де қолданылады. 

Мақсатты көрсеткіштер өнімнің қасиеттерін сипаттайды, ол орындалатын 

негізгі функцияларды анықтайды және оны қолдану саласын анықтайды. 

Тағайындау көрсеткіштері көрсеткіштерге бөлінеді: функционалды және 

техникалық тиімділік (мысалы, машинаның өнімділігі, матаның беріктігі және т.б.);  

құрылымдық (мысалы, габариттік өлшемдері, жиналу коэффициенті, бірін-бірі 

алмастыру коэффициенті және т. б.); құрамы мен құрылымы (мысалы, бір заттың 

екіншісіндегі пайызы, ерітінділердегі қоспаның концентрациясы және т.б.). 

Тағайындау көрсеткіштері өз кезегінде өнім сапасының техникалық 

көрсеткіштері тобына кіретін пайдалану көрсеткіштеріне (техникалық деңгей 

көрсеткіштеріне) жатады. Мақсат көрсеткіштері бұйымның нысаналы мақсатына 

сәйкестік дәрежесін, конструктивтік орындалуы мен негізгі өлшемдерін, сыртқы 

әсерлерге (механикалық, жылу, климаттық және т. б.), жүктемелерге және т. б. 

төзімділігін сипаттайды. 

Машиналар мен жабдықтарға арналған индикаторлардың жалпы мысалы 

ретінде келесі көрсеткіштерді атауға болады: 

- жұмыс циклінің ұзақтығы; 

- қуатты тұтыну; 

- өнімділік; 

- автоматтандыру дәрежесі; 

- пайдалы әсер коэффициенті және т. б. 

Машиналар мен жабдықтардың нақты түрлеріне қатысты мақсатты 

көрсеткіштер компрессордың берілуі, металл кесетін машинаның жетек қуаты, 

сорғының бірлігіне жұмсалатын қуат, кранның жүк көтергіштігі мен бум шығыны, 

экскаватор шелегінің көлемі, белдік конвейерінің жылдамдығы және т. б. 

Радиоэлектроника өнімдері үшін, мысалы, төмен жиілікті күшейткіш үшін 

мақсатты көрсеткіштер шығыс қуаты, қайталанатын жиіліктер жолағы, динамикалық 

диапазон және т.б. болуы мүмкін. 
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Қасиеттері оның құрамы мен құрылымына байланысты өнімдер үшін, мысалы, 

тамақ өнімдері үшін майлардың, ақуыздардың, көмірсулардың, дәрумендердің және 

т. б. пайызы мақсатты көрсеткіштер болуы мүмкін. 

Мақсатты көрсеткіштер сапаны бағалауда маңызды рөл атқарады, олардың 

негізінде басқарудың ең жақсы шешімдерін табу үшін қолданылатын өнімнің 

сапасын басқару процесін оңтайландыру критерийлері жиі жасалады [3]. 

Өнімді тағайындау көрсеткіштері көбінесе оның сапасын анықтайтын басқа 

көрсеткіштермен (экономикалық, эргономикалық, эстетикалық, сенімділік, 

қауіпсіздік және т.б.) тығыз байланысты. Егер өзара байланысты сапа 

көрсеткіштерінің қажетті мәндері қамтамасыз етілмесе, онда өнімдер кейде олардың 

мақсатын тиімді орындау өте қиын. 

Өнім сапасының деңгейін бағалау кезінде мақсатты көрсеткіштердің дұрыс 

номенклатурасын таңдау өте маңызды. 

Мақсатты көрсеткіштердің номенклатурасын таңдау кезінде әдетте ескеріледі: 

- өнім сапасының деңгейін бағалаудың мақсаты; 

- өнімнің мақсаты; 

- өнімді пайдалану (тұтыну) шарттары. Айта кету керек, барлық өнім түрлеріне 

жарамды мақсатты көрсеткіштердің тұрақты номенклатурасын әзірлеу іс жүзінде 

мүмкін емес. 

Сапа деңгейін бағалау жөніндегі салалық құжаттарда сала өнімі мақсатының 

жиі қолданылатын көрсеткіштерінің тізбесі болады. 

Тағайындау көрсеткіштерінің жиынтығын әртүрлі кіші топтарға бөлу (жіктеу, 

дизайн, құрам және құрылым, техникалық жетілу) барлық жағдайларда міндетті 

емес, бірақ мақсатты көрсеткіштердің нақты номенклатурасын таңдауды 

айтарлықтай жеңілдетеді. 

Өнімнің техникалық деңгейі мен сапасын бағалауда сенімділікті анықтау 

маңызды орын алады. 

Сенімділіктің негізгі көрсеткіштеріне мыналар жатады: 

- сенімділік; 

- беріктік; 

- жөндеуге жарамдылық; 

- сақталуы. 

Сенімділік көрсеткіштерінің номенклатурасы, оларды есептеу мен 

эксперименттік анықтаудың негізгі әдістері тиісті стандарттармен реттеледі. 

Көптеген жөнделетін өнім түрлерінің пайдалану сенімділігінің маңызды 

көрсеткіштерінің бірі-осы өнім түрлерімен орындалатын жұмыс бірлігіне 

ауыстырылатын бөлшектерді тұтыну. 

Қарастырылған индикаторлардан басқа, келесі ұғымдар өнімнің сенімділігімен 

тығыз байланысты: 

- жарамдылығы; 

- ақаулық; 

- жұмыс қабілеттілігі; 

- бас тарту; 

- қалпына келтіру және т. б. 

Сапаны арттыруды жоспарлау жобалауды, өндіруді және пайдалануды қоса 

алғанда, басқарудың әртүрлі деңгейлерінде және бұйымдардың өмірлік циклінің 

кезеңдерінде жүзеге асырылуы тиіс. Сапаны арттыру жоспарлары қажетті 

материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуге тиіс, ал 
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сапаны арттыру жөніндегі жоспарланған көрсеткіштер мен іс-шараларды 

экономикалық тиімділік есептеулерімен мұқият негіздеу қажет [4]. 

Өнімнің сапасын жоспарлау мәні, сайып келгенде, өнімнің жеке қасиеттерін де, 

жүйенің және сапаны басқару процестерінің әртүрлі сипаттамаларын көрсететін 

әртүрлі көрсеткіштер болып табылады. Бұл көрсеткіштер өнім сапасын жақсарту 

жөніндегі нақты тапсырмаларда, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық 

жұмыстар, стандарттау және метрологиялық қамтамасыз ету, сапаны басқару 

жүйелерін енгізу, кәсіпорынды техникалық дамыту, кадрлар даярлау және т. б. 

жоспарларында көрініс табады. 

Өнім сапасын арттыруды жоспарлаудың маңызды қағидаттары:: 

- ғылым мен техниканың ең жаңа жетістіктерін, перспективалық стандарттар 

талаптарын, нарық қажеттіліктерін (қазіргі бар, сондай-ақ 

перспективалық)жоспарлауды есепке алуды болжайтын жоспарларды ғылыми 

әзірлеу; 

- кәсіпорын қызметінің барлық тараптарының сапасы бойынша жоспарларда 

байланыстыруды болжайтын кешенділік (жаңа техника жасау, стандарттар енгізу, 

өндіріс көлемін ұлғайту және т.б.). Жоспарлаудың кешенділігі сонымен қатар 

түпкілікті өнімнің сапасын жақсарту жөніндегі тапсырмалар кәсіпорынның 

шаруашылық серіктестерінің олар жеткізетін шикізаттың, материалдардың, 

жартылай фабрикаттардың, компоненттердің, қосалқы бөлшектердің және дайын 

өнімнің басқа компоненттерінің сапасын жақсарту жөніндегі жоспарларымен 

байланысты болуы керек дегенді білдіреді. 

Өнім сапасын басқару деп өнім сапасының қажетті деңгейін белгілеу, 

қамтамасыз ету және қолдау мақсатында оны жасау, пайдалану немесе тұтыну 

кезінде жүзеге асырылатын іс-әрекеттер түсініледі. 

Бұл жағдайда тікелей басқару объектілері өнім сапасының көрсеткіштері мен 

сипаттамалары, олардың деңгейіне әсер ететін факторлар мен жағдайлар, сондай-ақ 

оның өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде өнім сапасын қалыптастыру процестері 

болып табылады. 

Басқару субъектілері әртүрлі иерархиялық деңгейлерде жұмыс істейтін және 

басқарудың жалпы қабылданған қағидаттары мен әдістеріне сәйкес сапаны басқару 

функцияларын жүзеге асыратын әртүрлі басқару органдары мен жеке тұлғалар 

болып табылады [5]. 

Өнімнің сапасын басқару тетігі-бұл өзара байланысты объектілер мен басқару 

субъектілерінің жиынтығы, өнімнің өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде және 

сапаны басқару деңгейлерінде қолданылатын басқару принциптері, әдістері мен 

функциялары. 

Сапаны арттыруды жоспарлау ішкі және сыртқы нарықтың қажеттіліктерін 

ғылыми негізделген болжауға негізделуі керек. Сапаны арттыру жоспарларын дұрыс 

негіздеу үшін өнімді пайдалану нәтижелері туралы деректерді пайдалану, оның 

сапасының нақты деңгейі туралы ақпаратты жинақтау және талдау қажет. 

Стандарттау мен сертификаттау өнім (жұмыс, қызмет) сапасын басқарудың 

заманауи тетігінің маңызды элементтерінің бірі болып табылады. 
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Аннотация 

Бұл жұмыста өндіріс жағдайында сиырлардағы тұяқ ауруларының 

зақымдануының таралуы мен сипатын зерттей отырып, клиникалық 

медициналық тексеру және сиырлардың тұяқ ауруына салыстырмалы талдау 

нәтижелері берілген. 

Түйінді сөздер. Ортопедиялық медициналық тексеру, тұяқ ауруы, 

тұяқтардың зақымдануы, тұяқ аурулары, диагностика. 

 

Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы жануарларының, оның ішінде 

сиырлардың дистальды мүшелерінің аурулары соңғы жылдары мал 

шаруашылығының ең өзекті мәселесі болып табылады, өйткені олар ауру 

жануарлардың көп мөлшерін (50%-ға дейін) жою салдарынан 

шаруашылықтарға айтарлықтай экономикалық зиян келтіреді. Сонымен қатар 

кейбір шаруашылықтарда сиырлардың тұяқ ауруы жалпы мал басының 50%-

ына жетеді, соның ішінде некробактериоз [1]. 

Дистальды аяқ-қол ауруларының этиопатогенезіне арналған 

жұмыстарды талдау бұл патологияның кең таралғанын көрсетеді, мұнда 

негізгі биотехнологиялық аспектілердің бірі микроклиматтың санитарлық-

гигиеналық көрсеткіштері болып табылады. 

Сиырлардағы тұяқтардың аурушаңдығына қан мен тұяқ мүйізінің, 

тұқымының және жыл мезгілінің клиникалық-физиологиялық, биохимиялық 

және биофизикалық көрсеткіштерінің тәуелділігі анықталды [1,2]. 

Сиырлардың тұяқ ауруларының этиологиясында ұстау мен 

азықтандырудың зоогигиеналық жағдайлары маңызды рөл атқарады, мұнда 

мацерацияның тұяқ мүйізіне теріс әсері тұяқ мүйізінің беріктігі оның сумен 

қанығуына байланысты, ауыл шаруашылығы жануарларындағы қалыпты 

мөлшері 40%-дан аспайды. Ал мүйіздегі су мөлшерінің азаюы оның 

https://moluch.ru/archive/150/42678
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физикалық қасиеттерінің бұзылуына әкеліп соғады, нәтижесінде мүйіз 

сынғыш болып, жарылып кетеді; шамадан тыс ылғалмен, керісінше, оның 

серпімділігі артып, тым жұмсақ және оңай жарақаттанады [1,2,3]. 

Н.С.Островскийдің айтуынша, тері мен тұяқ мүйізінің мацерациясы, 

механикалық жарақаттар тұяқ ауруының негізгі себебі болып табылады. 

Зақымдалған тіндерге патогендік микрофлораны енгізу асқынулардың 

дамуына әкеледі. Негізгіге этиологиялық факторларға механикалық жарақат, 

теңгерімсіз тамақтану және нақты инфекцияның қоздырғыштарының әсері 

(некробактериоз, аусыл) жатады. 

Екінші жағынан, этиопатогенез бұл ауруларды жануарларды ұстау және 

азықтандыру гигиенасын үнемі бұзу фонында пайда болатын «тұрмыстық» 

инфекциялар деп дұрыс атайды [1,4]. 

Тұяқ ауруларының әртүрлі формаларын диагностикалау бүгінгі күнге 

дейін шаруашылықтың барлық малын мұқият ортопедиялық медициналық 

тексеруден тұрады. Оның үстіне Лукьяновский В.А. жазылу бойынша 

ортопедиялық медициналық тексеруді ажыратады; бастапқы (жаңа 

жануарларды енгізу кезінде), негізгі (жылына 2 рет жоспарлы), құрғаққа 

дейінгі және аралық (аяқ-қолдардың жаппай инфекцияларымен мәжбүрлі) 

[5,10]. 

Көптеген авторлардың пікірінше, тұяқ ауруларының себептері 

полиэтиологиялық сипатта болады. Бұл күтім, теңгерімсіз азықтандыру, 

саусақтардың және тұяқ мүйізінің терісінің мацерациясының бұзылуы, гипо- 

және адинамия, еденнің жетілмеген дизайны, оған қарсы механикалық 

жарақаттар және зақымдалған тіндерге патогендік микрофлораның енуі, 

тұяқтарда іріңді-некротикалық процестердің дамуымен бірге жүреді. 

Осы мәселеге көптеген еңбектерін арнаған отандық және шетелдік 

авторлардың әдеби шолуларын басшылыққа ала отырып, біздің зерттеу 

жұмысымыздың мақсаты ақ-қара сиырлардағы дистальды аяқ-қол (тұяқ) 

ауруларының таралуын зерттеу болды. 

Алға қойған мақсаттарымызға жету үшін алдымызға мынадай 

міндеттер қойдық 

1. «Тәңірқазған» ЖШС-дегі ақ-қара сиырлардың тұяқ зақымдануының 

таралуы мен сипатын зерттеу. 

Материалдар мен зерттеу әдістері.  

2021 жылдың қазанынан ғылыми зерттеулер келесіде жүргізілді: 

«Тәңірқазған» ЖШС-де, Жамбыл облысы, Талас ауданы, Кызылауит ауылы. 

Зерттеу объектісі – тұяқтарының зақымдануы анықталған 75 сиыр, 

ошақтардың локализациясы мен сипатын анықтау. Сонымен қатар, тұяқ 

ауруларын зерттеу кезінде малдың жалпы клиникалық жағдайы, аурудың 

жергілікті белгілері, ақсақтық дәрежесі, сондай-ақ патологиялық процестің 

сипаты мен тереңдігі ескерілді. 

Сиырлардың тұяқ аурулары кезінде зақымдану сипатын анықтау үшін 

ортопедиялық медициналық тексеру кезінде тұяқтарды және тұяқтарды 

зерттеу әдісі бойынша дифференциалды диагностикалық клиникалық тексеру 

жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелері 

Зерттелетін шаруашылықтағы тұяқ ауруларының аурушаңдығын 

ветеринариялық есеп журналдарының мәліметтерін және жануарларды 
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тексеру деректерін ескере отырып талдау кезінде көрсетілген зерттеу 

кезеңінде сиырлардағы тұяқ аурулары жалпы санына қатысты 17,8 – 25,7% 

аралығында тіркелгені анықталды. тіркелген жұқпалы емес этиологиялы 

аурулардың саны. 

Біздің жағдайда тұяқ аурулары қазан айының басынан пайда бола 

бастады, нәтижесінде жыл аяғына қарай әртүрлі клиникалық формадағы тұяқ 

аурулары анықталса, оның ішінде 26 бас сиыр мен сиыр 

идентификацияланып, қазірдің өзінде 17,8 пайызды құрап отыр. жұқпалы 

емес этиологиядағы тіркелген аурулардың жалпы санының. 

Алдағы уақытта бақылау кезеңінде ауру малдарды емдеу және 

профилактикалық іс-шараларды жүргізу бойынша қабылданған шараларға 

қарамастан, 75 сиыр немесе 83,75% бір немесе басқа түрде ауырған. Оның 

үстіне, тұяқ зақымдануының әртүрлі клиникалық белгілері бар жануарлардың 

жартысынан көбі 74,86% бірінші суық ауа райы басталғаннан кейін бірден 

ауырған. 

Қысқы кезеңде біз жүргізген ортопедиялық медициналық тексеру 

желтоқсан айымен салыстырғанда аурушаңдық 30,4%-ға өскенін 

көрсетті.Алдыңғы нәтижелері, ал наурызға қарай тағы 27,70%-ға, яғни 

шамамен бірдей деңгейде болды [1,6,7]. 

Алғашқы суық түскеннен кейінгі тұяқтардың аурушаңдығын салыстыра 

отырып, шаруашылықтың бақыланатын мал шаруашылығында тұяқ 

ауруының салқын ауа райының басталуымен байланысты күрт секіргенін атап 

өтуге болады, бұл қоршаған ортаның қолайсыз факторларының әсер ететінін 

көрсетеді. аурулардың пайда болуы үшін үлкен маңызы бар [1,6,8].  

Жылдың зерттеу кезеңінде тұяқтардың дамып келе жатқан зақымдануының 

таралуы мен сипатының сенімді суретін нақтылау үшін 75 ауру сиыр зерттелді, 

т.б. зерттелетін аурумен ауыратын барлық дерлік сиырлар, олардың 89,44% 

жамбас мүшелері зақымдалған, алайда екі жамбас мүшелерінде де зақымданулар 

8,67% және тек 1,89% кеуде аяқтарында зақымдалған. 

Аурудың барлық диагностикалық жағдайлары үшін жалпы зақымданудың 

іріңді-некротикалық сипаты болды. 

Сондай-ақ 75 науқасты тексеру кезінде«Тәңірқазған» ЖШС-де ақ-қара 

тұқымды сиырлардың артқы аяқтары зақымданған сиырлар, 11,27%-ы бір аяқ-

қолдары және 88,73%-ы екі аяқ-қолдары зақымданған. Бірақ кеуде 

мүшелерінің зақымдануымен олар екеуінің де 98,31% -ында, ал біреуі - 1,69% 

-ында байқалды. 

Сиырлардың тұяқтарының зақымдану сипатын зерделеу нәтижесінде 

тексерілген күзгі-қысқы кезеңде тұяқтардың басым ауруы пододермит екені 

анықталды, мәліметтер 1-суретте көрсетілген. 

1-сурет – Зақымдану сипаты бойынша тұяқ ауруларының таралуы. 

 

58,66% - пододермит 
 
 

24,65% - сан 
аралық жарық 
доғасының іріңді-
некротикалық 
зақымдануы 

11,58% - 
табанның іріңді-
некротикалық 
зақымдануы 

тұяқ беттері 
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Аяқ-қолдардың анықталған ауруларының айрықша ерекшелігі ауыр курс 

болды. Клиникалық тексеруде сан аралық жарықшақ аймағында, тұяқ 

мүйізінде қыртыстар мен жарықтарда некротикалық ошақтар, инфильтраттар 

мен қан құйылулар анықталды [1,5,8,10]. 

Осылайша, ветеринариялық есеп деректерін және клиникалық 

медициналық тексеру нәтижелерін зерделеу нәтижесінде және сиырлардағы 

тұяқтардың аурушаңдығына салыстырмалы талдау жасау нәтижесінде 

«Тәңірқазған» ЖШС симментал сиырларындағы тұяқ ауруларының таралуы 

мен сипаты зерттелді. , мұнда зерттелетін ірі қара малдың аяқ-қолдарының 

дистальды сегменті ауруларының айырықша белгісі аурудың ауыр түрінде 

өтуі және көбінесе айқын клиникалық прогрессивті ағымға ие болуы болды, 

онда клиникалық тексеру нәтижелері бойынша: клиникалық тексеру кезінде 

дистальды аяқ-қолдың әртүрлі іріңді-некротикалық зақымданулары 

анықталды [1,8,9,10]. 

Соның негізінде зерттелген шаруашылықта тұяқ ауруының алдын алу 

және өнімділігі жоғары мал басының мерзімінен бұрын жойылуын болдырмау 

мақсатында клиникалық тексерумен жүйелі түрде ортопедиялық 

медициналық тексеруден өту қажет. 
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Аңдатпа: Мақалада қазіргі жағдайда стандарттау мен сертификаттаудың 

өндіріс сапасын арттыруға әсері қарастырылған. Өнім шығаруда стандарттау, 

сертификаттау және метрология орталықтарымен өзара іс-қимыл кезінде  өнімдерді 

өндіру сапасын бақылаудың тиімді тетігі ұсынылды. Өндірісті дамытудың ұзақ 

мерзімді бағдарламасының артықшылығы аталған. 

Түйінді сөздер: стандарттау, сертификаттау, ұзақ мерзімді бағдарлама, 

техникалық, сапаны бақылау. 

Аннотация: В статье рассматривается влияние стандартизации и 

сертификации на повышение качества производства в современных условиях. 

Предложен эффективный механизм контроля качества производства продукции при 

взаимодействии с центрами стандартизации, сертификации и метрологии в 

производстве продукции. Названы преимущества долгосрочной программы развития 

производства. 

Ключевые слова: стандартизация, сертификация, долгосрочная программа, 

техническая, контроль качества. 

Abstract: The article discusses the impact of standardization and certification on 

improving the quality of production in modern conditions. An effective mechanism for 

quality control of production is proposed in cooperation with the centers of 

standardization, certification and metrology in production. The advantages of a long-term 

production development program are named. 

Keywords: standardization, certification, long-term program, technical, quality 

control. 

 

Барлық елдер нарықтық экономикасының жетілу деңгейіне қарамастан, 

олардың ең маңызды және өзекті   мәселесі  – сапа  болып табылады. 

Бүгінгі таңда тауар белгісінің беделін көтеруге, бәсекелестікті жеңуге, әлемдік 

нарыққа шығуға тырысатын өндіруші және оның сатушысы стандарттың міндетті 

және ұсынылған талаптарын орындауға мүдделі. Бұл тұрғыда стандарттау қазіргі 

кәсіпкерлік стратегияның бөлігі болып табылады. Оның ықпалы мен міндеттері 

қоғамдық өмірдің барлық салаларын қамтиды. Осылайша, үрдістер мен құжаттарға 

арналған стандарттар (басқару, тауарға ілеспе, техникалық) өзара тиімді мәмілелер 

жасау үшін өнеркәсіп және сауда мамандары білуге және орындауға тиіс «ойын 

ережелерін» қамтиды. 

Осылайша, стандарттау тек бәсекеге қабілеттілікті ғана емес, сонымен қатар 

басқарудың барлық деңгейлерінде өндірушінің, тапсырыс берушінің және 

сатушының тиімді серіктестігін қамтамасыз ету құралы болып табылады. 

Қазіргі әлемде стандарттаудың маңыздылығын асыра бағалау қиын. Бұл ХХ 

ғасырдың аяғы – ХХІ ғасырдың басына тән экономика мен қоғамдық өмірдегі 

үрдістерден туындайды.және бірқатар факторлармен расталады. 
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Олардың біріншісі – капиталдың, тауарлардың, адамдардың, идеялар мен 

ақпараттың еркін қозғалысы жолындағы шекаралардың жойылуымен сипатталатын 

әлемдік нарықтың жаһандануы. 

Екінші фактор да маңызды болып табылады – ғылыми-техникалық прогрестің 

жеделдеуі, алдыңғы қатарлы заманауи салалар мен қызмет салаларының қарқынды 

дамуы, мысалы,  ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, зымыран-

ғарыш техникасы, биотехнология сияқты Бұл өнімді жобалау мен өндіру циклін 

қысқарту, өнімнің сапасы, құны мен уақыты арасындағы оңтайлы қатынасты 

қамтамасыз ету үшін жоғары технологияларды қолданумен тығыз байланысты. 

Ақырында, үшінші фактор – қоршаған ортаны қорғауға және ресурстарды 

ұтымды пайдалануға назар аударуды күшейту қажеттілігі туралы шешім қабылдау. 

Адамзат, әлі де теориялық тұрғыдан алғанда, кейде өмір сүру ортасына деген қатал 

көзқарастың салдарынан  болатын апокалипстің қауіпті екенін түсінді. Сонымен 

қатар, бұл проблема қолайлы өмір сүру сапасын қамтамасыз ету міндеттерінің 

жиынтығына кіреді. 

Аталған факторлар халықаралық, аймақтық және ұлттық стандарттау 

жүйелерінің қызметін қайта құруға айтарлықтай әсер етті. Идеал ретінде «Бірыңғай 

стандарт, барлық жерде танылған бір сынақ» қағидасы алға тартылды. Бұл идеал, ал 

шын мәнінде ИСО-ға мүше елдердің халықаралық стандарттарды жалпы ұлттық 

санында пайдалануының орташа көрсеткіші 22%-ды құрайды. Даму деңгейі жоғары 

елдерде (орта есеппен 40%) халықаралық стандарттарды пайдалану үлесі дамушы 

елдермен салыстырғанда едәуір үлкен екені тән. 

Өңірлік стандарттауға келетін болсақ, жалпы нарық елдерінде ұлттық 

стандарттар паркі негізінен СЕН  (Стандарттау жөніндегі еуропалық комитет)  және 

СЕНЭЛЕК  (Электртехникаларды стандарттау жөніндегі еуропалық комитет)  

стандарттары есебінен толықтырылады (жаңартылады). 

Біздің елімізде стандарттаудың құқықтық негізін Қазақстан Республикасының 

2018 жылғы 5 қазандағы №183 «Стандарттау туралы» Заңымен айқындаған. 

Стандарттау – нақты қойылып отырған және әлеуетті міндеттерге қатысты 

жалпыға бірдей, көп рет пайдалану үшін ережелер белгілеу арқылы стандарттау 

объектілерінің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз етуге және стандарттау 

объектілеріне қойылатын талаптарды ретке келтірудің оңтайлы дәрежесіне қол 

жеткізуге бағытталған қызмет. Стандарттау дегеніміз – орындау  үшін міндетті және 

ұсынылатын талаптарды, нормаларды, ережелерді, сипаттамаларды әзірлеу және 

белгілеу қызметі. 

Өнімді стандарттаудың мақсаты  келесілер болып табылады: 

   1) отандық өнімдердің, процестердің және көрсетілетін қызметтердің бәсекеге 

қабілеттігін арттыру; 

      2) табиғи және энергетикалық ресурстарды үнемдеу; 

      3) мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін және әлеуметтік-экономикалық дамуын 

қамтамасыз ету; 

      4) өнімдердің, процестердің және көрсетілетін қызметтердің қауіпсіздігі мен 

сапасын арттыру; 

      5) халықаралық стандарттау жүйесіне интеграциялау жағдайларын жасау үшін 

саудадағы техникалық кедергілерді жою; 

      6) өнімдердің, процестердің және көрсетілетін қызметтердің қауіпсіздігі мен 

сапасына қатысты тұтынушыларды жаңылыстыратын әрекеттердің алдын алу;  

https://melimde.com/?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83
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      7) инновацияларды тиімді енгізуді және жоғары технологиялық өндірістерді 

дамытуды қолдау, сондай-ақ технологиялар мен үздік зертханалық практикалар 

трансфертіне жәрдемдесу; 

      8) халық өмірінің қауіпсіздігі мен сапасын жақсарту үшін жағдайлар жасау 

болып табылады [1]. 

Кәсіпорындар мен кәсіпкерлер бір-бірімен, сондай-ақ мемлекеттік басқару 

органдарымен өзара іс-қимыл түрлері мен әдістерін мемлекеттік стандарттау жүйесі 

белгілейді. 

Мемлекеттік стандарттау және сертификаттау жүйелері мемлекетаралық, 

сондай-ақ шет елдердің халықаралық, аймақтық және ұлттық жүйелерінің негізгі 

принциптеріне сәйкес келуі керек, Қазақстанның мемлекетаралық, еуропалық және 

әлемдік интеграциялық процестердің толыққанды қатысушысы ретіндегі мүдделерін 

ескеруі, экономикалық өзгерістерге ықпал етуі, сондай-ақ бірыңғай техникалық 

саясатты қамтамасыз етуі керек. 

Өзара байланысты әдістермен және өлшеу әдістерімен қамтамасыз етілген 

стандарттау және сертификаттау әлеуметтік өндірістің ажырамас бөлігі болып 

табылады және сонымен бірге өнімнің сапасы мен номенклатурасын басқарудың 

тиімді тетігін жасайды. 

Өнімнің немесе қызметтердің сапасы кез келген ұйымның табысты 

жұмысының маңызды факторларының бірі болып табылады. Қазіргі уақытта бүкіл 

әлемде тұтынушының өнім сапасына қоятын талаптары едәуір артты. Талаптарды 

қатайту сапаны үнемі арттырудың барлық қажеттіліктерімен бірге жүреді, онсыз 

тиімді экономикалық қызметке қол жеткізу және қолдау мүмкін емес. 

Көптеген өнеркәсіптік, сауда немесе мемлекеттік ұйымдар тұтынушының 

қажеттіліктері мен талаптарын қанағаттандыру үшін өнім немесе қызмет шығарады. 

Бұл талаптар әдетте техникалық шарттарға қосылады. Алайда, техникалық 

шарттардың өзі тұтынушының талаптары шынымен қанағаттандырылатындығына 

кепілдік бермейді, өйткені техникалық шарттар немесе өнімдер мен қызметтерді 

жобалау мен сатуды қамтитын ұйымдастыру жүйесінде сәйкессіздіктер туындауы 

мүмкін. Бұл техникалық шарттарда белгіленген өнімге немесе қызметке қойылатын 

талаптарды толықтыратын сапа жүйелеріне арналған стандарттар мен басшылық 

құжаттарды дамыту қажеттілігіне алып келді. 

Жүргізілген талдаулар негізінде  тауарлардың сапасына сыртқы және ішкі 

факторлар әсер ететінін анықталды. Сыртқы, сондай-ақ ішкі факторлар өнімнің 

сапасына айтарлықтай әсер етеді, сондықтан сапа көрсеткіштері келесі негізгі 

талаптарға сай болуы керек: 

- өндіріс тиімділігін жоспарлы түрде арттыруға ықпал еуіі; 

- ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерін және халық шаруашылығы 

салаларындағы техникалық прогрестің негізгі бағыттарын ескеру; 

- тұрақты болуы; 

- өнімнің мақсатына сәйкес белгілі бір қажеттіліктерді қанағаттандыруға 

жарамдылығын анықтайтын барлық қасиеттерін сипаттау. 

Кәсіпкерлік стратегиясына ең жаңа көзқарас сапа тұтынушылардың 

талаптарын қанағаттандырудың және сонымен бір мезгілде өндіріс шығындарын 

азайтудың ең тиімді құралы болып табылатынын түсіну болып табылады,  

Өнімдер мен қызметтердің сапасын қамтамасыз ету, сертификаттау, 

стандарттау, тарифтік емес реттеу жүйелері, отандық тауар өндірушілердің 

тауарларын елімізде,  жақын шетел, Еуропа және басқа да экономикалық дамыған 
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елдер нарығында жылжытуда жедел ақпараттық қолдаудың жетіспеушілігі 

болғандықтан, мерзімді әдебиеттерде көптеген қажеттсіз сыртқы ақпарат бар. 

Мерзімді әдебиеттердің көбеюі ақпараттың жетіспеушілігін шешуге көмектеседі, 

бірақ жұмыс уақытының жетіспеушілігін арттырады. Ақпарат ағынын жақсартуға 

бағытталған іс – шаралардың бірі ретінде жаңа ақпараттық технологияны – 

қолданыстағы   Интернет  желісінің қызметін барынша тиімді пайдалануды  ұсынуға 

болады. 

Стандарттаудың және сертификаттаудың қарастырылған өзекті мәселесі 

Қазақстанда аса өзекті болып табылады, себебі кейбір  қазақстандық кәсіпкерлер 

сапасыз өнімді сатудың салдары туралы ойламай-ақ, бір сәттік пайда алу үшін бар 

күш-жігерімен ұмтылуда. Стандарттау және сертификаттау – сапаны бақылауға 

мүмкіндік беретін құралдардың бірі. 

Өнім сапасын жақсарту стратегиясын әзірлеу кезінде динамикадағы сапа 

көрсеткіштерінің өзгергіштігін ескеру қажет. Тауарлардың сапасын арттыру 

стратегиясының элементтерінің бірі 9000 сериялы ИСО халықаралық стандарттары 

негізінде құрылуы тиіс сапаны басқару жүйелері болып табылады. Тауарлардың 

сапасын арттыру стратегиясын іске асырудағы кері байланыстың маңызды элементі 

оларды сертификаттау болып табылады. Жаңа отандық сынақ және сертификаттау 

орталықтарын құру, сертификатталған тауарларды жарнамалау жөніндегі жұмысты 

жандандыру қажет. 

Кәсіпорындағы сапаны басқару – бұл    пайдалылық деңгейі жоғары және 

тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын тауарларды жобалауды, 

өндіруді және сатуды қамтамасыз ететін жетекші қызмет. 

Бұл өнімнің сапа деңгейін сапалық және сандық сипаттамалары бойынша 

бағалауға болады. Егер олар стандарттарға сәйкес келсе, онда өнімдер 

сертификатталуы керек. Сертификаттауды жүргізудің түпкі мақсаты – бұл  өнімдер 

мен қызметтердің сапасын арттыру ғана емес, сонымен қатар бүгін өмір 

сүретіндердің қауіпсіздігіне кепілдік беру және ертең өмір сүретіндер үшін 

салауатты өмір сүру ортасын сақтау. 

Аймақтың біршама кәсіпорындары өндірістік үрдісті, сатып алу қызметін, өнім 

сапасын бақылауды және баға саясатын ұйымдастыру бойынша экономикалық 

тиімді саясатты жүргізеді. Зауыттың білікті басшылығы кәсіпорынның тиімді жұмыс 

істеуін қамтамасыз етеді, бұл оған бәсекеге қабілетті өнім шығаруға мүмкіндік 

береді. 

KazDATA INSIDER сараптау-талдау  сайтының  ақпараттары  бойынша  

Нарықты талдау: Қазақстанда құрылыс материалдарын өндіру бөлімінде, құрылыс  

материалдарын өндірушілер саны бойынша тамақ өнімдерін өндірушілерден кейінгі 

екінші сала [4]. 

Құрылыс материалдары өнеркәсібі кәсіпорындарының ұйымдық-

экономикалық жұмыс істеуінің даму ерекшеліктері мыналар болып табылады: 

шығарылатын өнім сапасының төмендігі, өндірістік қуаттардың толық жүктелмеуі, 

қызметкерлер біліктілігінің төмендігі, жергілікті минералдық-шикізат базасынан 

оқшаулануы, өндірістік процесті оның тұрақтылығы мен қайта өндірілуін есепке 

алмай басқару [5]. 

Өндірісті дамытудың ұзақ мерзімді бағдарламасы, әрине, бәсекелестерден 

артықшылық береді. 

Беріліп жатқан ұсыныстардың бір қатарын атап  өтейік: технологиялық 

өзгертулер мен өндірістік желілерді қайта құру кезінде әрқашан бәсекелестер бір 
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қадам алда болу; өндірістік қуаттылықты арттыру; өндірісті қалдықсыз ету.  

Өндірістік және қосалқы үй-жайлар. Өндірістік цехтардың орналасуы 

технологиялық процестердің ағымдылығын қамтамасыз етуі тиіс; технологиялық 

коммуникациялар – қиылыспайтын шикізат пен дайын өнімнің неғұрлым қысқа 

және тікелей ағындары [2]. 

Өнімдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және азық-түлік кәсіпорындарындағы 

қауіптерді азайту өнімдерінің сапасын бақылаудың заманауи шешімдерін фермадан 

бастап дүкен сөресіне дейін кешенді қолдануға мүмкіндік береді. Мысалы, сүт 

фермаларында санитарлық-гигиеналық жағдайларды бақылау 3m Clean-Trace ™ 

люминометрінің көмегімен мүмкін болады. Бұл құрылғы нақты уақыт режимінде 

бірнеше секунд ішінде өндірістегі проблемалық аймақтарды анықтауға, өндіріс 

желілері бетінің тазалық дәрежесін анықтауға және өнімнің сапасын тиісті 

бақылауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді [3]. 

 

          Әдебиет 

         1. Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 5 қазандағы №183 «Стандарттау 

туралы» Заңы. 

2. СП РК 1.02-106-2013. Государственные нормативы в области архитектуры, 

градостроительства и строительства. СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 

ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Издание официальное. Комитет по делам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными 

ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Астана 

2015. 

3. Как обеспечить безопасность молочной продукции Опубликовано 21.02.2019 

в рубрике Животноводство, Переработка, Переработка. интернет ресурс. 

4.  KazDATA INSIDER сараптау-талдау  сайты. 

https://blog.kazdata.kz/companies/analiz-rynka-proizvodstvo-stroitelnyx-materialov-v-

kazaxstane-obzor-proizvoditelej.html#sec7 

5. Виханский О.С. Стратегическое управление.- М.: Гардарики, 2012. – 296с. 

 
 

УДК 004.414.23  

 

ПО 3D МОДЕЛИРОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 3D ПРИНТЕРА 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ 

 

Усенова Алия Калмуратовна  

«Жаратылыстану» факультетінің, 6В06101-«Информатика» БББ 1 курс 

студенті. 

Шинышерова Жазира Болатовна., магистр, оқытушы. 

"Халықаралық Тараз Инновациялық институты" 

 

Аңдатпа: «3D модельдеу және прототиптеу» балаларға компьютерлік және 

желілік жабдықтармен, жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз 

етумен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған; күнделікті 

операцияларды автоматтандыруды, деректерді сақтауды және қалпына келтіруді, 

аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді диагностикалау және ақауларын 
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жоюды үйрету, дизайн саласындағы дағдыларды дамыту; негізгі 3D модельдерін 

құрастыруды, күрделі бөлшектерді жасауды және жобалауды үйрету, 3D принтерде 

үлгілерді дайындау және басып шығаруды үйрету. 

Түйінді сөздер: білім беру саласындағы 3D-технология, 3D 

модельдеу, аддитивті технология, 3D-принтер, 3D-қалам. 

Аннотация: "3D Моделирование и прототипирование" нацелен на то, чтобы 

привить детям навыки в обращении с компьютерным и сетевым оборудованием, 

системным и прикладным ПО; научить автоматизировать рутинные операции, 

сохранять и восстанавливать данные, диагностировать и устранять неполадки 

оборудования и программного обеспечения, развить навыки в сфере дизайна; 

научить проектировать базовые 3D модели, создавать и проектировать комплексные 

детали, научить подготавливать и распечатывать свои модели на 3D принтере. 

Ключевые слова: 3D-технологии в образовании, 3D моделирование, 

аддитивные технологий, 3D-принтер, 3D-ручка. 

Аnnotation: "3D Modeling and Prototyping" aims to instill in children skills in 

handling computer and network equipment, system and application software; teach how to 

automate routine operations, save and restore data, diagnose and troubleshoot hardware 

and software, develop skills in the field of design; teach how to design basic 3D models, 

create and design complex parts, teach how to prepare and print your models on a 3D 

printer. 

Keywords: 3D technologies in education, 3D modeling, additive technologies, 3D 

printer, 3D pen. 

 

При 3D-моделировании и визуализации изделий или их упаковки, а также при 

создании прототипа изделия и создании объемной анимации необходимо. Таким 

образом, услуги 3D моделирования и визуализации предоставляются в следующих 

случаях: 

- перед изготовлением в оригинальном размере, материале и комплектации 

необходимо оценить физические и технические особенности изделия; 

- необходимо создать 3D-модель будущего интерьера. 

В таких случаях стоит прибегнуть к услугам специалистов в области 3D 

моделирования и визуализации. 

3D модели-неотъемлемая часть качественной презентации и технической 

документации, а также основа для создания прототипа изделия. Особенностью 

нашей компании является возможность проведения полного цикла работ по 

созданию реального 3D-объекта от моделирования до прототипирования. Поскольку 

все работы можно проводить комплексно, это значительно сокращает время и 

затраты на поиск исполнителей и постановку новых технических заданий. Когда 

дело доходит до продукта, мы можем помочь вам выпустить его тестовую серию и 

создать дальнейшее производство, небольшую коллекцию или промышленный 

масштаб. 

Трехмерная графика или 3D – моделирование-это компьютерная графика, 

которая сочетает в себе метод и инструменты, необходимые для создания объемных 

объектов в техническом пространстве. 

Под методами следует понимать методы формирования трехмерного 

графического объекта - расчет его параметров, экструзия деталей, конструирование 

и резка и т.д. А под инструментами-профессиональные программы для 3D 
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моделирования. Прежде всего-с помощью SolidWork, ProEngineering, 3dmax, а также 

других программ для объемной визуализации предметов и пространства. 

Отображение объема-это создание двумерного изображения на основе 

построенной 3D-модели. В принципе, это самое реалистичное изображение 

объемного графического объекта. 

Есть направление 3D-sulpting. По сути, однотипное многоугольное 

моделирование, которое в основном направлено на создание сложных 

биологических организмов. В 3D-sulpting также использовались другие средства 

манипуляции со полигонами. Сам этот процесс больше напоминает монету, Чем 3D-

моделирование. Если полигональная модель выполнена в виде замкнутого объема, 

то благодаря современной технологии 3D-печати она позволяет их реализовать. 

Фактически, это единственный реальный способ, которым полигональные 3D-

модели происходят в реальном мире. Из вышесказанного следует, что 

полигональное моделирование только творческих людей (художника, дизайнера, 

скульптора) можно найти нужными. Но не только это, конечно. Еще одна большая 

область применения 3D-моделирования-это медицина, а именно хирургия. Вместо 

сломанной кости можно вставить костный протез. Медицина сейчас очень развита, и 

любой человек может исправить себя. Используя полигональное моделирование, 

можно собрать все восстанавливаемые и усиливаемые элементы, но невозможно 

контролировать необходимые дефекты, сечения, учитывать физические свойства 

материала и технологию изготовления. Для таких изделий применяются методы 

промышленного проектирования. 

CAD (система автоматизированного проектирования) или английский CAD 

(Computer-AidedDesign). Это другой тип моделирования. Многоугольников здесь 

вообще нет. Все формы основаны на принципах целостного и профильного 

направления. Основной тип-моделирование в твердом состоянии. Твердотельное 

моделирование происходит в любой системе CAD. Он идеально подходит для 

проектирования рам, редукторов и двигателей, зданий и самолетов, автомобилей и 

всего, что добывается промышленным производством. Цель этого метода состоит в 

том, чтобы получить не только визуальное представление, но и измеримую рабочую 

информацию о будущем продукте. 

CAD-это точный инструмент, и при работе с CAD вы должны сначала 

представить топологию модели. Это алгоритм действий, формирующий форму 

модели. Из топологии можно отличить опытных специалистов от криворуких. Не 

всегда продуманная топология и сложность формы могут быть реализованы в 

твердом теле. В этом нам поможет неотъемлемая часть промышленного дизайна - 

поверхностное моделирование. Топология становится в 10 раз более важной, чем 

моделирование в твердом состоянии. Ошибочная топология-это крах 

моделирования. Освоение топологии поверхности на высоком уровне покрывает 

70% проблемы промышленного моделирования. Но для этого нужно много 

тренироваться. В конечном счете, страницы все еще закрыты для твердотельного 

моделирования. 

Со временем можно понять наиболее удобный способ моделирования того или 

иного продукта. 

При моделировании в САПР помимо топологии должны быть навыки 

проектирования. Необходимо знать свойства материалов и технологию 

производства. 

В САПР можно получить электронную и геометрическую модель изделия. 
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От него: 

a) создание чертежей; 

b) по нему можно написать программу для станков с ЧПУ; 

c) его можно параметризировать (в этот момент Вы можете изменить 1 

параметр, не меняя шаблон); 

d) можно производить прочностные и другие расчеты; 

e) вы также можете отправить его на 3D-печать (и качество будет лучше); 

 

f) создание рендеров. 

Существует 2 основных типа моделирования. Они: 

a) разобрали сферы применения; 

b) проанализировали возможности каждого метода и его назначение; 

c) разобрал основные виды моделирования в САПР и некоторые нюансы. 

На этапе проектирования невозможно представить какую-либо область, где 

графика создается с использованием объемной значимости. Разработка трехмерного 

представления каждого элемента является важной частью любого доступного 

объекта. Каждый этап и продукт производства элементы управления простейшим 

механизмом ракетного двигателя имеют многогранную конструкцию. Она имеет не 

только номинальную высоту и длину, ширину, но и многовекторность-изображение, 

визуальное изображение. 

Эта английская аббревиатура Dimension 3 буквально переводится как» три 

измерения". В дополнение к этому, фразы: звук, изображение, стрелка, дисплей, 

принтер и т. д. - Есть много вариантов. При использовании этого метода был 

осуществлен четкий переход в схематическое и однолинейное пространство. Но он 

широко используется в следующих областях: 

a) индустрия развлечений; 

b) медицина; 

c) промышленность. 

Все символы, которых нет в виртуальном пространстве, используются и 

используют специальную технику для создания многоугольников. Это простое 

название геометрической фигуры, которая соединяется с тремя или четырьмя 

объектами на одной поверхности под разными углами. Поскольку все они связаны 

между собой, сеть сходна с действием напряжения. 

Чем больше площадь каждой детали и их общее количество, т. е. тем выше 

точность изображения. Это может произойти в тех случаях, когда компьютер не 

заряжает экран, придется смириться с тем, что все детали быстры. Число этих 

полигональных моделей делится на 2 как низшие полигональные модели и высокие 

полигональные модели. Если их в несколько раз больше, их нельзя назвать плохими. 

Для части анимации в целом достаточно появления персонажа. Позволяет рисовать 

текстуры, расположенные в верхней части формы диаграммы. 

CopromAutoCAD можно было использовать у первых, профессиональных и 

любительских людей. Со временем они становятся похожими друг на друга по 

качеству и особенностям. Предлагаемое здесь программное обеспечение является 

сводкой списка ниже. Очень удобная программа для 3D моделирования-

ZWCADProfessional. Он по функционалу 

Не уступает "автокаду", но отличается высокой стоимостью от известных 

брендов. Эта разработка компании ZWSOFT, ее позиции на рынке программного 

обеспечения сохраняются с 1993 года, и она продает свою продукцию более чем в 80 
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странах мира. В 2017 году появилась новая улучшенная версия от ZWCAD. 

Основное направление триразвитие размерного дизайна. 

3D-печать широко используется при создании архитектурных макетов зданий, 

сооружений, целых микрорайонов, коттеджных поселков: дорог, деревьев, уличного 

освещения. На рисунке показано расположение построек, выполненных с помощью 

трехмерной печати. Применение архитектурной 3D печати: 

Для печати трехмерных архитектурных макетов используют недорогие 

гипсовые композиции, обеспечивающие низкую стоимость готовых моделей. На 

сегодняшний день палитра CMYK для 3D-печати насчитывает 390 тысяч оттенков, 

что позволяет реализовать любую цветовую фантазию архитектора. Для трехмерной 

печати архитектурных моделей и прототипов чаще всего используют 3D ZPrinter 150 

и 350 цветов 3D zprinter 250, 450, 650, 850 и черно-белые 3D модели ZPrinter. 

Инженеры из Университета Южной Калифорнии создали систему 3D-печати 

для работы с большими объектами. Система работает по принципу строительного 

крана, возводящего стены из бетонных слоев. Такой 3D-принтер способен построить 

двухэтажный дом за 20 часов. Рабочие должны только устанавливать окна, двери и 

проводить внутреннюю отделку помещения. 

3D-печать широко используется при создании архитектурных макетов зданий, 

сооружений, целых микрорайонов, коттеджных поселков: дорог, деревьев, уличного 

освещения. На рисунке показано расположение построек, выполненных с помощью 

трехмерной печати. Применение архитектурной 3D печати: 

Для печати трехмерных архитектурных макетов используют недорогие 

гипсовые композиции, обеспечивающие низкую стоимость готовых моделей. На 

сегодняшний день палитра CMYK для 3D-печати насчитывает 390 тысяч оттенков, 

что позволяет реализовать любую цветовую фантазию архитектора. Для трехмерной 

печати архитектурных моделей и прототипов чаще всего используют 3D ZPrinter 150 

и 350 цветов 3D zprinter 250, 450, 650, 850 и черно-белые 3D модели ZPrinter. 

Инженеры из Университета Южной Калифорнии создали систему 3D-печати 

для работы с большими объектами. Система работает по принципу строительного 

крана, возводящего стены из бетонных слоев. Такой 3D-принтер способен построить 

двухэтажный дом за 20 часов. Рабочие должны только устанавливать окна, двери и 

проводить внутреннюю отделку помещения. 
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ӘОЖ 511(075)  

 

ФУНКЦИЯНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Тажибаева Мадина 

Халықаралық Тараз инновациялық институты 

«Жаратылыстану» факультеті 

«Жаратылыстану мамандықтар» кафедрасы, Мат-18-1 тобының студенті 

Ғылыми жетекшісі: Кенжебеков Д.У., Жаратылыстану магистрі, аға 

оқытушы. 

 

Аннотация. Функцияны зерттеу орны жалпы математикада орасан, себебі 

құбылыстың барлығы функциялар арқылы сипатталады. Сондықтан да бұл 

мақаладағы қарастырылып отырған мәселе оқушылар және студенттерге пайдалы. 

ғаесептерді шешуде бірталай қиындықтар туады. Берілген функцияны зерттеу және 

оның графигін салу мәселесі мектеп математикасында үлкен орын алады. Ал, енді 

осы мәселеге дифференциалдық есептеулерді қолдансақ, онда біздің жұмысымыз 

көп жеңілдеген болар еді. Айтылған ойға көз жеткізу үшін функцияның өсу және 

кемі аралықтарын, экстремумы мен ең үлкен және ең кіші мәндерін табуды 

туындының көмегімен жүргізіп көрейік. 

Аннотация. Место изучения функций в общей математике огромно, потому 

что все явления описываются функциями. Поэтому рассматриваемый в данной 

статье вопрос полезен для школьников и студентов. При решении задач возникает 

ряд трудностей. Проблема изучения заданной функции и ее построения занимает 

важное место в школьной математике. И вот, если мы применим к этой задаче 

дифференциальные вычисления, наша работа значительно облегчится. Чтобы 

доказать это, воспользуемся производным, чтобы найти интервалы возрастания и 

убывания функции, экстремум, наибольшие и наименьшие значения функции. 

Annotation. The place of the study of functions in general mathematics is enormous, 

because all phenomena are described by functions. Therefore, the issue considered in this 

article is useful for schoolchildren and students. When solving problems, a number of 

difficulties arise. The problem of studying a given function and constructing it occupies an 

important place in school mathematics. And so, if we apply differential calculations to this 

problem, our work will be greatly facilitated. To prove this, we use the derivative to find 

the intervals of increase and decrease of the function, the extremum, the maximum and 

minimum values of the function. 

 

I.  Функцияның өсу және кему аралықтары. 

Алдымен өспелі және кемімелі функциялардың анықтамаларын еске түсірейік. 

y=f(x)  D облысында анықталған, үздіксіз функция болсын. 

Егер D облысының D1 бөлігінде 21 xx   теңсіздігін қанағаттандыратын кез 

келген 121, Dxx   үшін )()( 21 xfxf  болса, яғни аргументтің үлкен мәніне функцияның 

үлкен мәні сәйкес келсе, онда y=f(x)  D1 облысында өспелі деп аталады. 

Егер D облысының D2 бөлігінде 21 xx   теңсіздігін қанағаттандыратын кез 

келген 221, Dxx   үшін )()( 21 xfxf  болса, яғни аргументтің үлкен мәніне функцияның 
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кіші мәні сәйкес келсе, онда D2 облысында y=f(x)  кемімелі функция деп аталады. 

Мұнда DDD 21   болуы міндетті емес.  

Мектеп математикасында функцияның өсуі мен кемуінің төмендегідей 

жеткілікті шарттары тұжырымдалған. 

Теорема. Егер D1 интервалының әрбір нүктесінде 0)(  xf  болса, онда D1 

интервалында  функциясы өседі, ал егер D2 интервалының әрбір нүктесінде 0)(  xf  

болса, онда бұл интервалда )(xf  функциясы кемиді. 

Міне, осы тұжырым функцияның өсу және кему интервалдарын табудың 

мынадай ережесін жасауға мүмкіндік береді: 

1. )(xf  туындысын табамыз; 

2. 0)(  xf  және 0)(  xf  теңсіздіктерін шешу арқылы функцияның сәйкес D1 

өсу және D2 кему интервалдарын табамыз. 

Енді осы ережені пайдаланып, төменде берілген функциялардың өсу және кему 

аралықтарын анықтайық. 

Мысал: 

1) 822  xxy  функциясының өсу және кему аралықтарын анықтаңыз. 

Шешуі:  

a) 22)82( 2  xxxy  

b) 0y теңсіздігін шешіп, функцияның өсу аралықтарын табайық: 0y 

022 x  22 x  1x . 

0y  теңсіздігін шешіп, функцияның кему аралығын табайық: 0y  022 x

 22 x  1x  

Демек, функция );1[   өседі,  ]1;(  кемиді. 

Жауабы: );1[   өседі,  ]1;(  кемиді. 

2) 
4

4 x

x
y   функциясының өсу және кему аралықтарын анықтаңыз. 

Шешуі:  

a) 





















4

14

4

14

4

4
22 xx

x

x
y  

b) Алдымен функцияның өсу аралықтарын табайық: 0y  0
4

14
2











x
. 

Бұдан функцияның өсу аралығы жоқ. Енді функцияның кему аралықтарын табайық: 

0y  0
4

14
2











x
.  Демек, функция )0;(  );0(   аралықтарында кемиді. 

Жауабы: өсу аралығы жоқ; )0;(  );0(   кему аралығы. 

 

2) xxy ln  функциясының кему аралығын анықтаңыз. 

Шешуі:  a)  
x

x

x
xxy

11
1ln





  

b) 0y  теңсіздігін шешіп, функцияның кему аралығын табайық: 0y 

0
1
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x










0

0)1(

x

xx










0

10

x

x
   (0; 1].    Демек, функция (0; 1] аралығында 

кемиді. 

Жауабы: (0; 1] 
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3) 
32

44






x

x
y   функциясының кему аралығын анықтаңыз. 

Шешуі:  a) 
22 )32(

12

)32(

2)44()32(4

32

44

























xx

xx

x

x
y  

b) 0y  теңсіздігін шешіп, функцияның кему аралығын табайық: 0
)32(

12
2





x
.     

Демек, функция (-∞; 1,5)  (1,5; +∞) аралығында кемиді. 

Жауабы: (-∞; 1,5)  (1,5; +∞) 

II. Функцияның максимумы мен минимумы 

 

Егер х0 нүктесінен белгілі бір жеткілікті аз аймағынан алынған кез келген х 

үшін )()( 0 xfxf  ( )()( 0 xfxf  ) теңсіздігі орындалса, онда х0 нүктесі y=f(x) 

функцияның максимум (минимум) нүктесі деп аталады. Функцияның минимумы мен 

максимумы бір сөзбен оның экстремумы делінеді. 

y=f(x) функциясын экстремумға зерттеуге мынадай ережені жасауға мүмкіндік 

береді: 

1) )(xfy  туындысын табамыз; 

2) )(xf  =0, кризистік нүктелерін табамыз; 

3) )(xfy   туындының таңбасын табылған кризистік нүктелерінің сол және оң 

жақтарында зерттейміз. 

Егер )(xfy   туындысы кризистік нүктесі арқылы солдан оңға қарай өткенде 

таңбасын плюстен минусқа өзгертсе, онда бұл кризистік нүктесінде функцияның 

максимумы, керісінше өзгертсе минимумы болады. 

Мысал. 

132
3

2
3

 xx
x

y  функциясын экстремумға зерттеу қажет. 

Шешуі:  

a) 34)132
3

( 22
3

 xxxx
x

y  

b) 0342  xx  11 x , 32 x . 

c) Енді осы кризистік нүктелерінің сол және оң жақтарында y  туындының 

таңбасын анықтаймыз. Ол үшін таблица құрамыз: 

 

x  )1;(  1 (1;3) 3 );3(   

y  +  –  + 

y   

 

max  min  

  
3

7
  1   

 

Демек, x=1 болғанда функцияның максимумы, ал x=3 болғанда минимумы бар 

және 

3

7
132

3

1
)1(max y ,    113392

3

27
)3(min y  
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III. Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері 

Көптеген практикалық есептерді шешу көп жағдайда кесіндіде (сегментте) 

үздіксіз функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табуға келтіріледі.  

Функцияның бүкіл анықталу облысындағы мәндерінің ішіндегі ең үлкені оның 

ең үлкен мәні деп, ал ең кішісі ең кіші мәні деп аталатыны белгілі. 

Функцияның тек ең үлкен мәні, не тек ең кіші мәні болуы немесе олардың екеуі 

де болмауы мүмкін. 

Берілген функцияның белгілі бір кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндерін 

табудың төмендегідей ережесін жазамыз: 

I) Функцияның [a; b] кесіндісінде жататын кризистік нүктелерін тауып, оның 

осы нүктелердегі мәндерін есептейміз, яғни  1) )(xfy  ; 2) 0)(  xf . 

II) Функцияның [a; b] кесіндісінің ұштарындағы )(af  және )(bf  мәндерін 

есептейміз. 

III) Табылған мәндерді салыстырамыз. Олардың ең үлкені функцияның 

берілген кесіндісіндегі ең үлкені мәні, ал ең кішісі ең кіші мәні болады. 

Осы ережені пайдаланып бірнеше функцияның берілген ең үлкен және ең кіші 

мәндерін табайық. 

Мысал: 1811)( 2  xxxf  функциясының [2;5] кесіндідегі  

a) ең үлкен 

b) ең кіші мәндерін табыңыз. 

Шешуі: I) 112)1811()( 2  xxxxf ;   2x-11=0 x=5,5   кризистік нүктесі. 

5,5 [2; 5] кесіндісінің ішінде жатпайды 

II) Функцияның [2; 5] кесіндісінің ұштарындағы )2(f  және )5(f  мәндерін 

есептейміз.  

018224182112)2( 2 f ;            12185525185115)5( 2 f ; 

III) Табылған мәндерді салыстырамыз: 

0)(max
]5;2[

xf ;   12)(min
]5;2[

xf . 

Ең үлкен мәні 0, ең кіші мәні -12-ге тең.  

Жауабы: a) 0; b) -12. 

Мысал: 3593 23  xxxy  функциясының [-4; 4] кесіндідегі  

a) ең үлкен 

b) ең кіші мәндерін табыңыз. 

Шешуі: I) 963)3593( 223  xxxxxy ;   0963 2  xx  11 x ; 32 x . 

4035)1(9)1(3)1()1( 23 y  

83539333)3( 23 y  

II) Функцияның [-4; 4] кесіндісінің ұштарындағы )4(y  және )4(y  мәндерін 

есептейміз.  

4135)4(9)4(3)4()4( 23 y ;            153549434)4( 23 y ; 

III) Табылған мәндерді салыстырамыз: 

40)1()(max
]4;4[




yxy ;         41)4()(min
]4;4[




yxy . 

Ең үлкен мәні 40, ең кіші мәні -41-ге тең.  

Жауабы: a) 40; b) -41. 
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Аннотация 

 Бұл мақалада «модернизацияның» басынан аяғына дейін «Аспан асты елінде» 

жасалған барлық әрекеттер алгоритмдері дұрыс сипатталған. Кейбір даулы 

шешімдердің пікірі мен сындары және көптеген экономикалық және саяси 

жаңалықтарға толық шолу жасалды, олар Қытайдан бүкіл әлем қарастыратын 

әлемдік державалардың бірін жасады. 

Аннотация 

 В этой статье грамотно описаны все алгоритмы действий совершенные в 

«Поднебесной» от начала и до конца «модернизации». Предоставлено мнение и 

критика некоторых спорных решений и полный обзор многих экономических и 

политических новшеств которые как раз таки и сделали из Китая одну из мировых 

сверхдержав с мнением которой считается весь мир.  

Annotation 

This article competently describes all the algorithms of actions performed in the 

"Celestial Empire" from the beginning to the end of the "modernization". The opinion and 

criticism of some controversial decisions and a complete overview of many economic and 

political innovations have been provided, which have just made China one of the world's 

superpowers, with the opinion of which the whole world is considered.  

Кілтті сөздер: модернизация, реформа, индустрия 

 

Қытайдың соңғы онжылдықтағы даму қарқыны, әлемдік экономикаға 

белсенді араласуы, жаһандану үрдісіне үлес қосуы әлемдік қауымдастықтың 

қызығушылығын тудыратыны анық. XXI ғасырдың басындағы әлемдік тәртіп, 

жаһандық проблемаларды шешу қадамдары, халықаралық қауіпсіздікті орнату 

жолдары Қытай үшін аса маңызды болып есептеледі. Өйткені кейінгі халықаралық 

қарым-қатынастар жүйесі осыдан негіз алады. Қытай әлемдік саяси-экономикалық 

үрдіске белсенді араласуды көздейді [1]. Оған бүгінгі қарқынды экономикалық 

дамуы, әскери күш-қуатын арттыруы, мәдени байланыстар аясын кеңейтуі, яғни 

әлемдік держава болуға деген талпынысын жатқызуға болады. Қытай Үкіметі мұның 
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барлығы елдің ішкі мәселесі және экономикасын модернизациялауға арналған 

қадамдар екенін ескереді, осылайша халықаралық қауымдастықта, әсіресе көрші 

мемлекеттерде қалыптасқан «Қытай экспансиясы» ұғымын сейілтуді көздейді. 

«Қытай бейбіт сыртқы қатынас жүргізіп келеді, аймақтық ынтымақтастықты және 

көпполярлы әлемдік тәртіпті қолдайды, әділетті және рационалды халықаралық 

саяси- экономикалық байланыс орнатуды мақсат етеді» деп айтқанның өзінде бұл 

ұстанымдардың қаншалықты тұрақты болып қалатыны зерттеушілердің 

қызығушылығын тудырады. 

Қытайды модернизациялаудың басты міндеті – 2050 жылы әлемдік ауқымда 

орташа дамыған және XXI ғасырдың соңына қарай дамыған мемлекеттер деңгейіне 

жету еді. Ол Дэн Сяопиннің кезінде ұсынылған үш қадамдық стратегиясынан 

негізболады алады. Бұл бағытта қытай халқы нақты жетістіктерге жетіп отыр. 

«Қытай жетістігін» зерттеушілер Қытайдағы модернизацияның соңғы кезеңдеріне, 

атап айтқанда 1970-жылдың соңынан жүргізілген барлық саладағы реформаларға 

үлкен қызығушылық танытады. Өйткені дәл осы кезеңде Қытайдағы барлық 

саладағы ірі жетістіктер тарихи қысқа уақыт аралығында болып өтті. Аталған 

зерттеу жұмысы да ҚХР-дағы соңғы әлеуметтік-экономикалық жетістіктер мен соған 

сәйкес сыртқы саясатындағы айтулы өзгерістерге назар аударады. Модернизацияның 

әр кезеңінің ерекшеліктеріне сәйкес Қытай Халық Республикасының сыртқы 

саясатында транформациялаудың болғанына көз жеткіземіз. 

Теориялық сараптау барысында Қытайдың қазіргі уақыттағы жетістіктері 

ҚКП ОК 11 шақырылымы 3 пленумының енгізген өзгерістерінен кейін емес, 

алдыңғы кезеңдердегі модернизация үрдісімен тығыз байланысты және сабақтасып 

келе жатқан үрдіс екеніне көз жеткіземіз. Кез-келген нәрсені реформалау үшін оның 

объектісі болуы қажет. Атақты реформатор Дэн Сяопин өзгерістерге дайын қытай 

қоғамы мен халық шаруашылығын дамытуды қолға алды, ол көп жағдайда 

модернизацияланған әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени қоғамды жаңа 

бетбұрыстарға бағыттады. Сондықтан модернизацияны қытайдың дәстүрлі аграрлық 

қоғамнан жаңа индустриалдық қоғамға ауысуын, ақпараттық дәуір өміріне 

дайындалу кезеңінен жеке қарастыруға болмайды. Бұл «апиын соғыстарынан» кейін 

Қытайдың ашылу кезеңінен бір жарым ғасырға созылған тұтас ұзақмерзімді үрдіс.  

Қытайда150 жылдан астам жалғасып келе жатқан модернизация үрдісі  

бірнеше кезеңдерден тұрады. Осы уақыт аралығында Қытайды модернизациялаудың 

теориялық негіздерін іздеу және оны тәжірибеде іске асырудың үш үлкен кезеңі 

қамтылды. Цин династиясы жүргізген алғашқы модернизация қадамдары 1860-1911 

жылдары бірінші кезеңге жатады, Қытай  Республикасы уақытындағы 1912-1949 

жылдары қоғамның модернизациялануы – екінші кезең, үшінші кезең – 1949 жылы 

Қытайдың бірігуінен қазіргі уақытқа дейін іске асып келеді. Сонымен қоса, ҚХР 

модернизациясының үшінші алпыс жылдық кезеңі екі фазаға бөлінеді: 1949-1978 

жылдары – командалық- әкімшіліктік жоспарлы құрылыс, 1978-2014 жылдары – кең 

көлемді реформалар кезеңі. Соңғы модернизация кезеңі де бірнеше бөліктен 

тұрады[2]. 

Қытайда модернизация батыс державаларының империалистік экспансиясы 

нәтижесінде басталды. Батыстың өзінде осыдан 200 жыл бұрын болған ағылшын 

өндірістік төңкерісі, Ұлы француз революциясы, американдықтардың тәуелсіздік 

үшін күресі Еуропа мен Солтүстік Америкаға үлкен өзгерістер алып келді. Ғылым, 

мәдениет және өндіріс айтарлықтай дами бастады, индустриалдық өркениеттің 

алғышарттары білінеді, батыс мемлекеттерінің күш-қуаты артады, мәдени-
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экономикалық ықпалдың мазмұны, жер бетіндегі байлықты бөлісу жолдары және 

жалпы әлем бейнесі өзгереді. Орта ғасырларда жетекші мәдениет орталығы және 

байлықтың ошағы болған Қытай өзінің әлем алдындағы артықшылығы түсінігіне 

алданып, терең дағдарыста болды. Екі реттік «апиын соғысы» және XIX ғасырдың 

ортасындағы мемлекеттің күштеп ашылуынан кейін Қытай модернизацияға кірісті 

[3]. 

Қытайдың сыртқы әлемге ашылуымен бірге білімнің таралуы және қытай 

интеллигенциясының батыс ғылымының жетістіктерімен танысуы, жаңа әлеуметтік 

топтардың: жаңа интеллигенцияның, қытайлық буржуазияның қалыптасуымен бірге 

модернизация мәселесіне деген қызығушылық арта түсті. Осы мәселе төңірегінде 

өзіндік бастамалар, шет елдік басқыншылардың басым тұстарын игеру, Қытайда 

батыс білімдерін пайдалану, бұқараға ағарту ісін жүргізу, индустрияны  дамыту  

туралы  прогрессивтік  ойлар  пайда  болды. XIX ғасырдың соңында қытай 

реформаторларының ілімдері тек батыстың ғылыми-техникалық жетістіктерін 

қарапайым көшіріп қана қойған жоқ, экономикадағы, саяси жүйедегі, халықтық 

ағарту жұмысында, жаңа мәдениетті құруға арналған жобаларды өзіне қосты, қытай 

қоғамының барлық өмір қырларын  өзгертуге,  заманауи  өндірістік  мемлекет  

құруға   бағытталды.   Сун Ятсеннің «үш халықтық принцип» бағдарламасында 

төңкерісшіл- демократтар кең көлемді өзгерістер бағдарламасын ұсынды, бірақ ол 

модернизацияны монархияны құлатып, республиканы орнату арқылы іске асырғысы 

келді. Байқағанымыздай, білім мен идеяда алға жылжу үрдісі пайда болып, қытай 

мәдениетінің трансформациясы басталды. XX жүзжылдықта жаңа мәдени мекемелер 

пайда болды: баспаханалар, кітапханалар, музейлер. Инфрақұрылым дамып, темір 

жолдар салынды, байланыс құралдары – почта, телеграф жетілдірілді. Батысқа төтеп 

беру үшін әскери өндіріс дамыды, мемлекет қарамағындағы сауда және өндірістік 

кәсіпорындары құрылды. Кәсіпкерліктің басқа да түрлері пайда болды. Батыстың 

экономикалық ықпалында шет елдік капиталдың мөлшері жоғары болған жоқ, бірақ 

шет елдік іскер топтар ірі масштабтағы инвестицияларды елге тартты [4]. 

Цин династиясының соңғы кезеңінде патриоттық элита саяси- экономикалық 

салада терең өзгерістерді, конституцияның енгізілуін, монархияның шектелуін, 

жергілікті өзін-өзі басқарудың енгізілуін талап ете бастады. Билік еуропа 

мемлекеттеріне және АҚШ-қа бірқатар комиссиялар мен мемлекет қайраткерлерін 

конституциялық құрылыспен танысуға жіберді. Әскерде кең көлемді реформалар 

басталды, еуропалық үлгідегі әскери оқу орындары ашылды. Университеттер 

құрылды, оған мысал ретінде ең көне және белгілі ЖОО – Фудан университетін 

айтуға болады. «Теңіздің арғы жағындағы ғылымды» енгізу туралы өкім 

шығарылып, заманауи бағдарламасы жасалған мектептер ашылды. Ұлттық 

кәсіпкерлікке, өндіріс пен саудаға қолдау көрсетіліп, осы салаларда бірқатар 

жетістіктерге қол жеткізілді. Архаикалық заңдардың күші жойылды. Цин 

билеушілері бастаған жүйелік өзгерістер империяны жойылу қаупінен құтқара алған 

жоқ, дегенмен елді модернизациялау үшін алғышарттар жасалды. 

Модернизацияның екінші кезеңі Қытайда феодалдық автократия режимі 

құлап, республикалық үкімет билікке келген кезде, яғни Қытай Республикасы 

құрылған уақытқа сәйкес келеді. Модернизация білім және ғылым салаларына 

қатысты болды: императорлық емтихан алынып тасталды, жаңа үлгідегі мектептер 

пайда болды, жазудың стереотиптік дәстүрлі жүйесінен бас тартып, жаңа және 

ыңғайлы формасы қалыптасты, студенттер білім алу үшін шет елдерге жіберіле 

бастады. Техника мен қазіргі заманғы ғылым, оның ішінде астрономия, математика, 
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физика, метеорология, география, биология және инженерлік технологиялар 

дамыды. Қытайдағы танымал оқу орындары: Пекин университеті, Цинхуа 

университеті және тағы басқа институттар, ғылыми мекемелер, баспа үйлері, хабар 

тарату станциялары ашылды. Сол заманға сай музыка, жаңа әрі төңкерістік әдебиет, 

халықтық өнер, киноиндустрия салалары кең таралды. Батыстың корпоративтік 

мәдениеті және кәсіпорындарды ашу, патенттер жүйесімен қытай қоғамының 

танысуы басталады. Жаңа қаржылық институттар, сауда және өндірістік 

кәсіпорындар ашылады. Капитализмнің дамуы және әлемдік дамудың жаһандану 

үрдістеріне қосылу мемлекеттегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді 

жылдамдатты [5]. Осы орайда елдің қоғамның саяси белсенді бөлігін деңгейіндегі 

«идеялық» өмірінің жаһандық дамуға қосылуы тереңірек болды, ал қытай 

экономикасының әлемдік шаруашылыққа интеграциялануы әлдеқайда әлсіз еді.  

Сондықтан идеялық прогресс Қытайда өз уақытынан алға озып кетті. 

Модернизациялау мәселесін шешу Қытайда 20-30 жылдары қызу талқыланды. 

Көптеген идеялық институттардың ішінде ең маңыздысы марксизмнің таралуына 

ықпал еткен прогрессивтік идеялар, сонымен қатар ұлттық тәуелсіздікке қол жеткізу 

арқылы мемлекетті модернизациялауды көздеген Сун Ятсен идеяларын жаңартуға 

түрткі болған «Жаңа мәдениет қозғалысы» еді. 1933 жылы модернизация мәселелері 

бойынша ғылыми дискуссия  болып, қатысушылардың көпшілігі Қытайды 

капитализм мен социализмді үйлестіру арқылы дамытуды, ең алдымен 

экономикадағы реформалар мен өндірістік күштерді дамытуды қолдады. 1935 жылы 

қытай мәдениетінің тағдыры туралы талқылаулар болып өтті. Онда Қытай мен Батыс 

мәдениетінің арасындағы айырмашылық аграрлық және өндірістік өркениеттердің 

айырмашылығында болғандықтан, қос мәдениеттің салыстырмалы сараптамасы 

экономика саласына да қатысты болу керек деген пікірлер айтылды. 

Модернизацияны жүргізудің негізгі мәні «модернизацияның түп тамыры» ретінде  

жаратылыстану ғылымдарын дамыту, өндірістің дамуына қолдау көрсету деп 

түсіндірілді. Өйткені оған қол жеткізбей, бейбіт уақытта өмір сүріп, қажет болған 

жағдайда әскери қорғана алмайды, идеологияға ғылыми көзқараспен қарай алмайды, 

жұмыста тиімділік пен рационалдылыққа жете алмайды [6]. 

Модернизацияның үшінші кезеңінің алғашқы фазасында Қытай Халық 

Республикасы құрылған соң мемлекет тәуелсіз, дербес және қарқынды даму жолына 

түсті. ҚКП аграрлық Қытайды индустриалдық державаға айналдыру мақсатын 

қойды. Алайда, ҚХР құрылуының алғашқы жылдары халық шаруашылығы мен 

өмірін батыстық державалардың блокадасы жағдайында жүргізуге тура келді. Бірақ 

ҚХР тарихи қысқы мерзімде Совет Одағының саяси, экономикалық, кадрлық 

қолдауымен қиыншылықтардың шешімін табуға мүмкіндіктер ашылды. 

«Жаңа демократия» қысқа мерзімдік саясаты кезеңінде көп жылдық 

соғыстардан кейін халық шаруашылығын қалпына келтірген соң, Қытай үкіметі 

социализмді орнатуды басты мақсат етіп қойды. Сол үшін Мемлекеттік жоспарлау 

комиссиясы және Мемлекеттік статистикалық бюро құрылды. Советтік тәжірибе 

негізінде алғашқы бесжылдық жоспар (1953-1957 жылдары) жасалып, ауыр 

өнеркәсіпті дамыту, бұқаралық кооперация жүргізу, мемлекеттік секторды нығайту 

және жеке кәсіпкерлікті жоюға басымдық берілді. Сонымен қатар, бесжылдық 

жоспар КСРО көмегі арқылы заманауи энергетика, көмір және мұнай өндірісі, 

металлургия, химиялық өндіріс, машина жасау, автомобиль құрастыру, көліктік 

және авиациялық өндіріс салаларында 156 ірі объект салуды, социалистік 

индустриализацияның негізі болатын 694 ірі және орта кәсіпорындар ашуды көздеді. 
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Аграрлық секторға қызмет ететін тоқыма және жалпы жеңіл өнеркәсіп салаларын, 

жаңа орта және ұсақ кәсіпорындар ашу; көлік пен байланысты, дамыту; 

ауылшаруашылық және қолөнер кооперативтерін ашу; ұлттық капиталистік өндірісті 

мемлекеттің басқаруына өткізу; үйлестірілген рыноктық экономиканы нығайту; 

жұмысшылар мен қызметшілердің жалақысын көтеру, шаруалардың кірісін ұлғайту; 

аз ұлттардың дамуына қолайлы жағдай жасау; мәдениетті, білімді және ғылыми 

зерттеуді дамыту   жұмыстары   аталған   жоспардың   аясында   жүзеге   асырылды    

[7]. Ұлттық білім беру саласында Совет үкіметінің үлгісі қолданылды. Алпыс 

жоғары оқу орны мен институттарын ашу, олардың санын 208-ге жеткізу 

жоспарланды. Бесжылдық кезеңінде 543 мың жаңа студенттерді ЖОО-ға, 1 миллион 

– техникумдарға, 7,12 миллион оқушыны – орта мектепке, 53,26 млн. адамды – 

бастауыш мектептерге алу міндеті қойылды. Білікті маман-кадрларды дайындауда 

алғашқы жылдары социалистік мемлекеттер Қытай үкіметіне  көмектесті,  атап  

айтқанда  1951-1957  жж.  13600 қытайлық жұмысшы және студенттер КСРО-да 

білім алды. 

Жалпы алғанда 1958-1966 жылдары мемлекет индустриализацияда маңызды 

көрсеткіштерге келді: 531 ірі және орта кәсіпорын салынды; кеме және авиа, 

теміржол құрылысы дамыды. Жылы 10 млн. тонна мұнай өндіретін Хэйлунцзян 

провинциясында Дацин мұнай өндірісі комбинатын салу, Шаньдун 

провинциясындағы Шеньли мұнай комбинаты және Хэбэй провинциясындағы Даган 

комбинатының салынуы арқылы Қытай өз-өзін мұнаймен толық қамтамасыз етті. 

Сонымен қоса қарқынды жылдамдықпен электроника мен атом энергетикасы да 

жоғары сатыға көтерілді. Қытай ауыр және жеңіл көліктерді құрастырып, 30-дан аса 

мемлекетке тоқыма станоктарын экспортқа шығара  бастады.  Елде  автокөлік  

жолдарының  ұзындығы  2,6  есе   өсті,   7200 шақырым темір жол салынды, ОША, 

Еуропа және Африкамен теңіз жолдары орнатылды, әуе жолдарының ұзындығы 50 

пайызға ұзарды. Бейжіңде, Шанхай, Гуанчжоу және Чэндуда бірнеше әуежайлар 

салынды. 30 инстиут және университеттер ашылды [8] 

Мао Цзэдунның кезеңінде әлеуметтік салада, яғни 1949-1978 жылдар ҚХР-да 

келесідей өзгерістер болды. Халықтың жалпы саны 541,67 миллионнан 962,59 

миллион адамға дейін жетті. Туылу, өлім-жітім, табиғи өсім коэффициенті 1000 

адамға есептегенде 365%-дан 18,3%-ға, 20%-дан 6,3%-ға, 16%-дан 12%-ға төмендеді. 

Өмірдің  орташа  ұзақтығы  бұрынғы  Қытайдағы  35 жастан еркектерде – 67,9, 

әйелдерде – 69,4 жасқа жетті. Ерлер мен әйелдер арасындағы қатынас 100:107 болса, 

1982 жылы ерлер үлесі – 51,5%, әйелдер – 48,5% болды. 14 жасқа дейінгі халық 

бөлігі 1953 жылы 36,3%-дан 33,6%-ға түсті, 1982 жылы 15 пен 64 жас аралығындағы 

еңбекке қабілетті адамдар саны – 61,5 %-ға, 65 жастан жоғары зейнеткерлердің саны 

–  4,9%-ға  артты.  Егер  1949 жылы қала тұрғындары жалпы халық санының 10,6%, 

ауыл тұрғындары – 89,4% болса, 1978 жылы өнеркәсіп, құрылыс, көліктік сфера, 

сауда, қоғамдық тамақтану, мәдениет, білім беру, денсаулық және басқа да 

салалардағы қала тұрғындарының үлесі – 19%, ауыл тұрғындары – 79% болды. 

Халық шаруашылығында істейтін әйелдердің үлесі, олардың жұмыс істейтін 

салаларының түрлері де артты. Егер 1949 жылы жұмысшылар мен қызметшілер 

арасында әйелдер саны 7,5% болса, 1984 жылы рыноктық реформалардың басталуы 

тұсында жеңіл, тоқыма, тігін, электрондық өнеркәсібі, өлшеу құралдарының өндірісі, 

қоғамдық тамақтану, қызмет көрсету және денсаулық сақтау салаларындағы 

әйелдердің үлесі 50%-ға жетті. «Даньвэй» жүйесі қалыптасты, оған сәйкес 

мемлекеттік кәсіпорын жұмысшы өмірінің барлық қырларын: жұмыспен қамту, 
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тұрғын үй, тамақтану, емделу, зейнетақы, білім алу мәселелерін түгелдей 

қамтамасыз етті. Нәтижесінде реформалардың басында 100 млн. жұмысшы және 

кадрлық жұмысшылар еңбекті кепілдендіру және тұрмыс жағдайын жақсарту 

бағдарламасымен қамтылды. Бұл бағдарлама қартайғанда, сырқаттанғанда және 

еңбекке қабілетсіздігі жағдайында жұмысшылардың материалдық көмек алуға 

конституциялық құқығын білдіреді.Осы  санаттағы  тұрғындарға  1953-1978  

жылдары  жалпы  көлемі  530 миллион шаршы мерт тұрғын үй салынды. 

1982 жылы сауатты адамдардың жалпы саны 66%-ға жетті.  1949-1978 

жылдары 68,639 миллион адам орта және кәсіптік-техникалық білім алды, 29,363 

миллион адам университет бітірді. Қытайда ғылым мен техника жоғары деңгейде 

дамып, Ғылым академиясы құрылды, көптеген ғылыми- зерттеу институттары 

ашылды. Атом энергетикасы, электроника,автоматтық бақылау құрылғылары, 

компьютер, ракеталық техника, лазер, инфрақызыл сәулені қолдану сияқты жаңа 

салалар дамыды. Сондай-ақ математика, физика, химия, астрономия, география, 

геология, биология сынды іргелі ғылымдарға ерекше көңіл бөлінді. Қытайдың 

қорғаныстық-өндірістік кешені жетілді. ҚХР ендігі кезекте ядролық державаға 

айналды. Қытай космостық кеңістікті зерттеудің кешенді жүйесін жасап, 1975 жылы 

космостық аппараттарды қайтара алатын әлемдегі үшінші держава болды. 

1987 жылы ҚКП XIII съезінде Дэн Сяопиннің үш қадамдық социалистік 

модернизация стратегиясы қабылданды. Аталған стратегия 90-жылдардың басында 

ЖІӨ көлемін 1980 жылмен салыстырғанда екі есе көбейтіп, халықты жылумен, 

қажетті азық-түлікпен және киіммен қамту(вэньбао шуйпин) мәселесін қарастырды. 

Екіші этапта 2000 жылға қарай орта ауқатты қоғам(сяокан шуйпин) құру мақсатында 

ЖІӨ тағы екі есе арттыру көзделді. Үшінші этапта, яғни 2050 жылға қарай орта 

есептегі ұлттық өнім мөлшерін орташа дамыған мемлекеттер дәрежесіне жеткізіп, 

мемлекетті негізінен модернизациялау міндеті қойылды. Іс жүзінде 2000 жылы 

Қытай  қойылған жоспарды мерзімінен бұрын орындап, ЖІӨ жиырма жылда 4 есе 

емес, 6,5 есе өсті. Сонымен қоса халықтың кірісі мен халықтың орташа тұтыну 

мөлшері де 1980 жылы 227 юаньнан 2000 жылы 616 юаньға жетті. 

Көрсетілген мерзімде экономикалық өсім мен әлеуметтік-экономикалық 

басымдық беру қажеттілігі міндеттерінің сәтті орындалуына байланысты бұл 

бағдарламаға ҚКП XVI съезінде түзетулер мен толықтырулар енгізіліп, жоғары 

деңгейдегі «орта ауқатты» қоғамға жетудің жаңа мерзімі, нақтырақ айтқанда, 2021 

жылы ҚКП 100-жылдығына орай «жалпы ауқатты» қоғам, ал 2049 жылы ҚХР 100-

жылдығына орай – орташа дамыған елдер қатарына қосылу және Қытайды  мықты  

социалистік  мемлекетке  айналдыру  мақсаты  қойылды  [9]. 

Қытай даму жағынан АҚШ-қа жақындай түскен дүниежүзіндегі екінші сауда 

державасы болып табылады. Мысалы, Қытайдың сыртқы сауда көлемі 3866,76 

миллиард доллар, ал АҚШ-тың сыртқы саудасы 3882,4 миллиард доллар екен. 

Блумберг агенттігінің мәліметтеріне сәйкес, 2012 жылы Қытай тауарды экспорттау 

және импорттау көлемі бойынша әлемде бірінші орынға шығып, 124 мемлекеттің ең 

басты әріптесі болды.  

Қытай 2006 жылдан бастап америкалық қазына қорының облигацияларына және ЕО 

елдерінің құнды қағаздарында орналасқан валюталық резервтері бойынша әлемде 1-

орында тұр. 2014 жылдың соңына қарай ҚХР алтын-валюталық резервтері 3,95 

триллион АҚШ долларын құрады. Бұл туралы Қытай халық банкінің 2014 жылы 15 

сәуірде жарияланған хабарламасында айтылды. Қытай  сонымен  қоса  ірі  капитал  
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экспорттаушысына  айналды. 2006 жылы шет елдердегі Қытайдың тікелей 

инвестициясы 63,6 миллиард доллар асып түсті [10]. 

Осы уақыт аралығында халықтың тұрмыс деңгейі едәуір артты және Қытай 

«орташа ауқатты»(сяокан) қоғамын құру мақсатын ойдағыдай орындап келеді. 

Рыноктық экономика жүйесі орнықты, оның негізі – өндірістің негізгі құралдарына 

қоғамдық меншік. Қытай экономикасының сапалық және сандық көрсеткіштері өсіп 

қана қоймай, модернизацияның көлемі кеңейді де Қытайдың қоғамдық дамуының 

барлық салаларына қатысты болды. Білім беру саласында үлкен прогресс 

аңғарылады, сонымен қоса ғылым мен техника, ақпарат және мәдениет салалары 

көркейіп келеді. Мемлекеттің ландшафттық бейнесі өзгеріп, архитектура, көлік, 

байланыс жолдары жаңа сатыға көтерілді. Қытай инфрақұрылымдық даму бойынша 

кең көлемді жұмыстар атқарды. Атап айтқанда 19,7 мың шақырым жаңа темір жол, 

8951 жылдам жол магистралі салынды. 609 шақырым авто жол, соның ішінде 42 мың 

шақырым жылдам жол, 31 әуежай және 10 мыңға жуық су байланыс жолдары 

салынды [11]. 

Қорытындылай келе, Қытайдың модернизациясының әр кезеңінде 

мемлекеттің сыртқы саяси принциптерінің жаңаша бағыт алып, әрбір тарихи 

кезеңнің өзгерісіне қарай икемделіп отырғанын байқаймыз. Қытай сыртқы саяси 

принциптері өзінің тарихилық ерекшеліктеріне сай сатылы даму кезеңінен өтті. 

Қытай басшылығы қанша ауысқанымен, негізгі сыртқы саяси бағытын берік ұстану 

арқылы ең алдымен мемлекеттің ішкі мәселелерін шешуге және сыртқы 

байланыстарын тиімді пайдаланып отыруға тырысты. Атап айтқанда, 

модернизацияның алғашқы кезеңінде, индустриалдық даму жолына түскен 

державалардың күш-қуатын көрген Цин империясының билеушілері (шэньши) 

әлемге жаңаша қарап, басқа мемлекеттердің даму шарттарын зерттеумен айналыса 

бастады. Олар мемлекетті нығайтып, өзгелерден асып түсу үшін Батыстан үлгі алып, 

Қытайдың  модернизациялануына  негіз  салу  керек  деп   есептеді.    

Қытай халықаралық ынтымақтастық пен өзара пікір алмасуларға белсенді 

қатысты. Осы аралықта Қытай әлемдік қатынастар құрылысына қатысты өзінің 

бағасын, атап айтқанда «үшінші әлем», «бай солтүстік және кедей оңтүстік», 

«гегемонизм» концепцияларын халықаралық тәжірибеге енгізді. Мао Цзэдун 

дәуірінің соңында әлемдік дамуды қайта бағалау, яғни «әлемдік төңкерісті» 

«қажеттілігінен» «міндетті емес» деп түсіну, тәуелсіз сыртқы саясат жүргізудің 

маңыздылығы артты. Қытайдың қатысуынсыз қазіргі уақыттағы өзекті мәселелер 

шешімін таппайды. Қысқасы, Қытайдың постиндустриалдық немесе ақпараттық 

қоғамға өтуіне барлық алғышарттар жасалды.  
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Аңдатпа. Ақпаратты компьютерлі технологиялар (АКТ) оқу үдерісінде 

оқушының өздігінен білім алуға үйрететін, жан-жақты дамуына жағдай жасай 

отырып педагогтың мүмкіндігін күшейтетін құрал. Осындай құралдардың бірі – 

YouTube желісінде білім беруге бағытталған көптеген арналар бар. YouTube 

желісінде бір тақырыптың түрлі форматта жасалған бейнематериалдарын табуға 

болады. YouTube ресурсының қолжетімділігі оқытушының уақытын үнемдеп, 

оқушының пәнге қызығушылығын оятады, танымдық қабілетін қалыптастырады 

және шығармашылық және ұйымдастырушылық жұмыстарға баулиды. Бұл мақалада 

осы және басқа да YouTube артықшылықтарын оның ресурстарын дұрыс қолдану 

нұсқаулығы мен математика пәнін оқытуда қолданылуы арқылы баяндалады, 

талқыланады. 

Кілт сөздер: ақпаратты компьютерлі технологиялар (АКТ), математика, білім 

беру, оқыту, YouTube, бейнематериалдар. 

Аннотация. Информационные компьютерные технологии (ИКТ) являются 

средством самообразования при обучении в учебном процессе. Одним из таких 

инструментов является сеть YouTube, в котором существует множество каналов, 

ориентированных на образование. В YouTube ресурсе можно найти на одну тему 

видеоматериалы , созданные в разных форматах. Доступность ресурса YouTube 

экономит время педагога, пробуждает интерес обучающегося к предмету, формирует 

его познавательные способности и вовлекает в творческую и организационную 

работы.  В статье обсуждаются преимущества YouTube канала при обучении 

математики, руководство по правильному использованию его ресурсов в 

образовательных целях. 

Ключевые слова: информационные компьютерные технологии (ИКТ), 

математика, образование, обучение, YouTube, видеоматериалы. 

Annotation. Information computer technologies (ICT) are a means of self-education 

when teaching in the educational process. One of these tools is the YouTube network, in 

which there are many channels focused on education. In the YouTube resource, you can 

find videos on the same topic, created in different formats. The availability of the YouTube 

resource saves the teacher's time, awakens the student's interest in the subject, forms his 

cognitive abilities and involves him in creative and organizational work. The article 

discusses the advantages of the YouTube channel in teaching mathematics, a guide to the 

proper use of its resources for educational purposes. 

Keywords: information computer technologies (ICT), mathematics, education, 

training, YouTube, video materials. 
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Қазіргі таңда, әсіресе әлемдегі пандемияға байланысты ақпаратты компьютерлі 

технологиялар (АКТ) білім беруде кеңінен қолданысқа енді. Интернеттің 

қолжетімділігі білім беру жүйесінде жасалып жатқан жұмыстың жылдамдығы мен 

сапасын арттыруда. АКТ кез-келген ақпаратты әр түрлі формада – жазбаша, аудио, 

бейнежазба түрінде жеткізіп, оқыту процесін барынша тиімділеуге болады. 

Қолданыстағы АКТ ресурстарының арасында кеңінен таралған әмбебап онлайн 

қызмет – YouTube сайты білім беру мақсатында көптеген арналарды қамтиды. 

Негізінен YouTube-тегі білім беру оқушының өз бетінше ізденіп оқуға бағытталған. 

Сондықтан да, YouTube ресурсын қолдану оқушы мен мұғалім арасында оқыту 

үдерісін жеңілдетіп қана қоймай, оқушының тәуелсіз әрі жан-жақты білім алуына 

мүмкіндік жасайды. Осы және басқа да YouTube артықшылықтарын оның 

ресурстарын дұрыс қолдану нұсқаулығы мен математика пәнін оқытуда қолданылуы 

арқылы баяндалады, талқыланады [1]. 

YouTube желісі бейнематериалдар хостингінің қызметтерін ұсынады. Оның 

мүмкіндіктерінің арасында бейнежазбаларды іздеу, қосу, қарау, оларға пікір жазып 

қалдыру бар. Өзінің қарапайымдылығы мен ыңғайлылығының себебімен 

бейнежазбаларды жүктеп жариялауға арналған ең белгілі вебсайтқа айналған. 

YouTube желісі кәсіби түсірілген фильмдер мен клиптерді әуесқой бейнежазбалар 

мен видеоблогтардан бөліп жармағандықтан әмбебап ресурс болып табылады. 

Материал жүктеушілердің бір немесе бірнеше арналары болуы мүмкін, олар басқа 

арналардың бейнелерін көре алады және көрермендердің қараған санына 

байланысты төлем де ала алады [2].  

YouTube бейнелерін көрудің көптеген әдістері бар. Мысалы: 

 youtube.com сайтына өтіп, қажетті бейнематериалды іздеп, көру; 

 YouTube-тегi әлеуметтік медиа хабарламасына енгізілген бейнені көру. 

 youtube.com сайтынан басқа веб-парақшаларында, блогтарда 

орналастырылған YouTube бейнематериалын қарау. 

Білім беруде мақсатында жарияланған YouTube бейнематериалы жетерлік. 

Сабаққа және сабақтан тыс жұмыстарға тиісті түрде енгізілген порталдар оқыту мен 

оқудың тиімділігі мен сапасын арттыра алады. Р.Козьма зерттеуіне сүйенсек, көру 

мен тыңдалым дағдылары қатар қолданылса жаңа ақпарат еске жақсы сақталады [3]. 

YouTube желісінде басқа мектеп пәндердің сабақтарымен қатар математиканы 

оқытуға арналған толық бейнематериалдарды табуға болады. Сонымен қатар, 

YouTube желісінің әдістемелік көзқарасына сүйенсек, YouTube ресурстарын қолдану 

оқытушыға өтілетін сабағын шығармашылық жоспарлауға және оны балалардың 

ынтасын арттырып, жеке даму құралы ретінде қолдануына мүмкіндік береді. Бірақ 

ескеретін жайт - пайдалынатын материалдарды дұрыс таңдап, сапалы бағалап өз 

оқыту процессіне қосу үшін де оқытушы жеткілікті тәжірибелі болуы қажет. Яғни 

бейнематериалды таңдауда белгілі бір шарттарды қанағаттандыратынына көз 

жеткізген дұрыс [4]. Олар: 

- Материалдың түпнұсқа болуы; 

- Тілдік нормаға сай болуы; 

- Таза әрі анық сапалы суреттелудің болуы; 

- Материалдың ұзақтығының оңтайлы болуы, тым ұзақ бейнелер оқушыны 

жалықтыруы мүмкін. 

Солайша, білім берудегі YouTube бейнежазба авторлары оқуды қалай көңілді 

ету керектігін біледі. Көңіл көтеру кезінде мүмкіндігінше көп білуге ұмтылатын 

ғылым мен білім берудің үздік арналардың тізімі: 
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«Мектеп Online Математика» – мектеп бағдарламасын екі тілде жүргізетін 

арна. 

«Bilimland.kz» – қазақ, орыс, және ағылшын тілдерінде мектепке дейінгі және 

мектеп бағдарламасына ұсынылған медиаматериалдар қамтыған білім беру 

платформасы. Видеоларын тек өз сайтында ғана емес, YouTube-қа да салған. 

«GetAClass - просто математика» – кескіндер мен суреттер арқылы негізгі 

математикалық ережелер мен есеп шығарып түсіндіретін YouTube арнасы. Ондағы 

бейне сабақтардың ұзақтығы – 15 минутқа дейін. 

«DA VINCI» – ҰБТ-ға, НЗМ, БИЛ мектептеріне жаратылыстану бағытында 

дайындайтын орталықтың арнасы. 

«Khan Academy» – мектепке дейінгі, мектеп және мектептен кейінгі 

бағдарламаларын, түрлі халықаралық емтихандарға дайындықты коммерциялық 

емес түрде қамтамасыз ететін онлайн платформа. Khan Academy бейнесабақтарының 

барлығы YouTube арнасы арқылы жарияланған. Соңғы үш жылда Khan Academy 

платформасының қазақ тіліне аударылуы «Khan Academy Qazaq» арнасымен қолға 

алынды. 

YouTube желісінде бейнематериал салу жолын қарастырсақ. Ең алдымен, 

желіге Google есептiк жазбасы кіру үшін қажет. Мұндағы, Google есептiк жазбасы 

YouTube есептiк жазбасын қолдануды бастау үшін қажет болады. Есептік жазбаға 

кіргеннен кейін арна ашуға болады. 

 
Сурет 1. «Take it EASY online» арнасының ойнату тізімдері. 

1- суретте менің онлайн математиканы оқыту үшін ашқан жеке парақшам 

көрсетілген. Мұнда бейнелерді ойнату тізімдеріне бөліп қоюға да болады. Табуға 

ыңғайлы болу үшін жақсы әдіс. Бұл бейнелер тек жазылған оқырмандарға және 

сілтеме арқылы өткен оқырмандарға көрінеді. Оны жабық немесе жалпыға ортақ 

етуді арнаның басқарушысы өзі біледі. Мен осы арнаға барлық математикаға 

қатысты бейнелерді жинақтап, тізімдерге тақырыптар бойынша бөліп реттеп қоюды 

жөн көрдім. 

Мысалы, математика пәнінің оқытушысы осылай әр түрлі тақырыпта бейнелер 

жазып, ойнату тізімдеріне арнайы тақырып қойып бөліп қоя алады. Тақырыпқа 

келген кезде кез-келген құрылғыдан өз арнасына кіріп оқушыларға еркін көрсете 

алатын болады. 

Арна ашылған соң оқушылар үшін немесе көрермендер үшін арнайы 

тақырыптық видео түсіріліп, оны жүктеу қажеттілігі туады. Бейнені жүктеу өте 

қарапайым амалдар арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін компьютеріңізден бейнені 

тауып, жүктеу батырмасын басу керек. Бейнені жүктеу оның өлшеміне және 

https://www.youtube.com/channel/UChE2sc5N7PfdV-yN2_ctvtg
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интернетке қосылу жылдамдығына байланысты бұл бірнеше секундтан бірнеше 

минутқа дейін созылуы мүмкін [5]. 

Келесі қадам, жүктелген бейнені өңдеу жұмыстары немесе бейнені жеке талдау 

деуге болады. Яғни, жіберілген бейнені тізімнен тауып, оң жақ шетін басқанда 

төмендегідей кескінді көреміз. 

 
Сурет 2. Арнадағы бейнелердің мазмұны. 

2-суреттегідей оқытушы салған бейнесін мазмұн бөлімі арқылы неше адам 

көргенін және пікірлерді көре алады. Сонымен қатар, атауын өзгерте алады. Оны 

жүктеуге, өшіруге және арнайы сілтеме көмегімен бөлісуге де болады. 

Заманауи АКТ математиканы оқытушының креативті ойлауына қарай түрлі 

форматта оқытуға жағдай жасады. Форматына қарай түсіндіру жұмыстарын да 

бірнеше тәсілмен түсірілген бейнелер көмегімен жүзеге асыруға болады. Мысалы, 3-

суретте бейне сабақ оқытушының өзін көрсетпей, тек экран бетінде жазылған 

есептерді түсірген бір формат берілген.  

 

 
Сурет 3. Математиканы оқытудағы бейнелерді қолдану. 

Осылай компьютерлік кескін түрімен тіпті тек қазақ тілінде ғана емес басқа 

тілде түсіндіруге де болады.Себебі мұнда сөзден көрі жазу маңызды болады.  



 163  

 

 
Сурет 4. Электронды тақта көмегімен түсіндіруге болады. 

4-суретте бейнесабақ сенсорлы тақтада жазылып түсіндірілген. Мұнда, 

оқытушының өзін көрсеткен.  

Ал 5-суретте бейнесабақ презентация слайдтары негізінде дайындалған. 

Осылайша оқытушылар уақыт та, қуат та үнемдейді. Сонымен, YouTube ресурсын 

қолданудың тағы да тиімді жолы балалар үшін болмақ. Есепті енді үйреніп қызығып 

келе жатқан оқушылар үшін бұл әдіс те таптырмас құрал. Суретті салып, бояп 

оқытушы уақыт кетірмей, түрлі-түсті суреттерді жинап бейне жазба түсіру арқылы 

балаға қызықты өткізе алады. Осылайша баланың қызығушылығы арта түседі.  

 
Сурет 5. Балаларға математиканы үйрету жолдары. 

 
Сурет 6. Астана қаласындағы TEDxAstana бағдарламасынан үзінді. 

6-суретте бір оқытушының қызықты есептерді талқылап жатқанын көреміз. Ал 

бұл бейнені YouTube ресурсына сүйене отырып Астана қаласынан басқа да 

оқушылар мен оқытушылар үйде отырып немесе сыныпта бірге көріп, өз білімдерін 

дамыта түседі. YouTube платформасында осындай талқылау семинарлары мен 

жобаларды да көптеп табуға болады. 

Мұғалім түрлі қызықты бейнелерді тауып немесе түсіріп келіп, сол еңбекті бір 

күнде бірнеше сыныпқа түсіндіре алады. Сонда бір топқа бір ақпаратты түсіндіруді 
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ұмытып кетуден немесе қателесудің алдын алады. Ал оқушылар түсінбей қалған 

жағдайда оқытушыны әдейі мазаламай-ақ, сол сілтемемен кіріп түсінбеген жерін 

қайта көре алады. Егер түсініксіз болса, басқа да ресурстар көмегіне жүгініп түсіну 

мүмкіндіктері бар [6]. 

Оқытушы қосымша сабақтар өткізетін болса, YouTube Live көмегімен 

балаларға тікелей эфир де өткізіп түсінбеген сабақтарын түсіндіре алады. Соның 

көмегімен оқушылар да тікелей сұрақтарын қоя алады. Сонымен қатар, оны сақтап 

қойып, кейін қарауға болатын жақсы мүмкіндіктердің бірі.  

Көптеген мүмкіндіктерді өзінде қамтыған бұл желінің кемшілігі тек оны 

уақытынан көп пайдалану жағдайында ғана болмаса, артықшылықтарымен өзге 

платформалардан ерекшеленеді. Оқыту мен оқуда үлкен рөл ойнайтын бұл 

электронды қосымша күннен күнге жаңа мүмкіндіктер ашуда. Оларды жақсы игеріп, 

орнымен қолдану көптеген жетістіктерге жетуге жол ашады. 
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