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На сегодняшний день актуальной проблемой Казахстана 
является, предотвращение деградации почв и повышение ее 
плодородия. Для решения данной проблемы в сельском хозяйстве 
применяют минеральные и органические удобрения, пестициды 
и нитраты, что отрицательно влияет на качество почвы и 
выращиваемую продукцию. Не менее актуальной проблемой 
является чрезмерное количество углекислого газа в атмосфере. В 
Павлодарской области эти проблемы обострилась за последние 
несколько лет и поэтому поиск новых способов повышения 
плодородия почв и снижения уровня углекислого газа в атмосфере 
имеют большую теоретическую и практическую значимость [1].

Теоретической значимостью данной проектной работы 
является изучение влияния опавших листьев на плодородие почв, 
а именно скорость роста растений и возможные положительные и 
негативные результаты, и альтернативный способ снижения уровня 
углекислого газа в атмосфере. Такие факторы как не дороговизна 
и простота идеи благоприятно сказываются на экономике, что 
несомненно является практической значимостью проектной работы.

Основываясь на актуальности работы, мы поставили цель: 
изучение влияния опавших листьев на плодородие почв.

Для того, чтобы достичь цель были поставлены следующие 
задачи:

– изучить теоретические основы плодородия почв северного 
Казахстана и основные факторы, влияющие на их плодородие;

– измерить количество выделяемого углекислого газа при 
сжигании листьев;

– разработать альтернативный способ повышения плодородия 
почв;
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– создать экспериментальные условия и провести эксперимент;
– анализировать полученные данные и сделать выводы.
Научная новизна проекта состоит в том, что в работе 

предлагается использование опавших листьев в качестве 
естественного удобрения и альтернативного способа снижения 
уровня углекислого газа в атмосфере.

Общеизвестно, что благодаря листьям совершается 
естественный круговорот азота и других минеральных веществ, 
обогащающих почву и повышающих уровень ее плодородия. 
Однако каждую осень опавшие листья собирают, вывозят за город 
и сжигают их. В данном случае возникает ряд следующих проблем:

- опавшие листья, как возможный источник повышения 
плодородия почв уничтожаются впустую;

- при сжигании листьев выделяется большое количество 
углекислого газа.

Наша гипотеза заключается в том, что опавшие листья, 
внесенные в почву, разлагаясь обогатят ее должным количеством 
азота и других полезных минералов, повышая при этом уровень ее 
плодородия. 

Почва Павлодарской области ежегодно истощается за счет 
загрязнения химическими элементами (выбросы заводов), ветровой 
эрозии, потери гумусового слоя, неправильной распашки земель. 
В ходе изучения литературы мы сделали вывод, что ни фильтры, 
ни агромелиорация не приносят значимого результата и почвы 
продолжают терять свое плодородие [2]. Несомненно, нужен 
комплекс мероприятий для того, чтобы сохранить почвенный покров 
нашей области и усилия многих организаций. В данном проектемы 
предлагаем наиболее доступный способ повышения плодородия.

Для проверки гипотезы мы приготовили два вида почв 
образцовую и контрольную. В образцовую почву было добавлено 
небольшое количество опавших листьев, а контрольная почва не 
содержала каких – либо добавок. Далее в каждый вид почвы мы 
посадили по 30 зерен пшеницы сорта Омская 24. 

Таблица 1
Образцовая почва Контрольная почва

1. Прорастание 
пшеницы

Пшеница в данном виде 
почв проросла на 5-й день 
после посадки

Пшеница в данном виде почв 
проросла на 8-й день 
после посадки 

2. Изменения, 
полученные 
на 10-й день 

Проросла большая часть 
посаженных зерен, 
были ростки высотою 
в 3-4 см, а также ростки 
росли вертикально, 
не склоняясь к почве

Проросла значительно 
меньшая часть посаженных 
зерен, ростки были высотою 
в 2-3 см и росли склоняясь 
к почве 

3. Изменения, 
полученные 
на 15-й день 

Высота ростков достигла 
10-11 см, стебли стало толще 

Высота ростков 7см, однако 
некоторые из проростков 
прекратили рост и увяли

Основываясь на полученных результатах, мы сделали 
следующие выводы:

1 Добавление опавших листьев в почву в виде удобрения 
значительно ускоряет рост растений.

2 Проростки вертикально устойчивые.
3 Количество проросших зерен гораздо больше, чем в почве 

без каких-либо добавок.
В ходе своего исследования мы вышли к решению еще одной 

проблемы, которая связанна с опавшими листьями. Каждую 
осень в нашем городе горят костры из опавших листьев, дым от 
которых ложиться еще одной нагрузкой на и без того загрязненную 
атмосферу нашего региона. Часть опавших листьев мы использовали 
для определения уровня угарного газа. Для этого мы сожгли 100 г. 
листьев и специальным прибором процентный состав воздуха после 
практики. Это отражено в диаграмме 1.

Рисунок 1
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В составе воздуха углекислый газ долженсоставляет не более 

0,03 %.
Если учесть, что ежегодно сжигаются тысячи тонн опавших 

листьев то, можно предположить вредные последствия угарного 
газа на здоровье человека, а именно кожные заболевания, слабость в 
теле и т.д [3]. Кроме этого дым и выделяемые при сжигании листьев 
приводят к снижению пищевой ценности культур, а также снижению 
пищевой ценности культурснижают прозрачность воздуха, что 
может привести к повышению аварий на дорогах [4].

По результатам исследования можно сделать следующий 
вывод: применение опавших листьев как альтернативный способ 
повышения плодородия почв нашел свое подтверждение. Цель 
научного проекта достигнута. Так как сельское хозяйство нашей 
страны основывается на выращиваниипшеницы, мы предполагаем, 
что данный способ повышения плодородия почв окажет 
благоприятное воздействие на экономику страны. Плодородные 
почвы смогут давать хороший урожай зерновых, что по нашим 
предположениям приведет к снижению цен на хлебобулочные 
изделия и к возможному экспорту пшеницы.

ЛИТЕРАТУРА
1 Джанпеисов Р. Почвы Павлодарской области / Джанпеисов Р., 

Соколов А. А., Фаизов К. Ш. – Алма-Ата : Акад. наук Каз ССР. Ин-т 
почвоведения, 1960. – 266 с. : карт. 

2 Дурасов A. M. Тазабеков Т. Т. Почвы Казахстана: монография. 
– Алма-Ата : Кайнар, 1981. – 152 с.

3 Интернет ресурс https://www.agrobase.ru/rastenievodstvo/
semena-rassada-pochvyi-i-drugoe/povyishenie-plodorodiya-pochvyi;

4  И н т е р н е т  р е с у р с h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=P3g33Rw4dNE&t=63s. 

СОЗДАНИЕ ПРЕПАРАТА ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ПЛОДОВЫМИ МУШКАМИ У КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
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Drosophila melanogaster, иначе плодовая, или уксусная 
муха. Это - маленькое, около 3 мм в длину, насекомое семейства 
Drosophiliadae из отряда Diptera (Двукрылые) [1, с. 350]. Наиболее 
часто использующееся в генетических экспериментах (во 
второй половине XX века дрозофила стала одним из основных 
модельных организмов также для биологии развития). Благодаря 
своим биологическим характеристикам, дрозофила оказалась 
универсальным модельным объектом исследований среди эукариот в 
исследованиях по генетике, эмбриологии, морфологии, физиологии, 
молекулярной и клеточной биологии [2, с. 39]. В связи с тем, что 
данный отрядв основном считается синантропным. Так же является 
назойливым соседом комнатных растений в оранжереях, зимних 
садах и теплицах. Имаго дрозофил не представляет угрозы самим 
растениям, но личинки дрозофил питаются корнями комнатных 
растений, тем самым нанося непоправимый вред самому зеленому 
насаждению.

Вопрос исследования является актуальным, так как на 
данный момент большие внимание уделяется более «знаменитым» 
представителям отряда двукрылых, мошкам и мухам, но не стоит 
забывать и о том что, помимо психологического дискомфорта от 
соседства с ними, личинки дрозофилы фруктовой, поглощенные 
вместе с фруктами, вызывают кишечные миазмы [3, с. 15]. 

Целью данной работы является, создание экологический 
чистого препарата для борьбы с плодовыми мушками не наносящего 
вред комнатным растениям и почве. Присутствующие на рынке 
готовые химические препараты по борьбе с плодовыми мушками 
представлены аэрозолями, которые могут наносить вред дыхательной 
системе человека, растворимыми в воде порошками, что накапливаясь 

https://www.agrobase.ru/rastenievodstvo/semena-rassada-pochvyi-i-drugoe/povyishenie-plodorodiya-pochvyi
https://www.agrobase.ru/rastenievodstvo/semena-rassada-pochvyi-i-drugoe/povyishenie-plodorodiya-pochvyi
https://www.youtube.com/watch?v=P3g33Rw4dNE&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=P3g33Rw4dNE&t=63s
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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в почве, могут менять ее физико-химические свойства, тем самым 
нанося вред вегетативному побегу растений [4, с. 371]. 

Для достижения цели был изучен рынок пестицидов 
представленных в г.Павлодар. Имеется большое количество видов 
инсектицидов, таких как фумигатор «Раптор», аэрозоль «Чистый 
дом», «Дихлофос», «Байцидал ВП 25». Все они направлены на 
уничтожение плодовых мушек без учета влияния данных препаратов 
на растения, рядом с которыми они будут использоваться. 

В данной работе впервые предложены метод борьбы с 
плодовыми мушками, который не наносит вред самим комнатным 
растениям, на которых паразитируют личинки. 

Нами была изучена литература по систематике насекомых, 
особенности строения и биологии дрозофил. Проведен мониторинг 
предлагаемых на рынке нашего города инсектицидов. Были 
проанализированы все предлагаемые народные методы борьбы с 
плодовыми мушками. Изучена литература по влиянию предлагаемых 
народных средств на дрозофил и растения. Проведены эксперименты 
с различными составными компонентами. 

В результате работы нами были изучены различные методы 
борьбы с плодовыми мушками, выявлены основные характеристики, 
состав и влияние как на непосредственный объект и растения. В 
качестве объекта исследования были взяты 16 комнатных растений, 
зараженные дрозофилами. 

После анализа различных экологических методов по борьбе 
с плодовыми мушками, нами был разработан рецепт доступного 
и недорогого препарата. В состав которого входит вода, яблочный 
уксус и сухой экстракт чеснока. 

Экспериментальным путем был выявлен оптимальный состав 
раствора, который показал наибольшую эффективность. 

В начале эксперимента использовалась зараженная личинками 
дрозофил почва, заранее для появления большего количества 
плодовых мушек почва была фруктовой смесью. Затем данная 
почва была распределена по 16 горшкам с комнатными растениями, 
для исключения влияния рН на рост и развитие растения, нами 
было выбрано комнатное растение хлорофитум (Chlorophytum) 
–многолетний травянистый куст с зелеными или бело-зелеными 
узкими листьями, со свисающими воздушными усами с маленькими 
кустиками, в качестве объекта исследования. Так как он 
характеризуется резистентностью к изменениям кислотного 
показателя почвы. 

Нами были проанализированы различные «народные методы» 
борьбы с плодовыми мушками (таблица 1).

Таблица 1 – Перечень некоторых «народных методов» борьбы с 
дрозофилами

Метод Преимущества Недостатки
Жидкие ловушки в виде 
контейнера с приманкой 
(сладкая, вода, соки, 
компоты).

Подобные ловушки 
приманивают 
большое количество 
мушек. 

В ловушки попадаются 
только имаго. Личинки 
остаются в почве.

Липкие ловушки в 
виде клейкой ленты с 
добавлением сладкой, 
пахучей приманки.
Обработка поверхностей 
помещения с 
использованием слабого 
раствора скипидара или 
керосина.

Мушки не переносят 
подобные запахи и 
улетают. 

Действует на имаго, 
данный раствор может 
вызвать дискомфорт 
у людей и домашних 
животных, если 
использовать его в 
жилых помещениях.

Сухие листья пижмы, 
полыни, бузины, 
папоротника

Запах данных трав 
хорошо отпугивает 
насекомых и не 
вредит окружающей 
среде.

Данные растения 
являются сезонными 
и труднодоступными. 
И могут вызывать 
аллергическую реакцию.

Цитрусовые с гвоздикой Хорошо отпугивает 
насекомых.

Действует на имаго.

Экстракт чеснока Хорошо отпугивает 
насекомых.

Обладая резким 
запахом, может 
отпугнуть не только 
дрозофил, но и 
доставить дискомфорт 
людям.

Яблочный уксус Действует как на 
имаго, так и на 
личинки, которые 
находятся на корнях 
комнатных растений.

Необходимо 
строго следить за 
концентрацией раствора, 
с учетом особенностей 
комнатных растений 
и экологических 
характеристик 
по отношению к 
кислотности почвы. 
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Из перечисленных объектов нами были выбраны наиболее 

эффективные в борьбе с мушками, включая личинки насекомых, 
и наносящие наименьший вред вегетативному побегу комнатных 
растений и доступные с экономической точки зрения.

Мы решили опытным путем определить эффективность и 
оптимальную концентрацию используемых растворов. К тому 
же был использован комплексный раствор с яблочным уксусом и 
экстрактом чеснока (чеснок использовался порошковый).

Растения были накрыты прозрачным целлофановым колпаком, 
для подсчета количества мушек. В течений семи дней растения 
поливались водой, для чистоты эксперимента, велся подсчет имаго 
дрозофил. Были использованы 3 различные концентрации яблочного 
уксуса и чесночного экстракта (таблица 2).

Таблица 2 – Используемая концентрация растворов
Растения Состав используемого раствора

Хлорофитум № 1,2,3,4 20 капель раствора (уксус+100 мл 
воды)

Хлорофитум № 5,6,7,8 10 капель раствора (уксус+100 мл 
воды)

Хлорофитум № 9,10,11,12 20 капель раствора 
(уксус+чеснок+100 мл воды)

Хлорофитум № 13,14,15,16 20 капель раствора (чеснок +100 
мл воды)

Следует отметить, что наиболее эффективным оказался раствор 
№ 3. Данным раствором растения поливались 2 раза в неделю, через 
неделю был заметен результат, исчезли 50 % дрозофил. В конце 
третьей недели эксперимента 90 % дрозофил исчезли. Растения не 
пострадали, к тому же приготовленный нами раствор способствовал 
их интенсивному росту и не оказал негативного влияния на развитие 
вегетативного побега. 

Данный раствор использовался для борьбы с дрозофилами и 
у других видов комнатных растений, что привело к значительному 
снижению количества плодовых мушек. А так же раствор использовался 
для полива орхидей, что так же привело к снижению численности 
плодовых мушек, и не оказало негативного влияния на само растение. 
Полезные свойства чесночного экстракта и яблочного уксуса, оказали 
благоприятное влияние на растения в качестве подкормки.
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ШАЛҒАМ, ШАЛҚАН 
ЖӘНЕ ОНЫҢ ПАЙДАЛЫ ҚАСИЕТТЕРІ

АШУРМАТОВ Х. Х. 
4 сынып оқушысы, З. Хусанов атындағы № 110 ЖОББМ, Шымкент қ. 

Шалғам – орамжапырақтылар туысына жататын біржылдық 
немесе екіжылдық өсімдік. Шалғам жеуге жарамды, көптеген 
елдерде өсірілетін көкөніс. Латын тіліндегі «radix» сөзі «тамыр» деген 
мағынаны береді. Жеуге тамыры жарамды, және тамыр қалыңдығы  
3 см, сырты жұқа қызыл түсті болады. Шалғам ерте өсетін көкөністер 
қатарына жатады. Шалғам өте тез өсетіндіктен, оны аса үлкейтпей, 
жас кезінде жеген дұрыс. Құрамында қыша майының көптігінен өткір 
дәм береді. Жылы аймақтарда шалғамды жылына 2-3 мәрте егіп, 
өнім алуға болады. Тіпті бір бөлігін ерте көктемде жылыжайда, ал 
көктемнің екінші жартысында бақшада, үшінші рет жаздың басында 
егіп, шалғамды жеу маусымын ұзартуға болады. Жеке жанұя өзіне 
ғана пайдаланған жағдайда шалғамды көп мөлшерде егуге болмайды, 
себебі ол тез ұрықтанып, тамыр сабағы жеуге жарамсыз болып қалады. 
Шалқан – орамжапырақ тұқымдасына жататын екі жылдық шөптесін 
өсімдік туысы; көкөніс дақылы. Жеуге жарамды тамыржемісі ақ 
немесе сары түсті болады. Бірінші жылы жапырағы мен етжеңді тамыр 
жемісі жетіледі, екінші жылы гүлдейді және тұқым береді. Гүлшоғыры 
қалқанша тәрізді, түсі қызғылт сары, сарғыш. Дүние жүзінде негізінен. 

https://chel.aif.ru/society/otkuda_v_zakrytom_pomeshchenii_berutsya_moshki-drozofily
https://chel.aif.ru/society/otkuda_v_zakrytom_pomeshchenii_berutsya_moshki-drozofily
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D1%80%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D1%96%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%ABradix%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%C2%BB&action=edit&redlink=1
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Солтүстік жарты шарда тараған 350 туысы, 3 мыңдай түрі белгілі. 
Қазақстанда 78 туысқа жататын 298 түрі бар. Жапырақтары кезектесе 
орналасқан, бөбе жапырағы болмайды. Аталығы 6, аналығы – біреу. 
Наурыз – тамыз айларында гүлдейді. Жемісі – бұршаққын, кейде 
жаңғаққа ұқсас болады. Тұқымы майлы, құрамында глюкоидтар 
бар. Орамжапырақ тұқымдасының арасында тағамдық көкөністер, 
майлы өсімдіктер, дәм-татымдық. Орамжапырақ тұқымдасының 
шөл, шөлейтті жерлерде өсетін түрлерінің мал азықтық маңызы 
зор. Орамжапырақ тұқымдасына жататын өсімдіктердің арасында 
қорғауға алынып, Қазақстанның «Қызыл кітабына» енгізілген 15 түрі 
бар. Тағамға шалғамның тамыр сабағы ғана емес, жапырақтары да 
қолданылады. Құрамында бағалы дәрумендер болуына байланысты 
көптеген аймақтарда иммунитетті көтеру үшін жейді. Шалғам – бір 
жылдық өсімдік. Ол жарықсүйгіш өсімдік болып табылады. Жарық 
жақсы түспейтін, көлеңкеде орналасқан учаскеде жапырақтары қаулап 
өседі де, бірақ жеміс бермейді. Тәжірибелі бақша өсірушілердің 
айтуынша, ерте көктемде шалғам дәнін жарық мол түсетін, ашық 
жерге себу керек, ал жаз мезгілінде шалғамнан тағы бір қайтара 
өнім алуды көздер болсаңыз, тал түстегі ыстықта күн сәулесі тікелей 
түспейтін учаскелерді таңдаған дұрыс. Оның бәрі бірдей жеуге 
жарамды емес, көпшілігі улы болып келеді екен. Шалғам – әлемнің 
бар түкпіріне таралған көкөніс, тіпті халықаралық ғарыш стансасында 
өсірілген көкөністердің бірі. Ежелгі Египетте оны құлдардың асы 
санаса, ал Грекияда, керісінше, құдайға құлшылыққа жайылған 
дастарқанға қойылатын құрметті ас санаған. Шалғамның «ең атақты» 
туыстарының бірі – дайкон. Ол жапон асханасында пайдаланылатын 
көкөністердің ең негізгілері қатарынан орын алған. Жапон тілінен 
аударғанда , дайкон сөзі «үлкен тамыр» дегенді білдіреді. Жапондар 
дайконды бұрынырақта шалғамның лобо аталатын (Қытайда өседі) 
түрін будандастыру арқылы алған деседіДайконның дәмі кәдімгі 
шалғамнан басқаша, тәттірек болады. Орташа салмағы – 500 гр (кейде 
бірнеше кг), ұзындығы 60 см асады. Тағы бір ерекшелігі – дайкон ұзақ 
сақталады. Оны қыс бойы сақтауға болады [2, 95 б.].

Сонымен қатар, шалқанды косметика ретінде пайдалануға болады. 
Оның жапырақтарынан жасалған тұнба шашқа арналған тамаша 
қалпына келтіруші құрал болып табылады. Ол шашты нығайтады, 
түсуін болдырмайды және майланауын азайтады. Шалқан шырыны 
безеуге қарсы қолданылатын косметикалық бұйымдардың құрамында 
да кездеседі. Шалқан және балды қосып тәжірібе жасаған кезде:онің 
пайдалы қасиеттері, рецептер. Бронхит емдеу ғасырлар бойы, балмен 

шалқан пайдаланыпбронхит және басқа да аурулар, ұлттық препараттың 
рецепті қазір оның өзектілігі мен танымал жоғалтады және емес,осы екі 
пайдалы өнімдерді аралас, дәрумендерге бай, минералдар және басқа 
да заттар, респираторлық аурулардың күресуге көмектеседі, жүрек-
қан тамырлары және жүйке жүйелері, Асқазан-ішек жолдарының 
проблемасы, тіс ауруы, бүйрек тастар мен басқа да аурулардан. Ал 
түбір, минералдарға бай және бал өнімдері, витаминдер және денеге 
арналған басқа да пайдалы заттар, және олар тамаша қасиеттері бір-
бірін толықтырып және нығайтуға қосқан кезде. Осы екі өнімдерін 
тіркесімін ұзақ жөтел емдеу қолданылған, жұлдыру қабынуы, ересектер 
мен балалардың ларингит адам ағзасына ерекше дәмі жақсылық бар 
көкөністер, ол витаминдер көп мөлшерде бар болғандықтан,жүйке 
жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті, және каротин, қартаю 
процесі үшін жауапты, мен тырнақ күйін, Шаш және тері. Сондай-ақ, 
шалқан – көкөніс арасында көшбасшы аскорбин қышқылы мазмұны. 
С дәрумені иммундық жүйесін нығайтады және вирустар мен тұмауды 
төтеп көмектеседі ғана емес, сонымен қатар токсиндердің орган 
тазартады, қалыптасуын жақсартады және қартаю процесін баяулатады. 
Ол көкеніс көптеген минералдарда болады, Мысалы: калий, натрий, 
фосфор, күкірт, йод, мырыш, темір, репа жылы, сондай-ақ табиғи 
антибиотик және зат флюкоранин бар, рак клеткаларының пайда болуын 
және көбеюін болдырмайды. Сонымен қатар маңызды пайдасына бай 
өсімдік майлары, бұлменоны ерекше иіс береді.

Шалқандағы талшықтар токсиндердің денесін жұмсақ тазартады, 
ішектің моторикасын нығайтады. Шалқанды тұрақты пайдалану 
«жаман» холестерин деңгейін төмендетуі мүмкін. Бұл оның құрамында 
стерол құрамының болуы – қандағы оның деңгейін қалыпқа келтіру 
үшін қажетті зат. Сондықтан шалғам – атеросклероздың қолайсыз 
алдын-алу. Бұл тамыр төсекте жатқан нақты антибиотикті білдіреді. 
Ол сізге тұмауым, жұлдыру, ларингит, сондай-ақ бронх демікпесі 
және бронхит шартты оңай жеңе көмектесе аласыз. Одан жасалынған 
қаражат пациенттермен және бірлескен аурулармен ауырсынуды 
толықтай жеңілдетеді. Дәрігерлер қант диабетімен ауыратын 
адамдарға раковиналардың диеталық тағамдарын жиірек ұсынуға 
кеңес береді. Шалғам – жақсы иммуномодулятор, ол арқылы 
сілкіленген иммунитетті күшейте аласыз. Құрамындағы калий 
жүрек соғу жылдамдығын қалыпқа келтіреді және қан қысымын 
теңестіреді. Бұл өсімдік отынының көмегімен сіз ұйқысыздықтан 
құтыла аласыз. Ол сондай-ақ тыныштандыратын әсерге ие болады. 
Төмен калориялы шалғам және салмағын жоғалтады жиналады кім 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%88%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D2%B1%D1%80%D1%88%D0%B0%D2%9B%D2%9B%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%A3%D2%93%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB_%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
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мәзірден құттықтау қонақты жасайды. Бұл ыдыс тек үйді ғана емес, 
сонымен қатар қажетті дәрумендермен қамтамасыз етеді. Қарсы 
және ықтимал зиян шалғам пайдалылығықарамастан, оның шикізат 
түрінде оны ішуге ішек жолдарының ауруларының шиеленісуіне 
беруге жақсы. Сондықтан, ол асқазан және ұлтабар, гастрит, колит, 
гепатит және холецистит ретінде Ойық жара ауруы қарсы. Сақтықпен 
бұл тамырды жүйке жүйесінің кейбір ауруларында қолдану қажет. 
Сондықтан сіздің диеталарыңыздағы шалпаға қосылмас бұрын 
дәрігермен кеңесу керек. Балалар мен ересектерге арналған бал мен 
шалқан жиі пайдаланылады Фармацевтикалық дәрі-дәрмектердің 
айырмашылығы, бұл халық қорғау құралы жанама әсерлері. Құрғақ 
жөтелге күшті көмектеседі. Шалқан шырыныныңжағымды дәмі бар.
Түрлі ауыруларды емдеу үшін пайдаланылады [2, 96 б].

Шалқан және бал істіқ түсіретін қатты жөтелді қайтарады.
Сонымен қатар,осы өнімдердің үйлесімі жүйке жүйесіне 
тыныштандыратын әсер бар. Ішекті жақсартады және запор 
арылуға көмектеседі. Шалқан бал араласпасы иммундық жүйусін 
нығайтады,зиянды заттардан ағзаны тазартады. Қартаю процесін 
баяулатады және зат алмасуды жақсартады. Қара шалқан тағы: 
вирустық және суықтағанда, жүрек қан тамырлары жүйесін 
аурулары, іш жүрмеу, үйқысыздық, жөтел және бронхит, анемия, 
кезеңде авитаминоз, невроз ауруларында оны пайдалана алады.

Шалғамның мол пайдасы. Шалғам егілетін учаске күзде 
даярланады. Бұл үшін қарашірікті пайдаланғаныңыз дұрыс. Ал 
көктемде топырақты өңдеу мақсатында жас қиды пайдаланар болсаңыз, 
бұл өзіңізге зиянға шығады – болбыр, ортасы қуыс өнім аласыз.

Шалғам суыққа төзімді өсімдік болып табылады. Жаңа қылтиып 
келе жатқан кезінде, 2-3 градус суыққа ұрынса да, үсіп кетпей, 
сақталып қалады. Әйткенмен шалғам үшін ең қолайлы температура 
– 18-20 градус жылылық. Шалғам дәнін 1,5-2 см тереңдікке көмеді. 
Одан тереңірек егуге болмайды – өнім ала алмай қалуыңыз мүмкін. 
Тұқымды іріктеп алыңыз: әрқайсысының диаметрі 2,5 миллиметрден 
кем болмауы тиіс. Одан ұсақ болса, өнім сапасы төмен болады.

Тұқымды ылғал топыраққа себіңіз. Жалпы, шалғам – ылғалды 
сүйетін өсімдік. Құрғақ күндері оны екі рет – таңертең және кешкілік 
– суарған жөн. Дегенмен шектен шықпауды да ойлаңыз. Ылғал 
жетпеген жағдайда, шалғам тым ащы әрі қатты болады, ал тиісті 
мөлшерден артық суарылса – жарылып кетеді.

Топырақты тыңайту, сондай-ақ арамшөптерге, зиянкестерге 
қарсы күрес мақсатындағы жұмыстарды, негізінен, тұқым 

сеппестен бұрын жүргізуді ойластыруыңыз керек. Өйткені қылтиып 
шыққаннан кейін, шалғамды көп «мазаламауға» тиіссіз. Түрткілей 
берсеңіз, сапалы, нәрлі өнім ала алмай қалуыңыз мүмкін. Көктем 
келді дегенше, шалғамға тоятын кез келді дегейсің. Базар сөрелері 
алқызыл, жаңа піскен шалғамдарға толып, «менен тезірек салат 
жаса» деп тұрғандай. Шалғам негізінде шомырдың бір түрі болып 
табылады. Жер бетінде шалғамның үш мыңға жуық түрі бар екен. 
Және көбі улы болып келеді. Бірақ жеуге болатын түрлері де аз 
емес. Соның бірі біз тұтынып жүрген алқызыл шалғамдар [1, 78 б.].

Пайдалы қасиеттері: шалғам – көктемгі авитаминозды жеңетін 
бірден-бір көмекші. С дәруменіне бай көкөністің тұрпаты қызыл 
болған сайын, аскорбин қышқылы мол дегенді білдіреді.

Сонымен қатар, шалғамда В тобының дәрумендері, бет-жүзімізге 
қан жүгіртетін темір, жүректің жұмысын жақсартатын калий, магний де 
бар. Құрамындағы клетчатканың көмегімен зиянды холестериндердің 
көлемін азайтып, ағзаны токсиндерден тазартады. Сонымен қатар, 
шалғам ерекше зат – фитонцидтерге ие. Бұны табиғи антибиотик 
десе болады. Сол себепті осы бір ащы көкөністі жақсы көретіндер 
суық тиюдің алдын алады. 100 грамм шалғамда бар-жоғы 14 ккал 
болады. Сол себепті шалғамнан еш толмайсыз. Керісінше шалғам май 
жиналудың алдын алып, зат алмасу процесін жақсартады. Ағзадағы 
қант мөлшерін қалыпқа келтіреді. Шалғам – диетологтардың ең жақсы 
көретін көкөнісі. Айтпақшы, шалғамның жапырағы да дәруменге 
бай. Сол себепті оларды лақтыруға асықпаңыз. Жапырағын салатқа 
қосып, не болмаса қырыққабат сияқты буға пісіріп алсаңыз да болады. 
Шалғаммен емделіңіз – жаңа піскен шалғамнан жасалған кашадан 
компресс жасап, радикулитті емдеуге болады. Басыңыз ауырғанда, 
жаңа сығылған шалғам шырынымен маңдай, самай, кеңсірігіңізді 
уқалаңыз. Іш қатқан кезде, шалғам жапырағынан жасалған тұнбаны 
ішсеңіз болады: 1 үлкен қасық жапыраққа 1 стақан ыстық су 
құйып, 1 сағатқа бетін жауып қойыңыз. Тамақ ішіп болғаннан кейін  
20 минуттан соң күніне үш рет ішесіз. Ем 2-3 күнге ғана жалғасады. 
Іш қату қоймаса, дәрігерге барған жөн. Шалғамнан бет терісіне 
пайдалы маска жасауға болады. 2-3 шалғанды ұсақтап турап,  
5-6 тамшы өсімдік майымен араластырып, 1 шай қасық крахмал 
қосады. Қоспаны бетіңізге жағып, 10 минут ұстаңыз. Шалғам сатып 
аларда... Шалғамды дұрыс таңдай біліңіз.Көкөністің түсі алқызыл, 
терісі тегіс болуы қажет. Егер қара дақтар пайда болған болса, көкөніс 
бұзылайын дегені. Ал егер жұмсақ болса, бұл сортты шалғандар 
талшықты, дәмсіз болғаны. Сатып алынған шалғамды тоңазытқышта 
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сақтаңыз. Жапырағымен – 2-3 күн, жапырақсыз – 1 аптаға жуық. 
Асқазан, ішек ауруларымен ауыратын адамдардың шалғамды көп 
пайдаланудан бас тартқандары жөн. Бұл аурудың асқынуына әкелуі 
мүмкін. Аптасына бір рет жесеңіз де жеткілікті [1. 79].

Біріншіден, ол – дәрумендерге бай көкөніс. Шалғам құрамында 
А, С, К және В тобы дәрумендері бар. Әсіресе, фолий қышқылы 
(В9) мен С витамині көп. Бұл аталған дәрумендердің ағзаның түрлі 
ауруларға қорғаныс қабілетін күшейтуде ролі зор екені белгілі.

Екіншіден, шалғам құрамында калий, кальций, магний, темір, йод, 
мырыш селен, фтор, т.б. макро және микроэлементтер бары анықталған.

Шалғам құрамында ағзадағы зат алмасу процесін жақсартатын 
түрлі ферменттер бар. Жинап алғаннан кейін, дереу дастарқанға 
әкелген жағдайда, бұл заттардың белсенділігі аса жоғары болады. 
Зерттеушілердің айтуынша, шалғам құрамындағы ферменттер 
бұлшық еттердің нығаюына, тері мен шаштың әсемдігіне, семіріп 
кетпеуге көмектеседі.

Сондай-ақ шалғам құрамында табиғи антибиотиктер болып 
саналатын фитонцидтер, эфир майлары бар. Ал оның өзіндік дәмі 
құрамындағы қыша майының әсерінен болады.

Жүрекке пайдалы, асқазанға зиян? Шалғамның денсаулыққа әсеріне 
келсек, дәрігерлер, ең алдымен, оны дәрумен жетіспеушілігіненболатын 
көктемгі әлсіздікке қарсы пайдалануға кеңес береді. Сондай-ақ бұл 
көкөністің өт айдайтын, тәбет ашатын қасиеттері бар.

Шалғам құрамындағы илік заттар ағзадан зиянды холестеринді 
«ығыстырып шығарады». Өз кезегінде бұл жүрек-қан тамырлары 
ауруларының алдын алуға көмектеседі. Сондай-ақ оның 
құрамындағы калий мен магний сынды макроэлементтердің жүрек 
жұмысын жеңілдетуге ықпал ететіні белгілі. Шалғамның жапырағы 
да пайдалы. Оның тұнбасын іш қатуға қарсы қолдануға болады. 
Әдісі: ұсақталған 1 ас қасық жапырақ алыңыз. Үстінен 1 стакан 
ыстық су құйып, бетін жауып, бір сағат қойыңыз. Күніне үш рет, 
тамақтан кейін, 20 минуттан соң ішу керек. 2-3 күн қолданыңыз.
Дегенмен, қай нәрсенің де екі жағы бар. Мысалы, асқазанда, 
ішекте, бауырда созылмалы дерттері бар жандар шалғамды шектеп 
пайдаланғандары; ал дерттері асқынған кездерде, одан мүлде бас 
тартқандары жөнонымен қатар, шалғам құрамында кейде гойтроген 
аталатын түзіліс көбейіп кетеді. Ал бұл қалқанша безі қызметінде 
түрлі ауытқулары бар жандар үшін өте қауіпті көрінеді [1, 80 б.].

Ол: 6 репс, 400 грамм жер сиыры, 100 г жұмсартылған қара 
өрік. май, 1 жұмыртқа, жарты шам, ақ нанның жартысы, үстел. 

ұн, тұз және бұрыш қасық. Біз қуырылған етпен араласқан пиязды 
қуырамыз, майланған нан, май. Дәмдерді қосыңыз. Кәстрюлде 
салқындатып, аздап су құйып, шамамен 40 минут. Шелпектермен 
және Парма хамымен жасалған салат. Сіз қажет: жас қырыққабат 
500 грамм, ветчина 100 грамм, бір шалқан, лимон, зәйтүн майы, 
тұз және бұрыш 30 г дәміне қарай. Тұмшапеште 20 минут пісіріңіз, 
содан кейін тазалап, жұқа жолақтарға кесіңіз. Қырыққабат ұсақтап 
турап, тұз қосып, 10 минут қайнатыңыз. Көкөністерді және Парма 
ветчина жұқа тілімдерін араластырыңыз, лимон шырынын майын 
құйыңыз Бақша өсімдігі ретінде шалғам ұзақ уақыт бойы өсірілді. 
Тарихшылардың айтуынша, алты мың жыл бұрын Жерорта теңізі, 
Шығыс және Оңтүстік Азияда өсірілді. Ол өсіп келе жатқан және 
жоғары кірістілікте қарапайым болу үшін үлкен танымалдылыққа 
ие болды. Өсімдік химиялық құрамы: салмақты жоғалту формуласы 
қарапайым – органға енгеннен гөрі көп калорияларды жағу [3, 58 б.]. 

Бірақ бұл іс жүзінде қалай қол жеткізуге болады? Күрделі және 
жиі қауіпті диеталардан қоректену өте қауіпті. Спорт залында көп 
ақша жұмсау және уақытты жұмсау – әркімнің мүмкіндігі жоқ. 

Ғылыми ізденісімді қорыта келе жүйке жүйесін жақсартатын, 
витаминге мол шалғам және шалқан өсімдігін бау-бақшаңізда 
осіріңіз деймін. Бау-бақша учаскелері өздерінің мақсаттары үшін 
көкөніс дақылдары, өсімдік-құлпынай, көкөніс-картоп немесе көкөніс 
дақылдарын өсіретін бақша алаңшалары болуы мүмкін. Шалғамнан 
үй жағдайында тағам,салат дайындасаболады.Ең маңызды мәселе 
оны дұрыс сақтай білуде. Бұл үшін сатып алынған немесе бақшаңызда 
жетістірген шалғамдарды іріктеп алып тоңатқышқа немесе салқын жерде 
сақтаған жөн деп кеңес берер едім.Табиғат бүкіл тіршілік атаулының 
алтын ұясы, өсіп өнер мекені. Табиғаттың басты байлығы «жер». 
Адамдар, жануарлар мен өсімдіктер өз қорегін осы жерден алады.

Бүгінгі таңда адамзат алдында тұрған аса күрделі экологиялық 
проблема – биосфера тіршілігін тұрақты сақтау, табиғат 
ресурыстарын тиімді пайдалану және қорғау. Адамзат баласының ой 
– өрісі, білімі мен дүниетанымы бұрын – соңды болмаған деңгейге 
жетті. Бірақта, табиғат деген ұғым кенжелеп қалып отыр. Оның 
бірде-бір себебі, жас өспірімдердің, көпшіліктің экологиялық білімі 
мен тәрбиесі, мәдениеті мен дүние танымын дамытатын тәрбиелік 
іс-шаралардың талапқа сай жүргізілмеуінде.

Бүкіл жер бетіндегі адамзатты қатты ойландыратын және кезек 
күттірмейтін мәселелердің бірі – табиғи ортаны қорғау, табиғатты 
тиімді пайдалану керек. 
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САТЫЛЫМДАҒЫ СУДЫҢ САПАСЫН ХИМИЯЛЫҚ 
ТҰРҒЫДАН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТҮРДЕ ЗЕРТТЕУ

БУРАМБАЕВА Н. Б. 
а.-ш.ғ.к., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 

КАРЫПБЕК Д. 
9 сынып оқушысы, № 26 Мектеп-гимназиясы, Екібастұз қ. 

Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) соңғы 
деректеріне сүйенсек, халықтың 80% ауруларының себебі – сапасыз 
ауыз судың қолдануы болып табылады. Жыл сайын сапалы ауыз 
суы азайып бара жатыр. Бұл біздің заманымыздың бүкіләлемдік 
мәселесі. Халық денсаулығына елеулі қауіп судың химиялық 
құрамы болып саналады. Судың химиялық қасиеттері көптеген 
индикаторларға (көрсеткіштерге) тәуелді болады және судың 
құрамын өзгерту арқылы түрлі заттар (әмбебап еріткіш) еруі мүмкін.

Судағы заттардың ерігіштігі, ең алдымен, судағы электр 
зарядтардың бір-біріне айырмашылығы жақсы түсетініне байланысты. 
Су қызған кезде ерігіштігі артады. Еріткіш ретінде су ерігіштігін 
өзгертпейді, яғни, су қатысуымен жүретін өмірлік процестер үшін 
маңызды болып табылатын инертті еріткіш болып табылады. Барлық 
қажетті қоректік заттар тұрақты түрде су арқылы беріледі.

Қазіргі таңда біз сауда желісіндеде, әрбір дүкенде, «Tassay», 
«Bonaqua», «Asu», «Хрустальная», «Aqueena», «Сарыағаш», «Алтын 
құдық» және т.б. cу өнімдерін таба аламыз. 

Адам денесі 86 % судан тұрады. Сусыз адам 2-3 күннен артық 
өмір сүре алмайды. Ылғалдылық деңгейін қалпына келтіру үшін дене 
салмағынан тәуліктік судың 3%-на, яғни тәулігіне кемінде 2-3 литр 
алуға болады. Егер ағзадағы судың мөлшері тек 2 %-ға азайса, онда 
адам 8 % - денсаулығының ауыр мәселелерін күтуі мүмкін, ал 12 % 
- жүрек тоқтайды. Қарттар денесінде 50 % дейін су бар. Қартаюдың 
мәні – дегидратация (ағзаның дегидратациясы), ағзаның жасушалары 

сумен бірге өмір сүріп, бірге «өмірден кетеді» [1, 5 б.]. 
Судың қолданылуына қарай бөлінетін жіктелуі: 
1 Ауыз су;
2 Шөлмекте дайындалған ауыз су (бөтелкеленген);
3 Табиғи су - жер үстi сулары, жер бетiндегi су объектiлерiнде 

(өзендер, көлдер, тоғандар, ағындар, батпақтар, атмосфералық 
жауын-шашын) тұрақты немесе уақытша орналасқан су;жер асты 
сулары (бұлақтар, ұңғылар); дренажды сулар;

4 Өңдеу сулар: тазартылған су (дистилденген су);
5 Ағынды сулар.
Қазіргі таңда ауыз суларының сапасының бес негізгі шартты 

көрсеткіштері бар:
1 Органолептикалық көрсеткіштер (иіс, дәм, түс, ластану).
2 Токсикологиялық көрсеткіштер (алюминий, қорғасын, 

мышьяк, фенолдар, пестицидтер).
3 Судың органолептикалық қасиеттеріне әсер ететін химиялық 

көрсеткіштер (рН, жалпы қаттылық, мұнай өнімдері, темір, 
марганец, нитраттар, кальций, магний, перманганат тотығу қабілеті, 
сульфидтер).

4 Суды тазарту кезінде пайда болатын химиялық заттар (хлор 
қалдықтары, хлороформ, күміс).

5 Микробиологиялық көрсеткіштер (термотолеранттық 
колиформалар немесе E. coli) [1, 6 б.]. 

Судың иісі құрамында еріген газдарға, органикалық заттарға 
байланысты. Иісі бағалы шкала бойынша өлшенеді. Иіс сезімталдығы 
3-5 баллды құрайтын су ішуге жарамайды!

Судың дәмі ерітілген бейорганикалық және органикалық 
заттардан пайда болады. Судың балғындығы ерітілген оттегі 
арқылы беріледі. Дәмі бағалы шкала бойынша өлшенеді. Сапалы 
су 2 баллдан артық дәмге ие болмауы керек.

Су түсі (немесе түстілігі) қамтылған қоспалардың (темір ірі 
сомалар, гуминді заттар), тоғандар мен басқа да жер үстiндегі 
заттарға байланысты. Таза су түссіз, бірақ кейде ашық көкшіл 
немесе зәйтүндік түсті. Түрлі органикалық заттардың мөлшері 
артады, су сары-қоңыр түсті болады.

Минералдануы (тығыз құрғақ қалдық) – (мг/л өлшенетін) еріген 
тұздардың мөлшері. Адам денсаулығына ең пайдалы болып табылады 
судың минералдану дәрежесі – 200-400 мг/л. Жер асты сулары жер 
бетіндегі судан жоғары минералдау дәрежесіне ие. Тұздылығы 
жоғары болған кезде су тұзды немесе ащы дәмге ие. Биологиялық 
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факторлар су сапасын анықтауда маңызды рөл атқарады. Өйткені, 
микроағзалардың болуы ондағы жиі адам қауіп төндіретін әр түрлі 
жұқпалы аурулар тудырады. Мұндай тырысқақ, іш сүзегі және 
дизентерия сияқты аурулар болып табылады [2, 118 б.].

Су сапасының маңызды көрсеткіштерінің бірі – рH. Адам 
үшін бейтарап орта пайдалы. рН деңгейін білу өте маңызды, 
себебі ол өзгерген кезде судың иісі, дәмі, ерекше түсі болады. рН 
немесе ортаны белсенді реакциясы бейтарап нейтралдық (pH=7), 
қышқыл (pH<7), сілтілі (pH>7) реакциясын анықтайтын сутегі 
иондарының сандық құрамын көрсетеді.Тотығу қабілеті судағы 
еріген органикалық заттардың болуын анықтайды және ластану 
индикаторы болып табылады. Таза судың тотығу көрсеткіші – 2-3 
мг/л [3, 198-201 б.]. 

Ауылдың табиғи бассейндерінде су ешқашан химиялық таза 
қосылыстар түрінде табылмайды. 1-кестеде ауыз судың құрамына 
байланысты жиі кездесетін аурулар көрсетілген. Бірақ химиялық 
элементтердің зияндылығы туралы мәселені қалыптастыру 
салыстырмалы болып табылады. Барлық нәрсенің концентрация 
мөлшері әсер екендігі белгілі. Ең аз мөлшерде пайдалы нәрсе 
көп мөлшерде ең күшті улану болуы мүмкін. Су құрамындағы 
су заттар шекті-рауалы концентрацияға (ШРК) байланысты ауыз 
судың «негізі иондары» - кальций катиондары (ШРК-200 мг/л) және 
магний (ШРК -100 мг/л) [4,15 б.].

Кесте 1 – Химиялық элементтердің әсерінен туындайтын аурулар 
№ Ауру Фактор
1. Анемия Мышьяк, бор, фтор, мыс
2. Бронхиалды астма Фтор
3. Асқазандағыауырсыну сынап
4. Жүректіңаурулары Бор, цинк, мыс, қорғасын, сынап
5. Экзема, дерматоз Мышьяк, хлор, фтор, кобальт, никель
6. Таз Бор, сынап
7. Бауыр циррозы Хлор, магний
8. Асқазанның ас қорытпау Фтор, кремний, мыс
9. Қатерлі ісіктер Мышьяк, хлор
10. Скелеттік флюороз Фтор
11. Межгемоглобинемия Нитраттар, нитриттер, хлораттар

Судың сапасын химиялық талдау әдістерімен анықтау.
Сутегі индексі (рН). рH-индикаторы – бұл түсті өзгертетін 

көрсеткіш, адамдарға сілтімен және қашан бейтарап ортаны қышқылдың 
қай жерде екенін айтады. рH суының деңгейін үй жағдайында анықтау 
үшін қызылша шырынынан жасалған лакмус қағазы көмектеседі.

Үйде рH-индикаторы өндірісі. Көрсеткішті үйде жасау үшін, 
қажетті зат, қызылша. Шамамен 30 минут суға пісіру. Сонымен 
қатар, сұйықтықты ұсақ електен өткізіу, қызылшаны тастауға 
болады. Қайнатылған қызылша суы болу керек. Әрі қарай, қағаз 
жолақтарын кесу. Оларды қызылша шырынына малып және сығып, 
құрғатамыз. Лакмус қағаздары дайын! Осылайша өндірілген рH-
индикаторлары зерттеу мақсаттарында қолданылады.

Үй жағдайында жасалынған рН-индикаторының ауқымы (шкала). 
Қызыл – қышқыл; көк – сілтілі; күлгін - бейтарап орта.
Судың кермектігін анықтау.
10 мл зерттеуге арналған суға 1 мл сабын ерітіндісін қосу. 
*Егер көбік пайда болмаса, қосымша бірнеше мл сабын 

ерітіндісін қосу.
Тұрақты көбік пайда болғанға дейін (кем дегенде көбік  

30 секунд сақталуы керек). 10 мл сумен тұрақты көбік түзу үшін 
қажетті сабын ерітіндісінің көлемін жазып алу. Ыдысты шаю,  
1-3 рет тәжірибені қайталау.

Кесте 2 – Судың сапасына салыстырмалы химиялық талдау

Үлгі
№ Түсі Мөлдір-

лігі И
іс

і

Д
әм

і рН

С
l-

SO
42-

C
O

32-

Pb
2+

Fe
3+

C
u2+

Зертх. Үй 
жағ.

Екібастұз қ. Түссіз Мөлдір 0 0 6,5-6,0 6,5-6,0 + + + - + -

Павлодар қ. Түссіз Мөлдір 0 0 5-6 5-6 + + + - + -

Қарағанды қ. Түссіз 
(ақшыл)

Мөлдір 
емес 3 3 6,5-7,5 6,5-7,5 + + + - + -

Ақкөл 
ауылы Түссіз Мөлдір 0 2 6,5 6,5 - + + - + -

Төртүй 
ауылы № 1 
құдық

Түссіз Мөлдір 0 0 7,0 7,0 - - + - - -

Төртүй 
ауылы № 2 
құдық

Сарғыш Лас 2 5 6,5-7,5 6,5-7,5 - - + - - -

«Tassay» суы Түссіз Мөлдір 0 0 6-8 6-8 + + - - - -

Ескерту: (+) – иондары бар;(-) – иондары жоқ.
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- Нәтижесінде № 3 үлгісі: судың ақшыл түсі бар. Мөлдір емес 

- тұнық. Су нашар көпіреді (көбігі тұрақты емес). Нормадан асып 
тұрған көрсеткіштер: CO3

2-, Сl-, Fe3+

- № 6 үлгісі нашар көрсеткіштерді көрсетті: түстің сәйкестігі 
жоқ – сарғыш, мөлдір емес – тұнық, жағымсыз иіс сезіледі –  
2 балл, дәмін тестілмедім, рН көрсеткіші - , нормадан асып тұрған 
көрсеткіштер: SO4

2, CO3
2-, Fe3+

Қалған үлгілер нормалармен сәйкес келді [5, 22-23 б.]. 
Біздің жасаған тәжірбиелеріміз бойынша:
- сауалнаманың нәтижесі бойынша 50 адамнан 40 % кранға 

қосылған фильтр арқылы өтілген сүзгілінген суды пайдаланады.
- Қарағанды қаласының тұрғындарымен әлеуметтік 

сауалнама жүргізу барысында, су сапасы туралы, бағалары 
- қанағаттанарлықсыз, суды зерттеу барысында әлеуметтік 
сауалнамадан алынған деректермен расталады. Тұрғындар негізінен 
фильтр арқылы өткізілген ауыз суды немесе тапсырыс арқылы 
(бөтелкеленген) алынған суды пайдаланады. 

- Ақкөл ауылының тұрғындары судың сапасына қанағаттанған, 
бірақ бұл судың қасиеті ауыз су қажеттілігін қанағаттандырмайды. 
Су үлгілерін алу кезінде көпіршіктердің саны көп емес (O2), судың 
оттегімен қанықтығын төмен көрсетті.

- Төртүй тұрғындары: мысал, № 1 құдық суының сапасына 
қанағаттанған - жақсы нәтижелер көрсетті, бірақ № 2 құдық нашар 
нәтижелер көрсетті. Алайда екі құдықтың қашықтығы кем дегенде 
100 м астам болмайды, көрсеткіштері әр түрлі.

- судың органолептикалық қасиеттеріне әсер ететін маңызды 
рөл атқаратын рН көрсеткішін 2 жағдайда (зертхана және үй) 
зерттеген кезде бір жақты нәтижелер көрсетті [6, 34 б ]. Бұл мәлімет 
адамдар үшін практикалық құндылық болып табылады. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 

В НЕСВОЙСТВЕННОЙ СРЕДЕ

ГУРИН В. 
ученик 9 класса, СОШ с ГК Щербактинского р-на,  

Щербактинский р-н, Павлодарская обл. 

На сегодняшний день велика потребность человека в общении 
с природой. В связи с этим выращивание экзотических растений в 
несвойственной средестало актуальной и важной частью современности. 
Экзотические декоративнолистные растения оказывают положительное 
воздействие не только на настроение человека, но и на его здоровье – 
как физическое, так ипсихическое. [1, c. 21] 

Выращивание экзотических растений в несвойственной среде на 
протяжении столетий волнует учёных. Из -за их приспособительные 
особенности к своей среде обитания, не все могут увидеть тропическое 
растение в несвойственных условиях. Дерево авокадо переводится 
как «аллигаторова груша», что связано с особым сходством плодов 
обеих растений. Вполне возможно, что раньше их объединял один 
предок. Следовательно, у этих растений могут быть схожие условия 
произрастания. Но через отдельные экологические или климатические 
изменения в регионах, где распространились растения, они были 
вынуждены эволюционировать и приобрести новые свойства.

В далёком прошлом, плоды авокадо считались чем-то 
особенным и ценным, что и привлекло внимание к этому объекту.

Выращивание авокадо в комнатных условиях – это дело 
кропотливое и трудоёмкое, осложняется оно тем, что растение 
тропическое. [2, c. 102] При выращивании этого растения в 
домашних условиях возникают проблемы с выбором освещённости, 
частотой полива, качеством воды, почвы, частотой орошения, 
рыхления, питания растения микроэлементами и другие.

Авокадо, или Персея американская (лат. Persea americana) 
– видвечнозелёных плодовых растений из рода Персея 
семействаЛавровые (Lauraceae). Родиной авокадо является 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Центральная Америка и Мексика. Типовой вид рода; важная 
плодовая культура. Плоды растения также имеют название 
авокадо; их мякоть богата витаминами и важными минеральными 
веществами. Английское общеупотребительное название 
растения и плодов – alligator pear (аллигаторова груша). Авокадо 
– быстрорастущее дерево, достигающее в высоту 18 м. Ствол 
обычно прямой, сильно ветвится. Ветви очень хрупкие, покрыты 
гладкой толстой корой. Листья достаточно крупные, жесткие, 
темно-зеленые, эллиптические, длиной до 35 см. Опадают 
круглый год. Цветки невзрачные, мелкие, зеленоватые, обоеполые, 
собраны в компактные метелки, находятся в пазухах листьев. Плод 
грушевидный, овальный или шаровидный, длиной 5-20 см, весит 
0,05-1,8 кг. Кожица плода жёсткая, у незрелых плодов – тёмно-
зелёная, через некоторое время после созревания чернеет. Мякоть 
зрелого плода зелёного или жёлто-зелёного цвета, маслянистая, 
содержит много жира. В центре плода находится крупное семя. 
Листья и косточка авокадо содержат вредные вещества, опасные 
как для животных, так и для человека; эти вещества могут вызвать 
сложности с пищеварительной системой и аллергическую реакцию.

Плоды авокадо содержат множество аминокислот: олеиновую, 
стеариновую, пальмитиновую, линолевую, кроме того, азот, фосфор, 
кальций, каротин, железо, никотиновую кислоту, рибофлавин, 
тиамин и аскорбиновую кислоту [3, c. 3]. Большую ценность 
имеет масло авокадо, это природная кладовая биологических 
активных веществ. В состав масла авокадо входят углеводы, белки, 
насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, витамины А, В1, 
В2, В3 (РР), D, Е, фосфатиды, эфирные масла, лецитин, минералы 
и аминокислоты. Масло авокадо содержит в три раза больше 
витамина F (комплекс насыщенных жирных кислот), чем рыбий жир. 
Насыщенные кислоты участвуют в развитии и построении клеток 
организма, нормализуют кровообращение, регулируют жировой 
обмен, выводят из организма тяжелые металлы, радионуклиды, 
токсины. Масло авокадо содержит в себе в пять раз больше витамина 
Е, чем оливковое масло. Витамин Е называют витамином молодости, 
он нормализует жировой обмен, укрепляет стенки кровеносных 
сосудов, предупреждает развитие атеросклероза, предотвращает 
образование тромбов, кроме того замедляет процесс старения клеток 
организма и защищает организм от вредного воздействия свободных 
радикалов, а это значит, что предупреждает развитиеонкологических 
заболеваний. Витамины В1, В2, В3, содержащиеся в масле авокадо 

улучшают состав крови, благоприятно влияют на нервную систему 
организма. Применение масла авокадо способствует улучшению 
психоэмоционального состояния, поднятию настроения, помогает 
восстановить работоспособность и энергетический тонус. [4, c. 12] 
Важнейшие макро- и микроэлементы, которые так необходимы 
для хорошего функционирования организма содержит в себе масло 
авокадо (кальций, калий, бор, натрий, фосфор, марганец, железо, йод, 
медь, кобальт, цинк, кремний, ванадий, молибден, барий, алюминий, 
титан, олово, никель, стронций, серебро). Поскольку масло авокадо 
содержит в себе уникальный состав полезных веществ ему находят 
широкое применение в профилактике и лечении ряда заболеваний.

Культивирование, агротехника и способы размножения. 
Согласно археологическим данным, авокадо культивировалось уже 
в третьем тысячелетии до нашей эры. Ацтеки называли его ауакатль 
(«лесное масло»). В 1553 году авокадо (в форме «агуакате») впервые 
упоминается в литературе – в книге «Хроника Перу» Педро Сьесы 
де Леона [5, c. 4].

Авокадо выращивают во многих тропических и субтропических 
районах (США, Бразилия, Африка, Израиль). Урожай: 150-200 кг 
плодов с дерева. Существует свыше 400 сортов авокадо. В Европе 
авокадо можно купить в течение всего года.

Для деревьев подходит влажный тропический климат, но также 
их выращивают в регионах со средиземноморским климатом. Авокадо 
культивируется во всем мире, плоды снимают с веток еще твердыми, 
затем их экспортируют в другие страны. Этот вид деревьев трудно 
размножать путем опыления, поэтому их культивируют семенами. 
Деревья начинают давать первые плоды через 4-6 лет. Процесс их 
выращивания сложный, так как растение очень восприимчиво к 
вирусным и бактериальным заболеваниям. Все деревья нуждаются 
в защите от сильных ветров, которые могут сломать их ветви. То 
же самое касается и низких температур. Лучше всего они растут на 
солнце, на участках, где всегда есть солнечный свет. Они нуждаются 
в хорошем дренаже, идеально подходит рыхлая почва. Полив должен 
быть регулярным, хотя бы 1 раз в неделю [6].

Способы размножения авокадо разнообразны и дают различные 
результаты по срокам прорастания. Косточки незрелых плодов 
авокадо не прорастают. Зрелым считается плод, чья мякоть при 
нажатии слегка проминается. Закрытый способ предполагает 
высаживание косточки непосредственно в почву. Открытый способ 
предполагает проращивание косточки в воде.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1553_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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Знаний о том, как посадить авокадо из косточки, не всегда 

достаточно для того, чтобы деревце в этом случае начало цвести, а уж 
тем более плодоносить. И, несмотря на то, что растение способно к 
самоопылению, добиться результатов можно лишь при перекрестном 
опылении. Даже не все цветки авокадо, растущего в дикой природе, 
дают плоды. Так, на двадцатиметровом дереве при обильном цветении 
образуется 150-200 плодов, не больше. В домашних условиях можно 
провести искусственное перекрестное опыление многочисленных 
цветков авокадо с помощью мягкой кисточки. Начинать нужно, как 
только они распустятся, а пыльца созреет.

Изучив известные способы проращивания авокадо, было 
принято решение провести несколько экспериментов выращивания 
авокадо в смешанных условиях. Суть экспериментов заключалась 
в проращивании двух косточек авокадодвумя разными способами 
для того, чтобы определить, какой из них является наиболее 
приемлемым в нашихусловиях.

Для экспериментов были выбраны плоды достаточно 
вызревшие, предварительно встряхивалиих, для того,чтобы 
определить, что косточки в них спелые. В спелых плодах косточки 
должны немного стучать или глухо греметь, что свидетельствует 
о их готовности к прорастанию.

Первую косточку, решили проращивать способом «непосредственно 
в грунт». Для этого предварительно смешали цветочный грунт с 
крупнозернистым песком и керамзитом, для улучшения аэрации 
почвы (создание условий для взаимодействия воздуха и влаги). В 
приготовленную смесь поместили на 2\3 косточку тупым концом вниз.

Вторую косточку, было решено проращивать способом «помещение 
в водную среду». Семя расположили в небольшойпластиковый 
контейнер с погружением в воду на половину объёма. Поскольку вода 
имеет свойство быстро испаряться, при таком способе проращивания 
важно регулярно её подливать, поддерживая на одном и том же уровне.

Косточки были размещены в классном кабинете, где постоянно 
поддерживается оптимальная температура 20-22 градусов Цельсия, 
в месте, где отсутствовал прямой солнечный свет, но достаточно 
освещённом.

Фенологические наблюдения по эксперименту с семенем «во 
влажной среде»: 

На 147 день у косточки появился корешок, семя было высажено 
в подготовленный пластиковый горшок. Посадка была произведена 
в полисадную почву, с углублением семени на 2/3 части. На  

250 день появилися два ростка, на 265 день на ростках наблюдались 
почки, на 285 дне у более развитого стебля зафиксированы окрепшие 
три листа при высоте 12 сантиметров, на 295 дне - 9 листьев при 
высоте растения 25 сантиметров. Листья на стебле с сетчатым 
жилкованием, располагаются поочерёдно. Лист простой, ланцетной 
формы, цельнокрайний. Верхушка листовой пластинки заострённая. 
Основание листа оттянутое.

Проращивание способом «непосредственно в грунт» 
оказалось не удачным, несмотря на созданные условия, не дало 
положительного результата. На 61 день наблюдалось полное 
почернение семени и уменьшение его в размере. На 85 день заметное 
уменьшение в размере. При извлечении остатков семени из почвы, 
обнаружено подгнивание. При разделении семядолей обнаружено, 
что зародыш не развивался, из чего был сделан вывод, что он зачах. 
Пытаясь «реанимировать» семя, было решено поместить его во 
влажные ватные диски, в надежде, что он всё-таки сможет прорасти 
и окрепнуть. Но и эти меры не дали результата.

Результаты эксперимента показали, что наилучшее прорастание 
зафиксировано при проращивании способом «во влажной среде». 

В ходе эксперимента было запланировано перемещение 
растения в разные по освещённости места. Для определения 
оптимально- благоприятного места велись наблюдения за 
состоянием растения. Деревце достаточно активно реагирует 
на избыток и нехватку освещения. При нехватки света листья 
опускаются вниз и бледнеют, при избытке света становятся мягкими 
и слегка увядшими. При нормальной оптимальной освещённости 
листья у растения приподняты и растение выглядит достаточно ярко 
и «бодро». Следует отметить, что в ходе эксперимента выявлено, 
что растение авокадо достаточно благоприятно себя чувствовало 
при расположение его среди комнатных растений с активной 
повышенной транспирацией, а не в одиночку.

Наблюдение проводилось так же и по отзывчивости на полив 
и акклиматизацию к местным условиям с пониженной влажностью.

Рассчитывая ход данного эксперимента, растение было высажено 
в горшок с многочисленными отверстиями в днище. Установлено в 
поддон, поскольку растение необходимо часто и обильно поливать. На 
этапе пересадки в почву необходимо было определиться с дальнейшим 
режимом поливки. В весенне-летний период полив производили по 
мере высыхания почвы в интервале 1-2 дня. Иногда избыток воды 
наблюдался в поддоне. В таких случаях перерыв делали в три дня. Не 
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допускалось переувлажнение почвы. При необходимости производили 
рыхление почвы и опрыскивание водой. В осенне-зимний период 
полив производили так же по мере подсыхания почвы с перерывом 
2-3 дня. Опрыскивание водой производили особенно регулярно в 
отопительный сезон. В ходе экспериментов выявлено, что растение 
необходимо обильно поливать в весенне-летний период с перерывом 
в два дня. Иногда при очень высокой температуре полив необходимо 
производить ежедневно. Зимой и осенью полив необходимо сократить 
с перерывом в 2-3 дня, по мере подсыхания почвы. Опрыскивание 
водой благоприятно при повышении температуры и в отопительный 
сезон. Листья желательно протирать от пыли влажными ватными 
дисками, для улучшения процесса транспирации и дыхания.

Наилучшее прорастание семени авокадо установлено при 
проращивании способом «во влажной среде».

Растение авокадо достаточно благоприятно себя чувствует 
находясь в окружении комнатных растений с активной повышенной 
транспирацией, а не в одиночку.

Изучив литературу по выращиванию авокадо в несвойственной 
среде,выявлено, что кроме описанных способов по проращиванию 
авокадо эффективнее размножить авокадо можно вегетативным 
способом, то есть отсечением и укоренением черенка плодоносящего 
растения или с помощью прививки. Плодоношение авокадо 
возможно при перекрёстном опылении.

ЛИТЕРАТУРА
1 Воронцов В. В. Комнатные растения. Новое руководство по 

уходу. – М. : ЗАО «Фитон+», 2004. – 233 с.
2 Власова Н. Экзотические цветы в нашем доме. – СПб. : ООО 

«Лит Рос», 2012.
3 Иллюстрированная энциклопедия комнатных растений.  

–М. : «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. – 55 с. 
4 Калюжный С. Н.Экзотические фрукты и растения: 

выращивание дома круглый год. – М. : Феникс, 2014. – 123 с.
5 Мельников И. «Все разновидности комнатных растений от 

А до Я» - СПб. : ООО «Лит Рос», 2012. – 115 с.
6 Интернет в России: экзотические растения. Статьи из 

журналов. 2011-2012 г.г. [Электронный ресурс]. - plants-house.ru/
yekzoticheskie-rasteniya/91-avokado.htm/ 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗУБОВ РАЗНЫХ ВИДОВ 
ЖИВОТНЫХ ИЗ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ 

МУЗЕЕВ Г. ПАВЛОДАРА

ЕЛАМАНОВА З. К. 
учитель начальных классов, Гимназия № 3 для одаренных детей, г. Павлодар

РАМАЗАНОВ Т. Е.
ученик 8 «М» класса, Гимназия № 3 для одаренных детей, г. Павлодар

Важной особенностью в изучении древних животных являются 
находки их зубов. Это связанно с тем, что зубысохраняются намного 
лучше других ископаемых останков и играют большую роль при 
решении проблемы происхождения видов животных.

Зубы не были одинаковыми у разных групп живых существ. 
В зависимости от этого различается истроениезубов. Исследовав 
зубы ископаемого животного, палеобиологии могут сказать, чем 
оно питалось, ведь различия между зубами хищников и травоядных 
и в древности были такими же, как сейчас [1, с. 2]. 

Зубы предназначены для захвата, удержания и пережёвывания 
пищи, кроме того у хищников они используются ещё и для её 
разрывания, а у некоторых животных (слоны, моржи и другие) 
имеются особые зубы - бивни, функцией которых является защита 
и нападение.

Зубы животных в буквальном смысле развились благодаря 
пище, которую они употребляют. Об этом сообщили ученые 
отделения геологии Университета Лестершира в журнале 
Королевского общества Interface. Исследования показали, что 
шероховатость поверхности зубов может указывать на то, чем 
когда-то питалось животное. Зубы животных, которые едят твердую 
пищу, имеют более грубую поверхность, чем те, кто предпочитает 
мягкие продукты.Эти исследования могут помочь ученым узнать о 
том, чем питается животное, не заглядывая ему в желудок. Особенно 
это важно при изучении вымерших животных [2, с. 1]. 

Характер питания млекопитающих предопределяет зубную 
систему уживотного. Хищникии меют хорошо развитые клыки, 
в верхней челюсти имеется последний ложнокоренной зуб, а в 
нижней – первый коренной, которые имеют острую конусовидную 
форму. Большинство растительноядных млекопитающих совсем не 
имеют клыков. У жвачных млекопитающих нет резцов на верхней 
челюсти. Грызуны имеют резцы, у которых нет корней, благодаря 
чему стачиваемые о дерево и растения резцы могут расти всю жизнь. 

https://www.kakprosto.ru/kak-18769-kak-chistit-sobakam-ushi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://www.calc.ru/Tsarstvo-Zhivotnyye.html
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Более того, постоянное стачивание резцов о дерево или растения 
способствует большему затачиванию зубов. 

У хищных зверей зубы имеют режущую поверхность, всеядные 
имеют зубы с бугристой поверхностью, а жвачные – зубы с лунчатой.

Зубы у хищников заметно разрежены для того, чтобы в них 
не застревали части пищи. Передние зубы короткие, заостренные. 
Применяются для ловли блох и других вспомогательных функций. 
Клыки очень длинные саблевидной формы, для того, чтобы ими 
можно было зарезать жертву, убить ее и начать раздирать на части. 
Коренные зубы треугольной формы слегка, с зубчатым окончанием, 
служат как зубчатые лезвия. Благодаря суставу рычажного действия, 
у хищников, когда он закрывает челюсть, боковые зубы образуют 
движение напоминающее работу лезвий ножниц.

Слюна хищников не содержит пищеварительных ферментов. Во 
время еды они быстро забрасывают пищу во внутрь не пережевывая, 
им не надо смешивать еду со слюной. Для них достаточно просто 
заглатывать крупные куски плоти. Отличительная особенность это – 
хищные зубы, приспособленные к разрезанию мяса способом, схожим с 
действием ножниц. Хищные зубы имеются у всех сухопутных хищных. 
У гиен эти зубы особо сильные и способны даже переламывать кости.

Большой интерес вызывают такие древние хищники 
Павлодарского Прииртышья как саблезубые кошки, пещерные 
медведи и гиены. Саблезубый тигр – махайродус (от древнегреческого 
слова «махайра» – меч, кинжал). По величине махайродус 
значительно превосходил современных амурского и бенгальского 
тигров. Судя по устройству зубов, он мог нападать на таких 
толстокожих животных, как древние носороги и слоны. Широко 
раскрывая, почти под прямым углом, страшную пасть, он, очевидно, 
легко пробивал, как кинжалами, толстую кожу своей жертвы.

Кости малого пещерного медведя были обнаружены близ села 
Моисеевка Железинского района. Судя по значительной степени 
стачивания зубов, пещерный медведь был вегетарианцем, чью 
основную пищу составляли травянистые растения, а также мёд. 
Однако зимой, в холодное время года, медведь мог охотиться на 
копытных. Продолжительность жизни составляла около 20 лет. 
Обитал пещерный медведь на лугах, в разрежённых лесах и лесостепи, 
в горы поднимался до пояса альпийских лугов. Причиной вымирания 
пещерного медведя, возможно, послужило изменение климата в 
ледниковый период, когда площадь лесов резко сократилась, лишив 
пещерного медведя источников пищи [3, с. 95-97].

Костные останки этих животных экспонируются в музеях 
города Павлодара.Палеонтологические экспозиции в городе 
Павлодарепредставлены в Областном историко-краеведческом 
музее им.Потанина и музейном комплексе ПГПУ.

Формы зубов у растениеядных могут варьировать в зависимости 
от типа растительной пищи, употребляемой тем или иным видом. 
Тем не менее, несмотря на то, что у этих животных могут быть 
разное количество зубов отдельных типов, зубы травоядных сходны 
по структуре. Передние зубы (резцы) как правило плоские, широкие 
и с тупым окончанием в форме лопаты. Клыки могут быть мелкими 
как у лошадей, или значительного размера как у бегемотов, свиней 
и некоторых приматов (что используется многими для защиты), или 
даже могут вообще отсутствовать.

Коренные же зубы как правило квадратной формы в основании, 
с довольно плоской слегка варьируемой от вида к виду бугорковой 
поверхностью, для обеспечения функции перемалывания. Коренные 
зубы не могут проходить вдоль друг друга сверху и снизу, создавая 
режущее движение как у хищников, но верхние и нижние зубы 
могут скользить вдоль друг друга в горизонтальной плоскости. 
Поверхность коренных зубов у растениеядных также зависит от 
типа растительности тот или иной вид употребляет в пищу [4, с. 24].

Особенно отличительны зубы хоботных животных. В верхней 
челюсти у слона два чрезвычайно развитых бивня, но нет ни резцов, 
ни клыков, а обыкновенно лишь по одному большому коренному 
зубу в каждой челюсти из довольно значительного числа отдельных 
пластинок эмали, связанные между собой особым соединительным 
веществом. Они образуют на жевательной поверхности у азиатского 
слона лентообразные, а у африканского ромбовидные фигуры. Для 
этого у ископаемых хоботных изучают «фигуру стирания» зубов.

Когда коренной зуб благодаря жеванию настолько сотрется, что 
не может более нести свою службу, то позади него образуется новый, 
который постепенно подвигается вперед вступая в деятельность, 
прежде чем выпадет предыдущий зуб. Такая смена происходит  
6 раз в течение жизни, и можно сказать, что у животного бывает до 
24 коренных зубов. Бивни, которые не меняются, растут непрерывно 
и потому могут достигать значительной длины и изумительного 
веса [5, с. 6-9].

Для изучения нами были определены три зуба хоботных, два 
изкоторых были ранее описаны, а третий описывается нами впервые. 
Все описываемые зубы найдены из местонахождений мамонтов на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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территории Павлодарского Прииртышья, собранные в разные годы. 
При сравнительном анализе зубов видно, что все они имеют разные 
размеры. В результате нами были получены следующие промеры:

Таблица 1

Промерызубов
Павлодарская 

область, 
местонахождение 

«Хайруллинский яр»

Павлодарская 
область,

местонахождение 
Пятерыжск

г. Павлодар
(зуб найден при 

разработке 
карьера)

Длина зуба 180 215 135

Наибольшая 
ширина зуба

79 85 75

Наибольшая 
высота зуба

100 - 60

Частота пластин 
на 10 см

10 6 11

Толщина эмали 1,8 2,5 1,5

Видовая 
принадлежность

мамонт слон мамонт

Нами было проведено определение видовой принадлежности 
по найденному при разработке карьера зубу. Мы подсчитали 
количество пластин зуба на участке длиной 10 см, их получилось 
11, это определяет принадлежность зуба мамонту. Так как согласно 
данным по диагностике вида у слонов количество пластин на 
участке 10 см не превышает 7пластин.

С а м ы е  к р у п н ы е  п р и н а д л е ж а т  с т е п н о м у  с л о н у 
из местонахождения Пятерыжск, зуб из местонахождения 
«Хайруллинский яр» тоже крупный, но принадлежит мамонту.

На территории Павлодарского Прииртышья много 
известных мест находок вымерших организмов. Большинство 
палеонтологических находок обнаружено в обрывах р. Иртыш и при 
разработках карьеров.Эти местонахождения ископаемых организмов 
уникальны, поскольку, являются источником знаний о событиях, 
происходивших на этой земле много миллионов лет назад и являются 
своеобразным архивом естественной истории флоры и фауны.
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Introduction
The problem of fossil fuel replacement is especially acute nowadays. 

Plenty of scientists are concerned about the over usage of fossil fuel as there 
are many severe implications of it on various spheres of mankind’s lives. 

Globally, the fossil fuel replacement problem is especially actual. 
First of all, the usage of fossil fuels leads to global warming. Fossil fuels 
are the main source of carbon dioxide that is the main greenhouse gas as  
87 % of the total CO2 has been emitted from fossil fuels [1]. Considering this 
problem in a concrete example we can mention Australia as the main direct 
causes of the fire were record heat and drought because of global warmth. 
Secondly, toxic substances emitting from fossil fuels negate the consumer’s 

https://www.infoniac.ru/search/?tags=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.infoniac.ru/news/Zuby-mogut-podskazat-o-tom-chem-pitayutsya-zhivotnye.html
https://www.infoniac.ru/news/Zuby-mogut-podskazat-o-tom-chem-pitayutsya-zhivotnye.html
https://www.infoniac.ru/news/Zuby-mogut-podskazat-o-tom-chem-pitayutsya-zhivotnye.html
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health. Taking China as an example, severe smog and air pollution caused 
by cars, numerous plants and coal combustion lead to headaches, shortness 
of breath and respiratory diseases. In addition, due to the BBC news smog 
was the primary cause of many premature deaths (1,4 million) in China 
in the 2015 year [2]. Thirdly, the over usage of fossil fuels will lead to 
rising sea levels as the combustion of fossil fuels causing the increase of 
the temperature will cause the melting of the icebergs. Due to the study of 
the magazine Nature Communications, in 2100 the majority of affected 
people will live in China (around 20 % of the population) [3]. Thus, there 
are several main negative implications of the problem in various countries 
affecting mostly the environment and human well-being.

Nationally, Kazakhstan possesses large fossil fuel stocks. 
Nevertheless, the usage of fossil fuels can still negatively influence 
different spheres of our country. Firstly, the mining and transportation 
of fossil fuels have a serious negative impact on biological diversity. A 
perfect example of that is the Kaspian sea. It is considered a valuable 
source of oil, however, the manufacturing of oil negates the flora and 
fauna of the sea. For instance, at the end of the 20th century, the total 
number of seals totaled over a million individuals but in 2005 it turned out 
that only 111 thousand species remained because of hazardous substances 
released from the oil [4]. Secondly, the price of coal annually climbs so 
it becomes more embarrassing and unaffordable to purchase this type of 
fossil fuel. Due to the statistics, the price of coal as the main source of 
heating is quite high for people - 48$ per ton of coal (2019) [5]. Thus, 
the consumption and mining of fossil fuels negatively influence our 
ecology including biodiversity and the welfare of Kazakhstani people.

Personally, the problem of the replacement of fossil fuels is acute for my 
family too. First of all, the use and purchase of coal are expensive for us, and 
the significant part of parent’s income is spent on the purchase of the coal. 
And moreover, the burning of coal and gas leads to occurring of an unpleasant 
smell of burning in our house, and because of that, my mother suffers from 
headaches. Therefore, fossil fuel negates the welfare of our family, and its 
combustion negatively affects the health of some members of my family.

Overall, there are a lot of negative consequences of fossil fuels’ 
consumption. The usage of fossil fuels negate the global ecology leading 
to Global Warming, people’s organism causing diseases and in addition, 
they cost a lot. Thus, they have to be replaced and new sustainable 
solutions have to be offered in order to solve the mentioned issue. 

In the project, we will comprehensively consider and offer a 
new sustainable alternative source of energy. Relating to the further 

development of the project, we reckon to expand the area of our research, 
introduce the results of our inquiry to as many people as possible and 
raise awareness of people about the alternative sources of energy. In 
addition, we plan to participate in various international and republic 
contests and achieve new heights. 

Context
Fossil fuels are the primary source of heating worldwide. However, 

the availability of fossil fuels for villagers is an acute problem now. While 
residents of cities already live in buildings with heating, rural residents heat 
their houses by themselves. It is essential for them to use efficient fuels. 
However, various substances are used by them. The fuel consumed by 
the villagers depends on the diverse factors like climateand the welfare of 
people. Although, fuels are an imperative part of villager’s life, sometimes 
rural residents use substances negating different spheres of their life.

The primary factor influencing the choice of fuel is climate. People 
living in hot tropical and subtropical zones tend to use more common 
and affordable fuels with lower calorific value. For example, firstly, the 
substantial part of rural residents in Sub-Saharan Africa (74 %) tend to 
use fuelwood as it is the cheapest source of heating [6]. Nevertheless, the 
overconsumption of fuelwood leads to deforestation damaging African 
ecosystems [7]. Secondly, at the same time, the fuel used by Chinese people 
differs from the African as China is situated mostly in the temperate zone. 
China has colder winters so Chinese people rely mainly on coal in winters 
[8]. Thirdly, taking into account one more country located in the freezing 
polar zone, Norway, it is noteworthy that low calorific value fuel will not 
be suitable for the polar belt. Therefore, Norway uses mainly natural gas. 
Due to Norway’s energy supply system [9] statistics Norway produced 
4.5 TWh of electro energy and heat in 2015. Thus, the climate is a vital 
criterion defining what kind of fuel should be used in a particular region. 

The welfare of people so plays an imperative role in the choice of 
fuel. Rich villagers tend to consume more expensive and quality fuel while 
poor people use cheaper ones. For instance, firstly, in some economically 
sustained areas of China residents tend to use fuelwood in winters as 
fuelwood is more secure for food preparation [8]. On the opposite poorer 
residents use coal deteriorating their health as it contains toxic substances 
like mercury and lead. Secondly, taking into account another continent, 
Africa, there are sometimes situations when people just in a bind, and they 
have no other option than to purchase extremely disadvantageous fuel. 
For instance, «modern fuel», kerosene maintains the lives of millions of 
households in Africa but in fact, kerosene is too expensive, and it is not 
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suitable, affordable for them. In addition, kerosene and cookstoves cause 
indoor air pollution leading to 600,000 deaths in Africa annually [10]. 
With regards to the other energy sources used in Africa, another surprising 
fact about African fuel preferences is that only 4 % of households in rural 
areas use cow’s dung as a fuel [6]. Africans possess much livestock (cattle, 
sheep, pig) but a quarter of manure (25 %) is used as fertilizers while 
remaining dung is wasted [11]. Therefore, the manure would be perfect 
and safe fuel for low-income villagers in Africa’s climate. 

To sum up all of the above, climate and the welfare of people in 
such countries and continents like China and Africa play an imperative 
role in defining fuel used by villagers. 

Taking into account Kazakhstan, there is a similar dependence. 
People in villages also face some problems with heating their households. 
First of all, according to the climate, Kazakhstan is situated in the 
temperate belt, therefore people use primarily coal and woodfuel during 
winters to heat their homes. Secondly, in accordance with the welfare of 
people, unfortunately, annually the prices of coal climb, and it becomes 
embarrassing to purchase coal. Thirdly, sticking to the country’s policy, 
the government welcomes the use of renewable energy sources. However, 
it would be difficult to generate enough amount of energy through wind or 
solar in rural conditions. Therefore, Kazakhstani people have to consume 
a fuel that is more profitable and appropriate.

And the biomass from dung is found as the most optimal fuel according 
to all criteria because it possesses an average calorific value (3,160 CV kcal 
per 1 kilogram) allowing to heat homes in cold winters of the temperate belt 
[12]. Furthermore, it is cheap and safe, and therefore, it does not require a 
huge investment to buy. Unlike coal, dung does not contain heavy metals 
like lead and mercury. Moreover, it was admitted that the biomass will not 
lead to Global Warming as the combustion of waste and other substances 
like manure enter the carbon cycle. In addition, Kazakhstan possesses a 
large amount of livestock. In the 2017 year, the number of sheep, cattle, 
pigs, and horses reached more than 1,200,000. Overall, the biofuel is the 
most profitable fuel possessing a great capacity.

As was mentioned before biofuel has a large capacity, and the 
bioenergy industry is considered as a prospective source of energy in the 
future. There are 3 major categories of biofuel. They are solid, liquid and 
gas biofuels.However liquid biofuel and biogas do not fit the heating of 
stoves in villages as they should be only solid. Plenty of inquiries about 
the production of biofuels have been carried out. One of those researches 
about the applying of sheep dung has been conducted by the Kazakhstani 

scientists. In their «SERIES OF AGRICULTURAL SCIENCES» they 
offer to use already compacted manure in a barn [13]. Sheep themselves 
compress the dung forming almost ready solid briquettes. It remains only 
to cut it into equal pieces. This process is not energy-consuming, however, 
this method is not suitable for house heating since it will foul odor. Other 
researchers from Russia comprehensively consider a more innovative 
technique called pelletizing or extrusion [14]. This method allows you to 
turn fresh manure in a dry, easy to handle, finished product by pressing 
at high temperatures and pressure. Notwithstanding the production 
of fuel on this equipment for pelletizing is too expensive because it 
is necessary to take into account shipping cost and a low number of 
markets for the sale of goods. However, this technology still can be 
used in Kazakhstan. Another technology of producing biofuel is through 
sawdust processing. Small pellets are produced from wood waste, and 
even a pellet manufacturing workshop was launched in Beskolaul in 2015 
[15]. The villagers use special equipment to produce pellets. Obtained 
biofuel burns for a long time and possesses great combustion features. 
Therefore, the principal of the plant plan to expand the delivery market 
of this fuel by transporting to the European countries. Thus, there are 
several types of producing solid biofuel at home, and Kazakhstani people 
have an opportunity to choose the method that is the most comfortable 
and suitable for them. 

The biofuel has an incredible capacity. It can be used in different 
countries of the world. All strata of the population can afford the pellets 
made of common materials. It is also supported by the vast majority of 
governments as it is a step towards the green policy. In addition, various 
technologies and substances are suitable for creating bio briquettes. 
Therefore, the manufacturing of ecologically safe biofuel possesses a 
great area for development. 

Aim
The purpose of my research is to explore the effect of the biofuel 

on the local Kazakh society and find out the degree of effectiveness of 
replacement coal to biofuel. To achieve the goal, the following research 
questions were posed: 

1) Will the biofuel be efficient in villages during the year? 
2) What are the negative side effects of the use of biofuel?
The results of the project are expected to raise the awareness of the 

villagers about the opportunities to use biofuel in rural areas. Moreover, 
the outcomes of the research are intended to increase the usage of biofuel 
in rural areas of Kazakhstan. 
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Methodology
Both secondary and primary sources of information were used in 

this research. The secondary data was collected by searching the Internet. 
For example, the information presented in the introduction and context 
has been taken primarily from the government reports and scientific 
works of the researchers because they are considered as relevant and 
comprehensive. Thus, the acquired knowledge gave me the basal of what 
should I do further in my project.

The primary data was used in research in order to reveal the popularity 
of the biofuel within rural residents. The information was obtained through 
the mixed method as it allowed me to collect more objective and full data. 
Therefore, 2 instruments were used in my project which are a survey and 
interview. First of all, the survey helped me to gather general information 
from the rural residents of several villages in the Pavlodar region. The used 
instrument is convenient as it enabled me to understand the whole picture of 
consumption of the biofuel in the region. The participants of the survey were 
rural residents as they are forced to heat their homes by themselves. More 
than 50 villagers participated in the survey. The site Survey Monkey was 
used to conduct the survey. The survey consisted of 10 questions connected 
with research questions that allowed me to find out more opinions about 
biofuel. The examples of questions with variants of answers are given below:

• What kind of fuel do you use in order to heat your household? 
(coal/gas/biofuel)

• Do you use the biofuel in your household? (Yes/ no)
• What substances do you use for biofuel? (Open question) 
• How often do you use biofuel? (every day/ occasionally/ several 

times a year/ I don’t use a biofuel)
• When do you use the biofuel? (Winter/ summer/ autumn/ spring/ 

depends on various factors)
• Would you use biofuel, if you had such an opportunity? (Yes/no)

Why yes or no?
Moreover, the interview was used in order to obtain more 

information relevant for further inquiry. Purposeful sampling was 
chosen, and 3 people who are seemed the most aware of biofuel and used 
biofuel in their daily life were interviewed. They were primarily farmers 
as they know more about the beneficial features of various substances. 
The information kept confidential about interviewees through signed 
informed consent forms and do not mention the name and surname of 
the participants. The questions below were used in order to gather more 
information about the current state of biofuel usage in the Pavlodar region:

• What are the substances used in order to create the biobriquetes?
• What techniques do you use in order to create biofuel?
• Why did you decide to use biofuel in your home?
• What effect will the business of producing biopalletes bring to the 

economy of Kazakhstan?
The collected data has been analyzed and will be presented in the 

next section.
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В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания»Первый президентотмечает, что «Особое отношение к 
родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – это важнейшая 
черта патриотизма. От малой родины начинается любовь к большой 
родине – своей родной стране (к Казахстану)». Он так же нацеливает 
на то, что каждый казахстанец должен понимать, что образование 
– самый фундаментальный фактор успеха в будущем. Открытость 
сознания – это готовность к переменам, способность перенимать 
чужой опыт, учиться у других [1].

В прошлом году мы начали изучать новые предметы – физику 
и химию, это науки, в которых заключён экспериментальный 
опыт многих ученых, и нам захотелось проверить и провести 
эксперименты с водой реки Иртыш, на берегу которой мы живем.

Была поставлена цель: исследовать физические явления и 
качество воды на реке Иртыш. Для достижения цели мы поставили 
перед собой следующиезадачи: исследовать Иртыша как физический 
объект; провести органолептический анализ воды.

Гипотеза – Если река Иртыш, являясь физическим объектом, 
существует по научным законам, то можно исследовать его известными 
научными методами. Это позволит «всеобщность»законов понять, и 
полученные знания будут «живыми», личностнозначимыми.

Для работы была изучена различная литература и Интернет-
ресурсы: учебники на опережение, энциклопедии, материалы 
исследований по гидрологии, встречи со специалистами  
[2, 3, 4, 6, 7, 8, 9]

К исследованиям побудило нас анкетирование, которое мы 
проводили. Результаты анкеты следующие:

1 На берегу какой реки находится г.Павлодар? –на реке Иртыш 
в РК – 100% ответили верно, РФ – 56 %, другие страны – 13 % 
(интернет опрос).

2 А вы знаете, как переводится название «Иртыш»? Версий было 
много, даже перевод с казахского по частям: «Ертис» – «ер», «силач», 
«тис» – «зуб», то есть «зубастый мужчина». На самом же деле «Иртыш» 
переводится с монгольского как «землерой», так как он берет свое 
начало с восточных склонов горного Алтая, что на границе Монголии 
и Китая, из родников. Древнее название Иртыша – Гамеш [11, 13].

3 Где берёт свое начало Иртыш и куда впадает? Верные ответы 
дали 56 % опрошенных.

Также были предложены вопросы с вариантами: 
1 Приблизительная длина Иртыша – угадали 16 % (4248 км).
2 Скорость течения Иртыша – 7 % (от 3 до 5 км/ч).
3 Температура воды в Иртыше(средняя ) – 2 % (зимой +6, 

летом +16).
4 Глубина реки (от 1 до 6м) – 52 %
На первом этапе мы изучали литературу про Иртыш и 

узнали много интересных фактов о нем (изучение материалов 
научно-практических конференций, информация из интернет 
ресурсов, энциклопедий, учебников на опережение), встреча со 
специалистами, консультирование.Это были общие знания из 
разных наук: истории, географии, физики, экологии.

Чем больше сбор информации, мы узнавали о реке, тем больше 
вопросов появлялось.

 9Почему скорость реки посередине больше, а у берегов меньше

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/64072/1/ere_2016_200.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/64072/1/ere_2016_200.pdf
https://www.kazpravda.kz/articles/view/toplivo-budushchego
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 9Почему вода мутная?
 9Какого цвета вода?
 9Как измерить скорость воды в реке? 

2. Практическая часть, выполнение исследований: 
1) Забор материала для исследования и физические 

эксперименты на местности.
2) Подготовка оборудования (микроскоп, очки, весы, рулетка, 

термометр пробирки, фильтры).
3) Забор проб водыдля сравнения (Семипалатинск, Павлодар, 

Омск).
2.1 Исследование температуры воды и воздуха на 

поверхности, в разное время года.

Таблица 1

дата

12
.0

4

29
.0

4

1.
05

12
.0

5

10
.0

6

20
.0

6

25
.0

7

12
.0

8

28
.0

8

6.
09

27
.0

9

Температура воды 6 6 8 9 13 14 18 16 15 13 8
Температура на 
поверхности 9 12 17 15 21 25 37 22 26 22 13

Вывод: весной и осенью разница температуры воды и воздуха 
составляет 5-7 градусов, летом в июне 7-10 градусов, в июле в жару 
более 15 градусов.У берега вода теплее, в середине реки прохладнее.

2.2 Измерение скорости воды(три способа) 
Мы измеряли скорость воды тремя способами:
1.Первый способ с помощью бумажного кораблика.
2.Второй с помощью легкого мячика на нитке.
3.Третий с помощью подсчета гребней воды в отрезок времени.
Исследование скорости течения реки (первый способ) 
1. Измерив расстояние, мы запускали бумажный кораблик, 

запустить секундомер, одновременно поднять руку. Как только 
шарик достигает другого ученика, тот подает сигнал рукой, и первый 
останавливает секундомер. 

Средняя скорость воды в реке на данном участке находится как 
отношение длины участка ко времени движения шарика. Результат 
находится как среднее арифметическое из нескольких опытов.

Примечание. При проведении экспериментов важно было 
обеспечить меры безопасности. Дно реки должно быть ровным. На 
берегу должен находиться кто-либо из старших, умеющих хорошо 
плавать. Скорость течения реки вычисляется по известной формуле:

,

где  S – путь; t – время прохождения пути; V – скорость.
Исследования скорости течения реки (второй способ)
Оборудование: рулетка, длинный шнур, мячик в сетке, секундомер.
Ход работы: Закинули в воду привязанный к длинному шнуру 

легкий плавающий предмет, мячик. Включили секундомер в момент 
касания мячом воды. Остановили секундомер в момент, когда шнур 
натянулся. Измерили длину натянутого шнура. Расстояние, которое 
проплыл мяч, рассчитали, используя теорему Пифагора.

Вывод: У берега скорость воды составляет 1,5 м/с. По середине 
реки скорость составляла 2 м/с. В ветреную погоду скорость на 
поверхности воды до 3,5 м/с. Во время половодья скорость до 7 м/с.

2.3 Исследование прибрежного ветра
Оборудование: самодельный прибор (ветромер). Используя 

основные приемы наблюдения за ветром, определите с помощью своего 
самодельного прибора скорость ветра, используя компас направление 
ветра; облачность (ясно, пасмурно, переменная облачность) осадки. 

Полученные результаты занесли в таблицу. Наблюдали: ветер 
прибрежный меняет свое направление в течении нескольких минут 
несколько раз. Скорость ветра не постоянна от полного безветрия 
до 1 м/с.

Вывод: Существует зависимость между ветром и характером 
погоды на берегу реки.

Таблица 2
Дата,
время

Скорость 
ветра

Направление 
ветра Осадки Облачность

16.05 0.5 м/с з - -
10.06 1м/с юз - -
27.08 1.5 м/с в + +

2.4 Работа с приборами по измерению основных параметров
Оборудование: термометр, барометр, психрометр с таблицей
1 Вспомните народные приметы, предсказывающие погоду.
2 Используя основные приемы наблюдения за погодой, 

определите с помощью приборов: 
а) температуру воздуха в обед (термометр);
б) атмосферное давление (барометр);
д) влажность (психрометр)
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Увидели зависимость между климатическими условиями и 

погодой на изучаемой территории. 

Таблица 3
Дата

время
Атмосферное

давление
температура Температура 

воды
влажность

06.04 13-00 753мм ртст +8 +8 34%
26.05 11-00 747мм ртст +25 +12 64%
14.06 11-00 743мм ртст +16 +13 50%

Вывод: В среднем на этот период атмосферное давление в 
Павлодаре составляет 747 мм рт.ст.,температура воздуха – 210 С, 
температураводы –140 С, влажность – 34.

2.6 Исследование мутности воды
Мутность воды – мера содержания в ней взвешенных частиц, 

различных по происхождению. Это могут быть частицы глины, ила, 
планктонные организмы.

Оборудование:весы лабораторные, бумажный фильтр. Ход 
работы: взвесили бумажный фильтр, определили массу фильтра, 
отфильтровали литр речной воды, высушили использованный 
фильтр, взвесили высушенный фильтр и определили его массу, 
вычислили массу фильтра до и после фильтрования. Взвесили 
фильтр, его масса 500 мг/л. После фильтрации масса фильтра 
составила 506 мг/л. Мутность воды реки Иртыш равняется 6 мг/л.

Вывод: наиболее мутной вода является в период половодья, 
самая прозрачная в жаркий, солнечный день

2.7 Исследование прозрачности воды
Суммарное количество взвешенных частиц в воде влияет на 

ее прозрачность.
Ход работы: 
1 Налили в стеклянный мерный цилиндр высотой 30 см. речную 

воду 
2 На столе разместили газетный текст стандартного шрифта.
3 Цилиндр с водой находится над текстом на высоте 5 см. 
4 Прочитали текст сквозь водяной столб.
Вывод: малопрозрачная и прозрачная, на прозрачность воды 

влияют микроорганизмы, микрочастицы находящиеся в воде.При 
взвешивании осадков на фильтрах, больше всего после дождя и 
весной Вода в период половодья и дождевых паводков мягкая, 
так как в питании реки преобладают талые снеговые и дождевые 

воды. Жесткость воды колеблется в пределах 1,6–2,6 млмоль/л. 
При переходе к летней межени жесткость воды не изменяется, вода 
остаётся мягкой.

2.8 Определение цвета и запаха воды
Цвет природной воды обусловлен наличием в нем кислот, 

загрязнений промышленных предприятий, соединений железа, 
цветущих водорослей.

Вывод: цвет воды светло-желтый.
Наличие запахов и привкусов у воды природных источников 

обусловляется присутствием в ней растворимых газов, 
различных минеральных солей, а так же органических веществ и 
микроорганизмов [10].

Вывод: вода имеет слабо выраженный запах. 
В гидрологической лаборатории мы получили химический 

состав воды, и мы выяснили, что анионный состав воды р. Иртыш 
довольно постоянен. В течение всего года в воде наблюдается 
хорошо выраженное преобладание ионов НСО3 (50-220 мг/л). 
Относительное содержание ионов SO4 изменяется от 20 до  
70 мг/л, ионов Cl от 4 до 20 мг/л. В редкие периоды содержание 
хлора превышает SO4. Содержание Мg в основном меньше Са и 
составляет 1-15 мг/л. Общее содержание железа в воде от 0,02 до 
4,5 мг/л, цинка от 0,0 до 390,9 мкг/л (78 ПДК), марганца от 0,0 до 
1450 мкг/л (145 ПДК). Содержание меди в течение года колеблется 
от 0,0 до 43,8 мкг/л. [12]

Вода загрязнена веществами органического происхождения. 
Так, в воде выше нормы содержание фенолов – до 40 раз, железа – в 
15 раз .На загрязнённость воды в значительной степени оказывает 
влияние крупных населённых пунктов по берегам реки.

Контроль качества поверхностных вод на территории области 
осуществляет Центр мониторинга загрязнения окружающей среды 
на 6 реках, в 11 пунктах, 19 створах, 26 вертикалях, определяется 
содержание 33 ингредиентов, 3 физических показателя и 
гидрологические показатели [12].

Анализы изменения качества воды р. Иртыш показали, что в 
2018 году, несмотря на увеличение массы сброса загрязняющих 
веществ, качество воды в реке в целом улучшилось. 

Результаты аналитических исследований проб воды показали, 
что качество воды в Иртыше осталось на уровне.

Природная вода обладает способностью к самоочищению под 
влиянием естественных факторов: солнечного света, атмосферных 
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газов, жизнедеятельности организмов – бактерий, грибов, зеленых 
растений, животных. В процессе естественного самоочищения при 
многократном разбавлении стоков чистой водой в реке через 24 часа 
остается около 50 процентов бактерий, а через 36 часов – только 
0,5 процента [13].

Заключение
В результате исследовательских работ была проведена работа с 

приборами, выполнены эксперименты с психрометром, барометром, 
эксплорером, брались интервью, проведены анкетирования. 
Исследовательская работа дала научный опыт, научает не бояться 
неудач, получать удовольствие от работы.

В процессе исследования были использованы следующие 
научные методы: 

- наблюдение, эксперимент, теоретическое осмысление [2]. 
Использованы способы получения научных знаний: поисковый 
(сбор информации по теме), практическая работа (исследования на 
местности, эксперименты в домашней лаборатории, составление 
инструкционных карт), систематизация (составление таблицы), 
ИКТ (создание презентации).

Таким образом, на основе проделанной работы можно сделать 
вывод, физические законы можно изучать на примере реки Иртыш.
Выполнение научных экспериментов, и их представление среди 
сверстников с целью привития интереса к исследовательскому 
процессу. Мы понимаем, что Иртыш и науки, изучаемые в школе 
просто не разделимы. Река Иртыш – это кладезь для изучения не 
только физических, но и химических, биологических законов. 
В перспективе я предлагаю межрегиональную экспедицию по 
исследованию Иртыша уже не чисто по физике, а межпредметного 
характера: по биологии (о прибрежном растительном мире), 
химии(состав воды), географии, экологии, краеведении – 
«внутренний» туризм для ребят по малой родине. Я даже придумала 
название «Иртыш – научный объект» и собрала инструктивные 
карточки. Каждая инструктивная карточка – отдельный проект. 
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АНАЛИЗ СОСТАВА КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 
НА НАЛИЧИЕ МИКРОПЛАСТИКА

ЗАКАНОВА А. Н.
магистр, учитель биологии,  

Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар
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ЖАРКЕШ Д. Н.
ученик, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

Сейчас нельзя представить нашу жизнь без средств личной 
гигиены и косметики. К косметическим товарам обычно относят 
кремы, средства для бритья, средства для ухода за полостью рта, 
средства по уходу за волосами, помада, тушь, средства от пота, 
различные ароматические средства. 

Последние исследования показали, что в составе большей части 
косметики и средств личной гигиены, которую мы используем, 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8oS0lOz9UrTc6v0isq1c_MS0mt0DfQNWVgMDS1MDUwNTEwM2GYsiiz-WfW8r8Vf8SansdKbAQAjZgWoQ&src=3da4f7e&via_page=1&user_type=27&oqid=9e2bfc1505c79fa1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8oS0lOz9UrTc6v0isq1c_MS0mt0DfQNWVgMDS1MDUwNTEwM2GYsiiz-WfW8r8Vf8SansdKbAQAjZgWoQ&src=3da4f7e&via_page=1&user_type=27&oqid=9e2bfc1505c79fa1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1ytILEtPzdfLrtJnYDA0tTA1MDUBUgxsTRuWr7z15o2p08VQyUdvbgIArzYTUQ&src=108d2e4&via_page=1&user_type=27&oqid=9e2c1355c074367f
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1ytILEtPzdfLrtJnYDA0tTA1MDUBUgxsTRuWr7z15o2p08VQyUdvbgIArzYTUQ&src=108d2e4&via_page=1&user_type=27&oqid=9e2c1355c074367f


«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

4948

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«О
ҚУ

Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
присутствует микропластик. Микропластик является одним из 
самых вредоносных видов пластмассы. Он не является отдельным 
ее видом, это тип пластикового фрагмента: частицы полиэтилена 
или нейлона, размером не более 5 мм [1].

По данным исследований компании Nielsen и Comcon, в год 
один человек используем примерно 8-10 тюбиков зубной пасты 
объемом 100 мл и около 2 литров шампуня [2].

Целью нашей работы стало анализирование косметических 
продуктов и товаров личной гигиены, популярных среди потребителей 
Павлодарской области, на наличие следов микропластика.

Мы предположили, что большинство продуктов, основанных 
на абразивных функциях (например, зубные пасты) будут иметь 
микропластик в своем составе.

Для реализации цели нашего исследования были поставлены 
следующие задачи:

1 Проанализировать существующие исследования о влиянии 
микропластика на организм человека и окружающую среду;

2 Изучить список средств личной гигиены, продаваемых в 
крупных магазинах Павлодара;

3 Разработать и провести опрос среди учащихся НИШ 
г. Павлодара об используемых косметических средствах и 
наблюдаемых аллергических эффектах.

4 Собрать и обработать статистические данные о популярных 
косметических продуктах среди учащихся НИШ г. Павлодара и их 
родителей;

5 Исследовать составы популярных средств на наличие следов 
микропластика;

6 Исследовать шампуни, зубные пасты различных марок на 
содержание микропластика;

7. Предложить пути решения данной проблемы.
Во время нашего исследования мы использовали такие методы:
1 Теоретический: изучение и анализ данных научных 

исследований по содержанию микропластика в косметике;
2 Микроскопический метод анализа средств содержащих 

микропластик;
3 Фильтрация материалов содержащих следы микропластика.
По типу попадания в окружающую среду микропластик 

можно классифицировать на две группы. К первой группе относят 
кусочки пластмассы, которые добавляют в косметику, бытовую 
химию, при производстве тканей и других подобных продуктов. 

При использовании эти частицы смываются и попадают в сточные 
воды, а затем и в круговорот воды в природе. Ко второй группе 
относят результат распада пластиковых предметов, например из 
полиэтилентерефталат или полиметилметакрилат. Эти мелкие 
частицы могут поглощать и содержать в своем составе ядохимикаты. 
Микропластик – это прекрасный искусственный адсорбент, он 
впитывает разные вещества, с которыми соприкасается. Например, 
он всасывает в себя токсичные загрязнители из воды, в которой 
плавает: полихлорированные бифенилы и пестициды [3]. 

Ученые из Миннесотского университета провели исследования, 
в которых пришли к выводу, что микрочастицы пластика можно 
найти в воде практически любой точки мира [3]. 

Современные производители стали предлагать так называемые 
биоразлагаемые пакеты из оксо-биоразлагаемого пластика, в 
который введена специальная добавка, ускоряющая его распад на 
мелкие частицы. Эти частицы являются тем же пластиком, которые 
гораздо быстрее проникнут в почву, грунтовые воды, организмы 
животных и человека. Распадаясь всё сильнее, они превращаются 
в пластиковую пыль, превращаясь в микропластик [1].

Во многих средствах личной гигиены и мыломоющих товарах 
присутствуют следующие ингредиенты: Acrylates Copolymer (AC), 
Styrene-Acrylates Copolymer, Acrylates Crosspolymer (ACS), Ethylen-
Vinylacetat-Copolymer (EVA), Nylon-6, Nylon-12, Polyacrylate, 
Polyethylene (PE), Polyethylenterephthalat (PET), Polymethyl Methacrylate, 
Polypropylene (PP), Polyquaternium, Polystyrene, Polyurethan (PUR) [4]. 
Все эти материалы нерастворимы в воде, не способны распадаться или 
материализоваться на составные химические элементы, следовательно 
становятся загрязнителями окружающей среды.

Зачем же микропластик нужен в косметике? Он помогает 
придать вязкость, создает отшелушивающий эффект, придает 
свойства защитной пленки. Также его используют в качестве 
абсорбента и наполнителя. Микроволокна пластика составляют от 
15 % до 31 % от общего количества загрязняющей океан пластмассы, 
что составляет около 9,5 млн тонн микропластика в год [3].

Для оценки наиболее популярных косметических марок, 
используемых жителями Павлодара, был проведен опрос среди 
учащихся 8, 9, 10 классов НИШ г.Павлодара. Всего в опросе 
участвовало 106 семей (учащиеся и их родители). 

После обработки результатов анкеты, были выявлены самые 
популярные марки шампуней, зубной пасты и жидкого мыла. Такие 
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марки косметических средств как Лесной бальзам, Чистая линия. 
Ушастый нянь, Palmolive, Elseve, Schauma, Fa, Johnson’s Baby, Le Petit 
Marseillais, Nivea и другие являются наиболее популярными среди 
потребителей. Также было отмечено, что 15 % из опрашиваемых 
используют экологические бренды, которые не применяют в своем 
производстве силиконов, красителей, SLS, микропластика.

С целью определения пластика в продуктах, мы исследовали 
составы следующих косметических средств: зубные пасты «Splat», 
«Colgate», «Лесной бальзам», скраб «Чистая линия», шампуни 
«Nivea», «Palmolive», «Pantene», «Oblepikha Siberica», а также детскую 
продукцию шампуней «Schauma», «Fa Kids», «Johnson’s Baby». 

Исследование показало, что многие продукты из линии данных 
марок содержат следующие критические ингредиенты Acrylates 
Copolymer, Polyquaternium (10, 7, 48 и т.д.) Polyquaternium – не 
расщепляются в организме. Они приводят к раздражению кожи. 
Acrylates Copolymer или же акрилатный сополимер - может иметь 
жидкую (гель образователь) и гранулированную форму. Он также 
не разлагается в организме живых людей [4]. Следующим этапом 
нашего исследования было изучение косметических товаров 
методом микроскопии и визуального осмотра. 

Для этого мы смешали изучаемые объекты в размере 0,5 мл 
с водой 1 мл, не окрашивая. Поместили полученные смеси на 
предметные стекла и рассмотрели под 100 кратным увеличением. На 
микрофотографиях показаны полученные результаты. Так в скрабе 
марки «Чистая линия» видны частицы микропластика размером от 
50 мкм до 200 мкм (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Скраб «Чистая линия»

При рассмотрении невооруженным глазом шампунь имеет 
однородный окрас и консистенцию. Рассматривая зубную пасту 
под микроскопом мы смогли обнаружить микропластик. Его 
размер и количественные характеристики от типа продукта, так в 
зубных пастах его было больше, чем в шампунях, но самые крупные 
частицы мы наблюдали в скрабах:

    
Рисунок 2 – Зубная паста 

«Splat Juicy»
Рисунок 3 – Шампунь 

«Tutti Fruti»

Таким образом, исследование показало, что в 70 % 
рассмотренных объектах найдены следы микропластика, что 
подтверждает выдвинутую нами гипотезу. Данный микропластик 
может поступать к нам в организм с косметикой и питьевой водой, 
через круговорот в природе. Поэтому нами был разработан простой 
и недорогой способ фильтрации питьевой воды.

Был сконструирован фильтр, основным компонентом которого 
является картридж, первичный отдел очистки и вторичный 
отдел фильтрации. Отделы фильтрации состоят из частиц 
активированного угля. Активированный уголь – это адсорбент, то 
есть вещество, впитывающее в себя из воды множество загрязнений. 
Отделы картриджа разделены между собой слоями полиамида. 
Полиамид активно используется в США для задерживания частиц 
микропластика при стирке белья. Этот материал показывает 
высокую эффективность при использовании: около 98 % 
микроволокон задерживаются внутри полиамида [5]. 

В первичном отделе вода фильтруется путем «грубой» очистки. 
В нем используется крупные частицы угля размером до 1 см. В 
нем задерживаются наиболее большие загрязнители механической 
природы. После первичной очистки вода поступает в основной отдел, 
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где находятся более мелкие частицы активированного угля, которые 
исполняют роль абсорбента. Активированный уголь содержит 
множество микротрещин и постепенно сужающихся пор. Во время 
очистки вода просачивается через эти поры, оставляя в них загрязнения. 
Поскольку любое пустое пространство стремится быть заполненным, 
эти поры постепенно заполняются всеми загрязнениями, которые 
способны в себя впустить. На последнем этапе воду фильтруют через 
слой плотного полиамида, чтобы собрать оставшиеся мелкие частицы. 

Нами была профильтрованная вода с помощью разработанного 
фильтра. Предварительно она проверилась на наличие микропластика. 
Результаты опыта показали, что фильтр на основе активированного 
угля и полиамида задерживает мелкие фрагменты пластмассы.

Использование фильтров позволит избежать попадание 
микропластика в тело человека и дальнейшее его распространение 
в организме.

В настоящее время область науки, исследующая микропластики, 
находится на начальном этапе своего развития и требует 
сотрудничества многих заинтересованных отраслей, дальнейшего 
научного анализа и исследований, которые проходят проверку на 
разных уровнях.

Микропластик загрязняет нашу среду обитания, его конечная 
остановка – организмы человека, животных, рыб, птиц, насекомых. 
Ученые пока осторожно говорят о фактическом вреде микропластика 
для людей.

Учитывая распространенность использования продуктов 
из пластмассы по всему миру, результаты этого исследования 
подтверждают необходимость дальнейших исследований 
воздействия микро- и нано пластов на здоровье человека.
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ҰЛТ ДЕНСАУЛЫҒЫ – БІЗДІҢ ТАБЫСТЫ 
БОЛАШАҒЫМЫЗДЫҢ НЕГІЗІ 

ИГЛИКОВА Г. К.
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 

Дарынды балаларға арналған № 8 лицей-мектебі, Павлодар қ.
БАЛЫКОВА Д. И. 

9 сынып оқушысы, Дарынды балаларға арналған  
№ 8 лицей-мектебі, Павлодар қ.

Елдің бүгіні мен болашағы, ұлттық құндылық тарға деген 
сүйіспеншілікте. 

Бұл – «ұлттық тамағамымыз, салт-дәстүріміз, тіліміз бен 
музыкамыз, әдебиетіміз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз 
бойымызда мәңгі қалуға тиіс». Ата-бабамыз қадiрiн сақтап, дәмiн 
бұзбай бүгiнгi ұрпақтарына жеткiзген ұлттық тағамдарымызды халық 
арасында әлi де кеңiнен насихаттала түскенi көптік етпейді деген 
мақсатта осы зерттеу жұмысымызды қолға алдық. Насихаттауға 
тұрарлық ұлттық тағамдарымыз көп, сондай ұлттық тағамдарымыздың 
бірі – шұжық. Себебі, шұжық - қазақ елінің мақтанышы мен салтанаты.

Қазақ халқы асты жоғары бағалап, қадірлей білген. Сондықтан 
қазақтар адам қажеттіліктерінің ішінде тағамды жоғары қойған. 
«Астан үлкен емессің», «Ерді қорласаң састырар, асты қорласаң 
құстырар» деген секілді ескертпе сөздер, мақал - мәтелдер осының 
дәлелі. Қай заманда, қалай айтылғанына қарамастан, халық асты 
құрметтеудің жолын, оны әзірлеудің көзін, ретін таба білген. Ел 
мен елді татуластыруды, жақсылар мен жайсандарды құрметтеуді, 
өздерінің мырзалық, мәрттік үлгілі, өнегелі қасиеттері мен 

http://divniy-sad.ru/novosti/skolko-my-potreblyaem-shampunya
http://divniy-sad.ru/novosti/skolko-my-potreblyaem-shampunya
http://www.ekokosmetika.ru/microplastics
http://www.ekokosmetika.ru/microplastics
https://hightech.fm/2018/09/24/microplastic
https://hightech.fm/2018/09/24/microplastic
http://www.imorganic.ru/guppyfriend/
http://www.imorganic.ru/guppyfriend/
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артықшылықтарын, ел дәулетін қазақ кең дастарқаны арқылы яғни 
ас, қонақасы арқылы көрсеткен. 

Қазақ халқының аса бағалы тамақтарының бірі – шұжық. Оны 
барлық малдың етінен жасауға болады. Бірақ жылқы етінен жасалған 
шұжыққа ештеңе жетпейді. Шұжықты халық жоғары бағалайды әрі 
аса дәмді де кәделі, сый табақтарға салатын тамақ. Қазақ отбасылары 
өздерінің сыйлы адамдары мен құдаларына, туған -туыстарына 
шұжықты сыбаға ретінде сақтайды. Мұндай қатынас туыстар, 
құдалар, сыйластар арасында татулық пен бірлікті одан әрі бекіте 
түседі және оны кейінгі ұрпақтарының да құлағына салып отырады. 
Бұл да қазақи тәрбие мен үлгі-өнегенің бір түріне жатады [1, 25 б.]. 

Қазақ халқының аса бағалы тамақтарының бірі – шұжық. 
Оны барлық малдың етінен жасауға болады. Бірақ жылқы етінен 
жасалған шұжыққа ештеңе жетпейді. Жылқының шикі етін, іш 
майын турап оған жуа, сарымсақ, тұз, бұрыш қосып, оны жылқы 
ішегіне тығады, тығыздайды. Ішіне ауа жібермейтіндей етіп, 
екі жағын мықты жіппен буады да сәл тобарсылтып, көлеңкеге 
кептіріп алады. Оны ауылдық жерде жазда ұнға салып, сақтайды. 
Қалада әрине тоңазытқыш, мұздатқышқа сақтағанмен суық сорады. 
Ал қыста да, жазда да ежелгі қазақ әдіс-тәсілдермен сақталған 
шұжықтың дәмі өзгермейді, бұзылмайды. 

Шұжықты халық жоғары бағалайды әрі аса дәмді де кәделі, сый 
табақтарға салатын тамақ. Қазанда пісіп жатқанда оның жағымды 
иісі мұрын жарып, «шақырып», тәбетті ашады. Ет турағанда 
табақтың бетіне турады және әр адамға жететіндей етіп тастайды. 
Шұжықты жасау, сақтау және оны пісіруге қолы берекелі қазақ 
әйелдері өте шебер меңгерген. Қазақ отбасылары өздерінің сыйлы 
адамдары мен құдаларына, туыстарына шұжықты сыбаға ретінде 
сақтайды. Оларға әдейі сақтап отырғанын айтып мақтанатыны да 
жарасымды әдеттердің бірі. Ал, қонақтар болса бұған қатты риза 
болып, алғыс айтады. Мұндай қатынас туыстар, құдалар, сыйластар 
арасында татулық пен бірлікті одан әрі бекіте түседі және оны 
кеййінгі ұрпақтарының да құлағына салып отырады. Бұл да қазақи 
тәрбие мен үлгі-өнегінің бір түріне жатады. 

Қазақ халқының дастарханы оның көшпелі тұрмысына, мал 
шаруашылығына, жаугершілік заманына және елдің этнографиялық 
салтына қарай қалыптасқан. 

Қазіргі кезде өндірілетін шұжықтармен салыстармалы түрде қазақ 
елінің ұлттық шұжығының пайдасын, құнарлығын мен зиянсыздығын 
дәлелдеу мақсатында шұжықтың шығу тарихын зерттедік. Шұжық 

бұрыннан келе жатқан азық түрі десе де болады. Бұл өнімнің пайда 
болуы көшпенді халықтың жорықтарда ұзақ сақтау үшін тапқан 
айласынан туындаса керек. Шұжық ата-бабаларымыздан мұра болып 
қалған ұлттық мәдениетіміз жылқы етінен жасалатындықтан, оның 
шығу тарихы да тікелей жылқымен байланыстыра айтуға болады. 

Қазақтың жылқы тарихы, жылқы мәдениеті ғасырлардың терең 
қойнауына кетеді. Ағылшындар жылқыны бұдан бес мың жыл бұрын 
алғаш рет қазақтың арғы бабалары қолға үйреткенін дәлелдеп шықты. 
Оған дәлел - әлемге әйгілі Ботай мәдениеті. Бұл ғажайып қоныс 
Солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданында орналасқан. 
Біздің ғасырымызға дейінгі V-ІV ғасырларда бұл жерде жылқы 
өсірушілердің ғажайып қонысы болғаны анықталды. Осы 15 гектар 
алаңды алып жатқан жерден жүз мыңдаған жылқылардың сүйектері 
мен қымыз қалдықтары табылды. 133 мыңға жуық жылқы сүйегін 
зерттей келе, ғалымдар бұлардың жабайы жануарлар емес, қолға 
үйретілгенін дәлелдеп шықты. Осылайша, қымызды алғаш шығарған 
да, жылқыны бірінші болып қолға үйретіп, мініске, күш-көлікке 
пайдаланған да - өзіміздің ата-бабаларымыз екен. Әлем ғалымдары 
осылай деп отыр. Қымыздың шығу уақытын бұрын Геродоттан бастап 
келсек, Ботай мәдениеті арқылы оның шығу уақыты 3,5 жылға кеңейді. 

Кейбір деректерге жүгінсек, қазақ жерінде үш миллион бір жүз 
жетпіс төрт мың жылқы болған екен. Ал 1915-1916 жылдардағы 
«тықыр қоян», «қазан дүрбелеңінен», 1918 жылғы Павлодар уезіндегі 
«жылқы жұтынан» соң, 1922 жылғы санақта жылқы саны бір миллион 
сегіз жүз тоқсан екі мыңға құлдырап кеткен. Ең өкініштісі, 1933 жылғы 
санақта қазақ жерінде небәрі үш жүз мың бас жылқы қалған…

Жылқы – тақтұяқтылар отрядының бір тұқымдасы. Жылқы 
адамзат өркениетіндегі, әсіресе, дала өркениетіндегі дамудың 
жарқын да елеулі көрсеткіштерінің бірі болады. Жылқыны қолға 
үйрете бастау көшпелі шаруашылық пен өркениет дамуының негізін 
қалады. Қолға үйретілген жылқының шаруашылықта маңызы зор. 
Ол – ет және қымыз өндіру, салт міну, арбаға не шанаға жегу, әскери 
және спорттық бағыттарда өсіріледі.

Ежелгі дәуірлерде-ақ қазіргі Қазақстан аумағы жылқының 
қолға үйретілген мекені болғандығын археологиялық қазбалар 
дәлелдейді. Ежелгі Қазақстанда жылқының қолға үйретіліп 
қана қоймай, бұл малдың ерекше қастерленіп, әдет-ғұрыптық 
рәсімдердің ажырамас бір бөлігіне айналғанын көрсетеді [2, 115 б.].

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында жылқы етінің 
өндірісіне айтарлықтай көңіл бөлінеді. Жылқы еті құнды ақуыздар 
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бойынша сиыр етінен кем болмайтыны анықталған. Оның 
құрамында барлық алмастырылмайтын аминқышқылдар бар және 
олар өте қолайлы қатынаста орналасқан. 

Ірі қара мал етімен салыстырғанда жылқы етінде триптофан, 
гистидин, тирозин, фенилаланин және метионин мөлшері көбірек. 
Жылқы малының ифекциялық және инвазионды ауруларды 
қабылдамайтын қасиетин,сонымен қатар, жылқы етинде темір 
мөлшерінің көптігі (100 г етке 8 мг) пайдалана отырып. Франция 
және Италия медиктері жылқы етін шикі күйінде туберкулез және 
анемиямен ауратын адамдары жеуге ұсынады. Диеталық өнім 
ретінде жылқы етін анемия ауруына қарсы, жалпы әлсіздікке қарсы, 
өсу процесі баяу болған кезде және жақсы тамақтанбағандықтан 
азайған ақуыздар қорын толтыру ушін кеңінен қолданылады. Жылқы 
етінің құрамында көп қанықпаған май қышқылдарының мөлшері 
көп болғандықтан қан тамырлардың қабырғаларында холестерин 
жиналмайды, мұның нәтижесінде тамырлардың кабырғалары 
әктелмейді және де қанда холестирин мөлшері көбеймейді. Сөтіп, 
жылқы еті адам ағзасына жақсы әсер етеді [3, 21 б.]. 

Ет кұрамында дәнекер тіні аз болған сайын, оның тағамдық 
құндылығы жоғары болатындағы мәлім. Бірақ, жылқы етінің 
құрамында миофибриллярлы ақуыз мөлшері аз және көмірсу 
мөлшері көп болғандықтан, бұл етті ұзақ ферменттелетін өнімдерде 
қолдануға мәжбүр етеді. Жылқы етінің құрамындағы минералды 
заттар бұлшықет тіні ішкі ұлпаларының ақуыздарына әсер етеді. 
Яғни, ақуыздарының ісіну және еру дәрежесі минералды заттардың 
мөлшеріне тәуелді болады, мг: мыс – 0,456; қорғасын – 0,287; 
алюминий – 0,114; никель – 0,114. Бұл сиыр және қой құрамындағы 
заттарға сәйкес, жылқы етінің аминқышқылдық құрамы сапалық 
жағынан да сандық жағынан да біртекті.

Майлардың биологиялық құндылығы олардың майда еритін 
витаминдердің сіңірілуіне қажетті энергия қоры ретінде болуына 
байланысты. Бірақ майлардың биологиялық құндылығы көбінесе 
олардың құрамындағы көп қанықпаған май қышқылдарының (КҚМҚ) 
мөлшеріне тәуелді болады. Бұл қышқылдар адам ағзасында жеткілікті 
мөлшерде түзелмейді, сондықтан үнемі тағам арқылы түсуі қажет. 
Жылқы майы сиыр мен қой майына қарағанда қанықпаған линол (екі қос 
байланыстары бар), линолен (уш қос байланыстары бар) және арахидон 
(төрт қос байланыстары бар) май қышқылдарына бай болатыны белгілі. 
Жас жылқы майында аталған алмастырылмайтын май қышқылдары 
11-20 %, ал ересек жылқы майында – 9-16 % құрайды [5, 55 б.]. 

Елбасымыз Жолдауында халықтың денсаулық жағдайын 
бақылаудың ұлттық бағдарламалары кешенін енгізу, аурудың алдын 
алуға шындап кірісуіміз керек. Бірінші кезекте, олар балалар, жас-
өспірімдер, бала туу жасындағы әйелдер деп атап көрсетті. Кез–
келген елдің болашағы оның ден-саулығына байланысты екендігі 
даусыз. Денсаулық- қоғамдық байлық. Олай болса әр адам өзінің 
денсаулығын сақтауды азаматтық парызы деп түсінуі тиіс.

Қазақтың әрбір ас-мәзірі үлкен мәнге, тәрбиеге ие болуымен 
қатар, денсаулыққа пайдалы. Ата-бабаларымыз медициналық ілімі 
болмаса да тамақты талғап жеу арқылы-ақ өзін-өзі емдеп жаза білген. 
Ұлттық сусындар ішіп, құнарлы тағамдар жеуге жеткізуі керек. Бұл 
халқымыздың денсаулығын жақсартуына, өмір жасын ұзартуына 
септігін тигізеді. Сергек жүретін ұлт қашан да көп жетістікке жетеді. 
Әлемге жақсы қырынан танылуымызға да, артықшылығымызды 
насихаттауға да ұлттық тағамдар көмектесе алады.

Ұлттық тағамдар – қай елде де ұлт мақтанышы. Айталық, елімізде 
алғаш рет қолға алынған халал тағамдарын шығару дұрыс бастама 
болғанын осы өнімдерге деген сұраныстың өскендігінен байқауға 
болады. Ендігі жерде ұлттық тағамдар жасауға іскер азаматтарымыздың 
бетін бұру керектігін өмірдің өзі дәлелдеп отыр [4, 8 б.].

Қорыта айтсақ, әртүрлі пайдасы аз, зияны мол белгісіз майлы 
еуропалық шұжықтарға қарағанда, ұлттық тағам өндірісін қолға 
алып, оларды насихаттап, дәріптеп отыруымыз қажет. 
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сы РЕСУРСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА

ИДИЛУП М. 
ученик 8 класса, Гимназия № 3 для одаренных детей, г. Павлодар

В детстве я часто ездил в гости в деревню и мои воспоминания 
3-5 летней давности о поездке очень счастливые. Я очень люблю 
природу, деревенский пейзаж, а еще домашних животных, которые 
вызывают у меня чувства доброты и счастья, и перед поездкой – еще 
и ощущения встречи. И эти ощущения вызывали у меня чувства 
радости, которые я ощущаю и сейчас. Меня всегда интересовали 
вопросы: когда, где, как были приручены домашние животные? 
Какое значение имеют домашние животные в жизни человека? 
Почему человек заводит животных не только в сельской местности, 
но и продолжает жить с ними даже в тесной квартире? Зачем ему 
тратить дополнительное время и финансы для его содержания? 
Исходя из вопросов, были составлены цели моего исследования.

Цель исследования – изучить влияние домашних животных на 
развитие человека.

Объект исследования – взаимосвязь домашних животных с 
жизнью человека.

Предмет исследования – роль домашних животных в развитии 
человека.

Гипотеза исследования – предполагаю, если человек приручает 
и заботится о домашних животных, значит, животные положительно 
влияют на его жизнь и развитие, потому, что они обладают особыми 
способностями. 

Первыми помощниками в моей работе стала моя первая 
энциклопедия «Домашние любимцы» и справочники, информация 
в них выстроена по принципу: «Кратко, точно, доступно обо всём». 

В плане моего исследования были запланированы решения 
ряда задач: 

- изучить энциклопедическую справочную литературу о 
домашних животных;

- установить способы приручения животных, способы 
происхождения и одомашнивания на примере кошек;

- описать поведение домашних животных;
- выявить отношение горожан к домашним животным;
- исследовать влияние домашних животных на самочувствие 

членов семьи; 

- сформулировать вывод, доказывающий или опровергающий 
гипотезу.

В нашей семье проживает Белка, все мои родные ее очень 
любят, она полноправный член моей семьи, наблюдая за ее 
поведением, жизнью, вопросы исследования подтверждают и 
актуальность моего исследования в том, что назрела необходимость 
исследовать, какое значение имеют животные в жизни человека. 
Ведь они не выполняют главную свою миссию: кошки не ловят 
мышей, собаки не стерегут квартиры, но они живут с человеком, 
человек содержит их, заботиться о них, значит, они ему нужны.

Мною была проведена практическая работа по теме «Исследование 
и анализ взаимосвязи домашних животных и человека». 

В нашем подъезде 9 этажей, на каждом этаже по 4 квартиры, 
всего 37 квартир, начиная с номера 86 по 122. В опросе участвовали 
жители из 35 квартир, которые ответили на вопросы анкеты. 

Вопрос 1. Проживает ли у вас в семье какое – либо домашнее 
животное? Какое?

Результатами опроса я был просто поражен, 72 % жителей 
– соседей нашего подъезда проживают вместе с домашними 
животными . В некоторых семьях проживает несколько разных 
животных, например, в квартире А, живут собака, кошка и два 
попугая, в одной квартире у бабушки Л. (бывшая стюардесса) 
проживает 6 кошечек, к тому же она готовит еду для кошек, которые 
живут во дворе, затем 2 раза в день, аккуратно раскладывает ее на 
салфетки и кормит кошек, жителей подвала.

Вопрос 2. Как появилось животное в Вашей семье? Лидирующее 
место среди домашних животных занимает кошка. Поэтому этот 
вопрос я задавал только тем, у кого есть кошки. Как появилась 
кошка в Вашей семье?

Купили родители - 6
Подарили - 10
Нашли, подобрали - 7
Вопрос 3. Кто был инициатором появления кошки в Вашем доме?
Как животное появилось в семье, и кто был инициатором, здесь 

определились показатели квартиры, где живет 6 кошек, которых 
подобрала бывшая стюардесса. В других случаях, в основном дарили 
на новый год, день рождения бабушки и дедушки, родители своим 
детям, иногда по просьбе детей.

Вопрос 4. Какие Вы испытываете чувства к своему питомцу? 
Как бы Вы назвали их, одним словом? 
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Все респонденты привели самое главное и важное слово 

«любовь» и потом уже добавляли другие не менее важные слова. 
Раскрывающие суть отношений между хозяевами и их питомцами. 
Любовь – 23, Добро – 20, Забота – 16, Верность – 15, Преданность – 10.

Вопрос 5. На вопрос, расскажите, какая Ваша кошка/кот, как 
она/ он себя ведет в разных случаях? В основном отметили:

1 Встречает с работы (со школы), мурлычет, выгибает спину, 
ластится, всем видом показывает радость.

2 Спит в кресле, на диване, ложится спать на мое место, любит 
сидеть на кухне, выбирает место и наблюдает за всеми.

3 Своенравная, веселая, добрая, любит всех, любит/ не любит 
когда берут на руки, любит/ не любит когда ее гладят.

4 Любит/ не любит быть одна в квартире, любит/не любит 
купаться, точит ногти о мебель, аккуратная, не пьет из грязной тарелки..

5 Каждый опрашиваемый отметил, что кошки очень 
чувствительны, когда кто - то в доме болеет. Все рассказали о том, 
кошка ложиться рядом или на больное место или рядом с больным, 
мурлычет, лижет лицо хозяина или просто лежит. Как бы оказывает 
«кошачью» помощь больному, снимает отрицательную энергетику, 
лечит и успокаивает.

Проанализировав ответы владельцев кошек, я сделал вывод, 
что кошки умеют выбирать себе комфортные и безопасные места 
для отдыха, любят уют и тепло, преданны своим хозяевам, любят 
их, так же ждут любовь и заботу от хозяев. Не обязательно, что это 
породистая кошка или простая, у каждой кошки свой характер, как 
нет одинаковых людей, так нет и одинаковых кошек, они все разные. 
Но не зависимо от характера кошек, люди заводят себе животных, 
чтобы получить преданного друга.

Мною был проведен опрос - исследование «Общение с 
домашним животным».

В опросе участвовало 45 человек (одноклассники, родные, 
знакомые, соседи)

АНКЕТА
1. Какое значение имеет Ваш питомец в Вашей жизни?
2. Меняется ли Ваше настроение после общения с домашними 
животными? 
Каким оно становится?
3. Можете ли объяснить Вы изменение Вашего настроения?
4. Для каких целей Вам нужен питомец?

Результаты опроса:
1 Какое значение имеет Ваш питомец в Вашей жизни? Только 

положительное значение, положительные эмоции – 45 человек  
(100 %). Отрицательных эмоций – нет. 

Ответы респондентов говорят о том, что люди не просто 
содержат домашних животных, а они для них имеют положительное 
значения. Естественно, содержать животное не любя его, просто 
невозможно. Ведь, есть же бродячие домашние животные, и одна 
из причин – их бросили хозяева.

2 Меняется ли Ваше настроение после общения с домашними 
животными? Каким оно становится? Ответы являются 
подтверждением того, что общение с домашними животными 
вызывает у людей спокойствие, веселость, чувство комфорта, 
наблюдается улучшение настроения. Сделал вывод, что поэтому 
люди стремятся к общению с животными.

А на вопрос, можете ли объяснить Вы изменение Вашего 
настроения, были ответы:

1 Если что – то болит – кошка лечит – 80 % (отношением, 
заботой).

2 Если плохое настроение – оно улучшается – (70 %) 
(спокойствием, какой-то уверенностью).

3 Стрессовое состояние – исчезает (60 %) (любовью, добротой).
На вопросы ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ЗАВЕСТИ ДОМАШНЕГО 

ПИТОМЦА? Для каких целей ОН Вам нужен? Положительно 
ответили 90 %, причины были таковы:

1 Уют, порядок, аура в доме - 38.
2 Чтобы дети, внуки жили рядом с животными, заботились о 

них – 30.
3 Спасение от одиночества – 25.
4 Благоприятноет влияние на здоровье – 30.
5 Заботится о ком, создавать условия – 30.
6 Просьба детей – 2.
Проведя исследование, изучив информацию, сопоставив научные 

исследования и ответы респондентов, я сделал вывод, что домашние 
животные, в частности, кошка, имеют большое значение. Кошки 
являются членами семьи, где их любят, ухаживают за ними и заботятся 
о них. Домашние питомцы отвечают тем же, любят своих хозяев, 
приносят им массу положительных эмоций, оказывают благоприятное 
воздействие животных на здоровье, психику и атмосферу домашнего 
быта, как признают большое количество опрошенных людей. На 
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подсознательном уровне человек заводит домашних животных 
в случае недостающего общения и т.д. Домашние любимцы, в 
благодарность за заботу о них, делятся с хозяевами своей энергией, 
которая стабилизирует их психическое и физическое состояние.

Подтверждение выводов проведенного мною исследования 
является то, что существует наука ФЕЛИНОТЕРАПИЯ или лечение 
кошками. То, что эти домашние питомцы обладают способностью 
врачевать человеческие недуги, было известно испокон веков, а в 
современном мире получило и научное подтверждение [1].

Как именно лечат кошки?
Энергетикой. Оттягивают на себя «негативную энергию». 

Как в общем плане, так и от больного органа. Замедляются или 
вовсе проходят паталогические процессы в организме. Хоть 
это утверждение и звучит околонаучно, но исследователям из 
Университета Миннесоты удалось доказать, что владельцы кошек 
на 25 % меньше страдают депрессией и, что удивительно, сердечно 
- сосудистыми заболеваниями. По мнению ученых, это связано 
с психологией человека. Хозяин уверен, что питомец его ждет, 
любит, плюс много слышал и знает о «лечебных» свойствах кошек, 
и его подсознание самостоятельно «лечит» его. Получается эффект 
плацебо, давно знакомый медицине.

М у р л ы к а н ь е м .  Ч а с т о т а  з в у к о в ы х  к о л е б а н и й 
кошачьегомурчания – в терапевтическом диапазоне 25-45 герц. 
Звук, который слышен уху, действует и на подсознание, успокаивая 
и заставляя расслабиться. Тем более во время мурчания возникает 
небольшая вибрация, что приводит к легкому массажу, и это также 
помогает человеку расслабиться и снимает болевой синдром.

Тепловым воздействием. Известно, что кошки всегда ложатся 
точно на больные места. И этому есть научное объяснение. У 
кошек температура тела приблизительно 39 градусов, а у человека 
– 36,6. Но вот если начинается какой-то воспалительный процесс 
в организме, то температура в отдельном участке повышается. 
Человек еще не замечает этого, а вот для животного все очевидно.

Воздействием статического электричества. Шерсть 
прекрасный источник статического электричества. Стоит вам начать 
гладить вашего питомца, как «ток» начнет бегать по вашей ладони. 
Его прикосновения неощутимы (чаще всего), но его воздействие на 
кожу оказывает положительный эффект, снимая напряжение. Кроме 
того, микротоки воздействуют на нервные окончания под кожей и, 
таким образом, снижают болевой синдром 

Позитивом. Ученые из университета Мериленда провели 
исследование, которое наглядно доказало, что позитивный настрой 
связан с наличием питомца в доме. Кошки, кажется, чувствуют 
настроение хозяев, пытаются помочь, когда грустно, или радуются 
вместе с ними, когда хорошо. Конечно, не стоит приписывать 
питомцам экстрасенсорные способности и возможности читать 
мысли. Все гораздо прозаичнее. Нос кошки отличается от 
человеческого не только внешне, но и «по составу». У кошек есть 
очень любопытный орган Якобсона, или вомероназальный орган, 
как его называют ветеринары, или дополнительная обонятельная 
система. Именно орган Якобсона способен различать выделяемые 
гормоны по запаху, а, как известно, за радость и грусть у всех 
млекопитающих отвечают разные химические элементы. Так 
что «прозорливостью» кошки обязаны не высшим силам, а 
собственному нюху [1].

Какие болезни поддаются хвостатым докторам?
Конечно, если у вас приступ аппендицита, нужно вызывать 

«Скорую помощь». А вот потом, в период реабилитации, вам ваша 
кошка очень поможет. Список болезней очень велик, не следует 
только забывать, что фелинотерапия хороша вместе с традиционной 
медициной, но не вместо нее.

Что представляет собой сеанс лечения?
Кошка должна сама прийти и лечь на больное место или 

максимально близко к нему. Она может дремать, мурлыкать или 
устраивать массаж с иглотерапией вкупе - топтаться лапками, 
выпуская и втягивая когти. По времени сеанс не ограничен. 
Навредить тут никак нельзя [1].

При проведении исследования я переработал очень много 
полезной и интересной информации. История приручения 
домашних животных, происхождения и одомашнивания кошек, 
факты из истории одомашнивания кошки, проследил жизнь кошек 
с древних времен до современных дней, их особенности и виды. 

Сделал вывод, что кошка это очень интересное и своеобразное 
животное. Это самые сильные животные по части энергетики, потому 
держать в доме кошку раньше считалось священной необходимостью. 
Кошки умеют чувствовать и забирать на себя негативную энергию 
в доме, а потому являются прекрасными очистителями помещений. 
Они добровольно принимают на себя негатив, страхи и боли своих 
хозяев, чтобы защитить и помочь. Кошки видят астральные миры 
и защищают дом от потусторонних сил, они хорошие врачеватели, 
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им вполне по силам нормализовать давление, вылечить мигрень 
или ослабить воспалительные процессы в организме хозяев. 
Мурлыканье кошки оказывает позитивный эффект на иммунитет 
человека, снимает усталость и раздражительность, помогают 
при стрессе. Кошки очень сильно чувствуют и воспринимают 
энергетические поля разных объектов. Они способны ощущать 
негативные изменения в биополе хозяина и готовы оказать ему 
энергетическую помощь – очистить это поле от «грязи» или добавить 
туда положительную энергию. Но для этого нужен контакт между 
человеком и его питомцем, который и является той «дверью», через 
которую происходит взаимный обмен энергиями.

Поэтому кошка являются хранителями семейных отношений, 
домашнего покоя и уюта, а также отличными докторами. 
Статистические исследования показали, что «кошатники» живут 
дольше, чем те люди, которые не терпят этих животных. Находиться 
постоянно рядом с кошками очень полезно. Кошку можно назвать 
своеобразным фильтром, который собирает отрицательную энергию 
и переводит ее в положительную [2].

Изучив справочную и энциклопедическую литературу проведя 
наблюдение за своим питомцем кошкой Белкой, я убедился, что 
животные приносят активную доброжелательную энергетику 
в помещение и жизнь хозяев. Отдавая им душевную теплоту, 
мы можем получить гораздо больше, чем думаем – семейное 
благополучие, денежный успех, личностное развитие и позитив. 
Из опрошенных жильцов нашего подъезда 75 % отмечают влияние 
домашних животных на самочувствие. Помимо приятных эмоций, 
животные способны гармонизировать ауру своего хозяина, активно 
влиять на его самочувствие, помогать при решении сложных 
жизненных ситуаций. Они не просто присутствуют в нашей жизни, 
но активно на нее влияют, забирая на себя потоки негативной 
энергии, исцеляя своей энергетикой биополе хозяина [3, 22-24 с.]. 

Содержание моего исследования раскрыло роль домашних 
животных и их влияние на развитие человека. Актуальность 
моей работы в том, что домашние животные это один из 
богатейших ресурсов для развития человека. Гипотеза исследования 
подтверждена: если человек приручает и заботится о домашних 
животных, значит, животные положительно влияют на его жизнь 
и развитие, потому, что они обладают особыми способностями. 
Животные через любовь и заботу возвращают человеку 
гармоничность восприятия мира и предоставляют возможность 

восстановить энергию, а, следовательно, и здоровье. Поэтому 
животные являются одним из ресурсов в развитии человека.

ЛИТЕРАТУРА
1 Лечение кошками. https://petstory.ru/knowledge/cats/cat-care/

felinoterapiya/
2 Рыжкова З. Л. Изучение взаимодействия с домашними 

животными как фактора улучшения психического развития и 
социальной адаптации ребенка. – ЯрГУ, 1996. – 39 с. 

3 Тарасов Е. Наши домашние целители // Спортивная жизнь 
России. – 2009. – №4. – С. 22-24.

РЕКА УРАЛ: БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ИСТАЕВА Ш. Х. 
учитель биологии, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Уральск

ОПРЯ О. В. 
учитель-эксперт русского языка, 

Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Уральск
АМАНГЕЛЬДЫ Д. 

ученик 9 класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Уральск

Исследованием биоразнообразия реки Урал занимались 
учёные Приуралья А. З. Петренко, Т. Е. Дарбаева, А. А. Джубанов,  
М. М. Фартушина, Д. М. Чернышев, Ж. М. Тубетов [1, с. 5]. Они 
проводили исследования, целью которых были обеспечение 
сохранности и воспроизводства естественных компонентов 
природной среды и генофонда живых организмов. Новизна моей 
работы: за последние пять лет изменились климатические условия 
на реке Урал, ухудшилось состояние воды, почвы, и это повлияло на 
экосистему реки Урал. Цель исследовательской работы: исследовать 
биоразнообразие побережья реки и создать виртуальную экскурсию 
об этом биоразнообразии. Методы исследования: измерение, 
расчёты, фотографирование, сравнение. Задачи: 1. Определить 
виды растений, прорастающих на берегу реки Урал. 2. Исследовать 
абиотические факторы в зависимости от удаленности от берега при 
помощи оборудования системы SPARK (PASCO). 3. Исследовать 
биоразнообразие растительности в зависимости от удалённости 
от берега, при помощи трансекта и квадратов. 4. Исследовать 
загрязненность реки Урал. 

https://petstory.ru/knowledge/cats/cat-care/felinoterapiya/
https://petstory.ru/knowledge/cats/cat-care/felinoterapiya/
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Мы выехали на берег реки Урал 17 сентября 2019 года в 15.00. 

В день выезда температура воздуха была равна + 18°С, температура 
воды была равна +15°С, а температура почвы +16°С. Скорость 
ветра 4,5 м/с с южным направлением, давление 752 мм, влажность 
воздуха 53 %. Мы собрали все встречающиеся растения и отвезли 
их в школьную биологическую лабораторию.

Наша первая задача- определить виды растений и плотность 
их залегания.В нашем исследовании было определено 12 видов 
растений. Номенклатура данных растений была определена при 
помощи мобильного приложения PlantNet. Мы отвезли в школьную 
лабораторию, потому что можно определить названия растения, 
только расположив его на белом фоне. Мы сделали снимки, и 
приложение определило вид растения.Мы классифицировали 
растения по продолжительности их жизни. Из двенадцати видов 
растений только два вида оказались однолетними, три вида - 
двулетними и 10 видов – многолетними растениями, т.к. такие 
растения, как горец почечуйный, щавель воробьиный являются и 
многолетними, и однолетними растениями [3]. 

Наша вторая задача – исследовать абиотические факторы 
в зависимости от удалённости от берега.Мы рассматривали 
следующие абиотические факторы: температура почвы, абсолютное 
давление, процент кислорода в воздухе, освещённость.

Мы провели трансект, начиная с самого берега до 50 м. от 
него. Систематические измерения были произведены через каждые 
10 метров по длине трансекта. При помощи оборудования SPARK 
были взяты измерения pH, уровня освещённости, температуры 
почвы. Было использовано 2 квадрата, чтобы увеличить охват 
исследуемой территории.

Рельеф изучаемой территории был неровный, и это могло 
повлиять на результаты, поэтому мы записали, на каких участках 
земли поверхность отличалась от первоначальной. Было замечено 
изменение рельефа по длине трансекта, на 20 метрах от берега было 
возвышение высотой 1,5 м, далее уровень почвы опустился к 30-40 
м, и снова было замечено возвышение к 50 м от берега. Наблюдатель 
уходил в лес и через каждые 10 метров фиксировал содержание 
кислорода в воздухе. На выбранном участке был неровный рельеф 
и, возможно, это повлияло на результаты. При 30 метрах от берега 
заметно повышение уровня кислорода - 20,1 %. Это может быть 
связано с понижением уровня рельефа, именно на 30-ти метрах 
от берега было заметно значительное понижение уровня земли. 

Значит, можно сделать предположение, что содержание кислорода 
выше в низине, чем на возвышении на берегу р. Урал.Измерения 
также проводились с помощью датчика SPARK фирмы PASCO. 
Мы измеряли температуру через каждые 10 метров, и устройство 
само строило график. Температура почвы повышалась с удалением 
от берега, а также имела свойство повышаться на возвышенностях. 
Также температура почвы непосредственно возле воды и в 40 метрах 
от неё была самой низкой – 150 С. А самой высокой температура 
была в 10 метрах от берега. Возможно, температура почвы зависит 
от рельефа, так как, там, где рельеф был более высокий, температура 
была выше, чем в низине.

Уровень освещённости снижается в зависимости от того, 
насколько далеко наблюдатель заходит в лес, это объясняется тем, что 
ветви деревьев препятствуют попаданию света на землю. К сожалению, 
не все данные сохранились, а также данные замеры измерялись 
на интервале пяти метров. Поэтому данные результаты не могут 
систематически повлиять на наш вывод о биоразнообразии, но могут 
подсказать, что на уровне 35-45 метров было меньше освещённости, 
чем на расстоянии 50 м от реки. Также, по несохранённым данным, 
было известно, что у берега реки освещённость была выше, чем в лесу. 
Это объясняется тем, что на расстоянии 30-40 метров было понижение 
рельефа, примерно на 1.5 метра, а также большее количество высоких 
деревьев, что повлияло на уменьшение уровня освещённости в данной 
зоне. Из-за невысокого уровня освещённости можно сделать вывод, 
что растения, произрастающие здесь, в основном, тенелюбивые.

В таблице 1 отображены все результаты абиотических факторов 
и количество растений через каждые 10 метров. Количество 
растительности варьируется, т.е. если растение тенелюбивое, оно 
будет расти только в тени (под деревом) и наоборот. Наблюдалось 12 
видов растений, в том числе травы и деревья. Из-за довольно низкого 
уровня освещённости растения, произрастающие в данной местности, 
относятся к группе тенелюбивых или теневыносливых растений. 

Наша третья задача – сделать анализ данных при помощи 
статистического расчёта индекса разнообразия Симпсона. Было 
взято общее число каждого растения (n), затем мы нашли отношение 
количества каждого растения к общей сумме всех растений (n/N) и 
возвели в квадрат получившиеся значение (n/N)*2

D = 1- 0.29 = 0.71 Индекс Симпсона приближен к 1, что означает 
высокий уровень разнообразия растительности.
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Таблица 1 – Результаты исследования биоразнообразия побережья 
реки Урал 
Метры Квадрат № 1 

растительность
Квадрат № 2 

растительность
% кисло-

рода 
в воздухе

Темпе-
ратура

Абсолют-
ное давле-
ние (мбар)

0 3 шт. ежа 
сборная

5 шт. ежа 
сборная

21.2 15.1 1003

10 1 шт. дурнишник 
обыкновенный,

7 шт. щавель 
воробьиный

6 шт. ива 
пятитычинковая

2 шт. чистец 
болотный

21.1 18.4 1003

20 8 шт. горец 
почечуйный

37 шт. ковыль 
обыкновенная

2 шт. горец 
почечуйный
4 шт. ковыль 

обыкновенный
1 шт. черёмуха 
обыкновенная

19.7 17.3 1003

30 5 шт ежа 
сборная 3шт. 
бузина чёрная

3 шт. ежа 
сборная

2 шт. тополь 
белый

20.1 16.7 1003

40 3 шт. ежевика 
сизая

1 шт. тополь 
белый

2 шт. клён 
ясенелистый
2 шт. тополь 

белый

19.4 15.0 1003

50 40 шт. горец 
почечуйный

1 шт. горошек 
посевной

21 шт. горец 
почечуйный

20.1 16.7 1003

Таблица 2 – Подсчёт индекса разнообразия Симпсона
Виды n n/N (n/N)*2

Ежа сборная 16 0.102 0.010
Ежевика сизая 3 0.019 0.0003

Чистец болотный 2 0.012 0.0001
Дурнишник обыкновенный 1 0.006 0.000036

Горец почечуйный 71 0.455 0.207
Клён ясенелистый 2 0.012 0.0001

Тополь белый 5 0.032 0.001
Ковыль обыкновенный 41 0.262 0.068

Щавель воробьиный 7 0.048 0.0023
Ива пятитычинковая 6 0.038 0.0014
Горошек посевной 1 0.006 0.000036

Черёмуха обыкновенная 1 0.006 0.000036
Всего 156 0.29

Наша четвёртая задача - исследовать загрязненность реки 
Урал с помощью теста на наличие хроматов и рН [4]. В результате 
исследований была замечена заболачиваемость реки Урал, это 
подтверждается большим количеством болотного растения у берега 
- чистец болотный и кислотным рН почвы, которая равна 6.8 рН, а 
также визуальными наблюдениями почвы, воды и её запаха. Исходя 
из этой информации, мы использовали доступные нам ресурсы для 
исследования загрязненности воды и почвы реки Урал. Мы решили 
провести тест на наличие хроматов в воде и почве. В почве 0 метров 
от воды и 50 метров от воды. Учёные-экологи присвоили реке Урал 
пятую стадию загрязнённости. Для определения уровня рН измерения 
проходили через каждые 10 метров, и наивысший показатель уровня рН 
был замечен в участке 10 метров от берега реки Урал. А наименьший 
показатель был зафиксирован у самого берега. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что почва, ближайшая к воде, имеет наивысший 
показатель рН и растительность на данном участке земли редкая. 

Уровень хроматов непосредственно возле воды примерно 
равен - 10 мг\л, также как и в 50 м от берега. Причём при детальном 
рассмотрении индикатор после добавления почвы непосредственно 
возле воды немного более фиолетовый, чем тот, что на расстоянии 
50 м. Наблюдается заболоченность реки, что подтверждается низкой 
pH почвы, равной 6.8, наличием травы, свойственной болотам, таким 
как чистец болотный. Также хромат-тест определил наличие 10 мг\л 
хромата (6+), который может являться последствием канализационно-
очистных отходов и представляет угрозу экологии и здоровью живых 
организмов. Также замечено, что почва возле воды может содержать 
больше хромата (6+), чем в отдалении от неё. Причиной тому может 
служить тот факт, что хроматы плохо растворимы в воде, и оседают в 
почве, и скапливаются в организмах и растениях. Последствия данного 
загрязнения могут плохо отразиться на здоровье рыб, людей, которые 
её потребляют, и других живых организмов, обитающих рядом с рекой 
Урал и в целом на экосистеме леса и реки Урал [1, с. 26]. Источниками 
хроматов в реке являются сточные воды и канализационные отходы. 
Самым важным фактором развития экологических проблем р. Урал 
является интенсивное хозяйственное освоение региона [2, с. 97]. 
Промышленное потребление воды в пределах речного бассейна 
проявляет себя как сильный фактор, определяющий безвозвратные 
потери стока, а промышленное водоотведение – как самый опасный 
источник загрязнения. Принимая во внимание данную информацию 
об опасности, угрожающей реке Урал, которая может привести к 
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её заболачиваемости, загрязнению экосистемы и болезни людей и 
животных, мы рекомендуем провести дальнейшие более детальные 
исследования экологической ситуации реки Урал.
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ЗДОРОВЬЕ И АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ОБУЧЕНИЕ С 6 ЛЕТ 

КАЛАЧЁВА В. В. 
учитель биологии, СОШ № 41, г. Павлодар

НИКИТЕНКО К. Д. 
ученик 9 «Г» класса, СОШ № 41, г. Павлодар

С глубокой древности наш народ считал здоровье главным 
богатством человека. Следуя этому древнему завету, государство 
делает все возможное для того, чтобы крепить духовное и физическое 
здоровье граждан. Только здоровая нация может называться 
конкурентоспособной [1]. Н. Назарбаев сказал: «Стратегия 
«Казахстан-2050» «здоровье нации» рассматривается как основа нашего 
успешного будущего. «Мы должны проработать вопрос введения 
новых подходов к обеспечению здоровья наших детей и формирование 
у школьников и дошкольников здорового образа жизни» [1]. Проблема 
здоровья детей и реальное ухудшение физического и психического 
состояния особенно актуальна в последние годы, при переходе 

на обучение учащихся с 6 лет. У 6 – летних детей продолжается 
развитие опорно-двигательной системы. Медленно развиваются 
мелкие мышцы кисти. Только к 7 годам ребёнок овладевает более 
сложными и точными движениями кисти и пальцев. Развиваются и 
сердечно-сосудистая система и дыхательная. Артериальное давление у 
детей данного возраста ниже, чем у взрослого человека. А физические 
нагрузки оказывают тренирующее воздействие на сердечно-
сосудистую систему; под влиянием физических нагрузок вначале 
увеличивается частота пульса, максимальное и минимальное кровяное 
давление. У детей шестилетнего возраста значительно повышается 
уровень произвольного управления своим поведением. Умение 
управлять своим поведением, оказывает воздействие на внимание, 
память, мышление. Развитию этих свойств способствуют различные 
задания, поручения, требования. Интенсивно совершенствуется 
восприятие. Формируются и интенсивно развиваются волевые 
качества у детей, а на их основе появляются новые потребности 
и интересы Здоровье человека во многом определяется уровнем 
его адаптивности – врожденной и приобретенной способности к 
приспособлению ко всему многообразию жизни при любых условиях. 
Есть высоко - средне и низко адаптивные люди. Врожденные основы 
адаптивности – это инстинкты, темперамент, конституция тела, 
эмоции, врожденные задатки интеллекта и способностей, внешние 
данные и физическое состояние организма. Уровень адаптивности 
повышается или понижается под воздействием воспитания, обучения, 
условий и образа жизни. В результате адаптационных процессов в 
детстве складываются основные мотивационные, инструментальные 
и стилевые черты личности. Первые относятся к интересам человека, 
к тем целям и задачам, которые он перед собой ставит, к его 
основным потребностям и мотивам поведения. Инструментальные 
черты включают предпочитаемые человеком средства достижения 
соответствующих целей, удовлетворения актуальных потребностей, 
темперамента, характера, способов поведения [2, с. 169]. Проблема 
школьной адаптации в настоящее время очень актуальна, так как 
поступление в школу и начальный период обучения вызывают 
перестройку всего образа жизни и деятельности ребенка. Новый 
вид деятельности, другой коллектив, иной режим дня, требования 
неукоснительного соблюдения правил поведения на уроке и перемене, 
высокая сложность и интенсивность школьной программы могут 
приводить к нарушениям здоровья. Как правило, ребята стремятся 
стать школьниками: они идут в школу с большим интересом и 

https://bigenc.ru/biology/text
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5094.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5094.html
https://www.carlroth.com/downloads/sdb/ru/H/SDB_HN33_RU_RU.pdf
https://www.carlroth.com/downloads/sdb/ru/H/SDB_HN33_RU_RU.pdf
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готовностью выполнять учебные задания. Но для многих из них 
школьные требования слишком трудны, а распорядок слишком строг. 
Для этих детей период адаптации к школе может быть травмирующим, 
и они долгое время не адаптируются в школьной жизни. На успешную 
адаптацию младших школьников влияют различные факторы: 
физическое и психическое здоровье, уровень готовности к школе 
(интеллект, мотивация учения, желание учится, умение общаться, 
адекватно вести себя и реагировать на ситуацию, организовывать 
поведение и деятельность, психофизиологических функций, уровень 
умственной и познавательной активности) [3, с. 268]. 

Изучение состояния здоровья школьников – актуальная проблема и 
одно из приоритетных направлений в области охраны здоровья детей. В 
последние годы многие исследователи отмечают устойчивые негативные 
тенденции в динамике параметров здоровья детей, обучающихся в 
образовательных учреждениях: рост функциональных расстройств и 
хронической патологии, увеличение общей заболеваемости, в том числе 
и так называемыми «школьными» болезнями. Доказано, что показатели 
состояния здоровья детей ухудшаются в процессе обучения в школе – от 
младших классов к старшим. Можно предположить, что этот процесс 
начинается уже с первого класса, особенно учитывая тот факт, что в 
этом учебном году дети пошли в школу с 6 - летнего возраста. Учитывая 
актуальность темы исследования, сформулирована цель исследования: 
определение влияния физической культуры на здоровье и адаптацию 
первоклассников.

Для решения поставленной цели были определены задачи 
исследования: проанализировать научную литературу по теме 
исследования; исследовать антропометрические показатели 
первоклассников; определить уровень физического здоровья 
учащихся; определить влияние физической культуры на здоровье 
и адаптацию учащихся.

Гипотеза: если знать, что физическая культура влияет на 
процесс адаптации, то их можно будет использовать на уроках для 
повышения адаптационных возможностей, уровня здоровья ребенка. 

При выполнении работы применялись следующие методы: 
Анализ литературных источников по теме исследования; 
определение антропометрических показателей; расчет и оценка 
уровня физического здоровья первоклассников; определение уровня 
адаптации первоклассников. 

Научная новизна: выявлено влияние физической культуры на 
адаптацию первоклассников, в условиях обучения с 6-летнего возраста.

Физические упражнения воздействуют на все группы мышц, 
суставы, связки, увеличивают объем мышц, их эластичность, 
сила и скорость сокращения. Усиленная мышечная деятельность 
вынуждает работать с дополнительной нагрузкой сердце, легкие и 
другие органы и системы нашего организма, тем самым, повышая 
функциональные возможности человека, его сопротивляемость 
неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Систематическое школьное обучение требует от 6 – летних 
детей способности выдерживать большую физическую нагрузку, 
умения управлять своими движениями, телом. Из-за недостаточности 
физического развития некоторые дети отстают в учении. У детей  
6 лет еще слабо развиты мелкие мышцы рук, не закончено окостенение 
костей запястья и фаланг пальцев. Поэтому важным является вопрос 
физической подготовленности детей к школе [4, с. 99].

Исходя из этого, можно сказать, что физические нагрузки 
оказывают влияние на адаптацию к учебной деятельности, и 
повышают устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды. Успешность процесса адаптации во многом 
определяется состоянием здоровья ребенка его физическим 
развитием. Об уровне физического развития судят, прежде всего, по 
антропометрическим показателям. В своей работе мы определили 
антропометрические показатели учащихся 1-х классов, поступивших 
в школу в этом учебном году. Всего в исследовании приняли участие 
40 учеников. В работе мы отдельно рассмотрели учащихся 6 лет и 
7 лет, т.к в зависимости от возраста показатели у них будут разные. 

Известно, что мышечная масса прямо или косвенно оказывает 
влияние на дыхание, кровообращение, обмен веществ и т.д. 
Установлено, что у большинства детей фактическая масса тела 
превышает должную [4, с. 99].

Один из важнейших антропометрических показателей 
испытуемых – это форма стопы. Плоская стопа – это совсем 
небезобидно для человека, при этом наблюдается повышенная 
утомляемость, болезненные мозоли, нарушение походки, а, 
следовательно, и осанки, нарушения дыхания. Как показывает данные 
исследований, из всего числа испытуемых нормальную стопу имеют 
большинство детей 6 и 7 лет. Признаки плоскостопия наблюдаются 3 % 
детей. Причины плоскостопия могут быть разные. Это и перенесенные 
ранее заболевания, травмы, это и наследственность, а также ношение 
неудобной обуви. Плоская стопа – это совсем не безобидно для человека. 
При этом наблюдается повышение утомляемости ног, болезненные 
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мозоли, нарушение осанки, нарушение дыхания. Укрепить мышечно–
связочный аппарат стопы можно с помощью лечебной гимнастики 
и физической культуры, если ее делать ежедневно, систематически  
[5, с. 8-9]. В данное время активно развивается направление, основанное 
на оценке уровня здоровья с точки зрения адаптации. Согласно этой 
концепции, здоровье рассматривается, как способность организма 
адаптироваться к условиям внешней среды, а болезнь как результат 
срыва адаптации. Адаптивные реакции при этом рассматриваются 
преимущественно по показателям системы кровообращения. В 
связи с этим о работе различных систем организма можно судить по 
уровню физического здоровья. Исследование здоровья учащихся дает 
возможность выявить адаптивные реакции функциональных систем 
организма. Вопрос о состоянии здоровья учащихся является весьма 
важным еще и потому, что интенсификация процесса обучения связана 
с резким увеличением умственных нагрузок и снижения двигательной 
активности современных учащихся. Поэтому вопросы, касающиеся 
умственного и физического здоровья детей всегда актуальны, а тем 
более детей шести лет [6, с. 5-6].

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
Снижение уровня физического здоровья может сопровождаться 

снижением функциональных резервов организма. Данные наших 
исследований позволили сделать вывод о том, дети 7-ми лет физически 
более развиты по основным показателям, чем дети 6-ти лет. В 
экспериментальных и контрольных классах на первом месте стоят 
заболевания связанные с нарушением осанки, нарушением зрения, 
заболеванием органов дыхания, алергичесие заболевания, заболевания 
ЦНС. При изучении физического развития первоклассников отмечено, 
что в основном учащиеся первых классов имеют среднее физическое 
развитие (51,3 %), нижесреднего имеют 18, 3% учащихся, дифицит 
веса имеют 25,9 %. С учащимися экспериментальных классов 
дополнительно проводились занятия по определенной системе, 
которая включает в себя занятия по системе М. К. Норбекова. 
Комплекс упражнений в экспериментальных классах разучивался в 
школе, выполняли первоклассники их и в домашних условиях. Важное 
значение имели игры, плавание, специальные физические упражнения, 
подвижные перемены, физкультурные паузы на уроках [7, с. 72]. 

Отмечено, что уровень адаптации в экспериментальных 
классах выше (60 %), чем в контрольных (55 %). Адаптационный 
период сократился до 4-5 недель. У детей с более высоким уровнем 
адаптации наблюдается более высокая успеваемость. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЛЕЖКОСТИ ПЛОДОВ  
СЕМЕЧКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

КАМКИН В. А.
к.б.н., ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар 

АБИЛЬКАНОВА Д. М. 
ученик 9 класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

На сегодняшний день актуальна проблема увеличения срока 
хранения фруктов без потери их пищевой ценности. На территории 
Павлодарской области основными фруктовыми растениями 
являются семечковые (яблоня, груша). Кроме того, Казахстан, 
как центр происхождения культурных яблок, что подчеркнуто в 
послании Нурсултана Назарбаева «Семь граней великой степи» [1], 
имеет потенциальную возможность сделать яблоки национальным 
брендом с выходом на мировой рынок, поэтому поиск новых 
способов повышения лежкости семечковых плодов имеет большую 
теоретическую и практическую значимость.

Теоретической значимостью данной работы является лучшее 
понимание закономерности продолжительного хранения плодов 
семечковых растений, а именно новые способы обработки плодов 
перед хранением и их положительные и негативные результаты. 

http://www.strategy2050.k
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Такие факторы как не дороговизна и простота идеи благоприятно 
сказывается на экономике, что несомненно является практической 
частью проектной работы.

Основываясь на актуальность работы, мы поставили 
следующую цель: разработать альтернативные способы увеличения 
лежкости плодов семечковых растений. 

Для того, чтобы достичь цель были поставлены следующие 
задачи:

 9Изучить теоретические основы физиологии развития, 
продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных растений 
к неблагоприятным факторам окружающей среды;

 9Разработать альтернативные способы повышения лежкости 
плодов семечковых растений;

 9Создать экспериментальные условия и провести эксперимент;
 9Проанализировать полученные результаты и сделать выводы;
 9Разработать наилучшие альтернативные вещества, для 

обработки плодов основываясь на полученных результатах.
Научная новизна проекта состоит в том, что в работе впервые 

использован концентрированный раствор хозяйственного мыла, 
глюконат кальция, стеарин и смесь глюканата натрия со стеарином 
в виде веществ, теоретически способных повысить лежкость плодов 
семечковых растений в разных условиях хранения.

Гипотеза проекта – если покрыть яблоки концентрированным 
раствором хозяйственного мыла, глюконатом кальция, стеарином 
и смесью глюконата кальция со стеарином, храня при этом их 
в разных экспериментальных условиях то, возможно повысить 
лежкость плодов.

Для проведения эксперимента были взяты яблоки сорта – 
Голден Делишес. Данный сорт яблок имеет плоды округлой, 
слегка конической формы, среднего веса, который не превышает  
170 граммов. Кожица яблок сухая, уплотненная и слегка шероховатая 
на ощупь, также имеет многочисленные коричневые вкрапления. 
Яблоки имеют желтовато-золотистый окрас, но иногда покрываются 
красноватым румянцем. Чашечка глубокая, приоткрытая, семена 
некрупные, темно-коричневой окраски. Мякоть яблок сладкая, 
ароматная и сочная, также имеет желтоватый оттенок. Храниться 
данный сорт не более двух-трех недель. [2] 

Для проведения эксперимента и проверки гипотезы, мы покрыли 
свежие яблоки концентрированным раствором хозяйственного мыла, 
глюконатом кальция, стеарином и смесью стеарина с глюконатом 

кальция, закрывая при этом устьица фруктов. Концентрированный 
раствор хозяйственного мыла варился до состояния, пока мыло 
не перестало растворятся, а также для варки раствора было 
использовано 250 г. мыла на 400 мл. воды, концентрация щелочи в 
мыле составляла 65 %. Таким образом, после охлаждения раствора 
до комнатной температуры, мы смогли покрыть яблоки средним 
слоем концентрированного раствора мыла. Для опыта с глюконатом 
кальция мы истолкли таблетки и полученным порошком покрыли 
кожицу яблок. Для опыта со стеарином была натерта свеча, сделанная 
из стеарина, и полученным веществом мы также покрыли кожицу 
яблок тонким слоем. Для того, чтобы покрыть яблоки смесью 
стеарина с глюконатом кальция мы смешали порошок глюконата со 
стружкой стеарина и полученным веществом покрыли кожицу яблок.

Основными функциями устьиц являются газообмен и 
транспирация. Во время транспирации фрукты теряют воду и у 
них снижается тургор - они завядают. Когда же плоды фруктов 
и любая другая пища подвергается взаимодействию воздуха, 
микроорганизмы попадают в эти продукты. Кислород же 
поддерживает жизнедеятельность микроорганизмов, усиливая 
их рост. К таким микроорганизмам можно отнести плесень. 
Температура также играет важную роль при порче продуктов, а 
именно при увеличении температуры процесс порчи ускорятся. В 
свою очередь влага на внешней стороне плодов позволяет плесени 
и другим микроорганизмам усиленно расти на поверхности, а 
также в любых трещинах или отверстиях в поверхности фруктов. 
Таким образом, закрывая устьица фруктов мы останавливаем 
основные процессы и предотвращаем процесс проникновения 
микроорганизмов, которые способствуют гниению плодов.

Были созданы следующие идентичные условия для образцов 
и контроля:

1 Хранение образцов и контроля при высокой влажности и 
комнатной температуре;

2 Хранение образцов и контроля при высокой влажности и 
низкой температуре (в холодильнике);

3 Хранение образцов и контроля при низкой влажности и 
комнатной температуре.

В следующей таблице указаны полученные результаты 
после проведения практики с образцами и контролем в разных 
экспериментальных условиях:
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Таблица 1

Высокая влажность, 
комнатная температура

Высокая влажность, 
низкая температура 

(холодильник)

Низкая влажность, 
комнатная температура 

1 Контроль Яблоко за этот период 
стало мягче, было 
сочным, уменьшилось 
в диаметре на 0.7см, 
а также появилась 
плесень на черешке 
яблока, а также с одной 
стороны появилось 
коричневое пятно (гниль) 
с плесенью. Контроль 
хранился 2 недели.

Яблоко за этот 
период стало 
немного мягче, было 
сочным, однако 
появилась плесень 
на черешке яблока и 
потемнения (гниль) 
на кожице яблока, а 
также уменьшилось 
в диаметре на 0.6см. 
Контроль хранился  
2 недели.

Яблоко за этот период 
стало значительно 
мягче и потеряло свой 
сок, также на черешке 
и кожице образовалась 
плесень и уменьшился 
диаметр на 0.7см. 
Контроль хранился 
1.5 недели.

2 Раствор 
хозяйствен-
ного мыла

Яблоко за этот период 
стало сухим, потеряло 
тургор и загнило. 
Появилась плесень, а 
кожица яблока потемнела 
и получила ожог от 
щелочи, которая была 
в составе мыла, также 
уменьшился диаметр на 
0.6см. Данный образец 
хранился 2 недели.

Яблоко за этот 
период стало 
немного мягче, но не 
потеряло свой сок, а 
также уменьшилось 
в диаметре на 0.4см. 
Данный образец 
хранился 2 месяца.

Кожица яблока 
скукожилась, получила 
ожог от щелочи, которая 
содержалась в составе 
мыла, яблоко стало 
мягче и потеряло сок, 
став сухим, а также 
уменьшилось в диаметре 
на 0.6см. Данный 
образец хранился 
2 недели.

3 Глюконат 
кальция

Яблоко за этот период 
стало мягче, было 
сочным и уменьшилось 
в диаметре на 0.4см. 
Данный образец 
хранился 2 недели.

Яблоко за этот 
период стало 
немного мягче, но не 
потеряло свой сок, а 
также уменьшилось 
в диаметре на 0.5см. 
Данный образец 
хранился 2 месяца.

Яблоко за этот период 
стало мягче, было 
сочным и уменьшилось 
в диаметре на 0.4см. 
Данный образец 
хранился 2 недели.

4. Стеарин Яблоко за этот 
период стало немного 
мягче, было сочным, 
и уменьшилось в 
диаметре на 0.3см, а 
также отсутствовало 
развитие гнили в 
месте механического 
повреждения кожицы. 
Данный образец 
хранился 2 недели.

Яблоко за этот 
период стало 
немного мягче, но не 
потеряло свой сок, а 
также уменьшилось 
в диаметре на 0.3см. 
Данный образец 
хранился 2 месяца.

Яблоко за этот период 
стало немного мягче, 
было сочным, и 
уменьшилось в диаметре 
на 0.2см. Данный 
образец хранился 
2 недели.

5. Смесь 
глюконата 
кальция со 
стеарином 

Яблоко за этот период 
стало немного мягче, 
было сочным, и 
уменьшилось в диаметре 
на 0.3см. Данный образец 
хранился 2 недели.

Яблоко за этот 
период стало 
немного мягче, но не 
потеряло свой сок, а 
также уменьшилось 
в диаметре на 0.4см. 
Данный образец 
хранился 2 месяца.

Яблоко за этот период 
стало немного мягче, 
не потеряло сок, 
уменьшилось в диаметре 
на 0.4см. Данный 
образец хранился 
2.5 недели.

Основываясь на полученных результатах, мы сделали 
следующие выводы:

1 У покрытых концентрированным раствором хозяйственного мыла 
образцов: кожица получила химический ожог, а также сильно обмякла 
мякоть. В условиях повышенной влаги и комнатной температуре яблоко 
загнило, а также данные образцы хранились около 2 недель;

2 У образцов, покрытых глюконатом кальция было замечено 
уменьшение диаметра на 0.4 см в среднем, мягкая мякоть, однако 
они сохраняли свой сок и хранились 2 недели;

3 У образцов, покрытых стеарином не произошло существенных 
изменений кроме того, что мякоть стало немного мягче, а также 
данные образцы хранились дольше всего и минимально уменьшились 
в диаметре. Кроме того, при обработке стеарином предотвращается 
развитие гнили в местах механических повреждений;

4 У образцов, покрытых смесью стеарина с глюконатом кальция 
немного обмякала мякоть, диаметр в среднем уменьшался на 0.4 см 
и хранились такие яблоки 2 и более недель;

5 У контрольных яблок на черешках и кожице яблока появилась 
плесень и потемнения (гниль), мякоть сала мягче, а в условиях 
сниженной влаги яблоко стало сухим. Яблоки не обработанные 
ничем хранились 1.5-2 недели;

6 Яблоко, покрытое раствором хозяйственного мыла, 
хранящееся в холодильнике показало положительные результаты, в 
то время как такие же образцы вне холодильника быстро портились;

7 Яблоки, хранящиеся в холодильнике, а именно покрытые 
мыльным раствором и стеарином, не портились около 2 месяцев.

Таким образом мы пришли к тому, что использование стеарина 
и раствора хозяйственного мыла (в холодильнике) для повышения 
лежкости плодов семечковых растений являются самыми 
эффективными способами из предложенных.

ЛИТЕРАТУРА
1 Статья Нурсултана Назарбаева http://www.akorda.kz/ru/events/

statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi; 
2 Электронный источник http://sortoved.ru/yablonya/sort-yabloni-

golden-delishes.html; 
3 Роберт Е. Харденбург Промышленное хранение фруктов, 

овощей, цветов и рассады: Справочник / Роберт Е. Харденбург, 
Аллей Е. Ватада, Чин Ю. Ванг. – 158 с. 

4 Костыгин А. Хранение овощей и фруктов. – М. : Феникс, 2007. 

http://www.akorda.kz/ru/events/statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi
http://www.akorda.kz/ru/events/statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi
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http://sortoved.ru/yablonya/sort-yabloni-golden-delishes.html
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сы ВЛИЯНИЕ ФИТОЭКСТРАКТОВ ПЛОДОВ ОБЛЕПИХИ 
И КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН 
И СКОРОСТЬ РОСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА ПАСЛЁНОВЫХ И ТЫКВЕННЫХ

КАМКИН В. А. 
к.б.н., ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ШАБЕНОВА А. К., КУЛАТАЕВА А. К.
ученики 9 «В» класса,  Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

На сегодняшний день проблема создание биостимуляторов роста 
сельскохозяйственных растений является достаточно актуальной 
для Павлодарской области, где важнейшей агрокультурой является 
семейства тыквенных и паслёновых. Кроме того, количество 
населения мира увеличивается с каждым годом, и перед нами 
встает проблема пропитания. Однако многие люди не хотят даже 
слышать о химических удобрениях и стимуляторах роста растений 
и применяют их редко или же не применяют вообще. Для этого 
существует ряд причин. Одни из которых - это большая затрата 
и сомнительный состав основанный на химикатах. Поэтому 
стоит задуматься о биологически активных стимуляторов из 
фитоэкстрактов. Биологические стимуляторы создаются из 
натуральных продуктов. Следовательно, они не оказывают 
негативное воздействие на человека. Кроме того, сохраняются 
вкусовые качества плодов растений.

В связи с актуальностью данной проблемы, целью исследований 
явилось изучение возможности использования биологически 
активных стимуляторов содержащихся в плодах облепихи и 
проростках кедрового ореха для повышения роста растений 
семейства паслёновых и тыквенных на примере томата и огурца. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
1 Получить биологически активные вещества из растительного 

сырья для эксперимента путем прямой водной экстракции;
2 Провести экспериментальные исследования по повышению 

прорастания и жизненности семян семейства тыквенных путем 
обработки их полученными экстрактами;

3 Определить динамику роста семян под действием веществ;
4 Сделать наглядный материал по итогам эксперимента.
Теоретическая значимость работы заключается в определении 

перспективных источников фитоэкстрактов среди широкодоступных 
растений и растительного сырья для дальнейшего исследования 

их фитостимулирующей активности. Практическая значимость 
работы является в создании прототипа биостимулятора на основе 
растительного экстракта из кедрового ореха и облепихи для 
стимуляции роста сельскохозяйственных растений семейства 
паслёновых, тыквенных (томат, огурец).

Рабочая гипотеза: В плодах облепихи и кедровых орехов 
содержится большое количество микроэлементов и биологически 
активных веществ.

Кедровые орехи (Pinus nuces) - семена сибирской кедровой 
сосны (Pinus sibirica) содержащие в себе витамины В1, В2, Е, РР, 
магний, калий, медь, фосфор и марганец. Кедровой орех также имеет 
свойства защиты от сорняков, перепадов температур, испарения 
влаги [1].

Облепиха (лат. Hippóphaë) – род растений семейства Лоховые 
(Elaeagnaceae). В облепихе содержатся витамины А, В1, В2, 
В4, В6, В8, B9, K, P, PP, E. Плоды ее содержат до 8 % жирного 
масла, состоящего из смеси глицеридов олеиновой, стеариновой, 
линолевой и пальмитиновой кислот, органических кислот, пектинов, 
белков, аминокислот [2].

Огурец (лат.Cūcumis) – род растений семейства Тыквенные 
(Cucurbitaceae) . В эксперименте использован сорт Огурец F1 
Младший лейтенант – партенокарпический пучковый корнишонный 
гибрид женского типа цветения для открытого и защищенного 
грунта [3].

Томат (лат. Solanum lycopersicum) - вид рода Паслён (Solanum) 
семейства Паслёновые (Solanaceae). В эксперименте использовался 
сорт « Томат на зубок» – Раннеспелый сорт вишневидного (черри) 
томата европейской селекции [4].

Методика эксперимента: Готовим растворы, стимулирующие 
рост растений, из кедровых орехов и облепихи. Замачиваем 
очищенные от скорлупы кедровые орехи и оставляем на 3 дня. После 
вымачивания кедровых орехов измельчаем их ступкой. Также в 
отдельной посуде измельчаем ступкой ягоды облепихи. Готовыми 
экстрактами по отдельности обрабатываем семена томата и огурца. 

Контроль: 1) Оставляем отстаивать их на 4 дня. 2) Посадка 
обработанных и контрольных семян.3) Наблюдение, измерение и 
сравнение динамики роста.

https://ecobelka.ru/tag/pinus-sibirica/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://manul.ru/photogallery/cucumber/letnie-gibridi/f1-mladshij-lejtenant
http://manul.ru/photogallery/cucumber/letnie-gibridi/f1-mladshij-lejtenant
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Рисунок 1 – Обработка с кедровыми семенами: 
А – измельченные кедровые орехи перед экстрагированием; 

В – приготовление водной вытяжки из 32,74 г кедрового ореха;  
С – обработка семян водной вытяжкой и распределение  

семян по чашкам Петри 

Рисунок 2 – Результаты динамики прорастания  
семян томата за 10 дней

На рисунке 2 показана динамика прорастания семян, 
обработанных вытяжкой из кедровых орехов и контроль (семена, 
замоченные водой). На этой диаграмме мы можем увидеть небольшую 
разницу в росте. Разница между обработанными семенами и 
контролем (через 10 дней после посадки) равна 1,3 сантиметра.

Рисунок 3 – Рассада томата через 10 дней после обработки 
экстрактом кедровых орехов и в контроле (вода)

Рисунок 4 – Результаты динамики прорастания семян огурца 
за 10 дней в см 

На рисунке 4 показана динамика прорастания семян обработанных 
вытяжкой из кедровых орехов и контроль (семена замоченные водой). 
Из данной диаграммы мы можем увидеть небольшую разницу в росте. 
Разница между контролем (12,5 см) и обработанными семенами  
(11,3 см) равна 1,2 сантиметра в пользу контроля.

Рисунок 5 – Рассада огурца: А – разница 
(контроля и обраб. семенами); В – контроль; 

С – обработанные семена экстрактом из кедрового ореха

Рисунок 6 – Обработка экстрактом из плодов облепихи: 
А – вытяжка, приготовленная из измельченных в ступке плодов 

облепихи и воды в соотношений 1:4; В – семена огурца; 
С – семена томата
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Рисунок 7 – Результаты прорастания семян огурца за 5 дней, в см

На рисунке 7 представлена динамика прорастания семян огурца 
обработанных вытяжкой из облепихи и контроль за пять дней. 
Разница прорастания между контролем (6,3 см) и обработанными 
семенами (1 см) равна 5,3 сантиметра. Однако, это динамика только 
за 5 дней и нельзя отрицать тот факт, что эффект биостимуляторов 
может появиться потом.

Рисунок 8 – Результаты прорастания семян томата за 5 дней

На данной диаграмме представлена динамика прорастания 
семян томата, обработанных вытяжкой из облепихи и контроль за 
пять дней. Разница прорастания между обработанными семенами 
и контролем равна 3,7 сантиметра, учитывая что обработанные 
семена практически не взошли. Эта динамика только за 5 дней и 
результаты могут поменяться в будущем.

Рисунок 9 – Рассада томата через 10 дней после обработки 
экстрактом облепихи и в контроле (вода)

Выводы:
Выполнив данную исследовательскую работу, были получены 

биологически активные вещества из кедрового ореха и облепихи 
для эксперимента путем прямой экстракции. 

Было выявлено то, что разница прорастания семян огурцов 
обработанных вытяжкой из кедровых орехов и обл и контролем 
составляет 1,2 сантиметра в пользу контроля. Разница прорастания 
между обработанными семенами огурцов облепихой и контролем 
равна 5,3 сантиметра в пользу контроля. Разница прорастания 
между обработанными семенами томата обработанными 
облепихой и контролем равна 3,7 сантиметра. Рабочая гипотеза о 
фитостимулирующем влиянии экстракта облепихи на пасленовых, 
тыквенных и фитостимулирующем влиянии экстракта кедрового ореха 
на тыквенных растений опровергнута. Лучший эффект наблюдается у 
томата, обработанными экстрактом из кедровых орехов. Проросток, 
обработанный кедровым орехом, вырос на 1,3 см больше, чем политый 
только водой. Гипотеза о фитостимулирующем влиянии экстракта 
кедровых орехов на семена пасленовых подтверждена.

Необходимо дальнейшее исследование влияния экстракта 
кедровых орехов на устойчивость растений и поиск других 
источников фитостимуляторов.

ЛИТЕРАТУРА
1 Комсомольская правда: Кедровый орех: польза и вред для 

организм-URL: https://www.kp.ru/putevoditel/eda/orekhi/kedrovyj-orekh/
2 Облепиха: польза, состав, противопоказания и особенности 

ягоды-URL: https://vova.ua/oblepiha-polza-sostav-protivopokazaniya-
i-osobennosti-yagody/ 

3 Ogurec info - URL: http://www.ogurec.info/growing_technology.html 
4 Лавр - URL: http://lavr.tk/tomat-lat-solanum-lycopersicum/ 

https://www.kp.ru/putevoditel/eda/orekhi/kedrovyj-orekh/
https://vova.ua/oblepiha-polza-sostav-protivopokazaniya-i-osobennosti-yagody/
https://vova.ua/oblepiha-polza-sostav-protivopokazaniya-i-osobennosti-yagody/
http://www.ogurec.info/growing_technology.html
http://lavr.tk/tomat-lat-solanum-lycopersicum/
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сы ВОЛШЕБНЫЙ ОГОРОД ДЛЯ БАБУШКИ

КЕНЖЕБАЕВА Г. С. 
учитель начальных классов, Гимназия № 3 для одаренных детей, г. Павлодар 

СУЛЕЙМЕНОВ А.
ученик 5 класса, Гимназия № 3 для одаренных детей, г. Павлодар

Почти все продукты сельского хозяйства в нашем регионе 
производят местные фермеры и, казалось бы, нет необходимости 
выращивать овощи самим. Но вот парадокс! Я заметил, что наши 
бабушки с весны вереницей тянутся на дачи, все лето работают там, а 
осенью с тяжелыми тележками возвращаются обратно. Что же это за 
«волшебное место», где нужно все лето работать, уставать, валиться 
с ног после нее, но которое бабушки не променяют ни на отдых 
на теплом море, ни на уютное место перед телевизором. И как это 
«волшебное место» для наших бабушек сделать не таким трудоемким 
– пусть они высаживают на своих шести соткахвсе, что захотят, но сил 
затрачивают как можно меньше. И тогда я подумал, а не придумать ли 
такой «волшебный огород», где работать можно меньше, а получать 
урожая больше? Чтобы узнать, как вырастить хороший урожай 
овощей на даче в условиях нашего северного региона Павлодарской 
области на наших почвах, я познакомился с технологией повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур американского ученого 
Д. Миттлайдера, узнал про биологически интенсивное земледелие по 
методу Д. Джевонса, прочитал про наработки российских агрономов и 
ученых, таких как В. И. Картелева и И. Лядова [1]. Все научные труды 
имели что-то общее, и в то же время прямо противоположное. Но все 
авторы данных методик стремились повысить урожай овощных культур 
в своем регионе, используя свою почву, свои семена, свои удобрения.

Доктор Миттлайдер – американский ученый. Овощеводство 
Миттлайдера на бедных почвах было разработано им в 70-годы 
прошлого века. Ученый предложил особую конструкцию грядок 
и теплиц, а также тщательно проработанную систему применения 
минеральных удобрений. Выращивание растений по методу 
Миттлайдера состоит в том, что они получают полезные вещества 
и влагу не из глубины земли, где их может и не оказаться, а 
из межгрядочной канавки. Там находится удобрение, туда же 
попадает вода, которую нужно подавать. Корни при таком поливе 
не уходят вглубь, а располагаются в верхнем слое земли. Этот 
метод предполагает, чтобы растения на грядах были расположены 
достаточно близко друг от друга. Это приводит к их конкуренции и 

уменьшению количества сорняков. Уход не требует много времени, 
но должен быть регулярным и своевременным. При использовании 
этой методики -полное отсутствие сорняков. В результате данного 
метода Дж. Миттлайдер добился повышения урожаев овощных 
культур и запатентовал свой метод. Метод овощеводства на узких 
грядах по Миттлайдеру сочетает в себе лучшие черты овощеводства 
на естественной почве и гидропоники [3]. Но у Миттлайдера есть 
ряд недостатков: 1. При использовании минеральных удобрений вкус 
плода неестественный и при передозировке получается экологически 
нечистый продукт. 2. В наших условиях дефицита земли у 
огородников (в среднем 6 соток) данный метод неэффективен, так 
как нет «лишней» земли, а междурядье нужно делать не менее 90 см.

Следующий высокоэффективный метод – биологическое 
интенсивное земледелие по методу американского ученого  
Д. Джевонса. Грядка дважды перекапывается на глубину 60 см с 
добавлением компоста (без смещения слоев почвы). Далее растения 
или семена садятся на определенном расстоянии в шахматном 
порядке. Для борьбы с болезнями рекомендуется специальный 
раствор коровяка с добавлением молочной сыворотки или других 
отходов молочного производства или прелого сена, что всегда под 
рукой у огородника. Полезным признается известкование почвы, а 
также при необходимости некорневая подкормка минеральными 
удобрениями. Для засушливых районов рекомендуется поливка под 
корень [2]. Приемы выращивания растений по методу Дж. Джевонса 
можно попробовать и в наших условиях, так как у нас тоже степь. 
Также нашим огородникам доступно самостоятельное приготовление 
«микробного состава». Но следует учесть, что высокие урожаи 
автором были получены от высокопродуктивных сортов и гибридов. 
А наш фермер использует свои, районированные семена, именно 
от них нужно получить высокий урожай, а не закупать семенной 
материал за границей. Да и двойная перекопка участка слишком 
трудоемка для бабушек. Следующий метод российского ученого-
почвоведа В. И. Картелева. Уникальность метода В. И. Картелева 
– в 3-х моментах: копки никакой. Без всякой обработки он 
выращивает картофель и 60 других культур. Второй момент – 
использование отличного удобрения, которым все огородники 
богаты, – это зеленая трава. Третий момент, это использование 
прикормки «Байкал». По методике Картелева, не надо пахать и 
рыхлить землю. Проделываешь в земле лунки, засыпаешь туда 
свежескошенной травы, затем туда закладываешь семена, 
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поливаешь, присыпаешь землей, а сверху прикрывается травой. На 
этом все, уверяет ученый, даже больше поливать не надо! [4]. Так 
что же нового в технологии В. Картелева? 1. Автор методики 
утверждает, что одним из недостатков современного земледелия 
является ежегодная вспашка (копка) почвы с оборотом пласта. Им 
разработана агротехника без обработки почвы, которая давно 
успешно применяется на огороде, в закрытом грунте. 2. 36 лет 
использует органическую систему земледелия. 3. Разработал и ввел 
в практику ежегодный сезонный севооборот, Весной и летом растут 
картофель, бобы, овощи, осенью – бобы, укроп, сорняки (самосев). 
4. Почва на наших полях и огородах, как правило, голая, и это 
снижает ее плодородие. Необходимо, чтобы она все время была 
покрыта мульчой слоем 15-20 см, не оставалась открытой.  
5. Применяет бактериальные удобрения, биологические средства 
защиты растений, стимуляторы, обогащает почву кремнием.  
6. Обычно удобрения вносят вразброс по площади. В. Картелев 
советует вносить их только в рядки или под корни растений. 7. На 
картелевском огороде нет вредителей и сорняков. Многолетние 
растения он выкапывает, а однолетникам дает возможность расти 
только осенью после уборки урожая, чтобы использовать их в 
качестве зеленого удобрения. В итоге урожай, получаемый с такого 
огорода, высокий. Затраты минимальные, продукты экологически 
чистые. Единственно, что нас смутило в данной технологии, это 
следующее: земля на участке бабушки преимущественно песчаная, 
и если ее не поливать, она становится очень твердой, как камень, и 
еще в нашем регионе – степи, и мало зеленой травы для удобрения, 
которое рекомендует Картелев. Технология Игоря Лядоваоказалась 
крайне простой и на первый взгляд схожей с методикой  
Дж. Миттлайдера. Однако, в отличие от американского агронома, 
предлагавшего для подкормок растений пользоваться исключительно 
минеральными добавками, Игорь Лядов отдал предпочтение 
органике и даже разработал уникальные авторские смеси на основе 
трав и традиционных удобрений: навоза и птичьего помета. Общее 
же у двух течений – это сооружение высоких грядок-коробов, 
наполняемых, в том числе, и остатками проживших свой век 
растений Главное преимущество метода – это повышающаяся 
практически в два раза урожайность на участке по сравнению с 
традиционной технологией. Короба долговечны, а их обслуживание 
не занимает много времени. Удивительный огород И. Лядова удобно 
поливать и проводить рыхление. Влага внутри короба не 

застаивается, но и не тратится на увлажнение ненужных участков. 
Не требуется кропотливая трудоемкая прополка. Посадки хорошо 
освещены и активно вентилируются. Из грядки-короба не 
происходит вымывание полезных веществ. Экономится время и 
силы на перекопке участке. Рыхлить же гряды нужно на глубину 
всего семь или десять сантиметров. Урожай не поражается 
вредителями и болезнями растений. Каждый год можно легко 
менять местами посадки и планировать желаемое соседство 
растений. Из-за высоты грядок огород дает дачнику реальную 
возможность высадить рассаду намного раньше.Если же накрыть 
короб пленкой или поставить пластиковые дуги, то грядка без 
дополнительных усилий позволит выращивать овощи в самодельной, 
но очень эффективной теплице [5]. Как становится ясно, достоинств 
у огорода Игоря Лядова множество, а вот недостаток всего один. 
Это затраты труда, средств и времени в первый год при переходе 
на необычную технологию. А вот как выращивают картофель в 
нашем регионе на фермерском поле отца и на даче бабушки.
Бабушкина дача занимает 6 соток земли или участок размером  
20 м *30 м. На нем растут деревья и кустарники. Почва песчаная. 
Около 3 соток земли занято под картофель. Каждый год этот участок 
перекапывается, затем граблей боронят землю, чтобы не было 
комков. Ну, а затем высаживается картошка. Бабушкин традиционный 
способ посадки заключается в следующем. На свежевскопанной 
земле делаются лунки, расстояние одной от другой около 40 см. В 
эту лунку она кидает две пригоршни перепревшего навоза, 
небольшую горстку золы и картофелину. (Навоз – это органическое 
удобрение, оно очень нужно растениям, а зола – природный 
источник минерального удобрения, тоже очень важный для 
огородных культур). Затем ряд закапывается и садится второй на 
расстоянии 50-60 см от предыдущего, чтобы удобно было окучивать 
и делать траншеи под полив. Между грядками картофеля бабушка 
сажает фасоль, которая является источником азотистых удобрений 
натурального происхождения. Далее, когда вся картошка взойдет, 
ее подпушивают, чтобы поступал кислород к корням. Подпушивать 
– это значит тяпкой слегка рыхлить землю вокруг растения. А через 
неделю окучивают, тяпкой делая траншею для полива, а землю из 
траншеи закидывают на ряд с картошкой. Каждый год бабушка 
высаживает картошку на одном месте. Земля на даче песчаная, ее 
постоянно нужно поливать и рыхлить. Поэтому процесс 
выращивания картошки у нее на даче достаточно трудоемкий. Чуть 
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пропустишь прополку, трава вырастет больше картошки, не польешь 
вовремя – земля станет твердой. Таким образом, урожай 2018 г у 
бабушки на даче составил 50 ведер или 400 кг картошки с трех соток 
земли. У себя в поселке мы высаживаем картошку немного по-
другому, этот метод посадки показали нам строители из Узбекистана, 
которые строили конюшни для лошадей. Поле под посадку 
картофеля у нас в степи. Участок площадью 7 соток или 70 м * на 
10 м. Поле не перекапывается. Роются траншеи, на дно которых 
также кидается 2 горсти навоза и немного золы. Затем тяпкой 
траншея закидывается землей с бугорком, на возвышении в бороздке 
с землей оказывается картошка, а траншею можно заливать водой 
при поливе. Таким образом, земля подпушивается сразу и делается 
траншея для воды, чтобы она быстрее доходила до корней. В течение 
лета необходимо периодическиподкучивать картошку, чтобы 
траншея не засыпалась. Также нужно периодически полоть траву, 
которая очень быстро растет вместе с картошкой. Ведь сплошной 
перекопки, как на бабушкиной даче, не было. Уход за таким полем 
тоже очень трудоемкий, к тому же поливать приходится через 
электронасос грунтовыми водами. Зато урожай на данном участке 
при хорошем уходе отменный – 40 мешков или 1600 кг мы собрали 
с 7 соток земли, а в перерасчете на 1 сотку – 228 кг. Таким образом, 
с о в р е м е н н ы х  т е х н о л о г и й  п о в ы ш е н и я  у р о ж а й н о с т и 
сельскохозяйственных культур в мире достаточно много, но как 
выбрать ту, которая подойдет по своим запросам конкретному 
садоводу в конкретном регионе, а именно для дачи моей бабушки? 
Вышеперечисленные методы выращивания картофеля на небольших 
участках земли мне показались достаточно трудными. Именно 
поэтому я решил построить свой огород, и, если результат будет 
хорошим, перенести подобные грядки к бабушке на дачу и к отцу 
в его фермерское хозяйство. Мой метод получился следующим: к 
технологии И. Лядова я добавил бабушкины старинные советы и 
назвал его: «Волшебный огород для бабушки». Суть его в 
следующих моментах: Сооружение грядки по технологии И. Лядова. 
Изготовление питательной смеси по бабушкиному рецепту. (Бочка 
вместимостью 200 литров наполовину заполняется ботвой, 
скошенной травой, однолетними сорняками и заливается водой. 
Туда же высыпается 0,5 ведра свежего птичьего помета, 2 лопаты 
золы, пакет сухих дрожжей, также туда можно бросить очистки от 
картошки, скорлупу от яиц и др. Все это настаивается 2 недели, 
затем разводится в соотношении 1 к 2). Проращивание семян 

картофеля перед посадкой за месяц на солнечном свете (по 
бабушкиному совету). Отбор семян картофеля во время копки 
осенью: отбираются семена с хороших кустов, где много крупной 
картошки, и отдельно хранятся (по бабушкиному совету). При 
посадке картофель не кидается в лунку, а укладывается плашмя 
ростками вверх (по технологии И. Лядова).

Между рядами картофеля по совету бабушки мы садим семена 
фасоли. Продукты жизнедеятельности бактерий на корнях этих 
растений будут являться для картофеля азотистым удобрением 
натурального происхождения. (Это тоже был бабушкин совет).

Картофельные очистки – богатый источник крахмала. Мы не 
выбрасываем картофельную кожуру, а собираем, сушим и храним. 
Потом используем ее в качестве удобрения (бабушкин совет). Итак, 
на грядке 8 м на 1,2 м мы посадили 48 картофелин или почти 4 кг 
средней картошки. Первые результаты появились на третьей неделе. 
У бабушки на даче на участке с картофелем появилось много мелкой 
травы, тяпкой ее не выполешь, слишком мелкая, да и картошка еще 
не вся взошла, как бы ее не срубить, а у нас в «волшебной грядке» 
травы почти не было. Моя картошка взошла вся дружно, ростки 
один к одному. Еще через несколько недель картошка стояла вся 
крепкая, с толстыми стеблями на обоих участках. Только вот беда, 
дождей было мало, а песчаная почва на даче у бабушки стала твердой, 
поливочная вода через песок быстро уходила в грунт. Приходилось 
постоянно рыхлить землю, а значит, постоянно ездить на дачу. Зато 
на моей грядке земля была мягкая и пушистая, в ней было много 
дождевых червей, которые рыхлили почву, поэтому моей картошке 
больше доставалось кислорода, который ей очень нужен, и от этого 
кусты стояли крепкие, стволы толстые, а листья зеленые. В середине 
второго месяца после посадки бабушка с дедом окучивали участок с 
картошкой. Три сотки земли (в одной сотке 10 м * 10 м) посаженного 
картофеля окучивать достаточно трудно, но без этого не обойтись. 
Если земля затвердеет, то доступ кислорода в корни картофеля 
поступать будет недостаточно, и тогда куст будет слабый, и плоды 
будут мелкие, хотя питание, оказывается, растения получают не 
только из земли, но и из воздуха. А вот на моей грядке земля была 
влажная, ее надо было только немного подпушивать, а при поливе 
влага в коробе сохранялась дольше, потому что в короб было засыпано 
много разных слоев, которые сохраняют влагу, а значит, поливать 
приходилось реже и работать, соответственно, меньше.Бабушка свою 
картошку поливала 2-3 раза в неделю, несмотря на то, что участок 
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был окучен. Песок не задерживал влагу, и почва быстро высыхала. 
В конце августа картошка на бабушкином огороде почти вся стояла 
сухая, хотя при копке было достаточно мелкой картошки, которая 
не успела вырасти. Бабушкин урожай с 3-х соток земли составил  
50 ведер картошки или около 400 кг, что в переводе из расчета на  
1 сотку равно 133 кг. Но, на мой взгляд, сил на выращивание картошки 
было потрачено много. Зато моя грядка не потребовала особых усилий 
по уходу и дала урожай 38 кг крупных и средних плодов с 9,6 кв.м. 
То есть мой участок занял почти десятую часть сотки бабушки, а 
урожай в перерасчете на 1 сотку дал в три раза больше. 

Схема1 – Эффективность использования разных технологий

Значит, бабушка на своей даче на подобных грядках может 
высаживать картошки меньше, работать тоже меньше, а собирать 
столько же, и освободившуюся территорию может использовать 
для посадки других культур. Мой результат был выше, по 
сравнению с урожаем отца и бабушки, но меньше, чем у И. Лядова. 
И я догадываюсь – почему. У нас в северном Казахстане резко-
континентальный климат: зимой морозы доминус 43, а летом жара до 
+ 400 С. Прошлое лето было очень жарким, а картофель, оказывается, 
не любит сильную жару. Бабушка говорит, что в жару он не растет. 
Тем не менее, мой урожай превзошел урожай моих родных - отца и 
бабушки, хотя по сравнению с их участками труда на моей грядке в 
перерасчете на площадь было затрачено меньше, материальных затрат 
тоже меньше, размер грядки был небольшой, хотя географическое 
местоположение, климат и почва были одинаковыми. И, значит, 

если построить такие грядки на даче у бабушки, то работать она 
будет меньше, высаживать картофеля тоже меньше, а получать 
урожая больше. А оставшуюся площадь дачи может использовать 
для выращивания других овощей. Я думаю, что в большинстве 
запросов наша «волшебная грядка» с этой задачей справилась. И даже 
если по эффективности метод И. Лядова оказался выше, мы будем 
продолжать улучшать свой метод путем собственных наработок 
уже не на одной экспериментальной грядке, а на бабушкиной 
даче и фермерском поле отца. В этой работе была предпринята 
попытка изучить современные технологии повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур на дачном или приусадебном участке 
горожанина при снижении трудовых затрат применительно к 
конкретному региону проживания автора (Павлодарская область) с 
учетом географического расположения местности, почвы, размера 
приусадебного участка (стандартный - 6 соток) и других факторов. 
Был проведен анализ современных отечественных и зарубежных 
технологий повышения урожайности овощных культур и на его 
основе построена модель собственного огорода, в котором урожай 
повышается, а трудовые затраты на получение данного урожая 
уменьшаются. Также был проведен анализ урожая существующих 
приусадебных участков отца и бабушки с экспериментальной 
грядкой автора, и сделан вывод об эффективностиработы в этом 
направлении: при дефиците земли приусадебных участков горожан, 
не увеличивая размер надела, я пришел к выводу, что урожай овощей 
можно повысить, применяя современные технологии с учетом опыта 
«бабушек», занимающихся земледелием испокон веков, не используя 
«химические» удобрения. В результате проведенной работы я смог 
убедиться, что используя современные технологии с учетом старых 
«бабушкиных» методов можно получить урожай в три раза выше, 
чем это делалось традиционным способом. При этом можно не 
только увеличить урожай на дачном участке, но и снизить трудовые 
затраты по выращиванию овощных культур, а значит повысить 
эффективность небольшого надела земли горожанина, который хочет 
не покупать сельхозпродукцию, а выращивать ее собственными 
силами без «химии», экологически чистую и вкусную.

В заключении хочется отметить, что настоящая работа не 
исчерпывает всего содержания рассматриваемой проблемы. 
Представляется, что результаты проведенного исследования 
открывают перспективы для дальнейшего. Более детального поиска 
эффективных, экологически безопасных методов повышения 
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урожайности именно на малых приусадебных участках горожан, 
дачи которых являются не только «зеленым поясом» города, не 
только пополняют продовольственную корзину нашей страны 
вкусными и полезными продуктами. Но и являются для дачников 
преклонного возраста своеобразным курортом, зоной отдыха, зоной 
релаксации, от которой они не в силах отказаться.
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1 Джевонсон.Д. Как выращивать больше овощей. Третье 
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ВЫРАЩИВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БАКТЕРИЙ 
С ЧАСТО КОНТАКТИРУЕМЫХ УЧЕНИКАМИ МЕСТ 
В ЧАШКАХ ПЕТРИ И СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДО И ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СПЕЦИАЛЬНОГО 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО СРЕДСТВА

КИСАП А. С.
учитель биологии, Специализированная школа «Жас Дарын», г. Павлодар

МУСИН А. Д.
ученик 9 класса, Специализированная школа «Жас Дарын», г. Павлодар

Микробиология – наука, предметом изучения которой являются 
микроскопические существа, называемые микроорганизмами 
(микробами), их биологические признаки и взаимоотношения с 
другими организмами, населяющими нашу планету. 

Бактерии – самая древняя группа организмов из ныне 
существующих на Земле. Первые бактерии появились, вероятно, 
более 3,5 млрд лет назад и на протяжении почти миллиарда лет были 
единственными живыми существами на нашей планете. Бактерии 
относят к прокариотам и выделяют в отдельное царство – Бактерии.

Бактерий очень широко распространены в природе. Они 
обнаружены везде: в капле даже самой чистой родниковой воды, в 
крупинках почвы, в воздухе, на скалах, в полярных снегах, песках 
пустынь, на дне океана, в добытой с огромной глубины нефти и даже 
в воде горячих источников с температурой около 80 ºС. Обитают 
они на растениях, плодах, у различных животных и у человека в 
кишечнике, ротовой полости, на конечностях, на поверхности тела.

Цель работы: Методом выращивания бактерий на чашках Петри 
провести исследования наличия бактерий на часто контактируемых 
учениками местах. Сравнить результаты исследования до и после 
установки антибактериального средства в школе.

Объекты исследования: Лестничные поручни, дверные ручки, 
ручки окон. 

Задача исследования: Идентификация видов бактерий, 
которые вырастут на чашках Петри. Проверить эффективность 
антибактериальных средств.

Необходимые приборы и вещества: агаризированная 
питательная среда (агар-агар), стерильные чашки Петри, 
одноразовые ватные палочки, образцы с объектов исследования

Методика выращивания бактерий 
Первый этап: Подготовка питательной среды. 
В роли питательной среды, где бактерий будут расти, будет 

выступать Агар. 
Агар – смесь полисахаридов агарозы и агаропектина, 

получаемая путём экстрагирования из красных и бурых водорослей. 
Химическая формула. Желеобразная субстанция, используемая для 
выращивания культур бактерий. Представляет собой идеальную 
среду для многих разных видов микроорганизмов. По качеству 
Агар делится на 2 сорта:

• Высший – цвет белый или светло-жёлтый, допускается слегка 
сероватый оттенок

• Первый – цвет от жёлтого до тёмно-жёлтого
Содержит около 1,5-4 % минеральных солей, 10-20 % воды 

и 70-80 % полисахаридов, в составе которых выявлены D- и 
L-галактозы, 3,6-ангидрогалактозы, пентозы, D-глюкуроновая и 
пировиноградная кислоты.

Чтобы приготовить питательную среду, потребуется по  
1,2 грамма (чайной ложки) на каждую чашку Петри. 

1 В теплоупорной емкости нужно развести порошковый агар в 
60 миллилитрах (чашки) горячей воды на каждую чашку. 

https://bookscafe.net/book/mittlayder_dzhekob-kurs_ovoschevodstva_po_mittlayderu-219997.html
https://bookscafe.net/book/mittlayder_dzhekob-kurs_ovoschevodstva_po_mittlayderu-219997.html
mailto:kartelev1937@yandex.ru
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2 Далее необходимо растворить под температурой весь 

порошковый агар. Для этого подойдет микроволновая печь. Поместив 
емкость с водой и порошком в микроволновую печь и, доведя воду до 
кипения, необходимо кипятить раствор в течении 1 минуты. Главное, 
чтобы раствор агара не покинул емкость вместе с парами воды. 

3 Питательная среда считается готовой, когда порошок 
полностью растворится, а жидкость станет прозрачной.

4 Нужно дать среде остыть. Можно окутать в темное одеяло и 
поместить в прохладное место. 

Второй этап: Подготовка чашек Петри
Чашка Петри – прозрачный лабораторный сосуд в форме 

невысокого плоского цилиндра, закрываемого прозрачной крышкой 
подобной формы, но несколько большего диаметра. Изготавливается 
из прозрачного стекла или пластмассы (прозрачный полистирол) и 
может иметь самые различные размеры. Наиболее часто используемые 
варианты имеют диаметр порядка 50-100 мм и высоту около 15 мм.

У чашек Петри есть две части, верхняя и нижняя, они вставляются 
друг в друга, что служит для защиты культуры микроорганизмов от 
воздуха и прочих потенциальных источников заражения, а также 
сдерживает газы, выделяемые микроорганизмами в ходе фазы роста.

Очень важно чтобы чашки были стерильны, иначе эксперимент 
покажет не достоверный результат. Чтобы простерилизовать чашки, 
их надо поместить в духовую печь и подержать их на температуре 
примерно 15 минут. 

Очень аккуратно нужно залить питательную среду в нижнюю 
половинку чашки тонким слоем, только лишь покрывающим дно и 
очень быстро закрыть чтобы не допустить попадания в агар бактерий 
из воздуха. Затем, надо дать чашкам Петри спокойно постоять минут 
30–120, пока питательная среда на остынет и не затвердеет. 

Для лучшего результата, нужно хорошо охладить чашки Петри. 
Для этого их можно поместить в холодильник примерно на 2 дня. 
Хранение чашек Петри в холодильнике является гарантией того, что 
вода не будет испаряться. Кроме того, питательная среда на холоде 
станет еще чуть тверже, а это не даст вам случайно порвать ее во время 
подсадки бактерий. Хранить чашки Петри в холодильнике необходимо 
вверх дном. Так на крышке не будет скапливаться конденсат, который 
потом будет капать обратно и портить питательную среду.

Третий этап: Отбор образцов
Теперь, нужно взять образцы с объектов исследования. В моем 

случае это дверные ручки, лестничные поручни и ручки окон в 

школе. Образцы нужно брать одноразовыми ватными палочками. 
Нужно провести палочкой по объекту и быстро положить её в 
чистый мешок или пакет.

Четвертый этап: Подсадка культуры бактерий и их 
выращивание 

Нужно вытащить палочки с образцами и провести тем же 
концом, которым брали образец по питательной среде. Нужно быть 
аккуратным и быстрым. Питательную среду при подсадке можно 
порвать или занести бактерии с воздуха. 

При подсадке, можно оставить чашки без микроорганизмов. 
Так можно узнать, был ли агар загрязнен до введения бактериальных 
образцов.

После подсадки, нужно быстро закрыть чашку Петри, 
запечатать скотчем и перевернуть. Также нужно подписать на дне 
чашки, откуда был взят образец. 

Нужно поместить чашки Петри в теплое и темное место на 
несколько дней, чтобы бактерии могли спокойно расти, также 
вверх дном. 

Оптимальная температура хранения. Если нужно, чтобы 
микроорганизмы росли медленнее, то их всегда можно переставить 
в более прохладное местечко. Оставить их нужно минимум на  
4-6 дней. За это время культура разовьется достаточно хорошо. 

Проверка эффективности антибактериального средства
Спиртосодержащие антисептики для рук уничтожают 

множество различных видов бактерий, включая бактерии, 
устойчивые к антибиотикам, и микобактерии туберкулеза. 
Они также характеризуются высокой вирусологической 
активностью против множества различных видов вирусов, включая 
оболочковые вирусы, такие как вирусы гриппа, ОРВИ, хотя 
являются особенно неэффективными против вируса бешенства. 
Спиртосодержащие антисептики для рук также уничтожают грибки. 
При использовании спиртовых препаратов для втирания в среднем 
число микроорганизмов снижается на 4-5 порядков, то есть, с 
1000000 до 100-10. 

Для эффективной борьбы с микробами концентрация спирта 
в средствах для обработки рук должна быть выше 60 %. Средства 
для обработки рук на основе спирта, которые содержат два разных 
вещества для борьбы с бактериями (то есть спирт и глюконат), 
являются значительно более эффективными предоперационными 
локальными антисептиками для кожи, чем сам спирт. В состав 
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большинства спиртовых антисептических средств входит 
увлажнитель, чтобы защитить кожу рук от чрезмерного высушивания.

П р о в е р к а  э ф ф е к т и в н о с т и  у с т а н о в л е н н о г о 
антибактериального средства в школе 

В ходе исследования, изначально была выращена колония бактерий 
до установки специального средства. Затем, были взяты образцы с тех 
же объектов, но после установки средства и также были выращены. 

В школе у нас был установлен антисептик для обработки рук. В 
состав входит Этанол 96 %, перекись водорода 3 %, глицерин 98 %,  
стерильная дистиллированная вода.

Глицерин используется как увлажнитель кожи, но для ухода 
за ней могут использоваться и другие смягчающие средства при 
условии, что они недороги, широкодоступны, растворимы в 
воде и спирте и не повышают токсичность или не способствуют 
возникновению аллергии.

Перекись водорода предусмотрена для того, чтобы уничтожить 
споры, контаминирующие раствор и используемые емкости. 

После того, как на чашках Петри выросли колонии бактерий 
уже после применения антибактериального средства, можно сделать 
выводы. До использования антисептика выросло много колоний. Их 
диаметр составлял примерно 0,2 - 0,3 см. Колоний выросли не только 
в одном месте. Это значит, что бактерии адаптировались под среду 
и могли передвигаться по среде. После применения антисептика 
количество колоний уменьшалось в 3 раза. Их диаметр также 
уменьшился примерно на 0,1 см. Локализация колоний была только 
в одном месте. Значит, эти бактерии адаптироваться не смогли. 

Была проведена идентификация выращенных колоний 
бактерий. Во всех чашках выросли кокки шаровидной формы. 
Угрозу они не представляют. Служат они для защиты кожи рук от 
переохлаждения или сухости. 

Заключение
Методом выращивания колоний бактерий на чашках Петри на 

агаризированной питательной среде было проведено исследование 
по проверке эффективности антибактериального средства который 
был установлен в школе. На основе проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы:

1 Эффективность антибактериального средства была доказана, 
по нескольким параметрам. 

2 Диаметр колоний уменьшился, локализация не изменилась, 
количество колоний уменьшалось.

3 Экспериментально реализована методика выращивания 
колонии бактерий на чашках Петри.

4 Выращенные колоний бактерий были идентифицированы и 
угрозы они не представляют. 

5 Четверти оставленные без посадки микроорганизмов, по 
окончанию эксперимента остались пустыми. Это означает, что агар 
не был загрязнен до введения бактериальных образцов.

Цель и задачи исследования были достигнуты. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА 

(НА ПРИМЕРЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА)

КОЩЕГУЛОВА Б. Б. 
учитель биологии, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

КУМПЕКЕЕВА Д. Ж. 
ученик 8 «А» класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

Рацион питания современного человека практически 
невозможно представить без подсолнечного масла. В его состав 
входят ценные для организма питательные вещества. Преимущество 
растительных масел над животными в том, что оно легко усваивается 
организмом (усвояемость подсолнечного масла – 95-98 %). Рост 
техногенного загрязнения биосферы способствует нарушению 
экологического равновесия. 
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Актуальностью данного исследования, является, рост 

техногенного загрязнения биосферы способствует нарушению 
экологического равновесия. На сегодняшний день тяжелые металлы 
обладают биологической активностью и токсичностью, а также 
способностью накапливаться в культурных растениях, создавая при 
этом угрозу здоровью человека.

Новизна: Независимое исследование качества растительных 
масел реализуемых на рынке Павлодарской области.

Гипотеза: Химический состав подсолнечного масла определяет 
его пищевую ценность и безопасность.

Основной масличной культурой в нашей стране является 
подсолнечник. Подсолнечное масло относится к классу жидких 
растительных жиров. По химическому составу масла из 
подсолнечника представляют собой сложную смесь различных 
триглицеридов, свободных жирных кислот, витаминов и 
провитаминов, фосфатидов, пигментов, восков. Содержание 
компонентов подсолнечного масла зависит от его способа получения 
и обработки. В 100 г подсолнечного масла содержится 99,9 г жира. 
Жиры в питании человека являются основным источником энергии. 
При окислении в организме 1 г жиров выделяется 37,7 кДж энергии. 

Общее количество витамина Е в подсолнечном масле 
составляет от 440 до 1520 мг/кг. Витамин Е важный антиоксидант, 
защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживает 
иммунную систему, препятствует атеросклерозу, влияет на функцию 
эндокринных желез, деятельность мышц, принимает участие в 
обменных процессах. Установлено, что ежедневная потребность 
взрослого человека в растительных маслах составляет 25-30 г. 

Для получения масел лучшего качества и более полного их 
выделения семена подвергают подготовительным операциям. 
Сначала их очищают на сепараторах от минерального и органического 
сора (листья, стебли). Полученное ядро измельчают. Извлечение 
растительных масел проводят двумя методами. Прессование – 
это механический отжим масла из подготовленного масличного 
материала (мезги). Экстрагирование масел основано на их 
способности растворяться в органических растворителях (бензине, 
гексане и других). Механическая (первичная) очистка масел 
проводится для удаления различных механических примесей 
и частично коллоидно-растворенных веществ. Эта очистка 
осуществляется путем отстаивания, центрифугирования или 
фильтрации масел. Гидратация масел проводится для удаления 

фосфатидов, слизистых и других веществ. При обработке масел 
горячей водой фосфатиды набухают, не растворяются в масле и 
выпадают в осадок в виде хлопьев. Нейтрализация масел заключается 
в обработке их растворами щелочей с целью удаления свободных 
жирных кислот. Нейтрализованное масло является более очищенным, 
по сравнению с гидратированным. При дезодорации из масел удаляют 
вещества, обусловливающие запах и вкус. После дезодорации масло 
является обезличенным по вкусу и запаху. Вымораживание – процесс 
удаления воскообразных веществ, которые переходят в подсолнечное 
масло из семенных и плодовых оболочек масличных растений. 
Вымораживание проводят в начале или после рафинации. 

За единицу формазиновой шкалы принимают разбавленную в 
отношении 1:1000 водную суспензию формазина, полученную при 
взаимодействии равных объемов водного раствора сернокислого 
гидразина массовой концентрации 10 г/дм3 и водного раствора 
уротропина массовой концентрации 100 г/дм3. Растворы готовят 
при температуре окружающей среды (20±2) °С. Температура 
дистиллированной воды для приготовления растворов должна 
быть (20±2)°С. Приготовление раствора сернокислого гидразина 
массовой концентрации 10г/дм3. Растворы сернокислого гидразина 
готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3. Взвешивают  
(1,00±0,01) г сернокислого гидразина. Результат записывают 
с точностью до второго десятичного знака. Затем помещают в 
мерную колбу. Приливают дистиллированную воду, перемешивают, 
доводят объем дистиллированной водой до метки и снова тщательно 
перемешивают. Раствор сернокислого гидразина перед приготовлением 
формазиновой эмульсии должен стоять не менее 4-х часов.

В мерную колбу вместимостью 500 см пипеткой вводят  
25 см исходной суспензии, доводят объем дистиллированной 
водой до метки и перемешивают. Перед отбором требуемого 
количества необходимо тщательное перемешивание суспензии 
формазина для равномерного распространения частиц по объему 
колбы.Проведение определения: Масло, наливают без образования 
пузырьков воздуха в кювету фотоколориметра длиной 20 мм: кювету 
быстро помещают в прибор и измеряют оптическую плотность 
масла относительно кюветы с тем же маслом, но профильтрованным 
через складчатый фильтр при температуре (20±2)°С. Результат 
записывают с точностью до первого десятичного знака.

Измерив оптическую плотность исследуемого масла, по 
градуировочному графику определяют степень его прозрачности 
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в формазиновых единицах. Результат записывают с точностью до 
первого десятичного знака. Окончательный результат определения 
принимают среднее арифметическое значение степени прозрачности 
двух образцов масла, подготовленных в соответствии с требованиями.

Таблица 1 – Метрологические характеристики метода при 
доверительной вероятности 0,95 

Значение 
определяемой 
величины фем

Предел возможных 
значений 

относительной 
погрешности 

определения, %

Допускаемое 
относительное 

расхождение между 
результатами параллельных 

определений, %
От 1 до 50 14 20

Для проверки правильности определения проводят два 
параллельных измерения оптической плотности двух образцов 
масел, приготовленных в соответствии с требованиями. 

Производство данного вида продукции предъявляет весьма 
жесткие требования к методам и методикам контроля составов 
используемых компонентов. При этом традиционные физико-
химические показатели, такие как кислотное число, йодное число, 
перекисное число и другие брутто-характеристики, определяемые 
простыми способами химического анализа, в настоящее время уже 
недостаточны для решения технологических вопросов, для оценки 
качества жировых продуктов, идентификации их натуральности, 
определения аутентичности сортов масла и т.д. С этой целью, согласно 
литературным данным, в настоящее время широко используются 
такие методы как ЯМР-спектроскопия и хроматография.

Отражением настоятельной потребности в переходе к 
использованию современных методов контроля является то, что 
в последнее время в нашей стране активно вводятся в действие 
национальные стандарты, гармонизированные с международными 
стандартами.

Для анализа были взяты подсолнечные масла: 1 – «Шыгыс-
Астык Семей № 1»; 2 – «Маслозавод №1»; 3 – «Заречное»;  
4 – «Золотое семечко». Так же был проведен анализ (семя, лузга) 

Для записи спектров ЯМР 0,2 мл растительного масла 
растворяли в 0,3 мл СБ03 и помещали в 5-миллиметровую ампулу.

Запись спектров проводили в количественном режиме на 
спектрометре AVANCE-500 с рабочей частотой 500 МГц для ядер 
1Н и 125 МГц для ядер 13С.

Идентификация отдельных компонентов масел осуществлялась 
при помощи стандартов Restek 35077 и Restek 35079.

Рисунок 1 – Спектр ЯМР 1Н раствора  
подсолнечного масла в СБ03:

1 – СНС13 в СБ03 (используемый растворитель); 
2 – атомы Н всех двойных связей; 3 – СН-группы глицерина; 
4 – СН2 – группы глицерина; 5 – СН2-группы, расположенные 

между двойными связями; 6 – СН2-группы, соседние с группой 
СООН; 7 – СН2-группы, соседние с двойными связями; 

8 – группы (СН2); 9 – атомы Н двойных связей линоленовой 
кислоты; 10 - все СН3-группы

Как видно из рисунка 1, спектр состоит из ряда мультиплетов. 
Химические сдвиги сигналов протонов соединений определялись по 
сигналу хлороформа (СНС13, 5 = 7,26 м.д.), который присутствует 
в качестве примеси в дейтерированном растворителе. Более 
информативным является спектр ЯМР 13С, представленный на 
рисунке 2. Исходя из данных, представленных на рисунке 2, видно, 
что олефиновые углеродные атомы различных жирных кислот 
имеют отличающиеся химические сдвиги и выходят отдельными 
сигналами, что в значительной степени позволяет облегчить анализ 
растительных масел.

Результаты, полученные методом ЯМР-спектроскопии, хорошо 
коррелируют с результатами, полученными газохроматографическим 
методом. При этом спектральные данные могут использоваться и 
для количественного расчета содержания жирных кислот в маслах.

В процессе анализа спектров и хроматограмм было 
идентифицировано порядка 30 жирных кислот, суммарная массовая 
доля которых составляет от 98,23 до 98,99 %. Качественный состав 
масел для различных образцов стабилен. 
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Рисунок 2 – Спектр ЯМР 13С раствора 
подсолнечного масла в СБС13: 

1 – карбоксильные группы; 2 – характеристический сигнал 
линоленовой кислоты; 3 – характеристический сигнал линолевой 

кислоты; 4 – характеристический сигнал олеиновой кислоты; 
5 – характеристический сигнал хлороформа (растворитель); 

6 – СН-группа глицеринового остатка; 7 – СН2-группа 
глицеринового остатка; 8 – атомы С2 всех кислот; 9 – атомы С16 
стеариновой, линолевой, олеиновой кислот; 10 – группы (СН2) 

Я всех кислот; 11 – атомы С8 олеиновой, линолевой, линоленовой 
кислот; 12 – атомы С3 всех кислот; 13 – атомы С17 стеариновой, 

линолевой, олеиновой кислот; 14 – атомы С18 всех кислот

Таким образом, в ходе нашего исследования мы увидели, что 
тяжелые металлы, которые были в лузге и семени подсолнуха, также 
сохраняются после его обработки и в самом подсолнечном. А также 
результаты нашего исследования показали, что данные тяжелые 
металлы превышают предельно допустимую концентрацию (ПДК) 
тяжелых металлов в основных продуктах питания.

По полученным результатам мы составили геохимический 
ряд тяжелых металлов в лузге: Ti>Zn>Cu>Ni>Fe>Pb>As>Sb>Cd; 
геохимический ряд тяжелых металлов в семени: Ti>Zn>Cu>Cr>N
i>Fe>Pb>Cd>As>Sn>Sb; геохимический ряд тяжелых металлов в 
подсолнечном масле: Pb>Zn>As>Cu>Cr>Ni>Fe>Sn>Sb>Cd.

Данным исследование мы определили высокую концентрацию 
токсичных веществ в следующих подсолнечных маслах: свинец: 
Маслозавод №1 (41мг/кг); мышьяк: Маслозавод №1 (13,2 мг/кг); 
медь: Золотое семечко (6 мг/кг).

ЛИТЕРАТУРА
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ҰЛУ – ПАЙДАЛЫ ЖӘНДІК
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Әшекей сататын дүкен сөрелерінен ұлу қабыршағынан жасалған 
әйел адамдарға арналған сәндік әшекей бұйымдарды, фотосурет 
салатын рамкаларды көріп, ұлудың түр-түрі болатындығын байқадым. 
Оларды ұстазыма көрсетіп, әрқайсының қалай аталатындарын 
білгім келді. Біздің жеріміздегі өзен-көлдерде де осындай әдемі 
ұлулар тіршілік ете ме екен деген сұрақтар толғандырды. Мен осы 
сұрақтарға жауапты ұстазыммен бірлесіп «Ұлу – пайдалы жәндік» 
тақырыбындағы зерттеу жұмысын жүргізе келіп таптым.

Ұлулар типіне жататын жәндіктердің негізгі ерекшеліктері
Ұлулар (Gastropoda) – жұмсақ тәнді жәндіктердің – 

моллюскалардың бір класы. Бұл ұлулардың 3 класс тармағы бар: 
алғыжелбезекті, артқыжелбезекті және өкпелі. Бұлардың 90000-дай 
түрі бар. Теңіздің 4 800 метр терең түбінде және 5 000 метр биік 
тауларда да тіршілік етеді. Ұлулардын денесі жұмсақ, былқылдақ. 

Ұлулардың буылтық құрттардан негізгі айырмашылығы – денесі 
бунақтарға бөлінбейді. Сондықтан ішкі мүшелердің денеде орналасуы 
қайталанбай, атқаратын қызметі бірдей, біртұтас күйде болады. Айқын 
жіктелмесе де, олардың бас бөлігін тұлғалан ажыратуға мүмкіндік 
бар. Ұлулардың ішкі мүшелері бастан кейінгі тұлға қапшығында 
орналасады. Тұлғадан ерекше қатпарлы қабат - шапанша (мантия) 
түзіледі. Тұлға мен шапанша аралығында шапанша қуысы болады, 
ал шапаншаның үстіңгі бетінен бақалшақ қалыптасады. Зәршығару 
жүйесі мен жыныс тесіктері және артқы ішектің аузы шапанша 
қуысына ашылады. Бақалшақтар құрылысы үш түрлі үлгіде кездеседі: 
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http://www.twirpx.com/file/226514/
http://www.vdgb-soft.ru/jsk/siteJkh/
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D3%99%D1%80%D1%88%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%83_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D3%99%D1%80%D1%88%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%83_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1
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қозғалмалы бөлікті тақташа түрінде (сауытты ұлуларда); екі жақтау 
түрінде (қосжақтаулыларда); имек немесе бұрала оралған түтік 
түрінде немесе қақпақша тәрізді бауыраяқтыларда. Аяқ – ұлулардың 
негізгі қозғалу мүшесі. Ұлулардың зәршығару жүйесі бір немесе екі 
бүйректен және несепағар түтіктен құралады. Қан құрамындағы улы 
заттар бүйректен өтіп, сүзінді сыртқа бөлініп шығады. Табиғатта 
қосжынысты да, дара жынысты да ұлулар тіршілік етеді. Қосжынысты 
ұлулар өзін - өзі ұрықтандыра алмайды. Сондықтан ұрықтандыруға 
өзге дарағы қатысады. Мұны айқаспалы жолмен ұрықтану деп атайды. 
Жұмыртқадан тікелей жәндіктер дамиды. Қосжақтаулы ұлулар және 
басаяқтылар – дара жынысты жәндіктер. Бұлардың даму жолдары 
түрліше өтеді. Мысалы, қосжақтаулы ұлулардың ұрықтануы іште 
өтеді. Жұмыртқадан дернәсіл дамиды, ал дернәсілден ересек жәндік 
өседі. Дамудың бұл жолы – түрленіп даму деп аталады [1, 134 б.].

Бауыр аяқты ұлулар – теңізде және құрлықта тіршілік ететін 
жәндіктер. Оларды көлдерден, тоғандардан, суқоймалардан да 
кездестіруге болады. Туйіртек, жұмырлақ көлдерде және тоғандарда 
өмір сүреді. 

Шалшық ұлуы, тоспаұлу және қошқармүйіздер баяу ағатын 
суқоймаларда кездеседі.

Жузім ұлуын – жүзімдіктен, ал жалаңаш шырышты бау –
бақшалар мен өзге заттар астынан кездестіре аламыз. Бұлардың 
көпшілігінің денесін бақалшақ қаптайды. Бақалшақтарының пішіні әр 
түрлі болады. Кейбіреулерінде, мысалы, жалаңаш шырыш денесінде 
бақалшақ қалдығы ғана сақталған. Денесі жұмсақ. Бақалшақты 
ұлулардың денесін жобалан бас, тұлға және аяққа жіктеуге болады. 
Аяғы дененің астыңғы бөлігі – бауырын толық қамтитындықтан, 
бұлар бауыраяқты ұлулар класына жатқызылады. Бауыраяқтылардың 
80 мыңға жуық түрлері белгілі. Бау – бақшаға, жүзімдіктерге, баққа 
жалаңаш шырыш, жүзім ұлуы айтарлықтай зиян келтіреді.

Тоспаұлулар – паразиттік жолмен өмір сүретін таспақұрттардың 
аралық несі. ұлудың жер астынан алынған қалдықтары (Маңғыстау 
ұлутасы) құрылыста пайдаланылады.

Қосжақтаулы ұлулар класының өкілі айқұлақ. Олардың бақалшағы 
ашып - жабылатын екі жақтаудан тұрады. Сондықтан бұл жәндіктер 
қосжақтаулы ұлулар деп аталған. Бұлардың бас бөлігі жойылып кеткен. 
Денесі тек тұлға және аяқтан ғана құралады. Мысалы, айқұлақтың 
аузы аяғының қасында орналасқан. Айқұлақта бас болмағандықтан, 
оның тілі де, жұтқыншағы да жоқ. Сондықтан қорек тікелей өңешке 
түседі. Одан қарынға өтіп, ішекке барады. Қосжақтаулы ұлулар - дара 

жынысты жәндіктер. Олардың ғаламшарымызда 20 мыңға жуық түрлері 
мекендейді. Бұлар суды денесі арқылы өткізіп, оны бактериялардан, 
планктон және қалқып жүрген өлі қосындылардан сүзіп тазартады.

«Планктон» – грек сөзі, «кезбе» деген мағына береді. Ол теңіздің 
қалың қабатында кезіп жүріп тіршілік ететін ұсақ тірі ағзалар 
жиынтығы. Теңізде тіршілік ететін кейбір қосжақтаулы ұлулар 
(мидия, устрица, гребешок) тағам ретінде пайдаланылады. Теңіз 
қосжақтаулыларының бақалшағынан түйме жасалады. Көптеген 
ұлулардың бақалшағынан ұн тартылып, ірі қараға жем ретінде 
беріледі. Мидия - калифорниялық мидиялар – «бисал тізбегі» деп 
аталатын талшықтары арқылы жартастарға жабысып тіршілік етеді.

Гамбут хитондары – «қақпақша» аталатын сегіз тілемшеден 
тұратын ұлулар. Мүйізді ұлудың артқа қарай бағытталған 
мүйіз тәріздес өсінділері бар қарақошқыл қабыршағы болады. 
Қосжақтаулы ұлулардың ағаштан жасалған құрылыстар мен кеме 
түбін тесетін түрлері бар. Олар өте қауіпті зиянкестер болып 
табылады. Денесінің алдыңғы бөлігіндегі қосжақтаулы кішкене 
бақалшағымен сүректі бұрғылан теседі. Сөйтіп өзіне жол салады 
да, ағашты пайдалануға жарамсыз етеді.

Басаяқты ұлулардың бір өкілі – кальмар. Шеміршекті 
бассүйегінде ми орналасады. Бұл – оның басы. Бастың екі жағында 
үлкен көздері бар. Оның құрылымы адам көзінің құрылысына ұқсас. 
Бір қызығы: көздің біреуі бір затты, екіншісі екінші затты жеке - 
жеке көре алады. Кальмарлар су тереңінде сағатына 50 шақырымдық 
жылдамдықпен жүзіп, қорегін аулайды [2, 235 б.].

Каракатица да басаяқты ұлу. Ол су түбін ала тіршілік етеді. Құмда 
жасырынып жатқан асшаянды аулайды. Жемін аулау үшін құмға бас 
бөлігіндегі ойыстан су атқылатады. Құм жан-жаққа ұшып, асшаян 
көрініп қалады. Енді оны ұстап жеу каракатицаға қиындық келтірмейді. 
Сегізаяқ су түбінде баяу қозғалады. Өзге басаяқтылар тәрізді сегізаяқ 
жауынан сиялы сұйықтығын шашып, құтылып кетеді. Бір қызығы 
сегізаяқты «сиқырлан» ұйықтатуға болады. Ол үшін сегізаяқтың аузын 
жоғары қаратыл, қармалауыштарын төмен салбыратса болды. Ол 
дереу ұйқыға баталы. Енді оған не жасаса да сезбей, ұйықтай береді.  
Бұлар жыртқыш болғандықтан, теңіздегі балықтарды, 
шаянтәріздестерді, өзге ұлуларды, т.б. қорек етеді. Кәсіптік балық 
үйірінің шырқын бұзып, оларды құртады (мысалы, қиыршығыстық 
кальмар). Сондай-ақ басаяқты ұлуларды тісті киттер, акулалар, 
ескекаяқтылар (теңізмысық), т. б. қорегіне жаратады. Кейбір елдердегі 
тұрғындар каракатицаны және сегізаяқты тағам ретінде пайдаланады.

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%83_%D0%BC%D2%AF%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D3%99%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D3%99%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D2%B1%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%BC%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%8F%D2%9B%D1%82%D1%8B_%D2%B1%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D2%AF%D0%B7%D1%96%D0%BC_%D2%B1%D0%BB%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D1%81%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D2%B1%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%B6%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%B6%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D1%81%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D2%B1%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%8F%D2%9B%D1%82%D1%8B_%D2%B1%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
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Көптеген елдерде каракатица мен кальмар кәсіптік мақсатта 

ауланады. Ұлулар түрлер саны бойынша бунақденелілерден кейінгі 
екінші орындағы жәндіктер. Олардың қазіргі кезде 80 мың түрі бар деп 
есептеледі. Ұлулар типіне жататын жәндіктердің денесі жұмсақ, үш 
қабатты, екіжақты симметриялық көпжасушалы, құрылысы ұқсас болып 
келеді. Олардың денесі бастан, тұлғалан, аяқтан (қармалауыштардан), 
бақалшақтан және бақалшақ қалдығынан тұрады. Денесі бунаққа 
бөлінбеген. Асқорыту жүйесі едәуір күрделі. Тіс орнына – үккі, асқа 
қатысты без – бауыр мүшелері бар. Қантарату жүйесі – ашық. «Жүрегі» 
– екі құлақша, бір қарыншадан тұрады. Табиғатта қосжынысты және 
дара жынысты ұлулар кездеседі. Жүйке жасушалар жинақталып, 
түйінге айналады. Тынысалу өкпе және желбезек арқылы жүзеге асады. 
Бізге ұлулардың үш класы көбірек таныс. Олар, бауыраяқты ұлулар, 
қосжақтаулы ұлулар және басаяқты ұлулар [3, 98 б.]. 

Жұмбақтар
Аяғы, тұлға, басы бар,

Сыртында сауыт тасы бар.
Ойланып көр балалар,

Шешуін оның табыңдар.
(Ұлу)

Бекінген бір тау теке тұшалау үйге,
Құдайым оны салды мұндай күйге.
Күн шықса жатады салқын үйде,
Күн жауғанда кетеді жапан түзге.

(Ұлу) [4, 2 б.].

Жақында Аустралиялық ғалымдар ұлулардың бойынан 
ерекше қасиетті ашты. Яғни зерттеушілер ұлулардың ұйқы кезінде 
қартаю процесін тежей алатындығын анықтап отыр. Биологтар 
бұл жаңалықты адамдардың қартаюына қарсы ізденіс жолында зор 
көмегі тиеді деген сенімде. Адамның гендік жүйесі осы аталған 
жәндіктікімен өте ұқсас болғандығы себепті, мамандар адамның 
генінде де ұлудағы сияқты қасиеттің барына сенімді. Осы жаңалыққа 
байланысты зерттеудің бел ортасында болған биолог Скотт Камминс: 
«Ұлулар өз өмірлерін 3-тен 23 жасқа дейін ұзартатын қасиетке ие. 
Олардың осы қасиетін адам өміріне қолдануға болады деп есептесек, 
адам өмірі шамамен 500 жылға дейін ұзарар еді», – деп түсінік берді.

Кәрістердің бет терісі қай уақытта да тегіс, таза, тартымды 
көрінетіні жасырын емес. «Көрген жанның көзі тоймайды». Өзге 

елдің тұрғындары оның құпиясын білуге қашан да құмар. Олардың 
сүйкімді көрінуінің бар сыры – ұқыпты, жүйелі жасалған тері күтімі 
ғана. Сондықтан болар, қазіргі таңда кәріс косметикаларына деген 
сұраныс өте жоғары. Табиғи сұлу көрінудің қандай құпиялары бар 
екен, бірге білейік.

Ұлу шырышы бетке арналған корейлік кремдердің ең маңызды 
қоспасы. «Ұлу шырышы» – естігенде жиіркенішті көрінгенімен, 
пайдасы, әсері өте керемет. Бұл қоспа 1960 жылдары ойлап 
табылған. Оның артықшылығы – бет терісін тартып, әжімдерді 
кетіреді. Тері тазарып, жылтырланады.

«Еуразия» бірінші арнасы: Америкадан әкелген Ахатин ұлулары 
сұранысқа ие, - деп хабарлайды. 4-5 айдың ішінде 4 айлық ұлулардың 
қақпағы - 25, денесінің ұзындығы 30 сантиметрге дейін өсіп шығады. 
Ахатин тұқымынан тараған бұл жәндіктер дүние жүзіндегі ең ірі 
ұлу болып есептеледі. Петропавлдық тұрғын Екатерина Назаренко 
аяғы ауыр кезінде денесіне түскен тыртықтарды емдеу үшін 
алдымен өзіне тапсырыс берген екен. Кейін ұлудың емінен оң 
нәтиже байқаған ол, жәндіктерді Ресейден алып, сата бастаған. Ал, 
Татьяна Башева ұлуларды косметикалық тұрғыда пайдалану үшін 
біреуін 1500 теңгеден сатып алған. «Осы уақытқа дейін беттің әрін 
келтіріп, әжімін жазатын түрлі кремдерді пайдаланып көрдім, бірақ 
ұлулардың емінен кейін өзгерісті бірден байқадым. Ұлулар ылғалды 
әрі жылы климатты жақсы көреді. Тағам талғамайды. Алты айға 
толған соң бір ұлу 100-ге тарта жұмыртқа салады», – дейді ол. 

Ұлу бақалшағындағы інжу тас.
Інжу (меруерт) ұлудың ағзасында дүниеге келеді. Ұлудың 

(моллюскі) бұлшықеті өте әлсіз болғандықтан, ол ішіне келіп түскен 
кез келген затты өздігінен сыртқа шығарып тастай алмайды. Сондықтан 
ұлудың ағзасы бөтен затты сыртынан орап қояды. Ұлудың бұл түрі 
ұзақ өмір сүретіндіктен, бөтен затты өзіне зияны тимейтіндей әрі әдемі 
етіп қаптайды. Кеудесінде жаны бар тіршілік иесінен пайда болатын 
тамаша тасты табиғаттың тағы бір ғаламаты деуге болады. Адамның 
да ағзасы сондай. Егер адамның ішіне кішкентай тікен не сынық зат 
түссе, оны ағза сыртынан орап тастайды екен. Бұрын інжу тасты табу 
үшін адамдар теңіздің түбіне сүңгитін. Бағалы бұйымды патшайымдар 
ұнатып таққан. ХІХ ғасырдың аяғына қарай, жапон ғалымы Кокити 
Микемото інжу тасты үйден өсіру технологиясын ойлап тапты. Ол да 
ұлудың көмегімен жүзеге асады. Бақалшақты ортасынан ашып тұрып, 
ішіне моншақ не бисерді салады. Сосын бақалшақты ұлудың өмір 
сүруін қамтамасыз ететін арнайы су қоймасына тастайды. Бір түйір 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BA%D0%BF%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BA
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теңіз інжуін өсіру үшін 3 жыл қажет. Әшекей дүкендерінде сатылатын 
інжу тастың 90 %-ы осылай пайда болады. Бақалшағы бар ұлудың бәрі 
інжу тас өсірмейді. Өйткені бөтен зат кез келген ұлудың ағзасына түсе 
бермейді. Бір түйір табиғи інжуді табу мақсатында асыл тас іздеушілер 
мыңдаған ұлуды өлтіріп те жатады. Інжу тастың ғұмыры – шамамен  
150 жыл. Одан кейін жүзі өңіп, қарая бастайды. Табиғи інжу мен 
жасанды інжуді салмағына қарай ажыратады. Табиғи інжудің ішінде 
ұлудың ағзасына түскен бөтен зат болғандықтан, ол ауыр келеді. Сосын 
табиғи інжу отқа жанбайды. Тілсіз табиғаттың шеберлігін осыдан-ақ 
байқай беруге болады [5, 101 б.].

Ұлу өсіру – Еуропадағы ауыл шаруашылығының жаңа 
«бағыты» және шағын бизнестің бір түрі. «Мүйізді тамақ» арнайы 
фермаларда өсіріледі. Жүзімді ұлулар Еуропаға Италиядан келген 
деп есептелінеді. Ұлу ылғал, жылы климатты жақсы көреді. Мәселен, 
көне бақтар мен бұталары өсіп кеткен сайлар олар үшін өте қолайлы 
мекендер. Ұлуды жинайтын адамдар жәндіктерді мұздатылған 
және жас күйінде дамыған еуропалық елдердің мейрамханалары 
мен супермаркеттеріне жібереді. Оларға деген сұраныс үлкен. 
Сондықтан оны өндіру деңгейі де күн санап өсіп келеді. Бұл 
деликатестің еті ерекше болып есептеледі: мұнда мүлдем холестерин 
мен зиянды майлар жоқ. Ұлу еті таза пайдалы ақуыздан, адам ағзасы 
үшін қажетті амин қышқылдарынан және түрлі дәрумендерден 
тұратын ет. Сонымен қатар ұлу еті ер адамдар үшін өте пайдалы 
көрінеді. Саудаға салмағы 20-25 гр., ал ұзындығы 5 см ұлулар 
шығарылады. Әрбір ұлу жыл сайын 1 келіге жуық ұрпақ әкеледі.  
1 келі деликатеске қол жеткізу үшін ұлуларға 2 келі азық жұмсалады. 
Ұлуларды көбейту кезінде оларға сәбізге бай арнайы рацион беріледі. 
Фермада ұлу тағамға жарамды көлемге жарты жыл ішінде жетеді. 
Табиғи жағдайда бұған бір жарым жылдай уақыт қажет. Ұлу – түнде 
тіршілік ететін жәндік. Күндіз көбіне ұйықтайды. Қысты да ұйқымен 
өткізеді. Қазір ұлу өсіруді көптеген мемлекеттер қолға алды. Ұлу 
бизнесіне көп қаржы жұмсалмайды, бірақ кәсібилік пен мол тәжірибе 
қажет. Жарты сотық жерде өсірілген ұлудың еті бір сиыр етінен асып 
кетеді. Ал бағасы сиыр етінен 10 есе жоғары [6, 241 б.].

Қорытындылай келгенде, «Ұлу» тақырыбындағы ғылыми 
жобамен жұмыс жасай бастағаннан ұлудың адамзат үшін көптеген 
пайдасы барын білдім. Қарапайым ғана ұлу жәндігінің адам 
үшін пайдасы зор екенін мысалдар келтіре отырып дәлелдеуге 
тырыстым. Жұмысымның теориялық бөлімінде ұлуға сипаттама 
бере келіп, олардың әр түрлі болатынына көз жеткіздім. Ұлу туралы 

жинаған мәліметтерімді жетекшіммен бірге жүйелеп бірнеше 
жеке тақырыпшаларға топтастырып қарастырдым. Атам қазақ қай 
заманда болсын табиғаттағы әрбір жан-жануардың қадірін білген, 
әрі оларды қорғаған. Сондықтан да болар Шығыс күнтізбесінде Ұлу 
жылы бар. Жыл қайырудың тышқаннан басталатынын және оның 
реттік кезегін жатқа үйрендім.

Зерттеу бөлімінде ұлудың сауытынан түрлі әшекей бұйымдар, 
тұрмысқа қажетті заттар, кәдесыйлар жасалатындығын үйрендім. 
Халық арасында айтылатын ұлу туралы жұмбақтарға тоқталдым. 
Ұлу шырышының косметологияда тері ауруларына емдік мақсатта 
пайдаланатындығына көзім жетті. Көптеген мемлекеттерде ұлудан 
тағамның түр-түрін жасайтындығын, ол үшін өте көптеген ұлудың 
пайдаланылатындығын білдім. Осындай деректерді зерттей келе 
мынандай қорытындыға келдім. Ата-бабаларымыз: «Судың да 
сұрауы бар» деп бекер айтпаған. Ұлу тірі жәндік болғандықтан 
оның тіршілік ететін ортасын ластамау, оларды құрып кетуден 
сақтау керектігі туралы ой түйдім. Достарыма ұлуларды, жалпы 
табиғаттағы әрбір тіршілік иелерін қорғау, оларға қамқорлық жасау 
керектігін айтып жүретін болдым. Жобамен жұмыс барысында 
қарапайым ғана ұлудың адам өміріндегі маңыздылығына көзім 
жетті. Алдағы уақытта осымен тоқтап қалмай сұрағыма жауап іздеп, 
ұлудың адам үшін әлі де беймәлім сырларын аша түскім келеді.
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сы ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДА ГИДРОПОНИКА АРҚЫЛЫ 
ӨСІМДІКТЕРДІ ӨСІРУ ЖӘНЕ ҚАНШАЛЫҚТЫ  

АДАМ ӨМІРІНЕ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ 

МОЛДАТАЕВА Б. Н.
магистр, биология пәнінің мұғалімі, 

№ 1 Қазақ орта мектебі, Ақсу қ.
АХМЕТОВА М. Ж., БАЗАРАЛИЕВА А. Д.

7 «Б» сынып оқушылары, № 1 Қазақ орта мектебі, Ақсу қ.

Гидропоника – өсімдіктерді топырақсыз, жасанды ортада 
– қоректік заттардың судағы ерітіндісінде өсіру әдісі. Онда 
өсімдік тамыры арнайы дайындалған субстратта (топырақ орнына 
қолданылатын заттар) орналасады. Субстрат ретінде перлит немесе 
вермикулит, керамзит, гравий, торф қолданылады. 

Біздің басты мақсатымыз: 
- Үй жағдайында – өсімдіктерді гидропоника арқылы өсіру. 
- Қыс уақытында өсірудің тиімді әдісін аңықтау.
- Қаншалықты адам өміріне маңыздылығын анықтау. 
Жұмыстың өзектілігі: Топырақтық әдісте көп шығындар кетеді 

және маусымдық мерзімде ғана көкеністермен қамтамасыз ете аламыз. 
Жылыжай жыл бойы көкеністер қамтамасыз ете алады. Бірақ ол үшін 
жер (участок) керек. Қалада немесе Майқайың кентінде көп қабатты 
үйде тұратын адамдар үшін қолайсыз. Сонымен қатар жылыжайда 
өсіру үшін көптеген шаруаларды қажет етеді. Гидропониканы 
қолдану арқылы топырақты өңдеуге, арам шөптермен, зиянкестермен 
күресу үшін қаржылық шығындарды азайтады. Сонымен қатар, аз 
ғана орын алады. Заманауи технологиялар жыл бойы жаңа піскен 
көкөніс алуға мүмкіндік береді. Өсімдіктерді топырақсыз, жасанды 
ортада – қоректік заттардың судағы ерітіндісінде өсіру үшін біз 
көптеген тәсілдерді қолдандық. Бұлар ашық және жабық грунттарда 
гүл, қияр, бұрыш, қызанақ, жүзім, жидек және т.б. Сонымен қатар 
гидропоникада қолданылатын ерітінділердің құрамы өсімдіктердің 
биологиялық қасиетіне қарай түрлерін талқыладық. Және ең көп 
тарағаны – кноп және гельригель ерітінділері екенің байқадық [1].

Зерттеу әдістері: бақылау, салыстыру, анализ, эксперимент 
жасау, жобалау.

Ғылыми жаңашылдығы: зерттеуде жеткілікті мәселелер 
қаралып, одан әрі зерттеуді талап ететін мән-жайы анықталған.

Практикалық маңыздылығы. Осы зерттеудің нәтижелері ашық 
топырақта сирек өсетін ұсақ тұқымдарды пайдалана отырып, жыл 

бойы бақша және гүл дақылдарын өсіру үшін пайдаланылуы мүмкін. 
Гидропоника техникасы арқылы өсімдік, жеміс, көкөністерді тіпті 
ғарышта өсіруге болады. Себебі,бұл техника өте ауқымды. Оған 
қосар, 1 метр квадратта айтарлықтай көп егін алуға болады.

Зерттеу жұмысының жоспары: 
1 Әдебиеттермен танысу және интернет желісінен мәліметтер 

жинақтау.
2 Керекті құрал-жабдықтарды дайындау.
3 Үй жағдайындағы гидропондық құрылғы жасау.
4 Көкөністерді өсіру.
Өсімдіктерді өсірудің гидропондық әдісінің артықшылықтары.
1 Осы тәсілді қолдану кезінде жеміс өсімдіктерінің өнімділігі 

айтарлықтай көтеріледі. Сәндік өсімдіктердің қарқынды гүлденуі 
гидропониканың олардың өсуіне оң әсерін дәлелдейді. Бұл әдіс 
зауытты барлық қажетті пайдалы заттармен жабдықтауға көмектеседі. 
Ол күшті және сау, топыраққа қарағанда әлдеқайда жылдам өседі. 

2 Өсімдік топырақта бар адам ағзасына зиянды әсер ететін 
элементтерді өз бойна сіңіре алмайды. Әдетте, бұл улы органикалық 
қосылыстар, нитраттар, радионуклеидтер, ауыр металдар және т.б.

3  Өсімдіктер күнделікт і  суаруды қажет етпейді . 
Гидропоникадағы су шығынын бақылау оңайырақ. Әрбір зауыт 
тек жеке көзқарасты талап етеді. Өсіру жүйесі мен сыйымдылық 
көлеміне байланысты суды үш күнде бір рет,айына бір рет міндетті 
түрде ауыстыру қажет. 

4 Топырақ тәсілімен өсіру кезінде өсімдіктер жиі құрғаудан 
және оттегінің жетіспеушілігінен зардап шегеді.

5 Гидропоника техникасы арқылы көпжылдық өсімдіктерді 
қайта отырғызу тәсілі айтарлықтай жеңілдетіледі.

6 Практикалық тұрғыдан осындай өсімдіктерді күту оңай, 
топырақтан кір жоқ, жағымсыз иістер жоқ, топырақта пайда болатын 
зиянкестер жоқ, содан кейін үй-жайға таралуы мүмкін.

Гидропондық технологияның кемшіліктері:
1 Бастапқыда мұндай шешімнің құны қарапайым топырақты 

алуға қарағанда едәуір жоғары болады.
2 Жүйені өздігінен құрастыру үшін сізге аз жұмысты жұмсау 

керек, бұл көп уақыт пен күш-жігерді қажет етеді. Егер сіз дайын 
жүйені сатып алсаңыз, онда сізге белгілі бір мөлшерде ақша төлеуге 
тура келеді.Сонымен қатар, уақыт пен ақшаның бастапқы құны 
өтеледі, өйткені зауыт бірнеше есе тез өсе бастайды және оған күтім 
жасау оңайырақ болады.

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.wikizero.com%2Fkk%2F%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%258B%25D1%2580%25D0%25B0%25D2%259B
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3 Стротиптер мен қоғамдық пікір өздерін ұсынады.Көптеген 

адамдар өсімдіктерді өсіру әдісін денсаулыққа кері әсер ететін улы 
химикат болып табылатын химиялық тыңайтқыштарды қолданумен 
байланыстырады. Дегенмен, мұндай пікірлер тек гидропоника 
дегеннің не екенін білмеуінен туындайды [2].

Эксперимент. 2020 жылдан бастап Ақсу қаласының № 1 қазақ 
орта мектебінде гидропоника арқылы зерттеу жұмыстарын өткіздік. 
Гидропоника өсімдіктерді топырақсыз физиологиялық ерітінділерде 
әлсін-әлсін қоректік ерітінділерді бүрку арқылы өсіру. Тәжірибе 
жасау үшін біз суарудың әдісін таңдадық. Бұл капиллярлық 
күштердің арқасында сымның бойымен қашықтыққа көтерілетініне 
негізделген. Білезік жүйесі - қарапайым пассивті гидропоникалық 
жүйе сәндік өсімдік шаруашылығы үшін өте қолайлы. Қоректік 
шешім ерітінді арқылы резервуардан субстратқа жеткізіледі. Бұл 
жүйеде сіз ең танымал кеңейтілген керамзит және вермикулиттің 
әртүрлі субстраттарын пайдалана аласыз.

Бұл жүйенің кемшілігі - ірі өсімдіктер қоректік ерітіндіні 
білектің ішіне енуге қарағанда тезірек жұмсайды.

Біз суару әдісін қолдана отырып өсімдіктерді өсіру тәжірибесін 
қолдандық.

Суару қондырғысын құру үшін бізге қажет құралдар:
- құмыралар
- вермикулит
- шымтезек жері
- бос банка
- нейлон сымы.
Топырақ дайындау. Бастау үшін біз вермикулитті, кеңейтілген 

сазды және шымтезекті араластырдық. бұл қоспаны сәл дымқыл, 
бірақ ылғалды болмайтын етіп сулаңыз. Содан кейін мұқият 
араластырыңыз. шнурлар жасау; кәстрөлдерді дайындау. Сымдарды 
өндіру үшін біз нейлоннан жасалған колготкаларды қолдандық. біз 
оларды 20-25 см жолақтарға бөлдік.Трансплантациядан бұрын бұл 
шнурлар жақсы суланған. Біз шнурларды құмыралардың түбіне 
өткізіп, түбіне топырақ құйдық.

Өсімдіктерді трансплантациялауға дайындау. Алдымен сіз 
тамырға зақым келтірместен және ескі топырақтың бір бөлігін 
қалдырмай, ескі горшоктан өсімдік өсіруіңіз керек.Содан кейін 
тамырларды жылы сумен жуып, олардың зақымдалған жерлерін 
кесіп тастадық.

Трансплантациялау. дайындалған өсімдіктерді топырақпен 
кастрюльге мұқият отырғыздық, содан кейін кастрюльдерді суға 
сұйықтыққа батырылатын етіп ыдысқа су құйып қойдық [3].

Кесте 1

Мерзім-
дері

Қияр Аскөк Лаванда 
гүлі

Қияр Аскөк Лаванда 
гүлі

Шыбық 
тарақ

Сеткреаздық 
пурпур

дық

Хлорофи
тум

Шыбық 
тарақ

Сеткреаздық 
пурпурдық

Хлорофи
тум

болды 6 3 8 4,2 4,3 17,1
7 күн 2 2 3 0,35 1,4 3,2
14 күн 3 3 4 0,7 3,1 6,5
100 күн 7 7 12 4,25 9 30,8
болады 16 15 25 9,5 17,8 57,6

7 күннен кейін 3 гүл өсіп, көбейе берді. Көп бөліктер жаңа 
жерге бейімделу кезеңінен өтті.

2 аптадан кейін барлық гүлдерде жаңа лимондар өсе бастады. 
Біз қысқа мерзімде оң нәтижеге қол жеткіздік. келесі үш айда 
екпелер құйылмай, қажет болған жағдайда кастрюльдер астындағы 
бактарға су қосылды. 2 ай ішінде бактар минералды қоректік 
ерітіндімен толтырылды.Ауаның ылғалдылығын арттыру және 
өсімдік жапырақтарының шаңын жуу үшін айына бір рет сумен 
шашыратады. Тәжірибе басталғаннан бастап 3,5 айдан кейін барлық 
өсімдіктер тірі, өсіп айтарлықтай өсіп, бірнеше жаңа өскіндер, ашық 
түсті шырынды, серпімді жапырақтар пайда болды.

Қорытынды:
- бөлмелік өсімдіктерді өсіруге жарамды суару әдісі
- гидропоника сәндік өсімдіктердің өсуіне және дамуына оң 

әсер етеді
- бұл әдіс гүлді күтуге кететін уақыт пен ресурстарды азайтуға 

мүмкіндік береді
- практикалық және санитарлық-гигиеналық жағынан, мұндай 

бөлімдерге күтім жасау оңай, жерден ластану жоқ, иістер жоқ, 
топырақта кездесетін зиянды заттар жоқ

Осымен біз күткен керемет нәтижеге жеттік

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Айдосова С. С., Мұхитинов Н. М. Семей полигоны аймағындағы 

ерекшеліктері. – Алматы : Қазақстан университеті, 2001. – 140 б.
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2 Дәріқұлов Н. Т. Ботаника. Өсімдіктер жүйесінің практикалык 

курсы: оку куралы. – Алматы : Ғылым, 2003. – 320 6.
3 Османова М. Өсімдік – жанға шипа, дертке дауа /  

М. Османова, Ж. Лұқпанов. – Алматы : Қайнар, 1992. – 176 б.

ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДА РАУШАН ГҮЛДІЛЕРДІ  
КЕСУ ЖӘНЕ ӨСІРУ

МОЛДАТАЕВА Б. Н. 
магистр, биология пәнінін мұғалімі, 

№ 1 Қазақ орта мектебі, Ақсу қ.
НАЗЫМБЕКОВА Ж. Қ., ЖАРЫЛҚАСЫН А. Б. 

7 «Б» сынып оқушылары, № 1 Қазақ орта мектебі, Ақсу қ.

Раушан – жабайы итмұрын шығарланған іріктеме. 
Итмұрынгүлінде аталықта өте көп екенін байқаған боларсыңдар.
Олардың саны 100-ге жетеді екен.

Раушан гүлдерді кесудің жалпы ережелері: раушан гүлін құрғақ 
және әлсіз бұтақтарды алып тастау керек, гүл жақсы дамуы үшін 
шамамен бірдей кескінге ие болатын дені сау бұтақтарды сақтау 
керек [1].

Мақсаты:
1 Раушан гүлді тиімді әрі оңай, 21 ғасырға сай техникамен өсіру. 
2 Үй жағдайында-раушан гүлдерді кесу.
3 Экология мәселелеріне тосқауыл қою.
Жұмыстың өзектілігі:
1 Раушан гүлді өсіру үшін көп ақша, еңбек, құрал-жабдықтар, 

уақыт, күтім жұмсалады.
2 Ақсу қаласында голландық гүлдер олар біздің климатымызға 

бейімделмеген. Және раушан гүлдердің біздің табиғатымызға 
бағынбауына байланысты қолдан раушан гүлдерді кесіп, өсіру қажет.

3 Раушан гүлдерден қалған қалдықтарды қоқысқа тастамай, 
оларды қайтадан өңдеу керек. Осылайша, біз табиғатты ластамай 
гүлдер өсірудеміз. Гүлдер көмірқышқыл газды өзіңе сіңіріп,бізге 
оттек шығарады. Яғни, таза ауа арқылы бізді көптеген зиянды 
вирустардан қорғайды.

Зерттеу әдістері:
1 Раушан гүлді кесу арқылы,оны картопқа салып,нәтижесін 

зерттедік.
2 Раушан гүлді жылы суға салып, корневин қоспасын қостық.

3 Топыраққа фитоспорин қоспасын қосып, раушан гүлдің 
кесектерін отырғыздық.

Ғылыми жаңашылдық:
Зерттеуде қажетті проблемалар қаралды, және одан әрі қажет 

етілетін мән-жәй анықталды. 
Практикалық маңызы: 
1 Үй жағдайында – раушан гүлді кесу арқылы үй ішін лас 

ауадан тазарта алады.
2 Раушан гүлдерін кесу арқылыадам өзін биологиялық тұрғыда 

өз-өзін дамыта алады.
3 Осы арқылы адам тірі организмге өз пайдасын тигізе алады.
Зерттеу жұмысының жоспары: раушан гүлін зерттеу, раушан 

гүлдерін кесуге арналған құрал-жабдықтарды дайындау, раушан 
гүлін үй жағдайында өсіру.

Үй жағдайында раушан гүлді өсірудің артықшылығы: адам 
баласы раушан гүлін кесіп, өсіру арқылы табиғаттың көркейуіне 
және тазаруына өз үлесін қоса алады, раушан гүлді кесіп, өсіру – бұл 
тиімді тәсіл, раушан гүлдерді кесу арқылы солып қалған раушан 
гүлдерін қайта өсіру тәсілі айтарлықтай жеңілдетіледі [2].

Үй жағдайында раушан гүлін өсірудің кемшілігі:
1 Бірінші кезеңде бізге топырақ алу керек болғандықтан, 

топырақтың құны қарапайым топырақтың құнына қарағанда, 
айтарлықтай жеңіл болмайды.

2 Раушан гүлге өте көп күтім керек және оны бақылап отырмасан 
оның сабақтары қарайып, картоп өзіңе қажетті органикалық заттарды 
сіңіріп алады. Сонда раушан мүлдем өспей қалады.

3 Раушан гүліннің құрал жабдықтарын дұрыс таңдау мысалы 
(корневин, фитоспорин, раушан гүлге арналған қара топырақ).

Зерттеу жұмысы,
1 Раушан гүлінің тұқымдастарын біліп алу.
2 Гүл бағбанымен сұхбаттасып, мәлімет жинау. 
3 Раушан гүлін сатып алып оған экспери мент жасау.
Эксперимент:
Ақсу қаласы № 1 қазақ орта мектебінде 2020 жылдың  

24 қаңтарынан бастап біз раушан гүлді кесу және өсіру жұмысын 
зерттедік.

1 Ол кезде біз голландық раушан гүлді алып оны көлбеу  
45 градусқа сабағын жылжытып кестік, кесіп алған сабағын 
корневинге қостық одан соң топыраққа салып үстіне су құйдық.
Және оны бетін жауып жылы, жерге қойдық.
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2 Гүлдің қалған сабағын балға малып, картопқа салдық. Одан 

соң топыраққа отырғыздық та, бетін жаптық. Себебі раушан гүл 
суыққа шыдай алмайды.

3 Біз осымен 3 раушан гүлін әртүрлі тәсілмен отырғыздық. Осы 
жолы біз раушан гүлін кескенде қатты ауырмас үшін фитоспорин 
қосып, оны топыраққа отырғыздық.

Раушан гүлін кесуде керек заттар: топырақ, фитоспорин, 
корневин, картоп , бал, су, құмыра. 

Раушан гүлде кесудегі ең манызды ережеле:
1 Раушан гүлді дайындап, өсіріп жатқанда 1 аптадай оған су 

құймау керек. Өйткені қоспалар оған сіңгенше күту .
2 Раушан гүлді жарық жерге қою міндетті түрде емес, ең 

бастысы жылы болу керек.
3 Ал раушан жақсылап гүлдесе оның тамыры шықты деген сөз 

емес сондықтанда оған біраз уақыт беру керек.
Раушан жапырақтары үшін горшок дайындаңыз. Құмыра түбіне 

дренаж және тастар себіңіз, алдын ала дренаж тесігінің бар екеніне 
көз жеткізіңіз. Содан кейін құнарлы жерді, қара топырақ қабатын, 
топырақ қабатын қосып, құм қабатымен толтыруды аяқтаңыз [3].
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Сурет 1 – Раушангүлділердің өсу динамикасы

Диаграммада көріп тұрғандай біз фитоспорин, корневин, картоп, 
топырақта өскен күндерін және апталарын істедік. 1-7 күн аралығында 
топыраққа бейімделу күні болды. 6 күннен кейін фитоспорин қосылған 
раушан гүлімізде өсе бастады. Содан бастап біз оған көбірек су құйдық. 
Және оның астыңғы тамырын өскенге аса сенімді болмадық, сондықтан 
оны бағбаншыға жиі көрсеттік. Осыдан 1 айдан кейін үлкен құмыраға 
ауыстырдық. Ал картоп болса, 20 күннен сабақтары гүлдей бастап, 
қазір бүршік жарып жатыр. Бірақ ең жақсы әрі тез өскен, ол топырақта 

себебі көп минералды заттар бар. Картопта 5 күнде өсті себебі картопта 
крахмал көп. Біз қысқа мерзімде жақсы жетістіктерге жеттік.

Қорытынды:
- Біздің жасағандарымыз-раушан гүлдерін ғана емес, басқа да 

солып қалған гүлдерді де өсіру.
- Раушан гүлдерді кесу сол өсімдіктерді сәнді әрі, пайдалы 

болып келеді.
- Бұл әдіс раушан гүлдерді тиімді тәсілмен өсіруге өз ықпалын 

тигізеді.
- Осымен біздің жасағанымыз өз ойлағанымыздай шықты. 

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Қайым Қ., Сәтімбеков Ж. Биология. – Алматы : Атамура, 2012. 
2 Дәріқұлов Н. Т. Ботаника. Өсімдіктер жүйесінің практикалык 

курсы: оку куралы. – Алматы : Ғылым, 2003. – 320 6.
3 Османова М. Өсімдік – жанға шипа, дертке дауа /  

М. Османова, Ж. Лұқпанов. – Алматы : Қайнар, 1992. – 176 б.

ИМБИРЬ – ЛЕЧЕБНИЦА

НУРМАТОВ Д. Х. 
ученик 7 класса, СОШ № 110 имени З. Хусанова, г. Шымкент

Что такое имбирь – как он выглядит и где растет? Не все из 
тех, кому корень имбиря известен как целебное средство или как 
специя, знают, как выглядит растение имбирь. Крючковатый корень 
имбиря, чья замысловатая форма может напомнить человеку с 
фантазией то сжатую руку, то сказочное существо, – это лишь 
подземная часть растения. Верхняя же его часть с узким стеблем и 
длинными листьями смахивает на камыш. Цветы у имбиря могут 
быть желтыми, красноватыми или оранжево-фиолетовыми, на фото 
они выглядят неожиданно впечатляюще.

Польза имбиря для здоровья – вот что волнует нас в первую очередь. 
Его пикантный острый вкус – это чудесно для кулинарии, но целебные 
свойства имбиря представляются нам куда более ценными, чем вкусовые 
характеристики, о которых мы поговорим позже. О пользе имбиря, о его 
позитивном влиянии на наш организм мы слышим часто и отовсюду. 
Во времена Средневековья им пытались лечить даже чуму, а ведь тогда 
люди ничего не могли знать о химическом составе целебного корня. Но 
и противопоказания к применению этого продукта волнуют не меньше.
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Чтобы понять, от чего помогает корень имбиря и почему 

лечение с его помощью оказывается таким эффективным, 
рассмотрим, какие полезные вещества, витамины и аминокислоты 
ученые выделили в его составе. В имбире содержатся:

- витамины группы В1, В2, В5, В6, фолиевая кислота, ниацин, 
холин), аскорбиновая кислота (С), витамины Е и К [1, 50 с.].

- макроэлементы – калий (больше всего), кальций, магний, а 
также натрий и фосфор;

- микроэлементы – марганец и медь (в значительных 
количествах), железо, селен и цинк.

Корень имбиря богат эфирным маслом и содержит вдобавок 
сложную комбинацию фармакологически активных веществ, таких как 
бета-каротин, кофеиновая кислота, куркумин. Есть в нем антисептические 
и муколитические вещества – камфен, цинеол и бисаболен, плюс 
смолистые вещества гингеролы, формирующие терпкий и острый 
вкус растения. И это еще не полный список ценных компонентов. В 
их число следует внести клетчатку, аспарагин, незаменимые кислоты 
– олеиновую, линолевую и каприловую. Не правда ли, состав корня 
производит впечатление? Понимая теперь, что такое имбирь, вы 
согласитесь, что для хвалебных отзывов об использовании имбиря в 
медицинских целях имеются веские основания. Остается разобраться в 
списке его полезных свойств и узнать все про противопоказания.

О пользе имбиря можно написать многие тома – для 
нормального пищеварения он считается настоящим эликсиром, 
для иммунитета – спасением, при простудах –- панацеей, а еще 
этот замечательный корешок помогает нейтрализовать воздействие 
некоторых ядов на наш организм, согревает тело, корректирует 
уровень холестерина в крови, выручает при ревматизме. Давайте 
несколько упорядочим перечень, чтобы каждый мог найти для себя 
в списке нужные полезные свойства имбиря.

1 При простудах, гриппе, болезненных ощущениях в горле 
и тому подобных явлениях корень имбиря помогает, благодаря 
своим антисептическим свойствам и потогонному эффекту. А еще 
он замечательно согревает. Напиток из корня имбиря устраняет 
кашель, вызванный бронхитами.

2 При расстройствах системы пищеварения имбирь являет нам 
свои стимулирующие свойства – нормализует аппетит, активизирует 
выработку желудочного сока, избавляет от несварения, побеждает 
изжогу и отрыжку. При язвенных болезнях корешок имбиря, 
включенный в специальную диету, будет способствовать более легкому 

протеканию заболевания и скорейшему излечению. Но диета с имбирем 
показана лишь при отсутствии острой формы воспалительного процесса.

3 Имбирь при высыпаниях на коже и аллергических реакциях 
организма нейтрализует действие токсинов и минимизирует 
последствия отравления. Есть у него в списке достоинств еще и 
легкое, не агрессивное слабительное воздействие.

4 Корень имбиря при простудах – действенное лекарство, но 
разумно будет применять его и как профилактическое средство. 
Антиоксидантные свойства корневища помогут поддерживать 
иммунитет на должном уровне [1, 55 с.].

Известно, что корень имбиря хорошо влияет на память и 
умственную деятельность человека, поскольку он улучшает и 
мозговое кровообращение.

Есть данные о результативности имбиря при борьбе с гипертонией 
и атеросклерозом. Этот полезный корень укрепляет сосуды и повышает 
их эластичность, нормализуя давление. Имбирь снижает давление, 
разжижая кровь и расслабляя мышцы, окружающие сосуды.

При болях в мышцах, артрите и артрозе, а также при ревматизме 
и отеках польза имбиря проявит себя в полной мере, и он станет 
настоящим спасением для больного.

Наверное, вы слышали, чем полезен имбирь для похудения – 
он ускоряет метаболические процессы, помогая организму более 
активно расходовать усвоенные калории.

Важен имбирь для женского здоровья – при гинекологических 
расстройствах и заболеваниях он становится незаменимым 
помощником, а сколько есть позитивных отзывов о том, как 
незаменим корень имбиря для мужчин, ведь он улучшает потенцию.

Стоматологи прекрасно знают, в чем польза имбиря, ведь 
достаточно немного подержать во рту кусочек очищенного корня и 
слегка надкусить его, чтобы освежить дыхание и улучшить состояние 
десен. Не будем забывать и о его антисептических свойствах.

Косметологи тоже могут много рассказать о том, чем полезен 
имбирь для женщин. Применяют его и в ароматерапии для 
тонизирования кожи, снятия раздражения, устранения воспалительных 
явлений, для улучшения цвета кожи лица и общего ее состояния.

Кроме перечисленных случаев, польза имбиря заключается еще и 
в его значительном тонизирующем и общеукрепляющем воздействии. 
Физическая усталость, вызванная тяжелой работой или стрессами, 
медленно, но верно отступает, если вы знаете, как применять корень 
имбиря, и рецепты чая из него есть в вашем кулинарном блокноте.
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Самолечение – это всегда большой риск причинить вред 

своему здоровью. Хотя полезные свойства имбиря не подлежат 
сомнению, вы должны знать все об имбире и хорошо изучить 
противопоказания, ведь, к сожалению, далеко не всем можно 
употреблять его. Не следует рассчитывать на лечебные свойства 
имбиря людям при таких состояниях и заболеваниях: 

Имбирь и беременность совершенно несовместимы в третьем 
триместре. Свойства имбиря приводить матку в тонус чреваты 
серьезной угрозой. Вообще имбирь во время беременности следует 
применять крайне осторожно [1, 60 с.].

Такие же предостережения касаются и период грудного 
вскармливания. Все-таки имбирь – достаточно острая приправа, 
чтобы в молоко попадали ее пряные вещества.

Острая форма язвы, так же как и неспецифический язвенный колит 
– противопоказания к имбирной диете, здесь имбирь может навредить.

Вред имбиря опасен при пищевом рефлюксе, дивертикулезе 
и дивертикулите.

Если вы испытываете проблемы с нарушениями сердечного 
ритма, имбирь тоже может оказаться вредным, поскольку он снижает 
действие медикаментов, блокирующих бета-адренорецепторы.

Воздействие лекарств против диабета и медикаментов, 
что препятствуют свертыванию крови, наоборот усиливается в 
сочетании их с имбирем.

Лекарственные свойства имбиря при превышении дозировки 
могут обратиться во вред, вызывая нежелательные эффекты в 
виде пищеварительных расстройств и аллергических реакций. 
Тогда нужно или полностью прекратить пить имбирь, или свести 
его дозы к минимуму. Если же лечащий врач предупредил вас, 
что вы относитесь к группе людей, кому противопоказан имбирь, 
воздержитесь употреблять его в любом виде.

Применения имбиря в медицине чрезвычайно обширно, но 
это не только полезный продукт, а еще и весьма ценный в питании. 
Блюда с имбирем имеют совершенно особый, обогащенный вкус и 
ароматический свойства. Спектр его применения значителен – это 
и горячие блюда, и закуски, и даже десерты. Многие рестораны и 
кафе давно уже включили имбирь в свое меню. Пикантная приправа 
хороша во многих видах, но в последнее время особой любовью 
и популярностью обладает маринованный имбирь, который 
чрезвычайно хорош в сочетании с суши. Имбирь для суши просто 
незаменим. Однако пользоваться им как приправой стоит и с другими 

кушаньями. Рассмотрим, какие блюда с имбирем предлагает нам 
приготовить популярная кулинария, и как есть имбирь [2, 70 с.].

Бульоны на мясе, курице и овощах приобретают тонкий 
изысканный оттенок, если добавить в них кусочек корня, порошок 
или сок из имбиря.

Супы с имбирем порадуют вас своим интенсивным приятным 
ароматом.

Некоторые каши очень выигрывают, если корень имбиря 
использовать как приправу к ним.

В сочетании с мясом, особенно тушеным, имбирь необычайно 
хорош. Практически любой вид мяса - телятина, баранина, свинина, 
домашняя или дикая птица - выиграет от такой комбинации. Имбирь в 
кулинарии применяется преимущественно именно в мясных блюдах.

Блюда из морепродуктов тоже не испортишь имбирем. Как 
мы уже говорили, имбирь к суши предлагают практически всегда.

Применение имбиря в сочетании с овощными блюдами 
позволит им заиграть новыми гранями вкуса. Овощные рагу, 
фаршированные перчики, запеченные баклажаны, кабачки - в рецепт 
можно включить как сухой имбирь (порошок), так и свежий.

Консервации и маринады тоже можно готовить с применением 
имбиря, причем не только овощи и грибы, но также бахчевые 
культуры и груши с яблоками.

Выпечка с имбирем – это вообще нечто неподражаемое.
Напитки, например чай с имбирем – тема для отдельного разговора. 

Использование имбиря, чтобы приготовить чай или компот, не только 
обогатит вкус напитка, но и наделит его массой полезных свойств.

Алкогольные напитки тоже могут включать корень имбиря в 
число своих ингредиентов. Про имбирное пиво вы точно слышали, 
часто имбирь добавляют в пунши и ликеры [2, 80 с.].

Стоит непременно внести в свой кулинарный блокнот 
популярные рецепты из этого чудесного корнеплода. Список 
того, что можно сделать из имбиря, обширен, выбирайте на свой 
вкус. Только прежде чем пить чай из имбиря или готовить с его 
применением разнообразные блюда, тщательно изучите еще раз 
свойства корня и сконцентрируйтесь на противопоказаниях к его 
употреблению. В качестве чая или отвара имбирь детям старше двух 
лет дают как средство для повышения иммунитета. Если ребенок 
часто простужается, врачи советуют делать регулярные ингаляции с 
имбирем. А еще из из имбиря для детей можно готовить замечательно 
вкусный лимонад с листиками мяты и дольками лимона.
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Правила, как использовать имбирь для похудения:
Чай из имбиря следует пить до еды, чтобы похудение шло за 

счет снижения аппетита и притупления голода [2, 85 с.].
Заваривать и настаивать чай с имбирем (любой рецепт) следует 

с самого утра, тогда за сутки вы сможете употребить нужную дозу 
свежего напитка. За 1 раз выпивайте около 100 мл чая.

Перед сном напиток для похудения из имбиря пить не 
желательно. Его тонизирующие свойства негативно скажутся на 
качестве вашего сна.

Для приготовления чая, нарезайте корень имбиря тончайшими 
ломтиками.

Чтобы приготовить чай с имбирем в объеме два литра, 
достаточно небольшого корешка – размером со среднюю 
сливу. Не пытайтесь увеличивать это количество и превышать 
рекомендованную суточную дозу.

Настоявшийся напиток всегда процеживайте.
Зная, чем полезен имбирь для похудения, не полагайтесь 

целиком только на его волшебные свойства и надежный рецепт. 
Помогите ему «работать» над вашей фигурой с помощью тренировок 
и диеты, и похудение не заставит себя ждать.

Самый легкий и быстрый способ приготовить полезный для 
здоровья чай из имбиря следующий - стаканом кипятка залейте тертый 
свежий корень (чайная ложка) и подождите минут 15. После этого в 
чай стоит добавить лимончик и немножечко меда для смягчения вкуса.

Еще один хороший рецепт, который легко готовить, - свежий 
имбирь мелко покрошить и смешать 1 столовую ложку корня с тремя 
ложками листьев мяты. Напиток настаивается полчаса, остужается, 
процеживается и смешивается с 50-70 мл фреша из лимона и апельсина.

Третий превосходный по результативности рецепт чая из 
имбиря для корректировки веса следующий: нарежьте тоненькими 
пластинками 30 г корневища, залейте его 300 мл воды и вскипятите. 
После закипания убавьте газ и в течение 15 минут проварите корень. 
Процедите жидкость, охладите ее, добавьте немного лимонного 
сока и пол ложечки меда [3].

Советуем вам готовить и начинать пить имбирный чай 
маленькими порциями (с 50 мл), постепенно увеличивая дозу 
и наблюдая, как ваш организм реагирует на такое средство. Вы 
не должны отмечать в своем самочувствии никаких негативных 
последствий, вроде болезненных или неприятных ощущений.

ЛИТЕРАТУРА
1 Константинов Ю. Имбирь – корень здоровья, долголетия и 

красоты: Народная и нетрадиционная медицина. – М., 2018. – 60 с.
2 Даников Н. И. Имбирь – кладезь здоровья и долголетия. 

Кулинария. – М., 2019. – 90 с
3 Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу 

здоровью. Сентябрь 2019 - [Электронный ресурс].- https://www.
segodnya.ua/lifestyle/food/kak-upotreblyat-koren-imbirya-chtoby-on-
prines-polzu-zdorovyu-1228610.html
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8 сынып оқушысы, З. Хусанов атындағы № 110 ЖОББМ, Шымкент қ. 

Бал аралары өте еңбекқор жәндік. Бал жинауда жыл мезгілі, ауа 
райы, ара ұясының күйі, өсімдік түрі және оның омартаға қашықтығы, 
шірненің бөліну дәрежесі маңызды рөл атқарады. Бал арасы балға 
қажетті гүл шірнесі мен тозаңын жинау үшін тынбастан гүлден гүлге 
қонады. Негізінен бұл істі «жұмысшы» аралар ғана атқарады. Аралар 
жайылған кездері ондаған шақырымға дейін алаңсыз ұшып кете 
береді. Және адаспай өз ұяларын тауып қайтады. Барлауға шыққан 
ара ә дегеннен шырынды гүл мен шүйгінді шөпті іздейді. Тапқан 
кезде өздеріне тән белгілермен кейінгілерге хабар береді.

Әр ара өзінің «қоржынына» өз салмағының жартысына 
жететіндей шірне жинай алады. Олар жинаған шірнесін ұядағы жас 
араларға жеткізеді. Жас аралар шірнені тор көзшелерге салады. Іле 
қанаттарымен желдетіп, артық ылғалын жояды. Араның сілекей безі 
шірнедегі қант құрамын өзгертіп, оны балға айналдырады. Көзшелер 
балға толғаннан кейін ара оны балауыз қақпақшамен жабады. 
Мұндай бал ұзақ сақталады. Араның бал жинауы өсімдіктердің 
жаппай гүлдеуіне тұстас келеді, сондықтан әсіресе көктемде 
жиналған балдың сапасы өте жоғары бағаланады.

Ара ұяшықтары. Олар ұясын алты бұрышты геометриялық 
пішінде жасайды. Математиктердің есептеуінше, бал ұяшығын алты 
бұрышты етіп жасауда үлкен тиімділік бар екен. Алты бұрышты 
ұяға материал өте аз жұмсалып, балдың сыйымдылығы мейлінше 
артатын көрінеді. Яғни, бұл өте тиімді ұя жасау тәсілі.

Бал ұяшықтарын жасаудағы аралардың қолданатын тәсілі де 
таңғаларлық. Аралар бұл іске бірден екі-үш жерден бастап кіріседі. 

https://www.segodnya.ua/lifestyle/food/kak-upotreblyat-koren-imbirya-chtoby-on-prines-polzu-zdorovyu-1228610.html
https://www.segodnya.ua/lifestyle/food/kak-upotreblyat-koren-imbirya-chtoby-on-prines-polzu-zdorovyu-1228610.html
https://www.segodnya.ua/lifestyle/food/kak-upotreblyat-koren-imbirya-chtoby-on-prines-polzu-zdorovyu-1228610.html


«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

127126

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«О
ҚУ

Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
Бәрі бірдей өлшемде алты бұрыш жасап, бұларды кейіннен бір-
бірімен біріктіріп әкеліп бал ұяшықтарын тоқиды. Сонда барлығы 
бір жерден шығады екен. Алты бұрыштардың бір-бірімен шебер 
жымдастырылғаны сондай, әрбір қабырғаның бөлек тоқылғандығын 
байқау өте қиын.

Ұяларындағы тазалық, бұзылған жерлерін жөндеу, жас 
араларды қоректендіру жүйелі түрде іске асады. Егер ұяның іші 
қапырық тартса, қанаттарын қағып жұмыртқаларын салқындатады. 
Ал суық болса жұмыртқаны жан-жағынан көлегейлеп жылытады [2].

Жұмысшы ара небәрі 30-35 күн ғана өмір сүреді екен.
Алайда, бал арасының еңбекқорлығы бекерден-бекер мақалға 
айналмаған: өйткені, бір бал арасы сағатына 6,5 км жылдамдықпен 
ұшып, бір жұмыс күнінің ішінде шамамен 7000 гүлге қонады 
екен. Оның барлық органдары гүлдеген өсімдіктерден шырын 
жинауға бейімделген: артқы аяқтарындағы арнайы щеткалары 
мен себетшелері арқылы тозаң жинайды әрі оны тасымалдайды. 
Ұзын тұмсығымен гүл шырынын сорады, жемсауында гүл шырыны 
балға айналады, тіпті тапқан шырынды өсімдіктерін біріне-бірі 
хабарлайтын күрделі хабарлауыш жүйесі де бар.

Жұмысшы аралардың қызметтері қатаң ажыратылған: біреулері 
тамақ тауып ұяға алып келеді, екіншілері оны алып балауызға құяды, 
үшіншілері балауызды тазартады, төртіншілері қанаттарымен ұяны 
желдетеді. Бесіншілері «күзетшілік» қызметін атқарып, ұяның 
есігін бағады және жауларын ішке кіргізбейді. Ал алтыншылары 
лечинкаларды тамақтандырады.

Аналық аралар ешқандай жұмыс жасамайды екен, олар тек 
өздерінің күтімімен ғана болады және соны басқа аралардан да 
талап етеді екен. 

Міне, қызық! Ара бір ғана рет шағады екен. Өйткені оның 
құйрығындағы шаншары адамның денесінде қалып қояды да, 
шаншарынан айырылған ара көп кешікпей өледі екен [2].

Мамандардың айтуынша, балдың адам денсаулығы үшін 
пайдасы көп. Атап айтқанда, бал қан құрамын жақсартады, ішкі 
ағзалардың қызметін жандандырады, иммунитетті арттырады, 
дененің физиологиялық қызметін, күш-қуатын қалпына келтіреді. 
Мидың жұмысын жақсартады, тыныс алу жолдарын артық 
өңезденуден сақтайды. Ол сондай-ақ жүрек-қан тамырлары 
ауруына, бауырға, бүйрекке, ішек-қарын жолына, суық тиюге, құяң 
мен өтке пайдалы. Балды құрт ауруына, ұйқысыздыққа, бас ауруына, 
қан қысымына, асқазан жарасына, тіпті күйікке де ем ретінде 

пайдалануға болады. Балдың сондай-ақ аллергияға, бактерияға, 
қабынуға қарсы да қасиеттері анықталған. 

Балдың химиялық құрамы шырын жинаған өсімдіктердің 
түріне, топырағына, ауа райының жағдайына және балдың түрлеріне 
байланысты өзгереді. Балдың сапасы негізінен хош иісі, дәмі, түсі, 
тығыздығы, ылғалдылығы, қоректік және жабысқақ қасиеттері 
арқылы ажыратылады.

Өте құнарлы, тойымды болғанына қарамастан құрамында 
ауыр қорытылатын элементтер кездеспейді. Бал құрамы қанға, одан 
жасушалар мен тіндерге тез сіңіп кететін көмірсулар, белоктар, 
протеиндер (аминқышқылдары мен органикалық қышқылдар), 
минералды тұздар (калий, кальций, натрий, темір, хлор тұздары 
және күкірт т.б.), пайдалы микроэлементтер мен ферменттерге 
(каталаз, липаз, амилаз) өте бай. Құрамындағы фруктоза, глюкоза 
және құрақ қант бұлардың барлығы да адам ағзасына аса қажетті.

Араменемдеу медицина ғылымында «Апитерапия» деп аталады. 
Отандық дәрігер, апитерапия маманы А. Құрманбаевтың берген 
мәліметтеріне сүйенсек, арамен емдеуге араның балы, прополис (ара 
желімі), ара уы, гүлтозаңы және емдік әсері өте күшті сүт жатады. Ал 
ара уының құрамында адам ағзасы үшін пайдалы түрлі ферменттер мен 
аминқышқылдары және милитин бар. Апитерапия арқылы көптеген 
ауруларды, соның ішінде ревматикалық полиартрит, артрит, ревматизм, 
жүйке аурулары, остеохондроз, остеопороз, псориаз, ішкі құрылыс, 
буын аурулары, колит, асқазан жарасы, холецистит секілді ауруларды 
емдеуге болады. Негізі ненемге жұмысшы аралар пайдаланылады. Ара 
уының шипасы бүгінгі күні толық дәлелденген [3, 83 б.].

Білікті дәрігерлердің пікірінше, балды дәрумен ретінде 
еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін пайдаланғаны дұрыс.
Себебі, бал – шипалы тағам. Құрамында адам ағзасына өте қажетті 
жетпістен астам зат бар. Бал адамның есте сақтау қабілетін 
арттырып қана қоймай, жоғары қан қысымын түсіреді, күш- қуатты 
толықтырады, әсіресе іш құрылысына, жүрек ауруына пайдалы. 
Балдан жасалған сусынның асқазан ауруын емдеуде әсері зор. 
Дегенмен, дәрігерлер балмен емделуді бастамас бұрын кеңес 
алғанды дұрыс көреді.

Балмен нені емдеуге болады екен? Білікті дәрігерлердің 
пікірінше, балды дәрумен ретінде еңбектеген баладан еңкейген 
қартқа дейін пайдаланғаны дұрыс.Себебі, бал – шипалы тағам. 
Құрамында адам ағзасына өте қажетті жетпістен астам зат бар. 
Бал адамның есте сақтау қабілетін арттырып қана қоймай, жоғары 
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қан қысымын түсіреді, күш- қуатты толықтырады, әсіресе іш 
құрылысына, жүрек ауруына пайдалы. Балдан жасалған сусынның 
асқазан ауруын емдеуде әсері зор. Дегенмен, дәрігерлер балмен 
емделуді бастамас бұрын кеңес алғанды дұрыс көреді.

Жоғары тыныс жолы ауруларын емдеуге болады дейді? Бал 
ингаляциясын (демалу арқылы балды ағзаға енгізу) қолдану ісі ерте 
кезде дамыған. Ингалияциялағанда бал мұрынның кілегей қабығы 
мен кеңірдекке ғана әсер етіп қоймайды, өкпенің альвеолы арқылы 
қанға түсіп, денсаулықты нығайта түседі.

Суық тиюден болған ауруларды емдеуге де болады екен? Суық 
тигенде балды жылы сүтпен (бір ас қасық балды бір стақан сүтке) 
лимон сөлімен (100 грамм балға бір лимонның сөлін ) ішу ұсынылады. 
Суық тиіп ауырғанда балды дәрі ретінде қолдана отырып, екі-үш күн 
үйде отыру керек. Себебі, бал қатты терлетеді. Өкпе ауруларын 
емдеуге пайдаланады. Гиппократ бал ішімдігі қақырықты түсіріп, 
жөтелді басады деп жазды. Ибн Сина туберкулез басталған кезде 
раушан гүлінің жапырағы мен бал қоспасын қолдануды ұсынды. 
Бұл қоспаны күндізгі сағат 12-ге дейін қолдануды тиімді деп 
санады. Балға қосылған орман жаңғағы да үздік-создық жөтелден 
сауықтырып, қақырық түсіреді. Осы арқылы бал ағзаның туберкулез 
инфекциясына қарсы күресіне көмектеседі [3, 85 б.].

Жүректің қалыпты жұмыс істеуі үшін глюкоза қажет. Балды 
қолдану жүректің бұлшық етіне жақсы әсер етеді. Себебі, онда 
жеңіл сіңетін глюкоза өте көп. Неміс дәрігерлерінің айтуынша, 
балдан, тіпті, қант ауруымен ауырғанда да бас тартуға болмайды. 
Өйткені, фруктозаны немесе ара балын енгізгеннен кейін жүректің 
қызметі жақсарады. Тәулігіне 50-140 граммнан (орташа есеппен 
70 граммнан) ұзақ уақыт бойы (1-2 ай) бал жеу жүрегі қатты 
ауыратын адамдардың көңіл-күйін көтеріп, оның қан құрамын 
қалпына келтіреді. Сонымен бірге, гемоглобинді өсіріп, жүрек -қан 
тамырларының айналымын жақсартады [3, 86 б.]. 

Балды асқазан жарасын емдеу үшін де қолданады. Мұндай 
жағдайда балды тамақ ішуден 1,5-2 сағат бұрын немесе тамақтан соң 
3 сағаттан кейін жеу қажет.Ең дұрысы, ертеңгі және түскі тамақтың 
алдында 1,5-2 сағат бұрын, кешкі тамақтан соң 3 сағаттан кейін 
жеген жөн. Оны қайнаған жылы жылы суға ерітіп ішу де жақсы 
нәтиже береді. Суға ерітілген балды жылылай ішу асқазан сөлін 
сұйылтып, оның ішекті тітіркендірмей тез сіңуіне көмектеседі. 
Керісінше, балдың салқын ерітіндісі қышқылдылықты арттырып, 
асқазандағы асты бөгейді де, ішекті тітіркендіреді [3, 87 б.].

Жүйкесі шаршаған адамдардың күш-қуатын қалпына келтіру 
үшін кешке қарай бір қасық бал және жарты лимон сөлі қосылған бір 
стақан ыстық су ішу немесе екі ас қасық бал жеу керек. Бір стакан 
бал суынан артық ұйқы келтіретін дәрі жоқ көрінеді.

Бал құрамындағы глюкоза бауырдың да жұмысын жақсартады. 
Глюкоза тін жасушаларын қоректендірумен бірге, бауырдағы глюкоген 
қорын арттырады, тіндік алмасу жұмысын жақсартады [3, 88 б.].

Бүйрек ауруына балдың пайдалы болу себебі, онда бүйрекке 
өте зиянды ақуыз аз. Ал тұз мүлде болмайды. Бүйректе қиыршық 
тас бар болса, балды зәйтүн майы мен лимон сөліне араластырып, 
бір ас қасықтан күніне үш реттен ішкен дұрыс. Бал құрамындағы 
глюкоза бүйректің қатты қабынуы кезінде бұзылған қан мен тін 
арасындағы осмотикалық тепе-теңдікті реттейді [3, 89 б.].

Операциядан кейін қолдану. Бет, жақ сүйек операцияларынан 
кейін ерекше диета қолдануға тура келеді. Шайнау толық мүмкін 
болмаған әрі жұту қиындаған жағдайда ара балы таптырмайтын тамақ. 
Мұны ауру адамға итмұрын тұнбасының ерітіндісіне, жемістен алынған 
сөлге қосып беруге болады. Науқасқа ақ ірімшік, жұмыртқаның сары 
уызы және қаймақпен араластырылған сұйық бал берген дұрыс. Сұйық 
балды жегеннен кейін-ақ ауыз ішін дезинфекциялаудың қажеті жоқ. 
Сондай-ақ, ол жарақат бетінің жазылуына да қолайлы әсер етеді.

Жараны емдеу. Бал ластанған жаралардың тазарып, жазылуына, 
ал балық майы жараның тез бітіп кетуіне ықпал етеді. Эараның 
жазылуына балдың антибиотикалық заттарының пайдасы ерекше. 
Балдың әсерімен жараға қан мен лимфаның келуі күшейеді. Лимфа 
өздігінінен бактерияларды жуып-шайып кетеді.

Бал-керемет, бірегей қасиеттерге ие болғандықтан, адамдар 
оны кеңінен қолданады. Мысалы, кулинарияда, косметологиялық 
жағдайда және медицинада. 

Кулинарияда қантты балмен алмастырып, түрлі тәтті тағамдар 
жасауда қолданылады. Түрлі бақылаулар, тәжірбиелер өткізілу 
барысында, балдың тағам түрінде кеңінен қолданылатыны 
анықталған. Ол адамның тәбетін ашады, иммунитетін жақсартады. 
Бал әсіресе балаларға және қарт адамдарға өте пайдалы.

Медицина саласында да балды кеңінен қолданады. Балдың 
ертіндісін инфекциялық және тұмаумен ауырған кезде тыныс 
алу жолдарын емдеуде жиі қолданылады. Қазіргі таңда балдың 
қолданылуы ғылыми медицинада да өз жолын табуда.

Косметолиялық жағдайда да бал өз орнын тапқан. Сұлулық 
салондарында балдан түрлі маскалар жасалып, кейде массаж жасау 
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кезінде де қолданылады. Құрамында балы бар сусабындар,шаш 
бояғыш бояулар,түрлі кремдер жақсы қолданысқа ие [2].

Біздің зерттеу жұмысымыз. Мен өз зерттеу жұмысымды 
биология кабинетінен бастадым. Бұл жерде мен араның дене 
құрылысымен,оның жалпы түр-сипатымен таныстым. Биология 
пәнінің мұғалімі Ерен Айнагүл апай әңгімелеп түсіндіріп берді.

Дәрігермен кездесу. Балдың денсаулыққа қаншалықты пайдалы 
екенін білу үшін, мектебіміздің дәрігері Карамат Даниярқызымен 
әңгімелесіп, кеңес сұрадым. Ол кісіге сұрақтар қоя отыра, тағы да көп 
нәрсені біліп,таныстым. Менің болжауым бойынша балдың кері әсері 
де болуы керек қой. Сондықтан нақтырақ түсіндіруін сұрадым. Дәрігер 
маған оны да түсіндіріп берді. «Әрине, ол адамда аллергиялық реакция 
туғызуы мүмкін, оның өзінде тек кішкентай балаларда. Өйткені 
олардың ағзалары әлі түгелдей қалыптаспағандықтан. Сондықтан 1 
жасқа дейінгі балаларға балды қолданғанда өте сақ болған жөн» - деді.

Балдың қолданылуын зерттеу. Кулинариялық жағдайда 
зерттеу үшін бізге анамыз көмектесті. Анамның көмегімен алма мен 
бал қосылған бәліш пісірдім. Ол үшін 2 алма, 4 ас қасық бал, 1 стақан 
қант, 1,5 стақан ұн, 100 гр маргарин, 2 жұмыртқа қажет [1, 15 б.]. Бұл 
жұмыс өте қызықты болды.

Сауалнама нәтижесі. Осы тақырыпты зерттеу жұмысын 
жүргізе отыра біз өте көп маңызды мағлұматтармен таныстық. Бал-
бұл бірегей өнім.Ол бізге зиянынан пайдасы көп екенін аңғардық. 
Өзімізге қажетті көптеген қызықты деректер аштық. Біздің осы 
тақырыпқа деген қызығушылығымыз арта түсті. Сондықтан біз 
7-8- сынып оқушылары арасында сауалнама жүргіздік. 

Балдың қай түрі аса пайдалы? Cауалға жауап: Өз басым 
балды өте жиі пайдаланамын. Бірақ көбінесе таңдай алмаймын, 
реті келгенін сатып ала беремін. Өзінің түрі де көп қой. Сұрайын 
дегенім, балдың қай түрі ең пайдалы болып есептеледі?

Табиғи балдың кез келген түрі пайдалы, сондықтан өзіңізге 
ұнайтын түрін пайдалана беруіңізге болады. Сондай-ақ денсаулығыңыз 
мықты болуы үшін күніне тым болмағанда бір қасықтан жеп 
тұрғаныңыз жөн. Балдың ең бағалы сұрыбының бірі – жөке балы 
болып есептеледі. Әдетте, ол мөп-мөлдір, сарғыш түсті болып келеді, 
сондай-ақ ұзаққа дейін кристалданбайды және қабынуға, бактерияға 
қарсы әрекет етеді. Тау балы теңіз деңгейінен 2200 м биіктіктегі қараған 
(акация), долана (боярышник), талшын (каштан), шомырт (терновник), 
мойыл (черемуха), итмұрын (шиповник), ырғай (жимолость), қызылтал 
(верба) және алғашқы көктем гүлдерінен жиналады [4, 6 б.].

Ағзаны нығайтуға, сонымен бірге жүрек-қан тамырлары 
жүйесін қалыпқа келтіруге пайдаланылады. Өзіне тән ерекше 
иісі бар қарақұмық балы (гречишный мед) қоңыр түсті болып 
келеді және құрамында темір көп болады. Қараған балы – асқазан 
жұмысын жақсартуға, көздің көру қасиетін арттыруға және дене 
қызуын түсіруге таптырмайтын ем.

Қорытынды. Балды пайдасы өте зор. Оның емдік қасиеттеріне 
байланысты кеңінен қолдануға болады және қолдану керектігін 
түсіндік. Балдың құрамында адам ағзасына пайдалы барлық химиялық 
қоспалар бар екенін аңғардық. Балдың өте ертеде алғашқы адамдарға 
дейін пайда болғанын, ата-бабаларымыз оны тағам ретінде де, ем-
дом ретінде де пайдаланғанын оқып білдік. Біз алдымызға қойған 
мақсатқа жеттік деп ойлаймыз. Осы тақырып төңірегінде көптеген 
мағлұматтар ала отыра, өз зерттеу жұмысымызды жүргізіп, көзімізбен 
көріп, дәлелдеуге тырыстық.Бұл жұмыс бізге қатты ұнады. Осы 
жұмысымызды келешекте ары қарай жалғастыру жоспарымызда бар.
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БӨЛМE ӨCІМДІКТEРІ БІЗДІҢ ӨМІРІМІЗДЕ 

РЕЖАМЕТОВА Ф. Р. 
баcтауыш мұғалімі, Али Ақбаев атындағы № 101 ЖОББМ, Шымкент қ.

САМАНДАРОВА Н. 
5 сынып оқушысы, Али Ақбаев атындағы № 101 ЖОББМ, Шымкент қ.

Қaзipгi тaңда бөлмe өciмдiктepiнe аса көңiл бөлiнудe. Қайдa 
баpсақ та ғимаpаттаpдың, үйлepдiң әдeмi өсiмдiктepмeн бeзeндipiлiп 
тұpғанын көpeмiз. Бiздiң үйiмiздe дe бөлмe өciмдiктepi көп. Анaмыз 
oлapды уақытымeн суаpып, шаңын сүpтiп күтiп-баптaйды. Гүл өсipу 
анaмыздың сүйiктi iсi дeугe бoлaды. Анам қалаға баpғанда oлаpға 
түpлi тыңайтқыштap әкeлiп жүpeдi. Ал сoл бөлмe өciмдiктepiнiң нe 
үшiн өсipiлeтiнiн сұpастыpғанымызда, әсeмдiк үшiн өсipeдi дeгeн 
жауaп алдық. Ал бiздiң бөлмe өciмдiктepiнiң қайдан шыққанын, 
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oлapдың eлiмiздe табиғи жағдайда нeгe кeздeспeйтiндiгiн, әсeмдiктeн 
бaсқа адам баласы үшiн тигiзeтiн қандай пайдасы баpын бiлгiмiз 
кeлдi. Әpi дүниeтану пәнi сабағында ұстaзымыз бөлмe өciмдiктepi 
дe eмдiк мақсaтта қoлданылaтындығын айтқан бoлатын. Сөйтiп 
ұстазымызбeн бipгe «Бөлмe өсiмдiктepiнiң пaйдасы» тақыpыбындa 
зepттeу жұмыcын жүpгiзe баcтадық.

Өciмдiктep (латын тiлiндe Plantae) – тipi ағзалаp дүниeсi. Өciмдiктi 
зepттeйтiн ғылым саласы «бoтаника» дeп аталады. Гpeк тiлiндe: 
«бoтанэ» – шөп, өciмдiк дeгeндi бiлдipeдi. Адамзат дамуының алғашқы 
дәуipiндe нeгiзгi қopeк өciмдiк бoлды. Өciмдiктep баpлық жepдe өсeдi, 
тiптi суда да кeздeсeдi. Oлapдың 375000-ға жуық түpi баp. Өciмдiктep күн 
сәулeсiнiң көмeгiмeн (фoтoсинтeз) өз қopeгiн табады. Өciмдiктep жep 
шаpында кeң таpалған. Oлapдың құpғақшылыққа төзiмдi вeгeтативтi 
opгандаpы баp жәнe қoлайсыз климаттық жағдайда өсугe бeйiмдi. Oлap 
жәндiктep аpқылы тoзаңданып, тұқымдаpы мeн жeмicтepi жануаpлаp 
аpқылы таpалады. Өciмдiктepдiң хaлық шаpуашылығында жәнe ғылыми 
мeдицинада кeңiнeн қoлданылатын түpлepi көптeп кeздeсeдi. Oлapдың 
iшiндe көкөнiстiк, жeмic-жидeктiк, балды, майлы жәнe тeхникалық 
түpлepi дe баp. Ағаш тәpiздi фopмалаpы құpылыс матepиалдаpы peтiндe 
аса құнды. Ағаштаpдан әpтүpлi үй жиһаздаpын жасайды. Бipқатаpы 
сәндi өciмдiктep. Oлap дeмалыс бақтаpы мeн саябақтаpды, көшeлepдi, 
тiптeн жұмыс opындаpын көгалдандыpуға пайдаланады [1, 45 б.]. 

Бөлмe өciмдiктepi үйiмiзгe сән бepiп қана қoймайды, таза ауамeн 
қамтамасыз eтeдi, көңiл-күйiңiздi көтepeдi. Oтыpған opтада жақсы 
атмoсфepа қалыптастыpады. Алайда бөлмe өciмдiктepi epeкшe 
күтiп-баптауды, өзiнe көңiл бөлудi қажeт eтeдi. Бөлмe өciмдiктepi 
әдeмi қалпында ұзақ тipшiлiк eтуi үшiн: жаpық, жылу, су, ауа, 
қopeктiк заттаp қажeт. Бөлмe өciмдiктepiнe жаpық қажeт дeсeк тe, 
oлapдың көпшiлiгi күн көзiнiң тiкeлeй түсуiнe шыдамайды. Мысалы: 
кактус, сүттiгeн, фаукаpия, сeнeциo сияқты бөлмe өciмдiктepi 
жаpықсүйгiштep қатаpына жатады. Ал жаpықтың шашыpап түсуiн 
қажeт eтeдepi: паpагус, бeгoния, фуксия. Жатын бөлмeгe өciмдiктep 
аз қoйылғаны дұpыс. Сeбeбi өciмдiктepдe фoтoсинтeз үpдiсi 
жүpeдi. Oлap күндiз oттeгiн, ал түндe көмipқышқыл газын бөлeдi. 
Бoтаник мамандаp бөлмe өciмдiктepiн әpкiм өз қoлымeн eгiп, күтiп 
баптағаны дұpыс. Oлapды баp ынта-ықыласпeн күтiп-баптаса, адам 
дeнсаулығына, oтбасына oң әсepiн тигiзeдi eкeн.

Epтeдeн-ақ әpтүpлi ауpулаpды eмдeу үшiн өciмдiктepдi пайдалану 
әдiстepi бeлгiлi. «Фитo» – латын сөзi, өciмдiк, «тepапия» – eмдeу 
дeгeндi бiлдipeдi. Қытайдың epтeдeгi мeдициналық кiтаптаpында, 

тибeт мeдицинасында eмдeу үшiн қoлданылған дәpiлiк өciмдiктepдi 
қoлдану әдiстepi мeн жoлдаpы туpалы мәлiмeттepi баp. Фитoтepапия 
тұмау, асқазан, жүpeк қан тaмыpлаpы, жүйкe жүйeсi мeн тepi жабыны 
ауpу түpлepiн eмдeугe қoлданылады. Хaлық мeдицинасында дәpiлiк 
өciмдiктep көптeгeн ауpулаpды eмдeугe кeң түpдe пайданылады.

Алoэ өсiмдiгiнiң шыpыны мeн жұмсақ қабығы түpлi ауpулаpға 
eм. Алoэ ағзадағы жасушалаpдың алмасуын жақсаpтып, дeнeдeгi 
жаpақаттаpды лeздe жазады. Қатты шаpшауды басуға Алoэ жақсы 
көмeктeсeдi. Oл үшiн 1 стакан қайнаған суға 2 шай қасық Алoэ 
сығындысын қoсып, әбдeн аpаластыpыңыз. Стаканның төpтeн бip 
бөлiгiн күнiнe 3 peт iшiңiз, бipдeн өзiңiздi сepгeк сeзiнeсiз. Eгep дe 
бip жepiңiздi кeсiп, тiлiп алсаңыз, дәкeнi Алoэ шыpынына батыpып 
таңсаңыз нeмeсe жапыpақты қақ opтасынан бөлiп, жаpаның бeтiнe 
басыңыз, тeз жазылады. Алoэның шыpынын алу үшiн, oның  
3 жылдан кeм өспeгeнiнe көз жeткiзiңiз [2, 231 б.]. 

Гepaнь – табиғи антисeптик. Oл тepi ауpулаpына – экзeма, 
қышыма қoтыp, ipiңдi жаpалаp кeзiндe қoлдануға бoлады. Сoнымeн 
қатаp жасаpтатын қаcиeткe дe иe. Oл үшiн Гepaнь жапыpақтаpының 
шыpынын мұз eтiп қатыpып, күндeлiктi таңepтeң бeт тepiсiн сүpтiп 
уқалау қажeт. Шаш қайызғақтанса 50 г жапыpағын 500 г суға салып 
ақыpын oтта 5 минут қайнатады да 1 сағат тұндыpып қoяды. Oсы 
сумeн 2-3 апта бoйы аптасына 3 peт басты жуып oтыpу кepeк. 

Кактус шыpынында өтe пайдaлы дәpумeндep мeн минepалдаp 
көп. Шeтeлдe түpлi мeдициналық пpeпаpаттаp өндipiлeдi. Ауpу 
тудыpғыш микpoбтаp мeн виpустаpға қаpсы жақсы күpeсeдi. Суық 
тигeндe, тубepкулeзбeн ауыpған да 1 шай қасық алтeй мeн 1 шай 
қасық кактус шыpынын 1 ас қасық балмeн аpаластыpып, 1 қасықтан 
күнiнe 3 peт iшeдi.

Каланхoэ өсiмдiгiнe көп күтiмнiң қажeтi жoқ. Тeк күннiң көзi түсeтiн 
тepeзeнiң алдына қoйып, тoпыpағы құpғай бастаған кeздe бip суаpып 
қoяды. Жаңадан сығылған шыpынын тұмау кeзiндe мұpынға тамызуға 
бoлады. Oл ауыздың уылуы (стoматит), қызыл иeк iсiгi (паpадoнтoз), жәнe 
маңқа (гаймopит) ауpулаpына да eм. Ваpикoз, тepiдeгi түpлi жаpалаpға 
жәнe күйiк шалған жepлepгe тұнбасын жағады. Oл үшiн өciмдiктiң 
жапыpақтаpын кeсiп алып, 5-10 гpадуста көpсeтiлгeн тoңазытқышқа  
7 күн қoяды. Сoдан сoң eттаpтқыштаpдан өткiзiп, шыpынын бөлeк сығып 
алады. 1 литp каланхoэ шыpынына 10 мл таза спиpттeн қoсып, банкаға 
құйып, қақпағын жабады да тoңазытқышқа сақтайды. 

Тoлстянка нeмeсe «Ақша шақыpатын ағаш» сiңip сoзылуы мeн 
буын шығып кeткeндe дәкeнi өciмдiк шыpынына батыpып ауыpған 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%88%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83
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жepдi таңып қoю кepeк. 3 сағат жаңадан opап oтыpса, тeз жазылады. 
Буындаp қақсап ауыpған да шыpынын жағып уқалау кepeк. Сoна 
шаққан жepгe жапыpағын opтасынан тiлiп, шыpынды жағын таңып 
қoйса, ауыpған ы тeз басылады. 

Бeгoния бipжылдық жәнe көпжылдық өciмдiк. Oның  
1000-нан астам түpлepi баp. Атауы Гаитидiң губepнатopы М. Бeгoнның 
құpмeтiнe қoйылған. Бас ауыpған да 0,5 стақан салқын суға 3-4 тамшы 
жапыpағының шыpынын қoсып асықпай iшу кepeк. Қан қысымы 
жoғаpылағанда 2 апта таңepтeң ашқаpында 2 дана гүлiн жұлып 
жeу кepeк. Сiңip сoзылуы мeн буын шығып кeткeндe түнгe қаpай 
жапыpағын сыpт жағымeн қаpатып ауыpған жepдi таңып қoю кepeк. 

Сансeвиepия күйiк пeн жаpа кeзiндe қабығын басады. Зәp 
шығаpу жүйeсi ауpулаpында, тepi ауpулаpында, iшeк құpты бoлғанда 
eмдiк қаcиeтi жoғаpы. Тaмыpының қайнатпасын iшкeн адамның 
күш қуаты аpта түсeдi. Жапыpағының шыpыны құлақ ауpулаpында, 
жаpақаттаp кeзiндe тeз жазылуына көмeктeсeдi [3, 177 б.]. 

Хлopoфитум – бөлмeнiң ауасын тазаpтуда eң басты opын 
алатын ғажайып гүл. Oл oттeгi, фитoнцид бөлуiмeн бipгe, ауадағы 
зиянды бактepиялаpды жoяды. Антибактepиялық қаcиeттepi жoғаpы 
бoлғандығынан бoлap, хлopoфитум eшқашан зиянкeстepмeн 
зақымданып ауыpмайды. Күтiмi, көбeйтiлуi өтe жeңiл. Хлopoфитум 
бiзгe oсындай пайдaлы қызмeт жасауы үшiн, жапыpақтаpына күндeлiктi 
су бүpкiп ылғалдандыpып әpi шаңнан тазаpтып тұpу кepeк. Суды 
тoпыpағын кeптipiңкipeп баpып, мoлынан суғаpады. Oлap алакөлeңкeдe 
жақсы өсeдi. Мұpтшалаpының ұшындағы балапандаpын ылғалды 
тoпыpаққа батыpыңқыpап қадап қoйса, тeз тaмыpланып кeтeдi.

Фикус – eң көп таpалған бөлмe гүлi. Oның 1500-2000-ға жуық 
түpi баp. Бұл гүл бөлмeдeгi көмip қышқыл газын жұтып, oттeгiнi 
бөлeдi. Сoндай-ақ, бөлмe iшiн ылғалдандыpып, уытты заттаpдан 
тазаpтады. Жапыpақтаpы аpқылы бөлмe iшiн шаң-тoзаңнан сақтайды. 
Oттeгiнi күндiз бөлiп, түндe жұтатын қабiлeткe иe фикусты жатын 
жәнe балалаp бөлмeсiнe қoймағаныңыз абзал. Мамандаp фикусты 
ас бөлмeгe нeмeсe тepeзeсi тас жoлға қаpайтын бөлмeлepгe қoюға 
кeңeс бepeдi. Жылдың баpлық мeзгiлiндe бipқалыпты суғаpу қажeт. 
Суғаpатын судың бөлмe тeмпepатуpасы дeңгeйiндe жылы бoлғаны 
лазым. Жапыpақтаpын дымқыл матамeн сүpтiп тұpу кepeк. Oл фикусқа 
әpi ылғалдылық бepiп, әpi жапыpақтаpын шаңнан тазаpтады. Ұсақ 
жапыpақты фикустаpға су бүpкiп тұpу қажeт. Фикустың баpлығы 
шipiгeн көң мeн құнаpлы тoпыpақты ұнатады. Көктeм кeзiндe 
тoпыpағының бeткi қабатын тазалап алып, жаңа тoпыpақ салып тұpған 

абзал. Адамға суық тиiп, қатты жөтeл пайда бoлғанда фикустың 
пайдасы өтe зop. Фикус жапыpағының бipнeшe талын суға салып 3 
минут қайнатады. Жапыpақты судан алып oған бал жағады да кeудe 
мeн аpқаға жапсыpып, жылы opанады. Бұл opам түнiмeн тұpуы қажeт, 
әpi мұндай eмдeлудeн кeйiн суыққа шығуға бoлмайды. 

Лимoн – цитpустаp тұқымдасына жататын мәңгi жасыл ағаш. 
Oның жабайы түpi бoлмайды, қoлдан өсipiлeдi. Биiктiгi 3-7 мeтpгe 
жeтeдi. Бұтақтаpы тiкeнeктi. Жапыpағының жoғаpғы ұшы үшкipлeнгeн, 
пiшiнi жұмыpтқа тәpiздi, шeттepi аpа тiстi бoлып кeлeдi. Лимoн С 
дәpумeнi жәнe тeмip, эфиp майы, кальций, калигe бай. Лимoнның 
жeмiciн шыpын жәнe лимoн қышқылын алуға пайдаланады. 
Мамандаpдың айтуынша, лимoн жапыpағының 85 eмдiк қаcиeтi баp 
eкeн. Лимoн өсeтiн бөлмeдe түpлi бактepиялаp мeн ауpу туғызатын 
таяқшалаp бoлмайды eкeн. Сoндай-ақ, мамандаp қан қысымы жoғаpы 
адамдаpға үйiндe лимoн өсipугe кeңeс бepeдi. Тыныс жoлдаpына суық 
тиiп, жөтeл пайда бoлғанда лимoнның бipнeшe жапыpағын суға салып 
қайнатып, буымeн ауыз аpқылы дeмалып күн сайын ингаляция жасаса, 
жөтeл бipнeшe күндe жазылып кeтeдi [4, 85 б.]. 

Апeльсиннiң Oтаны – Oңтүстiк Қытай. Жeмic Қытай жepiнeн 
Үндiстанға, сoдан кeйiн Eгипeткe таpалады. Бауыp ауpулаpына, зат 
алмасу жүйeсiнiң бұзылысын peткe кeлтipу үшiн, жүpeк-қан тaмыp 
жүйeсiнiң ауpулаpын eмдeу үшiн, ас қopыту үшiн пайдасы өтe зop. 
Апeльсиндi үнeмi тұтыну асқа тәбeттi аpттыpып, иммунитeттi көтepeдi. 

Сауалнама нәтижeсi.
Зepттeу мақсаты: oқушылаpдың бөлмe өciмдiктepi жәнe 

oлapдың eмдiк қаcиeтiнe көзқаpастаpын бақылау.
Зepттeугe алынған oқушылаp мeктeбiмiздiң 5 сыныптаpындағы 

60 oқушы. Мeктeп oқушылаpынан алынған сауалнама нәтижeсi: 
• Сауалнамаға қатысушылаpдың 65 %-ы үйлepiндe бөлмe 

өciмдiктepiн өсipeдi. 
• Қатысушылаpдың 60 %-ы фитoтepапияның мағынасын бiлeдi. 
• Eмдiк шөптepмeн eмдeлiп көpгeндepi 52 %. 
• Бөлмe өciмдiктepiн eмдiк мақсатта қoлданып көpгeндepi 30 %. 
• Дәpiгep тағайындаған дәpi-дәpмeктepмeн eмдeлeтiндep 65 %. 
• Қатысушылаpдың 51 %-ы бipдe-бip бөлмe өciмдiктepiнiң 

атын атай алмады. 
• Eм peтiндe қoлданылатын бөлмe өсiмдiгi peтiндe Алoэ атын 

жазған.
Сауалнама нәтижeсiндe бiз кeйбip адамдаpдың үйлepiндe 

мүлдeм бөлмe өсiмдiгiн өсipмeйтiнiн анықтадық. Сoнымeн қатаp 
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бөлмe өciмдiктepiнiң көпшiлiгiнiң eмдiк қаcиeтi баp eкeнiн дe 
көпшiлiк бiлe бepмeйдi eкeн. Сoндай-ақ oқушылаpдың көпшiлiгi 
eмдiк өciмдiк peтiндe тeк Алoэны ғана таниды. Дeсe дe Алoэ 
мeн eмдeлгeннeн гөpi дәpiханадан сатып алынған химиялық 
таблeткалаpмeн eмдeлгeндi жөн санайтындаp қатаpы көп eкeн. 

Eндeшe бұл сауалнама нәтижeсi бiздiң зepттeу жұмысымыздың 
өзeктiлiгiн тағы бip мәpтe дәлeлдeй түстi дeсeк бoлады. 

Жалпы oсы зepттeу жұмысын жүpгiзe бастағаннан өciмдiктep 
туpалы тepeңipeк бiлдiк дeсeк бoлады. Өciмдiктi зepттeйтiн ғылым 
саласы бoтаника, ал өciмдiкпeн eмдeу фитoтepапия дeп аталатынын 
бiлдiк. Epтeдeгi адамдаpдың нeгiзгi қopeгi дe өciмдiктep бoлған 
eкeн. Сoндай - ақ адамдаp epтe кeздeн өciмдiктepдiң epeкшe қаcиeтiн 
анықтап, eмдiк мақсатта қoлдана бастаған. Бiздiң үйлepiмiздe өсipiлeтiн 
бөлмe өciмдiктepiнiң баpлығы экзoтикалық бoлып табылады. Oлap - 
Oңтүстiк Амepика, Oңтүстiк Афpика, Opталық Амepика, Мeксика, Вeст 
– Индия, Тpoпиктiк Азиядан әкeлiнгeн тpoпиктiк өciмдiктep [5, 99 б.].

Бiздiң зepттeу жұмысымызға алған тақыpыбымыз: «Бөлмe 
өciмдiктepiнiң пайдасы». Бұқаpалық ақпаpат құpалдаpынан, 
ғаламтop жeлiсiнeн жинақтаған мәлiмeттepiмiздi ұстазымызбeн 
бipгe жүйeлeп бipнeшe жeкe тақыpыпшалаpға тoптастыpып 
қаpастыpдық. Жұмысымыздың тeopиялық бөлiмiндe өciмдiк, oны 
зepттeйтiн ғылым саласы, бөлмe өciмдiктepiнiң шығу таpихы, күтiп 
- баптау жoлдаpы, фитoтepапия туpалы мәлiмeттep бepдiк. Зepттeу 
бөлiмiндe өз үйiмiздe өсipiлeтiн бөлмe өciмдiктepiнiң адам ағзасына 
пайдасы туpалы мәлiмeттep мeн oқушылаpдан алынған сауалнама 
нәтижeсiн диагpамма аpқылы көpсeттiк. Жұмыс баpысында бөлмe 
өciмдiктepiн түpлi ауpулаpға eм peтiндe қoлдануға бoлатынын ғалым 
- дәpiгepлepдiң eңбeктepiнeн oқып бiлдiк. Oлapдың түpлi ауpулаpға 
шипасы мoл eкeндiгiн ұқтық. Oлapдың кeйбipiн өзiмiз eм peтiндe 
күндeлiктi қажeтiнe қаpай қoлданып та жүpмiз. Бөлмeдe әсeмдiк 
үшiн өсipiлeтiн өciмдiктepдiң адамға пайдасы мeн қатаp зияны да 
баp eкeнi анықталды. Әсipeсe жатын бөлмeгe бөлмe өciмдiктepiн 
көп opналастыpуға бoлмайды eкeн [6, 15 б.]. 

Қopытындылай кeлгeндe бiлгeнiмiз бөлмe өciмдiктepiнiң 3000-
нан астам түpi баp eкeн. Бөлмe өciмдiктepiн сауатты түpдe, дәpiгep 
ғалымдаpдың ұсынуымeн қoлдана бiлсe, дәpiханалаpдан сатып 
алынатын дәpi-дәpмeктepдi қoлданбай-ақ eмдeлугe бoлады. Бөлмe 
өciмдiктepiнiң пайдасы өтe зop. Oлap бөлмeдeгi ауаны тазаpтады. 
Көмip қышқыл газын сiңipiп, oттeгiн бөлiп шығаpады. Өciмдiктiң 
адамға пайдасы тиюi үшiн oның жапыpақтаpы уақытымeн шаң-

тoзаңнан тазаpтылып, тиiстi күтiмдe бoлуы кepeк. Oлapды бөлмeнiң 
кeз-кeлгeн жepiнe қoя салмай, ыңғайлы әpi сәндi eтiп opналастыpудың 
да маңызы өтe зop. Бұл адамға жағымды көңiл-күй мeн көзгe 
қуаныш сыйлайды. Бөлмe өciмдiктepiн eмдiк мақсатта пайдалану 
үшiн oлapды дұpыстап күтiп - баптай алуымыз жәнe oлapдың нақты 
атаулаpын бiлуiмiз қажeт. Oсы жoбамeн жұмыс жасай бастағаннан 
бepi адамзаттың басты асыpаушысы – Табиғат ана eкeндiгiн түсiндiк. 
Бiздi қopшаған табиғатты қopғау қажeттiгiн жас ұpпақ санасына сiңipe 
бiлу кepeк. Ата-ана, ұстаздаp eңбeгi аpқылы oқушылаp табиғаттағы 
әpбip затты қopғау кepeктiгiн түсiнeтiн бoлады. Жoбамeн жұмыс 
жүpгiзгeннeн бepi сұpаған адамдаpға бөлмe өciмдiктepiн күтiп-баптау, 
oны бөлмeдe opналастыpу жайлы кeңeс бepe аламыз дeп oйлаймыз. 

Ұсынысымыз: Мeктeбiмiздe бoлашақ ұpпаққа бөлмe 
өciмдiктepiнiң атауын, шығу таpихын, oлapды бөлмeдe дұpыс 
opналастыpуды, күтiп-баптауды үйpeтeтiн «Флopистика» үйipмeсi 
ашылса дeймiз.

Алдағы уақытта oсы бiлгeнiмiздi дамытып, аpы қаpай 
жүpгiзгiмiз кeлeдi. Тағы бip анықтағанымыз бөлмe өciмдiктepi 
жайлы қазақ тiлiндeгi кiтаптаp саусақпeн санаpлық дeсe бoлады. 
Oсының opнын тoлтыpуға «Бөлмe өciмдiктepi» атты кiтапша жазып, 
шығаpу аpқылы үлeс қoссақ дeймiз. Құpбыластаpымызды бөлмe 
өciмдiктepiн өсipiп, аялап күтiп-баптауға шақыpамыз.

Жep ылғалын, күн нұpын көpiп тoлып,
Бал аpаға баp нәpiн бepiп бoлып,
Күннeн күнгe дepт жeңгeн нәpeстeдeй
Гүл саpғайып баpады сeмiп, сoлып, – дeп ақиық ақын Мұқағали 

Мақатаeв атамыз жыpлағандай, жыл мeзгiлiнe opай дала гүлдepiңiз 
сoлса да, бөлмe гүлдepiңiз сoлмасын, әpқашан көтepiңкi көңiл-күй 
сыйлай бepсiн! [7].
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ОКРЕСТНОСТЕЙ 
ГОРОДА ПАВЛОДАРА

САРСЕКЕЕВА А. К. 
магистр естественных наук, учитель биологии, СОПШ № 41, г. Павлодар

ЕНДЕБАЙ А. С., ЕРГАЗИНОВА С. М.
ученики 7 класса, СОПШ № 41, г. Павлодар

Фармакокинетическая классификация лекарственных 
растений, произрастающих в окрестностях города Павлодара. 

Спазмолитики расслабляют гладкую мускулатуру внутренних 
органов и снижают тонус сосудов. Спазмолитики уменьшают 
тонус гладких мышц внутренних органов (бронхов, моче-   
и желчевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта и других) и 
сосудов, уменьшая, таким образом, ощущение боли, обусловленное 
спазмом.

К ним относятся такие растения:
Аир болотный (Acorus calamus), корневище имеет своеобразный 

запах и пряно – горьковатый вкус. Все части растения также обладают 
сильным запахом. Сушат и хранят корневища аира, предварительно 
очистив их. С лечебной целью используют корневища и листья.

Аир болотный широко распространен в пойме Иртыша, 
встречается на пресных степных озерах. Корневище выкапывают в 
августе – октябре, возможен также сбор этого растения в апреле до 
разлива реки. Его можно заваривать кипятком, а можно употреблять 
мелко молотые корневища как порошок.

Химический анализ растения: В корневище содержится 
эфирное масло (до 4,8 %) сложного состава: эвгенол (до 6 %). 
Азориновый альдегид (носитель запаха), трициклический спирт, 
пальмитиновая кислота и др. Кроме эфирного масла в корневище 
обнаружены горький гликозид, аскорбиновая кислота (до  
150 миллиграмм), дубильные вещества, крахмал. В листьях найдены 
эфирное масло, дубильные вещества.

Описание воздействия и применение при болезнях: 

Отвар из корневища усиливает секрецию соляной кислоты, 
особенно у больных с понижением секрецией желудочного 
содержимого. Экстракт из растения вызывает аналгезию и снижает 
артериальное давление. Спиртовой экстракт обладает седативным 
действием. Применяется в качестве ароматической горечи для 
повышения аппетита и улучшения пищеварения, а также как 
тонизирующее средство при угнетении центральной нервной системы. 
В последнее время используется для лечения язвенной болезни желудка.

Корневище применяется как тонизирующее и противоглистное 
средство, входит в состав пластырей для лечения некоторых поражений 
костей, при заболеваниях желудка, приступах кашля. Корневище 
вместе с листьями используется в качестве жаропонижающего 
средства, наружно в виде горячих ванн, при выпадении волос [1, с. 51].

Липа сердцевидная (Tilia cordata) в Павлодарской области 
– интродуцированное растение, но успешно прижилась и может 
служить для сбора сырья. Произрастает в городе Павлодаре, 
питомник ГорЗеленстроя.

Липа сердцевидная (мелколистная) (от греч. tilia - крыло, по 
крыловидному прицветнику; cordata – сердцеобразный – по форме 
листа) - общеизвестное дерево из семейства липовых, высотой 
20-40 м с густой кроной, живущее 300-400 лет и более. Цветки 
желтовато-белые, душистые, собраны в небольшие щитовидные 
соцветия-полузонтики. Ось соцветия несет языковидный желтовато-
зеленоватый прицветник. Цветет липа с 20-летнего возраста 
во второй половине июня или в июле. Цветение продолжается  
10-15 дней. Исключительно хороший нектаронос - цветки липы 
являются богатейшим источником нектара для пчел.

Используются соцветия вместе с прицветниками (липовый 
цвет), собираемый в июне-июле, когда большая часть цветков 
распустилось, а меньшая еще в бутонах. Запах слабый, приятный, 
вкус сладковатый, слизистый, слегка вяжущий.

Химический анализ растения: Соцветия содержат гликозид 
потогонного действия; эфирное масло, горькие и дубильные вещества, 
сапонины, слизь, аскорбиновую кислоту, каротин, сахара, воск. 
Листья содержат каротин, аскорбиновую кислоту, гликозид тилиацин, 
обладающий фитонцидной активностью. В листьях содержится 
аскорбиновой кислоты 131,5 миллиграмм, а в цветках – 31,6 миллиграмм.

Описание воздействия и применение при болезнях: Настой 
липового цветка обладает потогонным, жаропонижающим, 
бактерицидным, слабым спазмолитическим свойствами.

https://kk.wikipedia.org/wiki/
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Используются цветки липы в виде настоя или отвара при 

простудных заболеваниях, заболевания дыхательных путей, при 
суставном ревматизме, ангине, невралгии, головных болях, пиелитах, 
как мочегонное; наружно - при воспалительных заболеваниях 
полости рта, при выпадении волос. Входит в состав потогонного 
чая и сбора для полоскания горла. Древесина в прокаленном, 
тонкоизмельченном виде применяется при метеоризме [2, с. 12].

Ромашка аптечная (Chamomilla recutita) – однолетнее 
травянистое растение из семейства сложноцветных. Стебель 
прямостоячий травянистое растение из семейства сложноцветных. 
Стебель прямостоячий, ветвистый, ребристый, с сидячими 
двоякоперисторассеченными листьями, высотой до 20-40 см. 
Корзинки с белыми язычковыми и со срединными желтыми, 
очень мелкими трубчатыми цветками, на длинных ножках, сидят 
поодиночке на концах ветвей. Цветоложе выпуклое, коническое, 
внутри полое. Цветет ромашка в мае – августе. Растет на открытых 
полянах, лугах, при дорогах, на легких песчаных почвах, между 
посевами. Культивируется как лекарственное растение.

Используются цветочные корзинки (без стеблей, с длиной 
остатков цветоножек не более 3 см), собранные в начале цветения, 
когда краевые язычковые цветки в корзинках расположены 
горизонтально. Запах сильный, ароматный, особенно при 
растирании. Вкус горьковатый, пряный [3, с. 19].

Приготовление лекарственных форм из растений в 
домашних условиях 

Лекарственные растения применяют как внутрь (в виде настоек, 
отваров, соков, порошков), так и наружно (в виде ванн, мазей, 
обертываний, примочек, компрессов, присыпок и др.).

Главным правилом приготовления любого препарата из свежего 
или сушеного сырья являются его предварительное измельчение до 
размеров 3-5 мм (для травы, листьев, стебле, коры и корней), до  
0,5 мм (для семян). Связано это с тем, что из мелких частиц полезное 
действующие вещества извлекаются быстрее и эффективнее.

Основными лекарственными формами растений, которые 
готовят в домашних условиях, являются отвары, водные настои 
и спиртовые настойки, ингаляционные смеси, порошки, мази, 
припарки, чаи, сборы и соки.

Настойками называют лекарственные препараты, в состав 
которых входят спиртовые ингредиенты – чаще всего это спирт 
крепостью 70 % или водка крепостью 40 %.

Для приготовления настоек растительное сырье используется, 
как правило, в свежем виде. Измельченные части растении помещают 
в стеклянную емкость и заливают спиртом или холодной водой 
необходимой крепости в весовой пропорции 1:5 (например, на 30 гр  
растительного сырья - 150 мл спирта). Для сильнодействующих 
растений пропорции увеличиваются и составляют 1:10. Затем емкость 
герметично закупоривают и выдержимое в темном месте при комнатной 
температуре в течении недели. Через 7 дней настойку аккуратно сливают 
или фильтруют через плотную хлопчатобумажную ткань или марлю, 
сложенную в несколь ко слоев. Остатки сырья тщательно отжимают. 
Качество настойки определяется ее прозразностью, а также запахом и 
вкусом, которые должны соответствовать настайваемому растению.

Хранить настойку следует в темном прохладном месте 
или в холодильнике, причём лучше всего в емкости из темного 
стекла. Следует помнить, что спиртовые настойки относятся 
к сильнодействующим препаратам, поэтому употребляется в 
небольших количествах (обычно каплями от 1–2 до 15– 0 за прием).

Порошки. В зависимости от консистенции и состояния сырья 
его размельчают по разному, например сухие листья или траву – 
вручную в ступке или кофемолке. Сырые или плотные части (в 
том числе кору, корни и т.п.) пропускают через мясорубку. Для 
достижения максимального эффекта измельченное лекарсственное 
сырье можно просеять через сито. 

Порошки используют следующим образом: наружно - в качестве 
присыпки на раны, язвы, для приема внутрь - разводят в воде или 
запивают водой, а также для приготовления различных мазей [4, с. 35].

Мази в официальной и народной медицине используют для 
наружного применения. Измельченное в порошок лекарственное 
сырье смешивают с растительными или животными жирами и 
маслами. Пропорции чаще всего составляют 1:10.

Чай и сборы. Весьма популярной формой применения 
лекарственных растении являются разнообразные чаи и сборы, 
которые представляют собой смеси нескольких видов растений. 
Они очень часто продаются в готовом виде в аптеках.

Однако их легко можно приготовить самостоятельно в 
домашних условиях. Для этого входящие в состав сбора виды сырья 
предварительно измельчают (по отдельности) и выкладывают в чистые 
емкости или на бумагу. Степень измельчения от сырья. Так листья, 
траву, корни и корневища, а также крупные плоды измельчают. Мелкие 
плоды или семена нередко добавляют в чай и сборы в целом виде.
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Каждый ингредиент выкладывается согласно рецептуре в 

химически устойчивую емкость или на чистую бумагу. Затем 
все части подготовленного сырья смешивают до получения 
равномерной смеси. Чаи применяют внутрь. Сборы используют 
также для приготовления настоев, отваров и припарок.

Соки. В последнее время широкое распространение не только 
в народной, но и официальной медицине получила сокотерапия.

Готовят соки в основном из ягод, фруктов и овощей. Однако в 
народной медицине для этого используются также травы, корни, цветки 
и т.д. Свежих, зрелых, неиспорченных плодов или другого сырья.

Ягоды, фрукты, овощи тщательно моют водой и измельчают. 
При необходимости сырье пропускают через мясорубку или трут 
на терке. Ягоды некоторые предварительно заливаются кипяченной 
водой и нагревают до температуры 50–60 С.

Отжимают сок разными способами: вручную через редкую 
ткань, а также при помощи соковыжималки. 

Соки лучше всего употреблять свежеприготовленными. 
Хранить их следует в темном, прохладном месте (например, в 
холодильнике, не более 1 суток).

Отваром называют лекарственную форму, полученную путем 
заливки холодной водой измельченных частей целебных растении, 
с последующим их кипячением.

Для приготовления отвара необходимые сырье (листья, кору, 
корневища и т.д.) измельчают, после чего помещают в емкость с 
химически устойчивым покрытием (стеклянную, фарфоровую или 
эмалированную). Затем заливают содержимое кипятком, закрывают 
крышкой, ставят на небольшой огонь, лучше на водянную баню и 
кипятят в течение 20–30 минут, периодически помешивая. Отвары 
охлаждают и процеживают.

Фильтровать отвары лучше всего через чистую марлю. После 
отжима оставшегося сырья в отвар добавляют кипяченую воду, доводя 
объем получившегося препарата до 200 мл. Отвары следуют хранить в 
холодильнике или в темном месте, прохладном месте. Максимальный 
срок хранения не должен превышать 2-3 дней. Следует помнить, 
что не все растения или их части могут использоваться в отварах. 
Некоторые из них (например, полынь горькая и др.) При кипячении 
приобретают нежелательные, а иногда и вредные свойства. 

Одной из древнейших форм применения лекарственных растений 
являются напары. Способ их приготовления прост. Измельчённое 
растительное сырье заливают кипятком, укутывают плотной 

шерстяной тканью и дают настояться до охлаждения в течение  
10-12 ч. Дополнительному нагреванию напары не подвергаются. 
Дозировка сырья для напара аналогично настоям и отварам [5, с. 41]. 

Места произрастания дикорастущих лекарственных 
растений в городе Павлодаре 

Таблица 1 – Места произрастания дикорастущих лекарственных 
растений в городе Павлодаре 

Район 
произрастания

Наименование лекарственных растений 

Усолка Аир болотный, алтей лекарственный, береза повислая, 
девясил высокий, мать-и-мачеха обыкновенная, 
подорожник большой, хвощ полевой, череда 
трехраздельная, шиповник, ромашка аптечная, шалфей 
лекарственный, мята перечная.

Питомник 
Зеленстроя

Барбарис обыкновенный, береза повислая, калина 
обыкновенная, липа сердцевинная, подорожник 
большой, сосна обыкновенная, тысячелистник 
обыкновенный, шиповник, солодка уральская.

Аэропорт Пармелия блуждающая, тысячелистник обыкновенный, 
подорожник большой.

Дачи 
«Энтузиаст» 
и «Авиатор»

Крапива двудомная, сосна обыкновенная, береза 
повислая, подорожник большой, тысячелистник 
обыкновенный, шиповник.

Причинами разного видового разнообразия лекарственных 
растений являются: 

1 Воздействие на почвы и растительность химических факторов. 
Влияние загрязнения на почвенно-растительный покров промышленными 
объектами, выхлопными газами транспортных средств.

2 Воздействие на почвы и растительность биологических 
факторов. Присутствие сорных растений.

3 Воздействие на почвы и растительность человеческих факторов. 
Обустройство промышленных зон вокруг объектов (площадок 
строительства, складирования материалов, трасс инженерных 
коммуникаций и т.п.) связано с уничтожением естественной 
растительности и снятием плодородного слоя почвы; вытаптывание, 
обламывание деревьев, кустарников, а также уплотнение почв по 
тропам и сильное локальное захламление бытовым мусором.

4 Воздействие на почвы и растительность природных факторов. 
Пожары [6, с. 39].
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Все знают, что главным источником тепла и света в нашей 
звездной системе является Солнце. Планеты питаются его энергией 
и отражают солнечный свет. Луна – спутник нашей планеты, 
направляет солнечный свет в сторону Земли. Наверное, не найдется 
ни одного человека, который бы ни разу не устремлял свой взор 
на ночное небо и не любовался бы красотой загадочного ночного 
небесного светила. Когда мы смотрим на Луну, то стараемся увидеть 
что-то необычное и невероятное. Одним из загадочных явлений для 
человека было то, что Луна периодически меняла свою форму, а 
иногда и вовсе исчезала с небосвода. Еще древним грекам удалось 
разгадать эту загадку. Последовательная смена фаз Луны происходит 
в связи с изменением относительно друг друга положения трех тел: 
Солнца, Земли и Луны. В определенные фазы на землю передаются 
разновидности солнечной энергии, которые воздействуют на живые 
организмы по-разному. Ученые установили, что существуют лунные 

ритмы живой природы. Некоторые животные реагируют на лунный 
свет инстинктивно, в это время они становятся более активными. 
Например, из куколки появляется взрослое насекомое именно в 
полнолуние. Также фазы Луны оказывают влияние на пчел, рыб 
некоторых птиц и земноводных. Вероятно, изменение яркости 
лунного света у этих животных регулирует уровень гормона мозга 
– мелатонина, который отвечает за циркадные ритмы. Ученые также 
предполагают, что Луна влияет на рост растений, прорастание семян, 
созревание плодов. Многие садоводы и огородники при посеве, 
посадке и других манипуляциях с растениями, придерживаются 
сроков, указанных в лунном посевном календаре [1].

Мы часто слышим из новостей, что на Солнце произошла 
очередная вспышка и людям метеозависимым нужно в этот период 
быть внимательным к своему здоровью. То, что солнечная активность 
оказывает влияние на человека – это научный факт. Что касается 
влияния Луны на жизнь человека, единого мнения среди ученых нет. По 
этому вопросу ведется немало споров, проводится много исследований. 
Мне тоже стало интересно, влияет ли спутник нашей планеты на 
жизнедеятельность человека. Об этом пойдет речь в моей работе [2].

Луна влияет на всю нашу планету. Её гравитационное поле 
притягивает огромные объемы воды мирового океана, создавая приливы 
и отливы. В новолуние и полнолуние они очень мощные. Всем известно, 
что организм человека почти на 80 % состоит из воды, поэтому Луна 
влияет на наш организм также как и на воды мирового океана, хотим 
мы этого или нет. Лунный месяц, который в среднем длится 29 суток,  
можно условно разделить на шесть фаз: новолуние, 1 и 2 фазы  
(1-14 день), полнолуние, 2 и 3 фазы (15-29 день). Наше настроение, 
активность и самочувствие зависит от того, в какой именно фазе 
находится Луна. Влияние лунных фаз на наш организм имеет разные 
проявления. Во время новолуния энергетические ресурсы нашего 
организма находятся на нулевом уровне. Гравитация Луны усиливается, 
масса нашего тела уменьшается. Жидкость из области головы 
устремляется вниз и распределяется по всему телу равномерно. В этот 
период времени люди, страдающие психическими расстройствами, 
становятся более чувствительными и агрессивными [3]. Человек может 
чувствовать упадок сил, слабость, появляется потребность в постоянном 
пассивном отдыхе. Новолуние больше действует на мужчин. Они 
становятся в этот период раздражительными, нетерпеливыми, 
агрессивными, могут жаловаться на головные боли и боли в сердце. 
Женщины наоборот становятся обессиленными и вялыми. Поэтому в 
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этот период желательно уменьшить количество физических нагрузок. 
Во время растущей луны (1 и 2 фазы) силы в нашем организме растут 
вместе с ней. Повышается уровень энергии, улучшается настроение. 
Этот период очень позитивно влияет на наше здоровье, дарит нам 
массу положительных эмоций. Заметно ускоряется обмен веществ в 
нашем организме, поэтому физические нагрузки можно делать более 
интенсивными. Во время полнолуния Луна находится на пике своего 
роста и её влияние на живые организмы максимально. И женщины, и 
мужчины в этот период страдают от повышенной активности, особенно 
усиливается мозговая активность. Даже в ночное время продолжается 
работа нашего подсознания. В эти дни очень трудно усидеть на 
одном месте и сосредоточиться на важных вопросах. Наш организм 
максимально расходует накопившуюся энергию. Для этого периода 
характерны эмоциональные всплески, повышение агрессивности, 
нарушение сна. Швейцарские исследователи установили, что в 
полнолуние ухудшается качество сна, его длительность сокращается 
на 20 минут, при этом человек дольше не может заснуть, а долгота 
фазы глубокого сна снижается на 30 %. Вспыльчивым людям во 
время полнолуния следует быть осторожными. Этот период является 
рекордсменом по числу ДТП, а также часто случаются аварии 
техногенного характера по вине людей. Не очень позитивно влияет 
Луна на человека, находясь в третьей фазе. В это время физические 
силы идут на спад, настроение заметно ухудшается [4].

Я решил проверить имеющуюся информацию о воздействии 
спутника Земли на людей и выяснить взаимосвязь лунных фаз с 
успешностью в обучении учащихся, а также влияние периодов Луны 
на поведение, настроение, сон и самочувствие не только учащихся, 
но и работников школы. Учащимся и сотрудникам школы были 
выданы анкеты. Всего в опросе приняли участие 50 учащихся и  
37 сотрудников школы разного возраста. Результаты анкетирования 
учащихся и сотрудников школы приведены ниже в таблицах.

Таблица 1
Вопрос Ответы учащихся

«да» «нет» «не знаю»
Знаешь ли ты, что такое новолуние 
и полнолуние?

42 (84 %) 3 (6 %) 5 (10 %)

Влияют ли фазы Луны на твой сон? 37 (74 %) 3 (6 %) 10 (20 %)
Влияют ли фазы Луны на твой 
аппетит?

0 (0 %) 50 (100 %) 0 (0 %)

Влияют ли фазы Луны на твое 
настроение?

35 (70 %) 2 (4 %) 13 (26 %)

Влияют ли фазы Луны на твое 
самочувствие?

14 (28 %) 1 (2 %) 35 (70 %)

Влияют ли фазы Луны на твою 
успеваемость?

22 (44 %) 2 (4 %) 26 (52 %)

Таблица 2
Вопрос Ответы сотрудников школы

«да» «нет» «не знаю»
Влияют ли фазы Луны на Ваш сон? 28 (76 %) 5 (13 %) 4 (11 %)
Влияют ли фазы Луны на Ваш 
аппетит?

0 (0 %) 37 (100 %) 0 (0%)

Влияют ли фазы Луны на Ваше 
настроение?

15 (41 %) 10 (27 %) 12 (32 %)

Влияют ли фазы Луны на Ваше 
самочувствие?

30 (81 %) 3 (8 %) 4 (11 %)

Влияют ли фазы Луны на Ваше 
артериальное давление?

11 (30 %) 12 (32 %) 14 (38 %)

Влияют ли фазы Луны на 
настроение детей?

17 (46 %) 7 (19 %) 13 (35 %)

Влияют ли фазы Луны на 
самочувствие детей?

29 (78 %) 2 (5 %) 6 (17 %)

Влияют ли фазы Луны на 
успеваемость детей?

24 (65 %) 1 (3 %) 12 (32 %)

Из обработки анкет сотрудников школы видно, что некоторые 
учителя и другие работники школы реагируют на лунные фазы, и 
в основном это люди старше 40 лет, метеозависимые и имеющие 
проблемы со здоровьем, связанные с артериальным давлением. 
Большинство из них реагируют на полнолуние, потому что в это 
время возникает дополнительный свет. Негативным образом влияет 
на человеческий организм избыточная световая энергия. Луна светит 
очень ярко, это красиво, но в ночное время плохо сказывается на 
психике людей с отклонениями в здоровье [5].

Чтобы выяснить, как фазы Луны влияют на успеваемость 
обучающихся, я проводил эксперимент в течение пяти месяцев. В 
эксперименте участвовали учащиеся 7 и 8 классов. Суть данного 
эксперимента заключалась в следующем: я, совместно с учителем 
биологии, проводил с учащимися биологические тесты. Тесты были 
несложные, однотипные, которые проводились в одно и то же время 
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(3-4 уроки), но в разные лунные фазы: новолуние, среднюю фазу 
и полнолуние. Результаты моих тестов, т. е. средние показатели, я 
оформил в виде трёх таблиц, которые представлены ниже.

Таблица 3
Фаза 
Луны

Класс Всего 
учащихся

Оценки
«5» «4» «3» «2»

Новолуние 7 20 4 (20 %) 6 (30 %) 6 (30 %) 4 (20 %)
8 20 3 (15 %) 6 (30 %) 8 (40 %) 3 (15 %)

Таблица 4
Фаза 
Луны

Класс Всего 
учащихся

Оценки
«5» «4» «3» «2»

1 и 2 фаза 7 20 5 (25 %) 10 (50 %) 4 (20 %) 1 (5 %)
8 20 4 (20 %) 12 (60 %) 3 (15 %) 1 (5 %)

Таблица 5
Фаза Луны Класс Всего 

учащихся
Оценки

«5» «4» «3» «2»
Полнолуние 7 20 1 (5 %) 4 (20 %) 9 (45 %) 6 (30 %)

8 20 2 (10 %) 5 (25 %) 8 (40 %) 5 (25 %)

Данные результаты из таблиц показывают, что в полнолуние 
учащиеся выполняли тесты гораздо хуже, чем в другие фазы. Во 
время проведения тестов я также наблюдал за поведением учащихся. 
Я заметил, что в полнолуние учащиеся были сильно возбуждены, 
их внимание было рассеяно, а в новолуние наоборот очень вялыми, 
словно «сидели и спали», были пассивными и безразличными к учебе. 
Отсюда следует, что трудоспособность человека в фазы полнолуния 
и новолуния снижается. Возбужденное состояние учащихся в 
фазу полнолуния мешает им быть сосредоточенными на важных 
для них делах, что негативно сказывается на их успеваемости. 
Особенно полнолуние влияет на легковозбудимых людей, у 
которых нестабильная психика. В этот период они элементарно не 
высыпаются, и, придя утром в школу, не очень успешно выполняют 
предложенные учителем задания. В новолуние и полнолуние, может 
быть, не следует учителям планировать проведение контрольных 
работ, желательно не допускать умственных, психологических 
и физических перегрузок. Исследование показало, что наиболее 
благоприятное время для учения выпадает на среднюю фазу. В этот 
период учащиеся лучше всего справлялись с тестами.

Сегодня мало кто может сказать, что знает, как привести свою 
жизнь в гармонию с ритмами природы. А ведь это необходимо 
сделать. От фаз Луны зависит наше энергетическое состояние, 
его активность и жизнеспособность. Знание фаз Луны поможет 
нам правильно планировать свою жизнь, адекватно реагировать 
на окружающий мир, оградить себя от многих болезней и 
контролировать свое поведение. Если мы будем учитывать в своей 
жизни лунный календарь, то сможем настроить себя на правильный 
лад, спланировать свои дела так, чтобы все прошло успешно. 
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ҚҰЛПЫНАЙДЫҢ ЕМДІК ҚАСИЕТТЕРІ

ТАЖИМАТОВ Б. Д. 
5 сынып оқушысы, З. Хусанов атындағы № 110 ЖОББМ, Шымкент қ.

Құлпынай өсімдігі тамыр дене, жапырақ, сабақшалар,  
көбеюші өркен, гүлден құралған. Құлпынай тамыры негізінен 
жердің жоғары қабатында (10-30 см), яғни қоректі заттар, ауа мен 
су бар бөлігіне орналасады. Тамырының тек аз бөлігі ғана жердің 
төменгі қабатында (30-40 см тереңдікке) өтеді. Тамырдың жоғарғы 
бөлігінде майда түкшелер болады. Топырақтағы қоректі заттар сол 
түкшелер арқылы сорылып, сүзгілі түтіктерге, одан жуан тамырға, 
одан сабақшаға, сабақшадан жапырақтарға өтеді. Жапырақта бұл 
қоректі заттар жұмсалып, қайтадан сүзгілі түтітер арқылы тамырға 
өтіп тұрады [1, 66 б.].

Құлпынай өзіне қажет қоректі заттардың бір бөлігін күзде жуан 
тамырларына жинап алады. Бұл қоректі заттар көктемде өсімдіктің 
өсуі, гүлдеуі үшін жұмсалады. Ал өсу дәуірінде өсімдік қоректі 

http://valeolog.net/userfiles/978_5.pdf
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заттарды тамырындағы қыл түкшелері арқылы жерден, жапырақтары 
арқылы ауадан алып, оларды органик заттарға айналдырады. 

Менің мақсатым тамарқамыздағы 4 сотық жерде құлпынай 
өсіріп, көбейтіп, оның емдік мақсатта, косметикада пайдалану 
мүмкіндігі туралы, сусын, шырындармен тәтті тоспа дайындауға, 
сонымен бірге оны отбасы жағдайын жақсарту үшін табыс көзіне 
айналдыруға болатыны жайлы айту.

Мен 3 жылдан бері әке-шешеме жәрдем беріп құлпынай 
өсірудің қыр сырларын үйреніп жүрмін.

Құлпынай көп жылдық жидек жемісті өсімдік. Ол тамыр 
жапырақты өркіндерден көбеюші орган, және гулден құралған. 
Гүлі соңынан жидекті жемиске айналады. Құлпынай топырағы 
қопсытылған жұмсақ жерде жақсы өседі. Су мен күн нұрын сүйеді. 
Оны жиі-жиі арам шөптерден тазартып туру керек. Құлпынай тез 
көбейеді. Менің кішкентай егін даламда өсімдік гүлдей бастағаннан 
күзге дейін жапырақ қолтығынан көбеюші өсінді. 15-тен 20-ға дейі 
мұртшалар тастайды. Ең қызығы мұртшалар жерге тиіп тұрған 
жерінен тамыр байлап өсе бастайды. Мен оларды қазып алып жаңа 
көшет ретінде пайдаландым.

Сәуір айының ортасында егін далам гүлдей бастады. Әр түп 
құлпынайдан 12-ден 20-ға дейін гүл ашылды. Гүлдері жапырақтардан 
төменірек орналасады. Құлпынай гүлдеп жатқан кезде егіс даласына 
кіруге болмайды. Еріксіз төгілген әрбір гүл бұл жідекті-жемісті жою 
деген сөз. Жер бауырлап өсіп, ақ гүлге бөленген далам қандай тамаша.

Ал мамыр айының басында егін даламыздағы құлпынайдың 
гүлі төгіліп жасыл жидек байлайды. Тағы біраздан соң су мен күн 
нұры, күтіп баптау, топырақтағы көректік заттардың әсерінен жасыл 
жидек қызарып пісті. Оны әр күні аралатып себеттерге таң ертен 
тереміз. Себебі күн нұрын шашып тұрғанда терілген құлпынай 
қызып езіледі, сапасы бұзылады.

Құлпынай өсімдігінің өте көп сұрыпы бар. Құлпынайдың 
ерте пісетін (Кайзер, Рошчинский), ерте пісетін (Ташкентская, 
Консервная), кеш пісетін Поздняя, Леопольдсгалля және 1 маусымда 
1 неше рет гүлдеп өнім берүші Ада, Неисчерпаемая, Сахалинская, 
Октябрьская сұрыптары бар.

Ерте пісіп 1 ретөнім беретін құлпынай жидегіне қарағанда 
ірілеу болады. Біз құлпынайдың Октябрьская атты сұрыбын 
өсіреміз. Оның өнімін мамыр айынан қараша айына дейін  
3 маусымда жинаймыз. Құлпынай жемісі гүлдеп, жидек туйіп, пісіп 
біткенше 30-40 күн өтеді. Содан кейін қайтадан гүлдеп, жидек түйіп, 

пісіп жетіледі. Әр маусым біткенде құлпынай қатарларын арам 
шөптерден тазартып, жұмсартып, шіріген көң салынады. Құлпынай 
пісу дәурінде әр 2-3 күнде суарылады. Бұл жемістің тез пісүі әрі 
ірі болуын қамтамасыз етеді. Осылайша 3 маусымда жинап, пайда 
көреміз. Біріншіден, құлпынай түрлі ауруларға ем [2, 78 б.].

Екіншіден, одан анам екеуіміз түрлі сусын шырындармен тәтті 
тоспа дайындаймыз.

Үшіншіден, құлпынай – бұл біздің отбасымыздың негізгі табыс 
көзі.

Құлпынайдың құрамында никотин қышқылы, рибофлавин, рутин, 
микроэлементтерден – темір, кальций, фосфор, магний бар. Құлпынай 
жемісі кем қандықта, буын ауруларында және қан айналымын 
жақсарту үшін қажет. Сонымен бірге зәр айдау, терлетү мақсатында 
пайдаланылады. Құлпынайдың жаңа үзілген жемісі адамның еңбек 
қабілетін арттырады, шөлді басып, тамаққа тәбетті ашады. Ол жүйке 
ауруларын емдеуде, іш қатқанда, бастың сақинасы ұстағанда пайдалы. 
Ең бастысы оның микробтарға қарсы тұратын қәсіеті болғандықтан, ол 
тумаудан жазып, организмді йодпен қамтамасыз етеді. Құлпынайдың 
бірнеше жідегі тамақтан кейін ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді.

Құлпынай жапырақтары өсімдіктің тамыр мойны маңайында 
орналасқан, олар жыл сайын жаңадан шығып тұрады. Оның 
жапырақ қолтыңғында жыл сайын жаңадан өркеннен жапырақ не 
жеке өсімдік (көшет) пайда болады. Осылай ескірген, кем жемісті 
түптер жаңаланып тұрады. Өсімдік гүлдей бастағаннан күзге дейін 
жапырақ қолтығынан жайылып өсетін мұртшалар шығарады. Бұл 
мұртшалардың тамыр тастауынан жас көшеттер шығады. Олардың 
көшет түрінде отырғызып көбейту мүмкін.

Құлпынай тегіс, арам шөптерден тазаланып, сумен жақсы 
қамтамасыз етілген жерде жақсы өнім береды. Құлпынайзар 
ұйымдастыру үшін төрт бұрышты маңайы ашық жер таңдаған жөн. 
Себебі жер таңдағанда келешекте оны кеңейтыру, ауыстырып егу 
мүмкіншіліктерін де көздеу керек.

Құлпынай егілетін жерлерге күзде тыңайтқыштар себіліп, 
30-35 см тереңдікте жыртылады. Көктемде жерді арам шөптерден 
тазалап, тегістеп құлпынай егуге дайындайды. Жер неғұрлым жақсы 
бапталса, өсімдік соғұрлым берік өсып, мол өнім береді.

Құлпынай көшеттерін көктемнен бастап күзге дейін егүге болады. 
Көшет егілетін жерге алдымен судың ағу бағытына карай жоспарлап 
тура құлпынай қатарлы салынады. Олардың арасының кеңдігі 70-80 
см болуы қажет. Қатарлар тартылып болған соң жердың су ағатын 
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бағытының басынан оқ арық , соңынан ақауа арық алынады.Содан 
соң қатарларға су таратылып, жер қандырылып суарылады [3, 50 б.].

Жер жетілуімен лезде көшет егіле бастайды. Әдетте кешке қарай 
егілген көшеттер жақсы өнеды. Көшет ылғал топыраққа бір тегіс 
қатарлап егіледі. Әр түптің арасы 20-25 см болып,көшет даналап 
егіледі. Көшет тамыр мойнына дейін егіліп,маңайыеа жұмсақ ылғал 
топырақ тартылады:тамыр арасында бос жер қалмауы үшін топырақты 
қолмен жай ғана басып қояды. Бірақ жапырақтар арасындағы өсу 
нүктесі – өркен топыраққа көміліп қалса, көшет көгермей қалады.
Егілген 10-12 күн өткен сөң,егіс даласын өткізу :қурап өнбей қалған 
көшеттердің орнына қайтадан сол сұрыптағы көшетті отырғызу қажет.

Көшеттердің тамыры жайылып өніп кеткенге дейін жерді 
жиі-жиі суарып, су көшеттерді жуып кетпеуін, ал қатарларды арам 
шөптерден тазалап қопсытқанда, топырақ құлпынай жапырақтарын 
көміп алмауын да бақылау қажет.

Жазда егілген көшеттер топырақ және ауа райына қарай 
кемінде 6-8 рет суарылады. Әр суарылған сайын егіннің қатар арасы 
жұмсартылады. Сонымен бірге көң, азотты тыңайтқыш салынады. 
Күзде егін қатарларын қопсытқанда, құлпынайдың тамыр жүцесіне 
топырақты жауып шығады. Бұл өсімдікті қыста суықтан қорғайды.

Құлпынай өным берер алдында гүлдейді. Гүлдері төгіліп, 
орнына жасыл жидек пайда болады. Су, топырақтағы қоректік заттар, 
күн нүрының жидек қызарып піседі. Пісу дәурінде әр 2-3 күнде 
суарылады.ал бұл өнімнің тез пісуі мен оның ірі болуына әсер етеді.

Құлпынай жинап алынған сайын егін қатарлары арам 
шөптерден тазартып қопсытылады. Күзде қазан айының соңы, 
қараша айының бастарында егін даласына шіріген көң, супер фосфат 
салып, егін іші 12-16 см тереңдікке қопсытылады.

Біздің Оңтүстік өлкемізде құлпынай негізінде мамыр,маусым 
айларынд пісіп жетіледі.Піскен жидекті жемістерді әркүні тисті 
жерге жұмсалуы қажет.Күн нұрын шашып тұрғанда, жауын-шашында 
терілген құлпынай қызып, тез езіліп, борсып сапасы бұзылады.

Өнім күн салқында таңертен теріледі. Дайын терілген құлпынай 
сол күні тиісті жерге жұмсалуы қажет. Күн нұрын шашып тұрғанда, 
жауын-шашында терілген құлпынай қызып, тез езіліп, борсып 
сапасы бұзылады.

Құлпынай – аса құнды диеталық тағам. Ол аскарбин қышқылының 
көзі ретінде бағаланады. Оның құрамында никотин қышқылы, 
рибофилавин, рутин, микроэлементтерден – темір, кальций, фосфор, 
магний бар. Құлпынай жемісін кемқандықта (анемия), буын 

қақсағанда, қан айналымы бұзылғанда тағам ретінде қабылданады. 
Сонымен бірге зәр айдау және терлеу мақсатында гипертония 
атеросклерозда, жүректің ишемиялық ауыруында пайдаланылады. 
Құлпынайдың жаңа терілген жемісі адамның еңбек қабілетін, 
шыдамдылығын көтеріп, жүрек жұмысын жақсартады [4, 78 б.].

Жеміс шөлді басып, тамаққа тәбетті ашады, ас қорыту 
жүйесінің, бүйрек пен тыныс органдарының қызметін жақсартады. 
Оны жүйке ауруларын емдеу, ұйқысыздықта, тоқ ішек зақымында, 
іш қатуы, бастыңсақинасы ұстағанда қабылдайды.

Құлпынайда С витамині өте көп көлемінде кездеседі. Бір 
үлкен апельсиндегі аскорбин қышқылы 5 дана құлпынайдағы 
аскорбин қышқылымен тең. Құлпынай денсаулықтың мықты 
болуына әсерін тигізуімен бірге жүрек – тамыр жүйесінің 
жұмысына да оң әсер етеді. 

Бақшаңызда осы қызыл жидекті жемісті егіп, оның сізді 
инфекция мен тұмаудан жазуға жәрдем беретініне көз жеткізіңіз. 
Себебі оның микробтарға қарсы тұратын қасиеті бар. Құлпынайдың 
бірнеше жидегі тамақтан кейін ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді 
және организм үшін қажет йодпен қамтамасыз етеді.

Жазғы тәтті құлпынай жидегі организмдегі қант мөлшерін 
түсіреді, ал жаңа езілген құлпынай шырыны өттегі тас жиналуға 
әсер етеді. Зәр айдаушы таблеткалардың орныны бірнеше құлпынай 
жидегін жеңіз, не жарты стакан құлпынай шырынын ішіңіз.

Жаз ортасы – бұл артықша салмақ тастайтын ең жақсы уақыт. 
Әрі мазалы дәмін татыңыз, әрі салмақ тастаңыз. Өзіңіз үшін 
құлпынай күндері мен құлпынай демалыстарын белгілеңіз. Күніне 
бұл сиқырлы жидекті 1-1,5 кг нан жеуге болады.

Құлпынайдың зәр айдайтын қасиеті организмнен артықша 
суды айдауға және зат алмасуды реттеуге жәрдем береді.

Құлпынайды косметикада пайдаланса да болады. Одан бет 
пен қолға маска істесе болады. Бұл маска майда қан тамырларын 
тарылтып, теріні ағартады. Егер сіздің теріңіз құрғақ болса, бетіңізге 
құлпынай ботқасын жасаңыз. Масканы жылы сумен не сүтпен 
10-15 минуттан соң жуып тастаңыз. Құлпынайды кез келген басқа 
маскалар құрамына қосуға болады. Ол маска ретінде ірімшік, бал, 
лимон және кәдімгі жақпамаймен жақсы үйлеседі. 

Құлпынай жемісінен әр түрлі шырын сусындар мен тоспа 
дайындау әдістері. 

Құлпынайды тондырып 6 айға дейін сақтауға болады. Жидекті 
тегіс ыдысқа бір қабат етіп теріп сәл ғана тоңдырыңыз. Содан 
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соң жемісті арнайы пакетке салып тоңазытқыштың мұздатқыш 
камерасына қойып, қажет кезде қабылдаңыз. 

Құлпынайдан өз шырынын өзіне пайдаланып консервілеуге, 
сусын (компот) дайындауға және тоспа (варенье ) қайнатуға болады. 
Төменде мен олардың дайындау әдісімен таныстырмақшымын.

Консервілеу үшін піскен жемісті жат нәрселерден баяу 
қысымды ағын суда жуады не дуршлакқа салып, мұздай суы бар 
ыдысқа бірнеше рет малтып алады. Суын ағызып тазалайды [5, 89 б.].

Құлпынай сусыны (компот). Сусын дайындау үшін құлпынай 
жемістерін эмальданған шараға салып 65 % концентрациялы қант 
шырынын құяды. 

Қант шырынын дайындау. 65 % қант шырынын дайындау үшін 
860 грамм қант және 460 грамм су алу керек. 1 кг құлпынай үшін 
600 грамм шырын қажет. Эмальданған кастрөлге қажет мөлшерде су 
құйып қант қосу керек. Қант пен суды қосып, қант толық ерігенше 
араластырып қайнату және бірнеше қабат дәкеден өткізу керек. 
Сүзілген шырынды 60 градусқа дейін қыздырып, жемістің үстіне 
құйып 3 сағатқа дейін тосу керек. Тосылған уақыт ішінде шырынның 
бір бөлігі жеміске сіңеді, ал бір бөлігі жемістен шырынға өтеді.

Мен өзымның кіші ғылыми ізденісімді қорытындылап, емдік 
қасиеты мол құлпынайды өсіріп, көбейтып тамаққа шикілей, әрі оны 
өңдеу арқылы түрлы сусын, шырын,тоспалар дайындаумен ббірге 
туралы баяндап, оны табыс көзіне айналдыруға болады демекпін. 

Біріншіден, оның көшетін кобейтіп әрбір данасын 2–3 тенгеден 
өткізген жағдайда, әрбір отбасы жылына 50–60 мың тенге кіріс табады.

Екіншіден, құлпынайдың піскен дайын жемісін мамыр айынан 
қазан айына дейын әр күні 1000 теңгеге өткізіп, отбасы жагдайын 
түзесе болады. Бұл үшын тек бар күш – жігеріңді жерге салып, 
ерінбей еңбек ету керек.

Үшіншіден, құлыпынай түрлі ауруларға ем. Құлпынайдың 
құрамында  никотин  қышқылы,  рибофлавин ,  рутин , 
микроэлеменнерден – темир, кальций, фосфор, магний бар. 
Құлпынай жемісі кемқандықта, буын ауруларында және қан 
айналымын жақсарту үшін қажет. Сонымен бірге зәр айдау, терлету 
мақсатында пайдаланылады. Құлпынайдың жаңа үзілген жемісі 
адамның еңбек қабіліетін арттырады, шөлды басып, тамаққа тәбетті 
ашады. Ол жүйке ауруларын емдеуде, іш қатқанда, бастың сақинасы 
ұстағанда пайдалы. Ең бастысы, оның микробтарға қарсы тұратын 
қасиеті болғандықтан, ол тұмаудан жазыып, организмды йодпен 
қамтамасыз етеді. Құлпынайды косметикада пайдаланса болады.
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СУСЫНЫ  
– ҚЫМЫЗДЫ ЗЕРТТЕУ 

ТАШМЕТОВА А. А. 
9 сынып оқушысы, Ұлықбек атындағы № 3 ЖББМ, Шымкент қ.

«Қазақстан-2050» Стратегиясында да отанымыздың тарихи 
маңыздылығын және отан тарихын паш ету арқылы әлемге 
Қазақстанды танытамыз деген көсемдік көзқарасын білдірген 
еді. Елбасы өз сөзінде: «Біз өзіміздің ұлттық мәдениетіміз бен 
дәстүрлерімізді осы әр алуандығымен және ұлылығымен қосып 
қорғауымыз керек, мәдени игілігімізді бөлшектеп болса да 
жинастыруымыз керек. Қазақстан тамыры терең жайылған ұлы 
тарихы бар ел екенін көрсете және дәлелдей отырып, дүниежүзілік 
аренада біз елімізді рухани қабат арқылы паш етеміз»» деп атап 
көрсетті. Ал «Мәдени мұра» бағдарламасы осы бір тарихи мақсатқа 
жетудегі алғашқы нақты қадам. 

Қазақ халқы үшін төрт түліктің осалы жоқ. Дегенмен ілгері 
заманда жылқы мен түйенің адам үшін атқаратын қызметі өте 
жоғары бағалатын. «Жылқы – малдың патшасы, түйе – малдың 
қасқасы» деген мақал сол кезде туған болатын. Мереке-қуанышта, 
қайғы-қасіретте, басқа түскен не ауыр күндерде де бұл түліктер 
адамның жан серігі, айырылмас досы болған.

Барлық түліктен де жылқы өсіру жеңіл. Жылқыны бағып-
қағуда артық шығын шықпайды, еті де сүті де өте арзанға түседі. 
Жылқы етінің арзандығы өз алдына, қазақ халқы үшін ол аса 
қадірлі тағам. Ғылыми орындардың арнаулы зерттеулері бойынша, 
жылқының қара етінің қоректік қасиеті орта есеппен сапалы сиыр 
етімен тең, бірақ жылқы етінде сиырдың етінен бөлек 24-25 % көп 
болады. Сондықтан ол қорытуға жеңіл, сіңімі тез. Жасы толған 
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семіз жылқы 10-12 қойдың етін береді. Қазіргі кезде жылқы етінен 
жасалған қазы-қарта, жал-жаяны білмейтін адам сирек, қай жерде 
де бұл тағамдар үлкен сұраныста болып отырғаны аян.

Жылқы малының сүті қымызды тұрмыста қолданылған мен, 
оның көптеген пайдасын, өзіне тән ерекшеліктерін біле бермейміз. 
Жобада осы мәселе жайлы айтылады.

Қымыз сапалы тамақ өнімі ғана емес, сондай ақ шипалы сусын 
деп те есептеледі. Халық арасында қымызды көңіл күй сергектігі 
және ұзақ жасау сусыны деп текке атамаған. Халық медицинасында 
ата-бабаларымыз емдік сусын ретінде қымызды асқазан, өкпе, 
ішек ауруларына пайдаланып келген. Қымызды қазақ халқымен 
қоса көрші қырғыз елі, татарлар, башқұрт халықтарында да емдік 
мақсатта қолданған. Қымыздың құрамына кіретін түрлі заттардың 
бәрі де адамның бойына жақсы сіңеді. Майы дәмді, белогы тез 
сіңімді. Аз шамада кездесетін сүт және көмір қышқылдары адамның 
тәбетін ашып, асқазанның жақсы жұмыс істеуіне жағдай туғызады. 
Бие сүтінде «С» витамині мол болады. Сондықтан да туберкулез 
ауруынан емдеуде айрықша жетістіктерге жетуге көмегі баршылық. 
Қымыздың осы қасиеттері белгілі болғаннан түрлі емдеу мекемелері 
оны дәрумен ретінде пайдалуға көшкен.

Ешқандай сусын қымызбен тең келе алмайды. Құрамында 
дәрумендер, майлар, белоктарға бай, ол талай ауруды емдеп 
қана қоймайды, олардың алдын да алады. Қымыз ас қорытуды 
жақсартады, қауіпті ісікті болдырмайды. Бие сүтінен ашытылады. 
Оның алғашқы ашытқысын «қымыздың қоры» деп атайды. Кей 
жерлерде мұны бие сүтіне сүр қазының қабырғасын, жылқының 
ашыған сүр жамбасының жұлынды сүйегін не малта салып немесе 
ашыған тары көженің суын қосып, бөлек ашытады. Сосын сабадағы 
қорды сарықпай, биенің жылы сүтін саумалдап, жаңғыртып 
отырады. Жаңа сүт құйған сайын 20-30 минуттан піседі, жаңа сүтпен 
қорды араластырып, ірімтігін жазады, ашуын басып отырады. 
Қымызды көп сапырғанда оған таза ауа (оттегі, азон, т.б.) көп сіңеді.

Қымыз – халқымыздың ғасырлар бойы үздіксіз пайдаланып 
келе жатқан ұлттық сусын туралы түсінік беру. Ол тек тағам ғана 
емес, сонымен қатар халықтың қасиетін, дәулетін, салтанатын, 
байлығын, мырзалығын, дастархан берекесін білдіретін ырыс белгісі 
екенін дәріптеу.

Соңғы жылдарда Қазақстан тұрғындары арасында қауіпті 
ісік ауруларының көбеуі, жастардың сусын ретінде қышқылдығы, 
зиянды қоспалары көп болған сусындардың ішкені себепті, 

олардың ішек ас қорыту ауруларының көбеуі қазіргі заманауы 
проблемалардың өзекті мәселесіне айналды. Егерде халықты жан-
жақты қышқылдығы, зиянды қоспалары көп болған сусындардың 
зияны туралы хабардар етілсе, онда олардың табиғи сусындарға 
болған қажеттіліктері артады, сонымен бірге алдында жоғарыда 
көрсетілген проблема өз шешімін табады.

Қазақ халқы үшін төрт түліктің осалы жоқ. Дегенмен ілгері 
заманда жылқы мен түйенің адам үшін атқаратын қызметі өте 
жоғары бағаланатын. Мереке-қуанышта, қайғы-қасіретте, басқа 
түскен не ауыр күндерде де бұл түліктер адамның жан серігі, 
айырылмас досы болған. Барлық түліктен де жылқы өсіру жеңіл. 
Жылқыны бағып-қағуда артық шығын шықпайды, еті де сүті де өте 
арзанға түседі. Жылқы етінің арзандығы өз алдына, қазақ халқы 
үшін ол аса қадірлі тағам. Ғылыми орындардың арнаулы зерттеулері 
бойынша, жылқының қара етінің қоректік қасиеті орта есеппен 
сапалы сиыр етімен тең, бірақ жылқы етінде сиырдың етінен бөлек 
24-25 % көп болады. Сондықтан ол қорытуға жеңіл, сіңімі тез. Жасы 
толған семіз жылқы 10-12 қойдың етін береді. Қазіргі кезде жылқы 
етінен жасалған қазы-қарта, жал-жаяны білмейтін адам сирек, қай 
жерде де бұл тағамдар үлкен сұраныста болып отырғаны аян.

Жылқы малының сүті қымызды тұрмыста қолданылған мен, 
оның көптеген пайдасын, өзіне тән ерекшеліктерін біле бермейміз. 
Жобада осы мәселе жайлы айтылады.

Ғылыми дереккөздерден пайдалана отырып, қымыздың 
химиялық құрамын анықтадым. Бие сүтінің жалпы белогындағы 
амин қышқылдарының мөлшері жөніндегі айырмашылықтар 
үшінші және он үшінші тәуліктегі және құлындағаннан кейін 
үшінші күні сауылған сүтте анық байқалады. Бұған көз жеткізу үшін 
ауыстыруға болмайтын амин қышқылдары қалай өзгеретіндігін 
бақылау керек. Үшінші тәулікте сауылған сүттің жалпы белогында: 
лизин – 9,3 %, ал 13 тәуліктегіде – 6,7 %, осыған сәйкес гистидин 
– 2,9%, глютамин қышқылы – 1,8, треонин – 12,0, триозин – 8,0 %, 
валин - 5 %, метионин – 4,3 %, аргинин – 6,2 % және 6,1 болады.

Бие сүтінде шамамен 1,3–2,0 % май бар, бұл сиыр сүтіндегіден 
2 еседен астам кем. Жүргізілген зерттеулерде, сиыр сүтіндегі май 
түйіршіктеріне қарағанда, бие сүтіндегі май түйіршіктері кішілеу 
келетіндігі анықталған. Сол себепті бие сүтінің майы организмге 
тез гидролизденеді және жақсы сіңеді. Бие сүтінің майының бір 
өте тамаша қасиеті бар П. Ю. Берлиннің деректерінде туберкулез 
бактериясының сары майда өсіп-көбейетіндігі, ал бие сүтінің 
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майы керісінше, оның өсуін тежейтіндігі айтылады. Бие сүтіндегі 
көмір сулар негізінен лактозаның дисахариді немесе сүт қанты 
түрінде кездеседі. Сүт қанты екі моносахаридтен – глюкоза мен 
голактозадан тұрады. Бие сүтінде 6,7 % лактоза бар. Сонымен қатар 
қанттан басқа, қалпына келмейтін көмірсулар бар.

Сүттің тағамдылық құндылығы онда белоктардың, майдың 
және көмір сулардың ғана емес, сондай-ақ адам үшін маңызы 
бар витаминдердің де болуына байланысты. Бие сүтінде адамның 
денсаулығына керекті барлық витаминдер бар. Әсіресе ол А және 
С витаминдеріне бай. Сонымен қатар В тобындағы витаминдер,  
Д, Е, F витаминдері болады. В тобына жататын барлық витаминдер 
организмнің қалыпты тіршілікетуі үшін қажет. Мәселен, адам 
тағамында В1 витамині жоқ болса, онда ол бери-бери ауруына 
шалдығады. Бұл ауруға шалдыққан адамның қозғалғыш және сергек 
сезім нервтері зақымданады, параличке айналады. В12 витамині 
жеткіліксіз болса, жілік майында қанқұрау бұзылып, қаназдық 
пайдаболады.

Қымыз ашытқанда кейбір витаминдердің мөлшері өзгереді: 
биотин, тиамин, В12 витаминінің мөлшері кемиді; рибофлавин, 
фоли қышқылы сол күйінде қалады; пантотен қышқылы артады.

Қымызда мынандай минералдық заттар бар: кальций тотығы 
– 48 %, магний тотығы – 3,4 %, фосфордың бес тотығы – 21,3 %, 
хлор – 7,5 %.

Қан құрауда маңызды роль атқаратын кобальт пен мыс сияқты 
элементтер сиыр сүтінен гөрі бие сүтінде едәуір көп: кобальтонда 
1,5 есе, ал мыс 3,2 есе артық. 

Қымызда кездесетін заттардың бәрі адам денсаулығына 
пайдалы. Кез-келген сүттегі ең бағалы зат – ақуыз болса, бие 
сүтінде ол 1,8-2 % болады. Қымызда шамамен 1,3-2,0 % май 
бар, бұл сиыр сүтіндегіден 2 есе кем. Қан құрауда маңызды роль 
атқаратын кобальт пен мыс сияқты элементтер сиыр сүтінен гөрі 
бие сүтінде едәуір көп: кобальт онда 1,5 есе, ал мыс 3,2 есе артық. 
Бір литр қымызда 1,60 мг мыс болады екен. Сондықтан да бүгінгі 
күні қымызды емдік әдісте, профилакторияда жиі пайдаланады. 

Сонымен қымыз қандай дертке дауа, емге шипа? 
Тұрақты түрде қымыз ішкен адамның иммунитеті артады. 

Бұл өнімде В, А, Е дәрумендері, әсіресе С дәрумені өте көп. Олар 
адамның иммундық жүйесі мен денсаулығын нығайтып, күшейтеді. 

– Буын аурулары мен сүйектің қақсауын, жүйкенің жұқаруын, 
бас айналуын, созылмалы сары ауру (гепатит), ұйқысыздық, 

ішектегі жара (гастрит) сияқты аурулардың алдын алады немесе 
жеңілдетеді.

– Дәрігерлер қымызды безгек ауруына және жөтелге қарсы 
ішуге ұсыныс жасайды. Қымызбен емделгенде қан құрамындағы 
гемоглобин эритроцит көбейеді. Тамырдың соғуы жиілеп,  
қан айналымы жылдамдайды. Қан тамыры жұмысы мен жүрек 
соғысы жақсарады.

– Қымыз арақ пен сыраның зардаптарынан тазартады.
– Жаңа босанған келіншектің сүтін молайтып, нәрлі етеді. 

Демек, емізулі балаға да пайдасы зор. 
– Қымыздың құрамында жыныс гормондарына жақсы 

әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді 
белсіздіктен қорғайды.

– Қымыздың майы атерокслероз ауруына шипалы. – Қымыздың 
құрамындағы май қышқылдары адам денесіндегі жасушаларды 
жақсартады.

– Қымыздағы кіші молекулалы пептидтер жасушалардағы 
нәруыз (белок) синтезін күшейтеді, ағзадан улы заттарды сыртқа 
айдап шығарады, ұрық безі гормондарының түзілуін дамытады

– Тамақтың алдында немесе тамақпен бірге аз мөлшерде  
(50–100 мл) ішілген қымыз ас қорыту сөлдерінің бөлінуін 
айтарлықтай күшейтеді.

– Ағзадағы зат алмасуын реттеп отыратын асқазанның, ішектің, 
бауырдағы өт бөлетін ферменттердің жұмысын жақсартады.

– Қымыз құрамында ағзаға жеңіл сіңетін ақуыздар, пептидтер, 
аминқышқылдар болғандықтан, сусынның бұл түрі сырқат адамның 
күш-қуатын тез қалпына келтіреді. 

– Қымыз ашығанда пайда болатын сүт қышқылы, спирт 
асқазан-ішек сөлін қоздырып, астың жақсы қорытылуына, ыдырау 
өнімдерінің сіңуіне жәрдемдеседі. 

– Бие сүтінде С дәруменінің мол болуынан, қымыз туберкулез 
ауруын емдеуде өте шипалы. Қымыз туберкулезбен ауыратындардың 
ағзасындағы дәрумендер алмасуының бұзылуын тоқтатады.

– Қымыз құрамында В, В2, В12 дәрумендері бар болғандықтан, 
ол жүйке ауруларына да өте шипалы. 

– Қымыз ішкенде адам тәбеті ашылады. Оған қымыз 
құрамындағы сүт қышқылы әсер етеді.

Сондай-ақ, қазіргі медицинада қымызды антибиотиктермен 
және басқа да дәрі-дәрмектермен байланыстыра отырып, өкпе 
туберкулезінен, бүйрек, сүйек ауруларына және де ішек-қарын, 
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жүрек, қантамырлары ауруларын емдегенде, сондай-ақ дәрумендер 
жетіспегенде қолданып жүр.

Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Естайұлы Шөкеев облыс 
орталығында салынып жатқан «Golden camel» қымыз бен шұбат 
өңдеу зауытының жұмысымен танысты. Бұл жоба Елбасының «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарының 60-шы қадамында сүт және сүт 
өнімдері өндірісін дамыту үшін стратегиялық инвесторлар тарту 
міндетін іске асыру аясында қолға алынған болатын.

Өңірдегі сүтті дайындау жөнінде ауыл шаруашылық 
кооперацияны дамытуға серпін беретін зауыттың жалпы құны 
7 млрд. 456,5 млн. теңгені құрайды. Зауыт толық қуаттылығына 
енгенде тәулігіне 100 тонна түйе және жылқы сүтін қайта өңдеп, 
өнімнің ұнтағын шығаратын болады. Жоба бойынша алғашқы 
кезеңде 170 адам жұмыспен қамтылмақ. Әкімдіктің қолдауымен 
аталған кәсіпорынға 5,5 га. жер телімі бөлініп, мемлекет есебінен 
инфрақұрылым бойынша барлық жағдай жасалған. Алдағы уақытта 
«Golden Cаmеl Group LTD» компаниясының басшылығы осында 
түйе және жылқы шаруашылығымен айналысуды да көздеп отыр. 
Қазақстанда теңдесі жоқ кәсіпорын ағымдағы жылдың желтоқсан 
айында толық іске қосылады деп жоспарлануда.

Қымызбен емдеу 3 аптадан кем емес уақытта жүргізілуі қажет. 
Нәтижесінде адам ағзасы сауығып, күшке толып, сергектеліп 
қалады. Алған пайдасы бір жылға жетеді.

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының ресми 
статистикасының мәліметіне сәйкес, 2019 жылы Қазақстанда 
диспансерлік есепте 35181 емделуші, олардан туберкулездің ашық 
түрімен 14 874 емделуші тұрған. 2018 жылда 8942 емделушіге 
«диагноз алғаш рет қойылған». Шымкент қаласы мен Түркістан 
облысында ең көп (3604) диспансерлік есепте емделушілер 
тіркелген, Алматы облысында (3311), Шығыс-Қазақстан облысында 
(2860), Қызылорда облысында (2495). 

Қазіргі медицинада қымызды антибиотиктермен және 
басқа да дәрі-дәрмектермен байланыстыра отырып, өкпе, сүйек 
және бүйрек туберкулезін, жүрек, қан тамырлары ауруларын 
емдегенде, сондай-ақ витаминдер жетіспегенде, зат алмасу 
бұзылғанда қолданады. Антибиотикалық дәрі-дәрмектер қымыздың 
құрамындағы:витаминдермен, қоректік заттармен, ашытқылармен 
қосылып организмге оңай сіңеді. Өзінің адам организміне жасайтын 
күрделі және әр жақты әсеріне қарай қымыз тіршілік көзі ретінде 
ықпал етеді және маңызды тамақ өнімі болып табылады.

Осы көрсеткіштердің көре отырып көрші мемлекет туберкулезді 
емдеу орталықтарының басшылары қымызды қалай болсада емдеу 
бағдарламасына қосу әрекеттері басталды. Қазақстанда қымызды 
экспорттау жолға қойылған.

Еліміздің Қарағанды және Семей қаларының кәсіпорындары 
жылқының құрғақ сүтін Мәскеуге экспорттайды. Басты экспортшы 
«Евразия инвест» ЖШС алғашқы тауарды ақпан айында жеткізуді 
жоспарлап отыр. Бастапқыда Ресей астанасына ай сайын жарты 
тонна құрғақ қымыз жеткізілсе, жыл аяғына таман бұл көрсеткішті 
1 тоннаға дейін жеткізуді көздейді.

Осы мәліметке сүйене отырып Шымкент қаласында да осындай 
қымызды экспорттау бағыты жолға қойылса, бір жылда 900 млн 
тенгеден асатын, бие сүтінен құрғақ ұнтақ жасау өндірісінің жобасы 
қала бюджетіне салмақты үлес қосатын еді.

Өз жұмысымды биология ғылымдарының докторы, профессор 
Зұлхарнай Сейітовтің: «Қазақ тағамдарын ұлттық брендке 
айналдыру үшін арнайы қаулы, не мықты заң керек. Сөйтіп, 
сақтамасақ барымыздан айырылып қалуымыз мүмкін», - деген 
керемет сөздерімен аяқтағым келеді. 
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сы СҮТ ӨНІМІНІҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ МАҢЫЗЫ

ТЕМИРЖАНОВА А. А.
а.-ш.ғ.к., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 

ТУСУПЖАНОВА А. З.
биология және химия пәнінің мұғалімі, 
№ 26 Мектеп-гимназиясы, Екібастұз қ. 

ЖАРҚЫНБЕК Ж.
6 сынып оқушысы, № 26 Мектеп-гимназиясы, Екібастұз қ.

Сүт – барлық жастағы адамдар үшін жұғымдылығы жоғары 
оңай сіңетін өнім. 100 грамм сүтте 3 грамға жуық ақуыз, 3,2 грамм 
эмульгацияланған оңай сіңетін май, көптеген мөлшерде оңай 
сіңірілген кальций мен фосфор қосындылары, сондай-ақ белгілі 
мөлшерде А1, В2, Д витаминдері бар және де жазғы уақытта сиыр 
сүтіндегі бұл витаминдер қыстағыдан едеуір көп болады. 100 грамм 
сүт организмге 60-қа жуық килокалория береді. Сүт ақуызының 
75-96 пайызы организмге сіңімді келеді [1].

Мал сүті – құнды тағамдық зат, одан әр түрлі сүт тағамдары, май, 
балмұздақ, т.б. жасалады. Адамның күнделікті тағамдық рационында 
сиыр сүті көп пайдаланылады. Сиыр сүтінің құрамында су (87,5 %), 
сүт қанты (4,7 %), май (3,9 %), ақуыздар (3,3 %), минералды заттар 
(0,7 %), витаминдер мен ферменттер бар. Мал сүтінің құрамындағы 
ақуыздар: альбумин – жас организмнің өсуі; глобулин – иммунитеттің 
қалыптасуы үшін қажет. Сүт лактозасы (дисахарид) – таза күйінде 
ақ түсті, кристал тәрізді ұнтақ. Оны айран, қымыз ашыту үшін 
және медицинада, бактериологияда қоректік орта дайындау 
үшін қолданады. Сүттің минералдық құрамы: макроэлементтер 
(кальций, фосфор, натрий, калий, күкірт, хлор, магний, т.б.) мен 
микроэлементтерден (цинк, мыс, темір, күміс, т.б.) тұрады. Сондай-
ақферменттер, гормондар, иммунды денелер, газдар да кездеседі. 

Кейінгі кездері кейбір адамдар тарапынан сүт ересек және жасы 
ұлғайған адамдар үшін зиянды деген сөздер айтылып жүр. Олар казеин 
деп аталатын сүт ақуызын ыдырататын ферменттердің адам жасы 
өсуіне орай азая бастайтынын алға тартады. Осы себепті ағзаға сүт 
сіңбейді, оған қоса ол денсаулыққа жайсыз болады дейді. Сонда сүттің 
расында да зиянды болғаны ма? Бұл жөнінде диетологтар не дейді?

Диетологтар сүтті адам ағзасын қоректендіретін азық деп 
санайды. Онда ағзаға аса қажетті Д витамині, кальций мол, көз 
жұмысына, ақыл-ес толысуына маңызды фосфор мен А витамині, 
жүрек-қан тамырлары, жүйке жүйелерінің жұмысына оңды 

ықпал ететін В витаминдер тобы, калий, натрий, магний, ағзаның 
гормондық, иммундық және репродуктивтік жүйелерінің жұмысын 
жақсартатын Д және Е витаминдері бар [2].

Бұдан бөлек, сүт ағзадағы түзілген, сырттан түскен артық заттардың 
залалсыздандырылуына, сыртқа шығарылуына да қызмет етеді.

Негізі көптеген аурулардан емделу кезінде сүт және сүт-өсімдік 
диетасы ұсынылады. (Жүрек, қан ауруы, қалқанша без ауруы, ағзада 
кальций жетіспеушілігі кезінде, асқазан-ішек ауруларында, өкпе, қолқа 
дерттерінде, аллергияда сүт өнімдерін емге пайдалану ұсынылмайды). 
Ал онкологиялық аурулар кезінде еттен біржола бас тартып, сүт-өсімдік 
тектес диета ұстанған дұрыс. Өйткені етте ісіктің пайда болып, өсуіне 
әсер ететін канцерогендік заттар бар. Ал сүт пен өсімдіктерде олар жоқ.

Сүтті өндіру немесе синтездеу – бұл негізінен сиыр желінінде 
болатын өте күрделі биохимиялық процесс [3].

Желін – бұл сүтті синтездеуге қажетті заттар бөлетін құрамында 
дамыған қан айналым жүйесі бар үлкен «темірлі ағза».

Сауу барысында сүттің табиғи сапасын сақтау үшін желінді 
тазалауға, жууға және дезинфекциялауға ерекше көңіл бөлінеді.

Зиянды микроағзалардың көбеюіне жол бермеу үшін сүт 
сауылғаннан кейін бірден сүзілуі және салқындатылуы керек. 
Сондықтан фермерлер сауғаннан кейін сүтті бірден сүт қабылдайтын 
орынға жеткізеді, онда оны жүк танкерлері сүт өндіретін өндіріс 
зауытына алып кеткенге шейін салқындатады және сақтайды.

Сауғаннан кейін екі сағаттан кешіктірмей сүт +2, 9–3 °С 
температурасына дейін салқындатылуы керек. Бұл шикі және жаңа 
сауылған сүттің ашуына жол бермеу үшін қажет. Бұл үшін танк-
салқындатқыштар – сүтті салқындатуға арналған температураны және 
араластыруды автоматты түрде реттейтін заманауи жүйе пайдаланылады, 
сүт қабылдайтын пункттер осындай жүйелермен жабдықталған [4].

Салқындату кезінде сүтке мұз қатпау керек, сондықтан танк-
салқындатқышта орнатылған араластырғыш минутына кем дегенде 30 
айналым жасайды. Жүк танкері салқындатқыштарда салқындатылған 
сүтті жинап, сүт өнімдерін өндіретін зауытқа тасымалдайды. Жүк 
танкері – бұл сұйық өнімдерді тасымалдауға арналған арнайы көлік 
құралы. Әр танкердің 3–4 контейнері бар, ондағы оқшауланған 
қабырғалардың арқасында әр салқындатқыштағы сүтті жеке-жеке 
тасымалдауға болады. Контейнерлер жеткізу кезінде сүттің сапасын 
сақтауға арналған сыртқы температураға тұрақты хромдалған 
материалдан жасалған. Сүтті өндеу жұмысы зауыттарда шикізатты 
өндіріске қабылдау кезінен басталады. Жүк танкерлері жаңа сауылған 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D2%B1%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%83%D1%8B%D0%B7
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BC%D1%96%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
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сүтті зауыттағы қабылдау зертханаларына жеткізеді. Сүттің бірінші 
тексерілуі танкер қоймаларының үстінде жасалады. Физикалық және 
химиялық нәтижелері бойынша зауыт әкелген сүтті қабылдау немесе 
қабылдамау туралы шешім қабылдайды. Екінші тексерілуі сүт танкер 
қоймасынан құйылғаннан кейін жасалады. Барлық талаптарға сай 
келетін сүт қабылданады, сүзіледі, салқындатылады және сақталу 
үшін шикі сүтке арналған танкілерге құйылады. Өндіріс барысында 
сүт қажеттіліктеріне қарай бірнеше процедуралардан өткізіледі [5]. 
Көптеген технологиялық процестер сүт өнімдерін өндірумен, жоғары 
тағамдық құндылығын сақтаумен байланысты:

Гомогенизация – өнімнің жалпы салмағына бір қалыпты 
таратылу мақсатында сүттегі майды езу, бұл сүттің ашып кетуіне 
жол бермейді.

Пастерлеу – барлық патогенді микроағзаларды жоятын + 92 °С 
температурада сүтті өңдеу.

Зарарсыздандыру – сүтті термоөңдеу, бұл барлық зиянды микро 
ағзаларды және олардың әсерін жояды.

Сүтқышқылды бактериялардың көмегімен ферментациялау – 
әртүрлі өнімдерді, мысалы йогурттарды өндіру үшін қолданылады.

Физикалық и химиялық талдауға, мысалы сүттегі май, 
көмірсулар, қышқылдық және т.құрамы секілді физикалық және 
химиялық параметрлерін бақылау кіреді.

Микробиологиялық талдауға өнімнің ағза үшін қауіпсіздігін 
зерттеу кіреді.

Түйсіктелетін талдауға жемістерді, иісті, түсті және қоюлығын 
бағалау кіреді. Алынған көрсеткіштер әр өндірілген өнімнің жеке 
стандарттарымен салыстырылады.

Дайын өнім сапа стандартының барлық көрсеткіштеріне және 
ҚР санитарлық ережелері мен нормаларына сәйкес зерттеледі, ал 
өнімнің әр партия легі өндірілген сәтінен бастап арнайы жерлерде 
сақталады, бұл жарамдылық мерзімі аяқталғанша оның жағдайын 
бақылауға мүмкіндік береді.

Дайын сүт өнімдері зауыт-өндірушіден + 2°С-тан төмен түспейтін 
және + 4°С-тан жоғары көтерілмейтін өзгеріссіз температураны 
тұрақты ұстап тұратын компанияның заманауи қоймаларына  
+4 ±2°С шамасындағы температурада тұратын бірегей құрылғымен 
жабдықталған арнайы көлік-рефрижераторларымен жеткізіледі.

Содан кейін өнімдер сауда орнына жеткізілу үшін жүк көліктеріне 
бөлінеді. Барлық жүк көліктері +2 +4°С тұрақты температура режімін 
ұстап тұратын салқындатудың арнайы жүйесімен жабдықталған.

Жүк көліктері дүкендерге сүтті және сүт өнімдерін жеткізген 
соң, өнім өз тұтынушысын «күтеді», ол ортақ мұздатқышта +4 ±2°С 
температурасында сақталады. [6].

Сүт және қышқыл сүт өнімдері Қазақстанда жасына, 
тұрғылықты орнына және материалдық әл-ауқаттылығына 
қарамастан халықтың барлық санатына танымал. Қышқыл сүт 
өнімдерін жиі тұтыну денсаулықты нығайтып, өмірді ұзартады. 
Қышқыл сүт өнімдері дәл сүт сияқты жүрек-қан тамырларының, 
сүйек және жүйке жүйесінің жұмысына қажетті ағзаның толыққанды 
ақуыз бен кальцийге деген сұранысын қамтамасыз етеді. Қышқыл 
сүт өнімдерінің басты артықшылығы олардың құрамындағы 
бифидобактериялардың ағзаны улайтын ауру тудыратын және әлсіз 
микроағзаларды өлтіретіндігінде.

Адам үшін қажетті сүттің қасиеттерін барынша пайдалану 
үшін сүт өнімдерін өңдеуде жоғары сапаны қамтамасыз ету қажет. 
Бұл ретте сүттің өзі және одан алынатын барлық өнімдер ауру 
жұқтыратын микроорганизмдер ықпалына шалдыққыш екенін 
есте сақтап және үнемі ескеріп отыру керек. Мәселенің мәнісі сүт 
және қышқыл сүт өнімдерін өндіру барысында санитарлық немесе 
технологиялық нормалар бұзылса, онда пайданың орнына орны 
толмас залал келтіру мүмкін екендігінде.

Сүт және қышқыл сүт өнімдеріне мыналар жатады: сүт,қымыз, 
шұбат, құрт, айран және қаймақ.

Сүт – бұл сүтқоректілердің сүт бездерінен алынатын өнім. Адам 
тағамында қой, сиыр, ешкі сүттері пайдаланылады. Сүттің сапасы 
мен дәмі көбінесе оның майлылығымен анықталады: майы көп 
болған сайын, оның дәмі де жақсы болып, құнарлылығы да артады.

Қымыз – бұл бие сүтінен немесе басқа да ауыл шаруашылығы 
малдарының майы алынған сүттерінен жасалатын қышқыл сүтті 
диеталық сусын. Егер қымызды сиыр сүтінен жасаса, онда қаймағы 
алынбаған және қаймағы алынған сүт қоспасын, сүт іріткісін және 
қантты (2,5 %) зарарсыздандырады, суытады, сосын қышқыл сүт 
пен спирттен тұратын аралас ашытуды қамтамасыз ететін арнайы 
ашытқыда ашытады, бұл антибиотикалық (туберкулезге қарсы) 
заттың қалыптасуына себеп болады.

Шұбатты түйе сүтінен жасайды. Ол қымызға қарағанда қоюрақ 
және майлылырақ болады, жақсы сақталады, өзінің емдік қасиетін 
ұзақ уақыт бойы жоғалтпайды.

Құрт – бұл қарапайым тұздалып, кептірілген ірімшік. Сүтті ашыту 
керек, сосын ұзақ уақыт араластырып, сұйықтықтың айтарлықтай 
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бөлігі қайнап суалғанша қайнату керек. Сүзіп, тұздап, алақанмен 
пішінін келтіріп, таза ауада кептіру қажет. Бұл – ең қарапайым тәсіл.

Айран – бұл Қазақстанда кеңінен тараған қышқыл сүтті сусын. 
Айранды дайындау үшін бір литр сүтке жарты стақаннан 3/4-іне 
дейін ашытқы құю керек. Ашытқы ретінде қатық, айран немесе 
қаймақты пайдалануға болады. Сүтті әбден қайнатып, бөлме 
температурасына дейін салқындату қажет, дайындалған ашытқыны 
қосып араластыру, сосын шыны ыдысқа немесе керамикалық ыдысқа 
құю керек, содан кейін әбден ұюы үшін бес-алты сағатқа қою қажет.

Қаймақ зарарсыздандырылған кілегейден алынады, қышқыл 
сүт бактерияларының таза дақылдарынан ашытылып, дайын болуы 
үшін біраз уақытқа қойылады. Кілегей 18-20° С температурада 
3 сағат бойы ашытылады, мұндайда қаймақтың қышқылдығы 
көтеріледі. Алынған қаймақ бір тәулікке 2-6° С температураға 
қойылады. Ақуыздың бөрту процесі мен май түйіршіктерінің қатуы 
нәтижесінде қаймақ таза консистенцияға ие болады, хош иісті заттар 
мен қышқылдықты бойына жинайды [5].

– Жалпы, сүт өмірге келген нәрестенің өсіп-жетіліп, дамуына 
аса қажет, яғни онда осыған керектінің бәрі бар. Ешкі сүтімен 
асқазан жарасы, туберкулез ауруларын емдеген. Сүт құрамындағы 
кальций еттен 10 есе, наннан 5 есе, алмадан 15 есе, сәбізден 3 есе көп.

– Сүтті міндетті түрде пісіріп ішу қажет, себебі төрт түлік мал 
арқылы берілетін ауруды адамдар жұқтырып алуы мүмкін;

– Сүттің табиғи ерекшеліктерін және азықтық құндылығын 
сақтау үшін пастеризация өңдеуінен өтуі және дұрыс түрде ыдысқа 
құйылуы керек. 

– Сүт түрлерін: қымыз, айран, шұбат т.б. пайдалануды 
дағдыландыру;

– Қышқыл сүт өнімдерінің басты артықшылығы олардың 
құрамындағы бифидобактериялардың ағзаны улайтын ауру 
тудыратын және әлсіз микроағзаларды өлтіретіндігінде.

– Сүт ішуді әдетке айналдыру керек.
– Сүт және қышқыл сүт өнімдерін өндіру барысында 

санитарлық және технологиялық нормаларды сақтау.
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СОЛАҚАЙ АДАМНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

ТОКСАНБАЕВА Ж. А.
химия және биология мұғалімі, Северный ЖОББМ, 

Павлодар облысы, Ертіс ауданы
ҚАДЫРБАЕВА А. М. 

7 сынып оқушысы, Северный ЖОББМ,
Павлодар облысы, Ертіс ауданы

Солақай баланың іс-әрекетті орындау барысында табыстарға 
жетуі: оң қолды балалармен салыстырғанда жақсы нәтиже көрсетеді.

Адам жан дүниесінің қилы – қилы қыр сыры мен тіршілік әрекеті 
зерттейтін биология ғылымы – бірден – бір жетекші ғылым биология 
болғандықтан, оның қарастырар мәселелері қашан да маңызды.

Солақайлық - баланың оқу мен тәрбие үрдісінде ерекше 
ескеретін маңызды және бас ерекшелігінің бірі. Ол ауруда, 
кемістікте емес. Солақайлық мидың жарты шарларының негізгі 
қызметінің арасындағы бөлісу ерекшелігіне байланысты болып 
келеді. Солақайлардың ми қызметінің өзіндік ерекшелігі бар.

Солақай – баланың оқу мен тәрбие үрдісінде ерекше ескеретін 
маңызды жеке бас ерекшелігінің бірі. Ол ауруда, кемістікте 
емес. Солақайлық мидың жарты шарларының негізгі қызметінің 
арасындағы бөлісу ерекшелігіне байланысты болып келеді. 
Солақайлардың ми қызметінің өзіндік ерекшелігі бар. 

Солақай бала деп «сол қол» кестесі бойынша қосулары көп 
баланы айтамыз. Егер мұндай балалар жазуға үйрену кезінде 
қаламды сол қолына алып ыңғайланса, онда «оң қолмен жаз» деп 
талап етудің қажеті жоқ. Кейде бала « оң қол» кестесі бойынша 
қосуларды көп алса да, бірақ суретті оң қолға қарағанда сол қолмен 
жақсы салса, онда оң қолымен жазуға итермелеу, талап ету керек 
емес (егер бала өзі сол қолмен жазуға талпынған жағдайда).



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

169168

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«О
ҚУ

Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
Баланың бір қолының басымдылықпен анықтау мектептегі 

оқу жүгбесіне енген кезде қиындықтардың алдын алу мен баланың 
табиғи мүмкіндіктерін толық пайдалану зор маңызға ие болады.

Атақты американ оқымыстылары С. Спингер мен Г. Дейч 
өздерінің «Сол ми, оң ми» атты еңбектерінің бір тарауын «Сол 
қолдың құпиясы» деп атаған.

«... біз әлі солақайлар оң қолдарында несімен ерекшеленеді 
және солақайлық патологияға жатпайма?» деген сұраққа жауап 
таба алмадық дейді. Енді осы сұрақтар түрлі көзқарастар мен 
зерттеулерде қалай талданғанына назар аудармайық.

Негізінде солақай деген сөз көптеген тілдерден аударғанда 
«икемсіз, қолайсыз, қабілетсіз» деген мағынаны білдіреді.

Ағылшын тіліндегі «Lefthanded» деген сөзінің синонимі тек 
епсіз, икемсіз ғана емес – тұйық және арамза деген мағыналарды 
білдірсе, ал франсузша «Gauche» – «сол жақ» ебедейсіз, шыншыл 
емес деген мағына берген, немісше «Link» – «сол жақ» «икемсіз» 
деген мағынаны, нигерияда сол қолды «ово оси», яғни «икемге 
келмейтін» деп атаған.

Американдық психологтар С. Спингер мен Г. Дейчтің айтуы 
бойынша, бұл мағыналарға аса зер салмау керек. Тарихта аты әлемге 
әйегілі көптеген адамдардың солақай болғаны бізге мәлім. Мысалы, 
А. Македонский, Наполеон, Леонардо да Винчи, Павлов, қазақтың 
дарынды ұлы композиторы Н. Тілендиев т.б. сол сияқты солақайлар 
да өз өмірінде көптеген жетістіктерге жеткендерін дәлелдеп отыр 
[1, 17-31 б].

Хомская Е. Д. мидың сол жақ жарты шарының қызметі адамның 
ауызша, жазба сөйлеу тілін түсініп, грамматикалық жағынан 
дұрыс жауап беруіне жағдай жасайды және де адам формальды 
логикамен бұрын меңгерілген ережелер негізінде сандармен 
математикалық формулаларды жеңіл пайдалана алады. Бірақ 
мидің сол жақ жарты шарының белсенділігі дыбыс интонациясы 
мен дауыстың модуляциясын жапыратуға мүмкіндік бермейді. 
Сол жақ жарты шардың арқасында әлемнің бір тұтас бейнесі 
қалыптасатын болса, оң жарты шардыбөлек бөлшектерінен әлемнің 
үлгісін жинақтайды. Сонымен бірге мидың оң жарты шарлары 
санадан тыс психикалықпен байлынысты. Солақайлық мәселесі 
педагогиканың күрделі мәселелерінің бірі – көп уақыт бойы оң 
жақ қолына қарғанда сол жақ қолымен белсендірек әрекет ететін 
балаларды, жалпыға бірдей бір түрге келтіру мақсатында қайта 
үйрету тиіс деп есептелініп келеді. Алайда мұндай әрекеттің 

еш жақсылыққа әкелмейтіні, керісінше көпшілік балаларда 
невротикалық реакциялардың пайда болуына жағдай туғызатынын 
байқауға болады. Солақайлық дербес көзқарасты талап ететін 
балалардың тобы, өйткені дәл осы балалар астеноневротикалық 
реакцияға сезімталдыққа бейім келеді [2, 23 -33 б].

Ресейлік ғалымдардың зерттеулері бойынша шынымен 
адамзаттың көп бөлігі оң қолды, тек 5-12 пайызы ғана солақай 
екені анықталды. Бірақ солақаймен оңқолдыларды біржақты топтар 
деуге болмайды. 

Жоғары дәрежелі солақайлар және жоғарғы дәрежелі 
оңқолдылар болады, сонымен қатар қолының әрекет етуі бірдей 
белсенді болып келу ерекшелігң де анықталған, оны ғылымда 
амбидекстер деп атайды. Шетел ғалымдарының ойынша солақайлар 
пайызы көбеюде.

Көтеген шетелдегі зерттеулердің нәтижесіне көз жүгіртсек, 
солақай балаларын оң қолға үйретпейді, керісінше оларға арнап 
оқулықтар, құрал – жабдықтар, сонымен қатар мамандық алуына 
жағдай жасалған, яғни солақайлармен тиімді қарым-қатынас жасау 
арқылы олардың жан-жақты дамуына мүмкіндік жасалған. Көптеген 
шетел қалаларында солақайларға арналған түрлі тұрмыстық заттар, 
дене тәрбиесіне арналған құралдар, іс машиналары, клавиштері сол 
қолға арналған компьютерлер және де қажетті заттар сатылатын 
арнайы дүкендер бар. Өкінішке орай біздің елімізде солақайларға 
қатысты мұндай жағдай жасау ескерілмеген.

Солақай баланың келешегіне кедергі келтірмей, қателік 
жібермес, оның еш кедергісіз әлеуметтік ортаға бейімделуі үшін 
ата-ана, мұғалім, тәрбиеші тарапынан баланың шынымен солақай 
екенін анықтап алуы басты мәселе. Осыған орай бала туғаннан 
бастап, оның қай қолы жетекші болатынын білуге болады. Яғни 
алғаш туған кезде қай жұдырған тығыз жұмса, бесікте жатып 
сол жағына басын бұра берсе, сылдырмақты сол қолымен ұстаса, 
ұсынған затқа сол қолын берсе т.б. белгілер бар.

Физиологиялық ерешеліктеріне байланысты солақайлардың 
сөйлеу орталығы: сол жақ жарты шарда, кейде оң жақ жарты 
шарда немесе екі жақ жарты шарда болатыны анықталған. 
Осындай ерешеліктерге байланысты оң және сол жарты шарының 
зақымдануынан пайда болатын әртүрлі ауру түрлері кездеседі. 
Мектеп табалдырғына келгенде солақай балада қиыншылықтар 
қатары орын алады. Мұндағы қиыншылық себебі, барлығы оң қолға 
икемделіп жасалынғандықтан туындайды.
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Физиологиялық ерешеліктеріне байланысты солақайлардың 

сөйлеу орталығы: сол жақ жарты шарда, кейде оң жақ жарты 
шарда немесе екі жақ жарты шарда болатыны анықталған. 
Осындай ерекшеліктерге байланысты оң және сол жарты шарының 
зақымдануынан пайда болатын әр-түрлі ауру түрлері ескерілді.

Мектеп табалдырығына келген солақай балада болатын 
қиыншылықтарды да ескере кеттік. Мұндағы қиыншылық себебі, 
барлығы оң қолға икемделіп жасалғандықтан.

Мен мектептегі оқушылар арасында сауалнама өткізіп, 104 
оқушының арасында 9 оқушы бар екенін анықтадым. Бұл 9 % құрайды. 

Сурет 1

Осы 9 оқушының ішінде 3 оқушыны зерттедім. 
1 оқушы – Аманжолов Алихан 6 сынып оқушысы. Оның 

солақайлығы тұқым құалау арқылы атасы Кадырбаев Аманжолдан 
берілген. Алиханның әкесі оңқай. Анасы да оңқай. Төрт баланың 
ішінде тек қана Алихан солақай. Осыдан: солақайлық рецессивті белгі.

Алиханның оқуы орташа, бірақ ол қол өнер жағынан: суреттер 
салады, оригами құрастырады. (қосымша).

2 оқушы – Аулабаева Дана 5 сынып оқушысы. Дана озат оқушы. 
1 сыныптан өте жақсы оқиды. Мақтау қағаздары бар. Дана түрлі 
халықаралық олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. 
Одан басқа Дананы қызықтыратын: қуыршақтарға киім тігу, сурет 
салу, кітаптар оқу. Дананың оқуға қабілеті жоғары. Солақайлық 
тұқым қуалау арқылы берілген. Данада анасы да, әкесі де солақай. 
Үш баланың ішінде Дана және інісі солақай, бірақ үлкен әпкесі оңқай.

3 оқушы – Абенов Арсен 5 сынып оқушысы. Арсеннің оқуы 
жақсы. Бастауыш сыныптарда мақтау қағаздарымен марапатталынған. 
Арсеннің математика пәніне қабілеті бар. Облыста сайысқа қатысып 
жүлделі орын алған. Арсен музыкаға қабілетті. Бұл жақсы ән айтады, 
түрлі конкурстарға қатысады, сол конкурстардан да орындар алған. 
Арсеннің солақайлығы анасы жағынан берілген. Арсеннің анасы 
қайта үйретілген солақай. Және анасы жағынан туыстары солақай. 
Әкесі оңқай. Арсеннің інісі мен сіңлісі оңқай.

Менің ойымша, солақай балалармен жеке түрде жұмыс істесе:
1 Олар жоғарғы сыныпқа барғанда оқу үлгерімі оңқай 

балалармен тең түрде болады.
2 Оқу іс-әрекеті кезінде байқалған қиыншылықтармен жұмыс 

істесе, нәтижесінде үлкен табыстарға жетеді.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Спингер С. Левый мозг, правый мозг. Ассиметрия мозга. – М., 

1998. – С. 17-31; С. 75-81 б.
2 Хомская Е. Д. Нейропсихология индивидуальных различий. 

– М : Российское педагогическое агентство, 1997. – С. 23-33. 

ЗЕҢ САҢЫРАУҚҰЛАҒЫНЫҢ ПАЙДАСЫ МЕН ЗИЯНЫ

ХУДАС Р.
жаратылыстану және география пәнінің мұғалімі, 

№ 1 Қазақ орта мектебі, Ақсу қ. 
ТАБИКЕНОВА А. Р.

5 сынып оқушысы, № 1 Қазақ орта мектебі, Ақсу қ.

Зең барлық жерде кездесіп, біздің ғаламшар мен біздің 
өміріміздің ажырамас бөлігі болып табылады. Біз тіпті оны көрмесек 
және сезбесек те, ол әрдайым біздің қасымызда болып табылады. 
Зеңнің қарқынды өсуі мен көбеюі мүмкіндігінше сирек кездесу үшін, 
зиян келтіретін саңырауқұлақтардың әрекеттері туралы өсімдіктерді 
жақсы көрушілердің білуі маңызды болып табылады [1,1-2 б.].

Біз үнемі мынадай құбылысқа тап боламыз. Ботқаны немесе 
нанды полиэтилендік пакетте тауыспай жартылай асханада 
қалдырып кетсек, бірнеше күннен кейін тамақ қалдықтарының 
«үлпілдек» жабынды пайда болғанын көреміз. Осындай жағдайда 
азық-түлік көгеріп кетті дейміз.
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Маған бұл тақырып өте қызықты болды, себебі әрқайсымыз 

таңғажайып табиғат құбылыстарын байқаймыз, бірақ бәріміз 
неліктен зең саңырауқұлағы пайда болатынын, немесе адам өміріне 
қалай әсер ететінін біле бермейміз.

Зең саңырауқұлағы Жер шарында 200 миллион жыл 
бұрын пайда болған. Оны «жын-перінің наны» деп атайды. Зең 
саңырауқұлағының бір түрі өмірді құтқаруы мүмкін, кейбірі адам 
өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Кейбір түрі сыра мен шарапқа 
ерекше дәм берсе, енді бірі тамақты улауы мүмкін. Кейбір түрлері 
ағаштардың діңдерінде пайда болса, басқа бір түрі жуынатын 
бөлмеде немесе кітаптарда пайда болуы мүмкін. Зең саңырауқұлағы 
бізді жан-жақтан қоршап жатыр [2, 3-5 б.].

Зең саңырауқұлағы – тамақтарды бұза отырып, дақ түзетін 
микроскопиялық саңырауқұлақ. Зеңдер – жануарлар мен өсімдіктен 
жасалған тағам өнімдерінде өмір сүретін өте ұсақ саңырауқұлақтар. 
Оны саңырауқұлақтар класына жатқызады, оның 100 000 астам түрі 
бар. Зең саңырауқұлақтар жіп тәрізді жасушалар гифін түзе отырып 
споралар көмегімен өте жылдам көбейеді. Гифтер өзара байлана 
отырып мамық домалақ жіп тәрізді – мицелий түзеді. Оны біз зең 
саңырауқұлағы деп атаймыз.

Зеңнің пайда болуы туралы зерттей отырып, мен оны үй 
жағдайында өзім өсіргім келді.

Зең саңырауқұлағын зерттеу үшін келесі азық-түлікті таңдап 
алдым: нан мен қызанақты таңдап алдым.

Бұл азық-түліктер бекерден таңдап алынған жоқ:
- біріншіден, зең саңырауқұлағын өсіру факторын бағалау үшін 

олардың әрқайсысы әртүрлі ылғалдылыққа ие.
- екіншіден, қарапайым тұрмыстық жағдайда жиі зең пайда 

болатын азық-түліктер таңдап алынды.
- үшіншіден, осы азық-түліктің қайсысы бұрын бұзылатынын 

бақылағым келді.
Осындай жағдайда зеңнің дамуын бағалау үшін, бөлме 

температурасы +25 0С қолдандым.
Қандай жағдай зеңнің дамуы, өсуі үшін қолайлы екенін білгім 

келді.
Тәжірибе № 1.
Әр түрлі тағамдарда зең дамуы үшін қандай жағдай қажет 

екенін анықтадым. 
Менің бақылауларымның нәтижесі 1-кестеде көрсетілген.

Кесте 1 – Әр түрлі тағамдарда зеңнің дамуы
Күндер Қызанақ Нан 
1 күн Азық-түлік өзгерген жоқ Азық-түлік өзгерген жоқ

2 күн Азық-түлік өзгерген жоқ Азық-түлік құрғап қата бастады
3 күн Зең пайда болды Азық-түлік қатып қалды
4 күн Зең өсе бастады Қатып қалды
5 күн Зең көбейіп өсе бастады Аздап зең пайда бола бастады

10 күн Зең дамыды, азық-түлік шіріді Зең дамып, көбейе бастады

Тәжірибені бақылай отырып, мен осындай қорытындыға 
келдім.

1 Зеңнің пайда болуына қолайлы ортада барлық азық-түлікте 
тең өсіп шықты;

2 Таза ауадағы азық-түлікпен салыстырғанда, пленкамен 
жабылған азық-түлікте бәрінен бұрын зең пайда болды.

3 Әр түрлі азық-түлікте зең әр кезде пайда болды. Бәрінен 
бұрын зең қызанақта пайда болды, себебі ол нанға қарағанда 
ылғалы көп.

4 Зең азық-түліктің шіруіне әкелді.

Сурет 1 – Үй жағдайында зең саңырауқұлағын өсіру

№1 тәжірибеге талдау
1) жылы жерде зең саңырауқұлағы ең алдымен қызанақта  

пайда болды, себебі қызанақтың ылғалы көп. Ал нан 5 күннен кейін 
кейіп қалды;

2) 10 күннен кейін зең сағырауқұлағы тағамдарда тез өсіп 
жетілді, қызанақ шіріп, бұзылып кетті.
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Тәжірибе № 2 «Фитонцидтер зеңге қарсы».
Мен әдебиеттерден мынадай мәліметті анықтадым, өсімдіктер мен 

биологиялық белсенді заттардан пайда болатын фитоцит – бактериялар 
мен ұсақ саңырауқұлақтардың дамуы мен өсуіне кедергі келтіреді  
екен. Фитонцит әр түрлі өсімдіктерде болады, мысалы – сарымсақ, 
пияз, бөлме өсімдіктері мен алоэ тағы басқа өсімдіктерде болады.

  
Сурет 2 – № 2 тәжірибе. «Фитонцит зеңге қарсы»

Тәжірибенің 10-күні зең саңырауқұлағының қалай дамығанын 
бақылау кезінде, расымен де фитонцид бөлетін өсімдіктер қасында 
қойған нанда зең саңырауқұлағы баяу дамитынын анықтадым. Керісінше 
жалғыз, жеке ыдыстағы нанда ең бірінші зең пайда болғанын байқадым. 

Сурет 3

Мен өзімнің екінші тәжірибемде нанмен бірге фитонцид бөлетін 
өсімдіктерді бірге қойдым: герань жапырағы, алоэ, пияз және 
салыстыру үшін нанның өзін жеке қойдым. № 2 тәжірибе бақылау 
нәтижемінде мен мынадай қорытындыға келдім. Фитонцит бөлетін 
өсімдіктердің қасындағы нанда зең баяу пайда болғанын байқадым.

Тәжірибе № 3. Зең саңырауқұлағын қалай жою керек?
Осы жұмысты зерттей келе мен зеңді сутегі қышқылымен 

немесе уксус ерітіндісімен жоюға болатынын білдім. Оны дәлелдеу 
үшін мен сутегі қышқылы және уксусты сумен араластыра отырып, 
оны матаға сіңдіріп алып, қызанақтағы зеңді сүрттім. Тиімді әдіс 
уксус қышқылы екені анықталды. Зең бірден жоқ болып кетті. 

Зеңнің пайба болуына әсер ететін тағы бір жағдай үйдегің лас 
болуы, себебі зең споралары шаңмен бірге өмір сүреді, өзіне қажетті 
жағдай туғанда бірден көбейеді. Ағаштан жасалған бұйымдар, 
кітаптар, табиғи маталар ылғалды жерде болмауы керек. Сондықтан 
кітапханадағы кітаптарды зең басып кетпеуі үшін жақсы желдету 
керек. Конденсат, краннан судың ағуы, қабырғалардың үнемі 
дымқыл болуы зеңнің сіздің үйіңізде орналасуына жақсы жағдай 
болып табылады [3].

Зең саңырауқұлағымен күресу шаралары: 
– суық, 0-ден төмен немесе өте ыстық температурады зең 

саңырауқұлағы өледі. Матада пайда болған зеңді кетіру үшін оны 
2 сағат бойы 100 °С температураға дейін қайнату керек.

– тағы бір зеңді жоюдың әдісі – күннің сәулесі, затты күн көп 
түсетін жерге қойып кептіру керек.

– жертөледегі қабырғаларды кеңсе желімдерінің сұйықтығымен 
немесе мыс тотияйынымен өңдеу керек.

– жертөле немесе дымқыл жердегі қабырғаларды әктаспен 
өңдеу өте пайдалы.

– Жертөледе күкірт жағу керек. (100 м2 аумаққа 200 г).
– Егер жиһаз, еден, қабырғаларда зең саңырауқұлағы пайда 

болса оны мына ерітіндімен өңдеу керек: 1 литр суға 44 грамм 
алюмокалий квасц, 22 грамм темірдің күкірт қышқылды тұзы, 18 
грамм ас тұзы ерітіндісін пайдалану керек.

– Егер еденде жасыл зең пайда болса, ас тұзын себу керек.
– Кітаптардағы зең саңырауқұлағын формалин ерітіндісімен 

өңдеу керек. мақтаны ерітіндіге малып, оны сығып кітаптың зең 
жұққан бетін ақырын сүрту керек.

– Егер ұзақ жол жүрсеңіз, нанды зеңнен сақтау үшін кіші-гірім 
мақтаға 5-10 тамшы йодты тамшылатып, оны арнайы пакетке салып 
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нанның қасына қою керек. иодтың буы зең спораларының өсуіне 
мұрша бермейді.

– Егер тоңызытқыш мен нанның ыдысында зең пайда болса ас 
содасымен жуу керек [4].

Атқарылған жұмыстар нәтижесін қорытындылай келе, 
мен мынадай тұжырымға келдім:

• Зең саңырауқұлақтар патшалығына жататынын, және 
споралармен көбейіп, гифтер түзетінін білдім;

• Зең саңырауқұлағының дамуы мен пайда болуына қолайлы 
жағдай керек, осындай қолайлы жағдай жоғары ылғалдылық, жылу;

• Зең саңырауқұлағы көп ылғалы бар тағамда пайда болады;
• Зең саңырауқұлағы тағамдардар мен азық-түліктің шіруіне 

әкеледі;
• Зең саңырауқұлағы жұққан азық-түлікті қолдануға пайдалануға 

болмайды, себебі ол аурулар улануға әкеп соқтыруы мүмкін;
• Зеңнен қорғану үшін фитонидті өсімдіктерді (герань, пияз, 

алоэ т.б.) көп пайдаланып, қолдану керектігін білдім;
• Үй жағдайында уксус, әктас, тұздың көмегімен зеңді жоюға 

болатынын білдім;
• Зең саңырауқұлағы пайда болмас үшін, бөлмені желдетіп 

отыру керек.
Алынған нәтижелер негізінде зең саңырауқұлағының адам 

өміріне қауіпті екенін ескере отырып, мынадай ұсыныс беремін:
– Тағамдар мен азық-түлікті дұрыс сақтау,
– Асханада тазалықты сақтау, бөлмені желдетіп отыру;
– Зең жұққан азық-түлікті пайдаланбау.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАБАЙЫ ӨСЕТІН  
ТАҒАМДЫҚ ӨСІМДІКТЕРІ

ШУХАБАЕВА Л. О. 
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АБДАЗОВА Д. У.
5 сынып оқушысы, Луганск ЖОББМ, Павлодар облысы, Павлодар ауданы

Жабайы өсетін тағамдық өсімдіктер жер шарында саны және 
түрі жағынан ілгері дамыған. Алайда, қазіргі уақытқа дейін жабайы 
өсетін тағамдық өсімдіктердің халықтың тыныс-тіршілігінде 
құндылығын ұғыну және түсінбеу, сондай-ақ оларды қорғап, қорғау, 
сақтау және тиімді дамытуға әсер ету әлі де өзекті мәселе болып 
тұрған орны бар. 

Қазақстанның жабайы өсетін тағамдық өсімдіктерін зерттеудің 
модельдік нысаны мысалында 2004-2010 жж. аралығында 
В. А. Камкин, А. Б. Каденова, Е. В. Камкинаның «Павлодар 
облысының дендрофлорасы: ауыл шаруашылық және биологиялық 
мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы» атты 
Павлодар облысының дендрология талдауын қарастырамыз.

Облыс аумағындағы дендрофлора ағаш-бұта өсімдіктерінен 
(22 тұқымдастың 102 түрі), жабайы өсетін (16 тұқымдастың 66 түрі) 
және интродукцияланған мәдени өсімдіктерден (14 тұқымдастың 36 
түрі) тұрады, олардың ішінде көптеген түрлер әртүрлі шаруашылық 
мақсаттарда пайдаланылады. Мұндай мақсаттарға сәндік, балды, 
жемдік, техникалық, тағамдық, дәрілік мәні және ресми халықтық 
медицинада қолданылуы жатады, бірақ олардың құрамында бір 
емес, бірден бірнеше мәні бар бірегей өсімдіктер бар, бұл олардың 
практикалық құндылығын едәуір арттырады.

Жоғарыда көрсетілген мәліметтер бойынша Павлодар 
облысының дендрофлорасы өсімдіктерінің 10 туысқа (долана, 
шие, таңқурай, ирга, ақшатыр, шетен, қарақат, мойыл, итмұрын 
және қарлыған), 3 тұқымдасқа (Раушангүлділер, Өміршеңдік, 
Қарлығандар), 2 ретке (Раушангүлділер және Ұрықтық), 1 класқа 
(Қосжарналы) және 1 бөлімге (Гүлділер) кіретін 10 түрін (Crataegus 
sanguinea – қан қызыл долана, Cerasus vulgaris Mill. – кәдімгі 
шие, Аmelanchier rotundifolia – масақты ирга, Viburnum opulus L. – 
кәдімгі ақшатыр, Sorbus sibirica Hedl. – сібір шетені, Ribes rubrum 
L. – кәдімгі қарақат, Padus avium – кәдімгі мойыл, Rubus idaeus 
L. – кәдімгі таңқурай, Rosa acicularis Lindl. – итмұрын инелі және 
Grossularia reclinata (L.) Mill. – кәдімгі қарлыған) қарастырамыз.
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Бұл жұмыстың мақсаты мен міндеті болып Павлодар 

облысының жабайы өсетін тағамдық өсімдіктері мысалында 
Қазақстанның жабайы өсетін тағамдық өсімдіктерін зерттеу, сондай-
ақ осы өсімдіктердің халықтың тіршілік етуінде практикалық 
маңыздылығын қарастыру және Луганск ЖОББМ оқушыларының 
арасында зерттеліп жатқан өсімдіктердің шаруашылық маңызын 
білуін тексеру болып табылады.

Павлодар облысының жабайы өсетін өсімдіктерінің 10 түрін 
әртүрлі шаруашылық мақсаттарда пайдалануын қарастырайық 
(1-кесте). 

Нәтижесінде 1 кесте бойынша зерттелетін өсімдіктердің 10 
түрінің арасында:

- реликтік түрі – жоқ; 
- Қызыл кітапқа енгізілген түрі – жоқ;
- сәндік түрі – қан қызыл долана, кәдімгі калина, Сібір шетені, 

кәдімгі мойыл, кәдімгі таңқурай және ине итмұрын;
- тағамдық түрі – қан қызыл долана, кәдімгі шие, масақты 

ирга, кәдімгі ақшатыр, сібір шетені, кәдімгі қарақат, кәдімгі мойыл, 
кәдімгі таңқурай, инелі итмұрын және кәдімгі қарлыған;

- дәрілік түрі – қан қызыл долана, кәдімгі қарақат, кәдімгі шие, 
кәдімгі таңқурай және кәдімгі қарлыған;

- улы түрі – жоқ; 
- жемдік түрі – кәдімгі ақшатыр, сібір шетені, кәдімгі мойыл 

және кәдімгі таңқурай;
- балды түрі – кәдімгі ақшатыр, сібір шетені, кәдімгі қарақат, 

кәдімгі мойыл, кәдімгі таңқурай, инелі итмұрын және кәдімгі қарлыған; 
- техникалық түрі – кәдімгі ақшатыр, кәдімгі мойыл және 

инелі итмұрын [1].

Кесте 1 – Жабайы өсетін тағамдық өсімдіктердің 10 түрін 
шаруашылық топтар бойынша бөлу 
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Қан қызыл долана
(Crataegus sanguinea)

– – + + + – – – –

Кәдімгі шие 
(Cerasus vulgaris Mill.)

– – – + – – – – –

Масақты ирга 
(Amelanchier rotundifolia)

– – – + – – – – –

Кәдімгі ақшатыр 
(Viburnum opulus L.)

– – + + – – + + +

Сібір шетені 
(Sorbus sibirica Hedl.)

– – + + – – + + –

Кәдімгі қарақат 
(Ribes rubrum L.)

– – – + + – – + –

Кәдімгі мойыл 
(Padus avium)

– – + + + – + + +

Кәдімгі таңқурай 
(Rubus idaeus L.)

– – + + + – + + –

Инелі итмұрын 
(Rosa acicularis Lindl.)

– – + + – – – – +

Кәдімгі қарлыған 
(Grossularia reclinata L.)

– – – + + – – + –

Барлығы 0 0 6 10 5 0 4 6 3

Сурет 1 – Павлодар облысының жабайы өсетін тағамдық 
өсімдіктерінің шаруашылық мәнін салыстыру 

1-сурет бойынша зерттелетін аймақта жабайы тағамдық 
өсімдіктердің тағамдық (10), сәндік (6), балдық (6) және дәрілік 
(5) құндылығы жағынан жоғары шаруашылық мәні, сондай-ақ 
олардың техникалық (3) және жемдік (4) жағынан шаруашылық 
мәні төмен және реликтік (0), Қызыл кітапқа енгізілген (0) және 
улы (0) құндылықтар жоқ екендігі туралы айтуға болады.

Сондай-ақ 1-кестенің деректері бойынша 2-суретте зерттелетін 
аумақтың жабайы өсетін тағамдық өсімдіктерінің 10 түрінің 
шаруашылық мәніне байланысты қарастырайық.
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Сурет 2 – Павлодар облысының жабайы өсетін тағамдық 
өсімдіктерінің шаруашылық мәніне байланысты салыстыру

2-сурет бойынша зерттелетін ауданның жабайы өсетін 
тағамдық өсімдіктерінің 10 түрінің арасында ең көп шаруашылық 
маңызы бар өсімдік түрлері: кәдімгі мойыл (6), кәдімгі ақшатыр (5) 
және кәдімгі таңқурай (5), ең аз шаруашылық маңызы бар – Сібір 
шетені (4), қан қызыл долана (3), кәдімгі қарақат (3), инелі итмұрын 
(3), кәдімгі қарлыған (3), кәдімгі шие (1) және масақты ирга (1).

Зерттеу негізіндегі 10 өсімдіктің шаруашылық маңызы 
бойынша сауалнаманы біз Луганск ЖОББМ 2-11 сыныптар 
оқушыларының арасында 04. 11. 2019 ж. жүргіздік.

Луганск ЖОББМ 2-11 сынып оқушыларының сан көрсеткіші 
266-ға тең, біз сауалнаманы жүргізгіен күні оқушылар саны 261-ді 
құрады.

Сауалнама жүргізудегі мақсатымыз қарастырып отырған 
өсімдіктеріміздің шаруашылық маңызын бір мектептің көлеміндегі 
оқушылардың білуін анықтау, себебі жабайы өсетін тағамдық 
өсімдіктерді қорғау керек дегеннен алдын олардың шаруашылық 
маңызын біледіме соны анықтап алу керек.

Сауалнама нәтижелерін 2 кестеден көре аласыздар.

Кесте 2 – Жабайы өсетін тағамдық өсімдіктердің 10 түрін 
шаруашылық топтар бойынша бөлуге қатысты сауалнама 
нәттижелері

Топ 
Сынып 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Реликтік бұрыс 22 41 4 37 10 13 12 12 6 4
дұрыс – – – – – – – – – –

Қызыл 
кітапқа 
енгізілген

бұрыс 18 24 7 10 6 23 6 4 6 8

дұрыс – – – – – – – – – –

Сәндік бұрыс 20 25 9 19 – 12 32 10 3 5
дұрыс 98 47 27 22 5 33 49 20 7 2

Тағамдық бұрыс – – – – – – – – – –
дұрыс 276 195 155 128 166 154 127 169 48 170

Дәрілік бұрыс 117 34 51 17 23 24 52 28 8 36
дұрыс 74 47 50 48 45 33 50 45 6 38

Улы бұрыс 3 17 9 10 19 22 6 11 3 –
дұрыс – – – – – – – – – –

Жемдік бұрыс 6 18 10 3 9 23 9 18 – 6
дұрыс 5 15 10 – 9 20 4 7 – 5

Балдық бұрыс 33 21 3 – 6 14 4 9 2 –
дұрыс 34 34 30 1 6 28 3 2 4 1

Техникалық бұрыс – – 2 – 5 4 – – 1 6
дұрыс – 6 – 1 – 3 – 2 1 4

2-кесте бойынша біз оқушылардың дұрыс және бұрыс 
жауаптарын саралап көру үшін 2-11 сыныптарды үшке бөлдік: 2-4 
сыныптар, 5-7 сыныптар және 8-11 сыныптар.

10 сыныптың 10 жабайы өсетін тағамдық өсімдіктердің 9 
маңыздылығы бойынша бұрыс жауап беру нәтижелерін 3 суретте 
көрсетілген. 
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Сурет 3 – Луганск ЖОББМ 2-11 сыныптар оқушыларының 
саулнамадағы бұрыс жауптары

3-ші сурет бойынша 2-11 сыныптар оқушыларының 
жабайы өсетін тағамдық өсімдіктердің 9 маңыздылы бойынша  
8-де қателескені көрініп тұр. 

Жабайы өсетін тағамдық өсімдіктердің 9 маңыздылығының 
ішінде 2-11 сыныптар аса көп қателесті – дәрілік (202) қасиеті 
бойынша және аз қателесті техникалық (2) қасиеттері бойынша. 

Сауалнама барысында 2-11 сынып оқушыларының сауалнамаға 
дұрыс жауап берген нәтижелерін 4-ші суреттен қарастырайық.

Сурет 4 – Луганск ЖОББМ 2-11 сыныптар оқушыларының 
саулнамадағы дұрыс жауптары 

4-ші суретте көрініп тұрғандай оқушылар зерттеліп отырған 
10 өсімдіктің тағамдық қасиетін (1588) аса көп дұрыс белгілегені, 
ал аз белгілеген техникалық қасиетін (17).

Қортынды
Зерттеу нәтижесінде біз әр өсімдіктің сипаттамасын, оның 

ішінде морфологиялық, биологиялық, халықтық-шаруашылық 
мәндерін және адам өміріндегі қолданылуына қатысты ерекшеліктері 
қарастырып мектеп оқшыларының арасында сауалнама жүргіздік.

Сауалнама жүргізу нәтижесінде қарастырылып отырған 10 жабайы 
өсетін тағамдық өсімдіктердің 9 шаруашылық маңызы бойынша мектеп 
оқушыларының 8 шаруашылық маңызынан қателескені анықталды. 
Оқушылар қателеспеді тек өсімдіктердің тағамдық қасиетінен. 

Ал бұл өз қатарында нақты көрсетеді жабайы өсетін тағамдық 
өсімдіктердің шаруашылық маңыздылығын мектеп қабырғасынан 
әр адамның бойына сіңіру керек екенін. Себебі, Қазақстанның және 
бүкіл әлемнің әр бір адамы мектепте білім алады. Жабайы өсетін 
тағамдық өсімдіктердің қасиеттерін, шаруашылық маңыздылығын 
білген адам оларды сақтауға, қорғауға және одан әрі дамытуға 
барынша өз үлесін қосады.

Осы себепке байланысты біз өз тарапымыздан мектеп 
қабырғасындағы оқушыларға үйірме барысында жоғарыда 
қарастырылған жабайы өсетін тағамдық өсімдіктер бойынша толық 
қанды ақпаратпен қанықтыру шараларын өткізудеміз. 

Бұл жұмыс нәтижесінде Павлодар облысының жабайы өсетін 
тағамдық өсімдіктерінің қолданылуына байланысты, тұтастай 
алғанда Қазақстан Республикасының біздің өмірімізде негізінен 
халыққа, сондай-ақ мемлекетке де жабайы өсетін тағамдық 
өсімдіктердің маңыздылығын толық көлемде сезінуді және осы 
өсімдіктер түрлерін қорғау мен сақтауға және одан әрі дамытуға 
барлық күш-жігерді жұмсауды ұсынғымыз келеді. 

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Камкин В. А., Каденова А. Б., Камкина Е. В. Павлодар 

облысының дендрофлорасы: ауыл шаруашылық және биологиялық 
мамандықтар студенттеріне арналған оқу құралы / В. А. Камкин, 
А. Б. Каденова, Е. В. Камкина. – Павлодар : Кереку, 2011. – 151 б. 

2 Еленевский А. Г. и др. Жоғары немесе жер үсті өсімдіктер 
ботаникасы : студияға арналған оқулық. жоғ. пед. оқу. орындарының 
/ А. Г. Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. – М. : Баспа 
орталығы «Академия», 2000. – 432 б.

3 Барабанов Е. И. Ботаника : жоғ. оқу. орындарының 
студенттеріне арналған оқулық / Е. И. Барабанов, С. Г. Зайчикова. 
– М. : Баспа орталығы «Академия», 2006. – 448 б.
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Организмнің бұлшық ет қызметіне бейiмделу механизмі
Бейiмделу – қоршаған ортаның әр түлі жағдайларына 

организмнің тiршiлiк әрекетін қамтамасыз ететiн реакциялар мен 
механизмдердiң жиынтығы. Бейімделу механизмдердiң күйi – 
адамның денсаулығының бір критериі. Бейімделу реакциялары 
клетка, мүше, жүйе және организм деңгейлерiнде жүзеге асырылады.

Физикалық жүктемеге бейімделу процесінде қаңқа бұлшық 
еттерінің гипертрофиясы дамиды, бұлшықет талшықтарында ядролар 
мен миофибриллдердің саны ұлғаяды, сонымен қатар миоглобин мен 
митохондрий саны да сақталады. Функционалдық қызметтiң ұлғаюы 
ақуыз синтезiнiң ұлғаюына, бұлшық еттердегi капилляр желiсiнiң 
сыйымдылығының ұлғаюына, гликогеннiң, АТФ, креатинфосфаттың, 
тыныс алу ферменттерінің болуына алып келедi. 

Бұлшықет жүйесі локомотор қызметін қамти ғана қоймай, 
организмнің барлық маңызды жүйелерін ынталандыратын әрекет 
жасайды, термореттеуші процестерде маңызды рөл атқарады.
Бұлшық ет жұмысы оттектiң көп мөлшерін және бұлшық етке 
субстраттарды талап етедi. Бұл жұмыс iстейтiн бұлшық еттер 
арқылы үлкен көлемде қанның ағуымен қамтамасыз етiледi [1].

Балалардың өсуіне және дамуына дене жаттығуларының әсері
Дене жаттығуларының негізінен дене тәрбиесі теориясы үшін 

де, медицина үшін де маңызы зор. Балалық шақтан бастап дене 
тәрбиесімен шұғылданудың маңызы зор.

Шартты рефлекторлық байланыстардың жеңіл жасала алуының 
арқасында жаңа қимыл қозғалыстарын балалар бойына шапшаң 
сіңіре алады. Ерте жастан қолданылатын дене тәрбиесінің дұрыс 
жүйесі дене дамуына және бала организмінің барлық қызметіне 
жағымды әсер етеді.

Дене жаттығулары бір мүшеге немесе бір жүйеге әсер етпейді, ол 
бүкіл организмге әсер етеді. Дегенмен организм жүйелерінің қызметтік 
жетілулері бірдей жүрмейді. Айқын өзгерістер бұлшық ет жүйесінде 
білінеді. Олар бұлшық еттер көлемінің ұлғаюымен ұлпалардың 
физикалық-химиялық қасиеттерінің өзгеруімен, алмасу процестерінің 
күшеюімен, қызметтік мүмкіндіктерінің жетілулерімен білінеді. 
Жаттығу барысында жүйке процестерінің күші, құбылмалылығы және 
тепе-теңдігі күшейеді. Дене машықтығы жақсы балаларда шартты 
рефлекстер шапшаң жасалады. Мұндай балалар есте жақсы сақтай 
және назар шоғырландыра алумен ерекшеленеді. Оқу процесі бойы 
олардың қызметтік қабілеттілігі көтеріледі де, үлгерімі жақсарады. 
Жүйке жүйесі басқа да жұмыстарға шапшаң бейімделеді. Орталық 
жүйке жүйесінің реттеуші қызметінің жетілуі негізінде дене жүктемесі 
кезінде жеке мүшелер мен жүйелердің қызметі үнемдірек келеді. 
Жаттығулар иммунитет жүйесін жақсартады. Дене жаттығуларымен 
жүйелі айналысу гуморальдық және жасушалық иммундық қорғаныш 
қасиетін өсіреді, антиген-антидене әсерленісін күшейтеді.

Қимыл белсенділігі реттеуші жүйелердің қызметіне әсер етеді. 
И. П. Павловтың айтуынша, қимыл-қозғалыс адамға «бұлшықет 
қуанышын» береді. Қимыл кезінде ОЖЖ-нің өңдейтін ақпарат 
көлемі өседі, оның барлық құрылымдарының қызметі артады, қозу 
мен тежелу үрдістері белсендіріледі және теңестіріледі. Қозғалыс 
зерде, ұластыру, нұрлану, шығармашылық үрдістерін күшейтеді. 

Дзюдо – жапон күрес өнері, қарусыз спорттық әрі философиялық 
жекпе-жек. Оны жапон күрес өнерінің шебері Дзюдомен 
айналысатындар алдына дене тәрбиесін шыңдауды, қол күресіне 
дайындалуды және сананың жетілдірілуін, ал ол өз кезегінде тәртіпті, 
қажырлықты, өзіне өзі ие болуды, этикетті сақтауды, жетістік пен 
оған жету жолындағы күш-жігер қатынасын ұғынуды талап етеді.

Сонымен қатар, дзюдо адамгершілік, аңғарымпаздық, жадында 
ұстау және қиялдау сияқты жағымды қасиеттердің қалыптасуына 
ықпал етеді.

Зерттеу әдістері
Спорттық физиология және медицина мамандарының көзқарасы 

бойынша жүрек-қантамыр жүйесі (ЖҚЖ) ағзаның бейімделу 
реакцияларын лимиттейді, бұлшықет жүйесінің жұмыс қабілеттілігі 
соған байланысты болып келеді делінген. Жүрек- қантамыр жүйесін 
бағалауда мынадай көрсеткіштер қолданылады: жүрек жиырылу 
жиілігі, жүрек ырғағы, қанның минуттық және екпінді мөлшері, 
артериалдық қысым, систоланың сатылық (фазалық) сараптамасы. 
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Аталған көрсеткіштердің ішінде көп жағдайда жүрек ырғағының 
ЖЖЖ (жүрек жиырылу жиілігі) сараптамасы кеңінен қолданылады. 
Жүрек ырғағының математикалық - статистикалық сипаты 
қажудың ерекше жағдайында спортшылардың әрбір бейімделу 
үрдісінде, спорттық нәтижелерде, сонымен қатар жаттығу үрдісін 
оңтайландыруда жүреді [2].

Зерттеу үшін біз келесі физиологиялық көрсеткіштерді 
таңдадық: артериялық қысым (систолалық және диастолалық), 
пульстік қысым және жүрек жиырылуының жиілігі.

Артерия мен вена (көк тамыр) қан тамырларындағы қысым 
айырмашылығынан, жүректің ырғақты жиырылып босаңсуынан, 
қан тамырларда жылжиды. Әрбір систоласында жүрек қанды белгілі 
бір мөлшерде артерия қан тамырларына айдайды. [3].

Артерия қан қысымына әсер етуші факторлар:
1) Жүректің систолалық көлемі – артериолалар мен 

капиллярлардың қарсылық көрсеткіші;
2) Қан тамырлар айналымындағы қанның мөлшері;
3) Қанның жабысқақ қасиеті.
Систолалық және диастолалық қысымның мөлшері адамның 

жасына байланысты өзгереді. Дені сау ересек адамның артерия 
қан тамырынан систолалық қысымы 100-120 мм, диастолалық 
қысым 70-80 мм сынап бағанасына тең болады. Систолалық және 
диастолалық қысым арасындағы айырмашылық «тамыр қысымы» 
деп аталады. Ол 40-50 мм сынап бағанасына тең болады (120–70=50). 
Артериялық қысым (мм сынап бағанасы) Н.С. Коротков бойынша 
отырған қалпында тыныштық жағдайда балалардың сол қолында 
өлшенді. Алынған параметрлерден пульстік қысым қарастырылды: 
ПҚ = АҚС-АҚД (ПД = АДС-АДД). Жүрек жиырылуының жиілігі  
1 минуттың ішінде (соғыс минутына) сол жақ қолда өлшенді.

Штанге сынамасы орындау техникасы: отырған қалыпта терең 
тыныс алып дем шығарады, кейін тыныс алып, ауыз қуысын жауып 
және сол уақытта саусақпен мұрынды қысып, демді ұстап тұру 
қажет. Спортпен шұғылданбайтын адам, демін 40-45 сек ұстап тұрса 
спортпен шұғылданатын балаларда 60-90 сек артық. 

Генче сынамасы орындау техникасы дем шығарудан кейін, 
демді ұстап тұру болып табылады. Дені сау, бірақ спортпен 
айналыспайтын адам демін 25-30 сек ұстап тұра алады, дайындығы 
жақсы балалар 40-60 сек астам [4].

Білектің бұлшық еттік күші (оң және сол қол) қол 
динамометрінің көмегімен тіркелді. Бұлшық еттік шыдамдылық 

келесідей анықталды: зерттелушінің білектің бұлшық еттік күшінің 
максималды мәні анықталды. Секундомердің көмегімен уақыт 
өлшенді, осы уақыт ішінде зерттелуші өз максималды мәнінің 50% 
мәнін динамометрде ұстады. 

Зерттеу нәтижелері 
Дзюдомен айналысатын және бақылау тобындағы балалардың 

артериялық қысымының көрсеткіштері

Кесте 1 – 11-14 жастағы дзюдомен 2 жылдан астам уақыт 
айналысатын және бақылау тобындағы балалардың систолалық 
артериялық қысымының (САҚ) мәні (жүктемеге дейін және 
жүктемеден кейін)
Айналысу 

мерзімі
САҚ (мм сын.бағ.)

+ м Жүктемеге 
дейін

САҚ (мм сын.бағ.)
+м Жүктемеден 

кейін

Айырмасы
мм сын.бағ.

1 айдай 106,5 +1,8 110,9+ 1,9 4,4
2 -4 жыл *115,3 + 1,7 114,1 + 2,0 1,2

1-кестеде көргеніміздей дзюдомен 1 айдай айналысқан 
балалардың жүктемеден кейінгі САҚ мәндері ұлғаяды, ал 
спортшыларда кемиді. Дзюдомен айналысатын балалардың САҚ 
мәні бақылау тобындағы балаларға қарағанда жоғары (Р< 0,05)

Кесте 2 – 11-14 жастағы дзюдомен 2 жылдан астам уақыт 
айналысатын және бақылау тобындағы балалардың диастолалық 
артериялық қысымының (ДАҚ) мәні (жүктемеге дейін және 
жүктемеден кейін)
Айналысу 

мерзімі
ДАҚ (мм сын.бағ.)

+ м Жүктемеге 
дейін

ДАҚ (мм сын.бағ.)
+ м Жүктемеден 

кейін

Айырмасы
мм сын.бағ.

1 айдай 62,0 + 2,6 65,8+2,0 3,8
2-5 жыл * 72,4 + 1,7 69,8 + 1,9 2,6

2-кестеде көргеніміздей дзюдомен айналысатын балалардың 
ДАҚ мәні жана келген балаларға қарағанда жоғары. Спортпен 
шұғылданбаған балалардың жүктемеден кейін ДАҚ мәнi артады 
(30 секундте 20 рет отырып тұрады), ал спортшыларда, керiсiнше, 
кемиді. 
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Кесте 3 – 11-14 жастағы дзюдомен 2 жылдан астам уақыт 
айналысатын және бақылау тобындағы балалардың пульстық 
қысымының (ПҚ) мәні (жүктемеге дейін және жүктемеден кейін)
Айналысу 

мерзімі
Қ (мм сын.бағ.)
+ м Жүктемеге 

дейін

ПҚ (мм сын.бағ.)
+ м Жүктемеден 

кейін

Айырмасы
мм сын.бағ.

1 айдай 44,5 + 1,7 45,1 + 2,1 0,6
2-5 жыл 42,9 + 2,2 44,3 + 2,7 1,4

Артериялық қысымды талдауда дзюдомен айналыспаған 
балаларда САҚ, ДАҚ мәндері жүктемеден кейін артқанын 
көруге болады. Спортшыларда бұл көрсеткіштер 20 рет отырып 
тұрған соң біршама (айырмашылық статистикалық сенiмдi емес) 
төмендедi. Жүрек-қантамыр жүйесінің берілген көрсеткіштерінің 
талдауы бала денсаулығына дзюдоның оң әсер ететінін көрсетті. 
Ұзақ уақыт айналысып жүрген балалар (2 жылдан астам) бақылау 
тобындағы балаларға қарағанда (1 айдай айналысатын) физикалық 
жүктемелерге жылдам бейімделеді.

Дзюдомен айналысатын және бақылау тобындағы балалардың 
жүрек жиырылуының жиілігі

Кесте 4 – 11-14 жастағы дзюдомен айналысатын және бақылау 
тобындағы балалардың жүрек жиырылуының жиілігінің (ЖЖЖ) 
мәні (жүктемеге дейін және жүктемеден кейін)
Айналысу 

мерзімі
ЖЖЖ (соғыс мин.)

+ м Жүктемеге 
дейін

ЖЖЖ (соғыс мин.)
+ м Жүктемеден 

кейін

Айырмасы 
соғыс мин

1 айдай 79,5 + 2,1 * 90,2 + 2,4 10,7
2-5 жыл 84,7 + 2,1 89,0 + 2,7 4,3

4-кестеде көргеніміздей спортпен айналыспайтын балаларда 
жүктемеден кейiнгі ЖЖЖ-ы жүктемеге дейінгіден жоғары (Р<0,05). 
Мұнда айырма үлкен шаманы көрсетеді (1 минутта 10,7 соғыс).

Спортшыларда ЖЖЖ мәні жүктемеден кейiн аздап артады 
(1 минутта 4,3 соғыс). Демек, жүрек жиырылуының жиiлiгі 
бойынша жаттықтырылғын балалардың жүктемеге дейін және 
жүктемеден кейiнгі айырмашылықтарының азаюы байқалды, бұл – 
қолайлы белгi болып табылады және организмнің функционалдық 
мүмкiндiктерiнiң артуын дәлелдейді. 

Н. Я. Прокопьев, Т.В. Потапованың (2001) монографияларында 
дене тәрбиесінің құралдары адам организмінің компенсаторлық 
мүмкiндiктерiнiң күшеюіне мүмкiндiк туғызуы, әр түрлі ауруларға 
қарсы тұра алу қабілетін жоғарылатуы жайлы айтылады.

Екі топтағы балалардың гипоксиялық сынауларының (Штанге 
және Генче) бағасы

Кесте 5 – 11-14 жастағы дзюдомен айналысатын және бақылау 
тобындағы балалардағы Штанге сынамасының мәндерi (жүктемеге 
дейін және жүктемеден кейін)
Айналысу 

мерзімі
Секундтарда 

демді ұстау+ м 
Жүктемеге дейін

Секундтарда 
демді ұстау+ м

Жүктемеден кейін

Секундтардағы 
айырма

1 айдай 38,2 + 3,2 35,5 + 3,1 2,7
2-5 жыл *59,2 + 2,6 * 54,3 + 3,0 4,9

5-кестеде спортшылардың Штанге сынамасының мәндерi 
спортпен шұғылданбаған балаларға қарағанда жоғары екенін көруге 
болады. Мұнда екі топта да жүктемеден кейін демді ұстау азаяды.

Кесте 6 – 11-14 жастағы дзюдомен айналысатын және бақылау 
тобындағы балалардағы Генче сынамасының мәндерi (жүктемеге 
дейін және жүктемеден кейін)
Айналысу 

мерзімі
Секундтардағы 
демді ұстау+ м

Жүктемеге дейін

Секундтардағы 
демді ұстау+ м

жүктемеден кейін

Секундтардағы 
айырма

1 айдай 26,6 + 3,3 21,8 + 1,9 4,8

2 –5 жыл 30,5 + 2,1 * 37,5 + 3,2 7,0

6-кестеде көргеніміздей гипоксиялық сынамалардың 
көрсеткіштері жоғары балалар физикалық жүктемелердi жақсы 
көтередi.
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Кесте 7 – 11-14 жастағы дзюдомен айналысатын және бақылау 
тобындағы балалардағы білектің бұлшық еттік күшінің және 
бұлшық еттік шыдамдылығының мәндерi (оң жақтан және сол 
жақтан)
Айналысу 

мерзімі
білектің бұлшық еттік 

күші (кг + м)
Секундта бұлшық еттік 

шыдамдылық + м

1 айдай 3,6 + 0,2 (оң жақтан)
3,9 + 0,3 (сол жақтан)

42,3 + 1,7 (оң жақтан)
35,2 + 3,0 (сол жақтан)

2-5 жыл *11,3 + 1,1(оң жақтан)
*10,7 + 0,9 (сол жақтан)

* 187,1 + 17,5 (оң жақтан)
* 177,3 + 19,0 (сол жақтан)

Сонымен, спортшылардың бiлектiң бұлшық еттiк күшiнiң 
мәндерi жаттығу жұмыстарын жаңа бастаған балаларға қарағанда 
3 есе жоғары, ал бұлшық еттiк шыдамдылық мәнi 4 есе артық.

Зерттеу жұмыстары жүйелі бақылау үрдісінің физикалық 
жаттығу мен оның тиімділігінің қажеттілігі мақсатында жүргізілді.

Спорттың адам өмірінде алатын орны зор екендігін бәріміз 
білеміз. Спортпен айналысқан адамның денсаулығы мықты, өзі 
шыдамды болады. Біздің ата-бабаларымыз «тәні саудың – жаны 
сау» – деп бекер айтпаған. Дзюдоның адамның сабырлы болуына, 
тұлға болып қалыптасуына пайдасы зор.

Қорытындылай келсем, қанайналым жүйесінде өзгерістер 
байқалады: 1) жүрек өнімділігі артады; 2) екпінді көлем көбейеді; 
3) жүректің соғуы қалыпты жағдайда және тұрақты жұмыс кезінде 
де баяулайды (брадикардия); 4) жүрек жұмысы күшейеді; 5) дененің 
белсендірілген мүшелеріне және тіндеріне қан көбірек бөлінеді; 
6) жаттықтырылған бұлшықеттерде, ағзаларда және тіндерде 
капилляризация өседі.

Сонымен, зеттеу жұмыстарымның қорытындыларына келсем:
1 дзюдомен 1 айдай айналысқан балалардың (бақылау тобы) 

жүктемеден кейiн (30 секундта 20 отырып тұру) систола және 
диастолалық артерия қысымының мәнi артады, ал спортшыларда 
(2 жылдан астам уақыт айналысатын) кемиді.

2 дзюдомен айналыспаған балаларда жүктемеден кейiнгі 
жүрек жиырылуының жиілігі жүктемеге дейінгіден жоғары 
(P<0,05). Мұнда айырмашылық минутына 10,7 соғысты құрайды. 
Спортшыларда жүрек жиырылуының жиілігі жүктемелерден кейiн 
(минутына 4,3 соғыс) біраз артады.

3 спортшылардың Штанге және Генче сынамаларының мәндері 
спортпен шұғылданбаған балаларға қарағанда статистикалық 
сенiмдi жоғары. 

4 спортшылардың гипоксиялық сынамаларының мәндерiнде 
(Штанге және Генче) бақылау тобындағы балалармен салыстырғанда 
алмасу процесiнің жоғары деңгейі, тыныс алу орталығының 
гипоксияға және гипоксемияға бейімделу дәрежесі, жүректің сол 
жақ қарыншасының жақсы жұмысы көрінеді.

5 спортшылардың бiлектiң бұлшық еттiк күшiнiң жаттығу 
жұмыстарына жаңа кіріскен балаларға қарағанда 3 есе жоғары, ал 
бұлшық еттiк шыдамдылық мәнi 4 есе артық

6 жүрек-қантамыр жүйесінің берілген көрсеткіштерінің, 
гипоксиялық сынамалардың, білектің бұлшық еттік күші және 
бұлшық ет шыдамдылығының талдауы балалар денсаулығына 
дзюдоның оң әсер ететінін көрсетті.

Ұзақ уақыт айналысып жүрген балалар (2 жылдан астам) 
бақылау тобындағы балаларға қарағанда (1 айдай айналысатын) 
физикалық жүктемелерге жылдам бейімделеді. Спортшылардағы 
спорттық жаттығулар нәтижесінде жүрек-қантамыр жүйесінің 
физикалық дамуында үйлесімсіздік туады. Жаттығу үрдісі және 
спортпен үнемі білікті шұғылдану кезінде оның пайда болу деңгейі 
спортшылардың жас шамасына байланысты болады. 

Денсаулық – тек қана әрбір адамның ғана емес, бүкіл қоғамның 
маңызды құрылымы. Орынды сақталынатын және адамның өзі 
шынықтыратын денсаулық оған ұзақ және қозғалыста болатын 
өмірді қамтамасыз етеді. 
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сы РОЛЬ ПЛАВАНИЯ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП

КАЛАЧЁВА В. В.
учитель биологии, СОШ № 41, г. Павлодар

АУБАКИРОВА А. Н.
ученик 8 «А» класса, СОШ № 41, г. Павлодар

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным 
направлением деятельности всего общества, поскольку лишь 
здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные 
знания и в будущем способны заниматься полезным трудом. В 
последние годы в школу приходит все меньше и меньше здоровых 
детей [1, с. 128]. Актуальность проблемы физического воспитания 
детей с различными отклонениями в состоянии здоровья в 
настоящее время несомненна. Школьникам, перенесшим какие-либо 
заболевания или часто и длительно болеющим, особенно необходима 
двигательная активность, благотворно влияющая на ослабленный 
организм. В нашей школе, по данным медицинских осмотров, дети 
с ослабленным здоровьем занимаются в специальных медицинских 
группах, которые созданы для укрепления здоровья школьников, 
формированию интереса к регулярным и самостоятельным занятиям 
физической культурой, пропаганды здорового образа жизни [2 с. 19].

Цель исследования: выявить влияние плавания на состояние 
здоровья школьников, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе.

Задачи: выявить количество детей, страдающих различными 
заболеваниями, проследить влияние нарушений на общее состояние 
организма, разработать систему оздоровительных мероприятий; 
пронаблюдать динамику показателей состояния здоровья 
школьников, занимающихся плаванием. 

Гипотеза: если учащиеся с ослабленным здоровьем, будут 
иметь возможность регулярно заниматься плаванием, то это 
приведет к улучшению здоровья школьников.

В школе созданы все условия для занятий плаванием, так 
как имеется два бассейна, спортивные залы, фитобары. Дети 
с первого класса имеют возможность заниматься плаванием. 
Плавание содействует общему физическому развитию детей, 
формированию правильной осанки, благоприятно влияет на 
костно-мышечный аппарат и внутренние органы. При выполнении 
движений в воде требуется меньше физической силы, специальные 

корригирующие упражнения, выполняемые в воде с большей 
амплитудой, способствуют гармоничному развитию мышц туловища 
и конечностей. Способствует развитию дыхательной системы, 
улучшению функций сердечнососудистой системы. Вода оказывает 
закаливающее и стимулирующее действие на организм человека. 
Посещение бассейна влияет не только на физические, но и на 
умственные данные ребенка, стимулируя его нервно - психическое 
развитие. Вода родная стихия для человека. Формирование организма 
человека происходит в утробе матери именно в воде, поэтому плавание 
нравится и взрослым, и детям. Контактируя с водой, человек получает 
массу положительных эмоции. Польза плавания настолько велика, что 
занятия можно отнести не только к самым популярным видам спорта, 
но и к терапевтическим методикам, применяемым в медицине [3, с. 6].

Плавание обеспечивает состояние полной невесомости, что 
благоприятно влияет на костно-мышечный аппарат и внутренние 
органы. Устраняется статистическая нагрузка на позвоночник, 
снимается действие асимметричной нагрузки на позвонки и 
межпозвонковые диски. Плавание содействует общему физическому 
развитию детей, формированию правильной осанки, развитию 
мышц, которые удерживают позвоночник в вертикальном 
положении. Тело плывущего человека находится в горизонтальном 
положении, чтобы удержаться на поверхности воды и проплыть 
определенное расстояние, пловцу приходится выполнять 
специфические движения, характерные только для плавания и не 
имеющие аналогов в других видах спорта [4, с. 8].

Чередование напряжения и расслабления разных мышц во время 
плавания увеличивает их силу и работоспособность, а равномерная 
работа мышц всего тела способствует формированию красивой 
гармоничной фигуры [5]. Группы учащихся, отне сенных к СМГ, 
комплектуются для занятия физической культурой по заключению 
врача и оформляются прика зом директора школы. Основным 
критерием для включения учащегося в специальную медицинскую 
группу является установле ние диагноза с обязательным учетом степени 
нарушения функций организма. Следующим критерием является 
выяснение степени физической подготовленности, т. к. необходимо 
учитывать индивидуальные особенности больного ребенка. Такое 
обследование проводить педагог на основании данных анализа 
состояния здоровья, проводимых врачом. Важный критерий отбора 
детей в спецмедгруппы – это оценка внешних факторов, в которых 
они находят ся: условия жизни, особенности питания, психологический 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/261.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
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климат в школе и дома. Направляет учащегося в специальную 
медицинскую группу врач при обследовании в начале учебного 
года, если у учащегося имеются стойкие нарушения в состоянии 
здоровья после перенесенного заболевания [5, с. 17]. Для учащихся с 
ослабленным здоровьем особенно важно доброжелательное, тактичное 
отношение к ним преподавателя, заинтересованного в успехах 
детей. При умелой организации учебного процесса в специальной 
медицинской группе, у ребенка возникает потребность получать 
от преподавателя заинтересованность в своих успехах и неудачах  
[6, с. 87-90]. При определении медицинской группы для учащихся с 
отклонениями в состоянии здоровья необходимо предусматривать 
доступность физических нагрузок, а также создание оптимальных 
условий для выздоровления или предупреждения обострений 
заболевания. В случаях обострения хронического заболевания учитель 
ограничивает физические нагрузки, учитывая при этом характер 
течения, частоту, тяжесть и причины обострения. За состоянием 
здоровья следит медицинский работник школы [7, c. 320].

Эксперимент проводился на базе СОПШ № 41 города. Павлодара 
в бассейне с сентября 2015 года по январь 2020 с целью выявления 
благотворного влияния плавания на состояние опорно-двигательного 
аппарата школьников. За период эксперимента с каждой группой 
было проведено пятикратное медицинское обследование по 
определенным параметрам. Работа проводилась под медицинского 
работника. Дважды в год проводились антропометрические измерения 
школьников – массы, длины тела, окружности грудной клетки, 
жизненную ёмкость лёгких, силу мышц. Учителями физической 
культуры, классными руководителями, учителями биологии, 
медицинскими работниками, разработана система оздоровительных 
мероприятий для учащихся, занимающихся в специальных 
медицинских группах. Оздоровительная система включает в себя: 
контроль и самоконтроль за осанкой, корригирующие упражнения, 
плавание, правильное питание. Формировалась мотивация у учащихся 
к занятиям плаванием и осознанное отношение к своему здоровью.

Учащиеся выполняли специальные дыхательные упражнения на 
воде, под контролем учителя. Оздоровительная система способствовала 
расширению зоны функциональной адаптации позвоночника к 
физической нагрузке, укрепился мышечный корсет, восстановилась 
правильная осанка, уменьшилась асимметрия плечевого пояса, 
увеличилась сила мышц брюшного пресса. Использовали систему 
оздоровительных мероприятий в комплексном взаимодействии 

«учитель - родители». Особенно велико оздоровительное воздействие 
плавания на детский организм. Занятия плаванием укрепляют 
опорно-двигательный аппарат ребенка, развивают координацию 
движений. Они своевременно формируют «мышечный корсет», 
предупреждая искривления позвоночника; снижают возбудимость и 
раздражительность. Известно немало случаев, когда при отклонениях 
в состоянии здоровья, требующих ограничения физических нагрузок, 
упражнения в воде оказывали подлинно целебное воздействие. 
Плавание, в отличие от других средств лечебной физической 
культуры, является более эффективным для реабилитации после 
многих заболеваний, так как занятия в воде происходят в условиях 
относительной невесомости. На занятиях в специальных медицинских 
группах разрабатываются специальные комплексы упражнений, для 
выполнения на воде. В фитобаре учащиеся получают оздоровительные 
травяные коктейли. Имеется сауна, регулярно работает группа 
шейпинга. Медицинский работник проводит массаж [8, с. 72-77].

Ярко – выраженный эффект влияния плавания на развитие 
опорно – двигательного аппарата и улучшение состояния здоровья, 
например, у ученика Щепова Ивана.

В специальной медицинской группе Щепов Иван занимался 
с первого класса. Ему был поставлен диагноз: нарушение опорно-
двигательного аппарата, зрения и интеллекта. Сегодня ему 14 лет, учится 
в 8 классе. Иван, мастера спорта международного класса, тренируется в 
детской юношеской спортивной школе № 1 у тренера Морозова Артёма 
Александровича, кандидата в мастера спорта, призера чемпионатов 
Казахстана. Иван плаванием занимается с 7-ти лет, участвует в 
республиканских и международных соревнованиях с 10-ти лет, является 
4-кратным победителем и призером республиканских соревнований, 
3-кратным - международных соревнований, обладатель 40 золотых 
медалей, 15 серебряных, 3 бронзовых медалей. И когда учащийся 
сам наблюдает, видит положительную динамику, тогда он осознанно 
подходит к данной проблеме. Поэтому широкая профилактика и 
коррекция осанки должны проводиться в школе, являясь одним из 
компонентов учебно-воспитательного процесса. Исходя из этого, мы 
предлагаем не отдельные комплексы, а систему оздоровительных 
мероприятий по профилактике нарушения осанки, которую нужно 
использовать не только в школе, на занятиях ФК, плавания, но и дома, 
спортивных секциях возможно на протяжении всей жизни. Это должно 
стать образом жизни каждого учащегося. Регулярные занятия плаванием 
повышают жизненный тонус у взрослых людей. Это подтверждают 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/229.php
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наблюдения за физическим состоянием занимающихся в группах 
здоровья, где среди других видов физических упражнений используются 
плавание и аква-аэробика [9, c. 794].

В целях формирования стереотипа правильной осанки 
рекомендуем в учебный процесс включить 1 занятие в специальной 
медицинской группе плавания. Дополнительно ввести уроки 
плавания 1 раз в неделю. Выдать направления учащимся дня занятий 
в секциях: плаванье, лыжи, гимнастика, коньки, танцы, использовать 
систему оздоровительных мероприятий; готовить пищу в столовой 
с использованием рекомендаций школьного врача по питанию; 
обеспечить на уроках биологии получение учащимися сведений о 
причинах нарушения осанки и благотворном влиянии плавания на 
здоровье; рекомендуем внедрить данную оздоровительную систему 
во все организации школьного и дошкольного образования, где 
имеется соответствующая материальная база и бассейны.
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ЕГІЗДЕР ЕРЕКШЕЛІГІ

КЕНЕБАЕВА Б. М. 
география пәнінің мұғалімі, № 1 Чернорецк ЖОББМ, Павлодар ауданы 

САРСЕНОВА Д. Е. 
8 сынып оқушысы, № 1 Чернорецк ЖОББМ, Павлодар ауданы

Егіздер туралы ұғымды көбіне хайуандар туралы аңыздарда көп 
кездестіруге болады. Оларды халық жануарлармен туыстығы бар 
деп сенген. Мәселен, нивхаларда (Сахалин, Приамурьеде) егіздердің 
анасын аюдың апанына апарып жерлеген, ал егіздердің өздерін 
аңға теңеген. Көне Үнді елінде егіздерді жұп құсқа, қос жылқыға 
бейнелеген екен. Атты егіздер бейнесі көне германдықтар мен Балтық 
мифтерінің арқауы болып келді. Әлі күнге дейін литвалық ауылдарда 
аттың басында отырған егіздердің емдік қасиеті бар деген сенім 
бар. Ал үнділер пайымынша егіздердің науқастарды емдей алатын 
пәрмені болыпты. Көне Римдіктер қасиетті «римдік фикус» ағашын 
Ромула мен Рема атты әулие егіздерімен байланыстырады.Егіз 
балалы болу әйелдің бір мезгілде бірнеше ұрықты сіңіру мүмкіндігіне 
тікелей байланысты. Екі жұмыртқадан пайда болатын егіздер тұқым 
қуалайтын болса, бір жұмыртқадан пайда болатын (полярлық) 
егіздердің тұқым қуалау оқиғасы осы күнге дейін әлі тіркелмеген. 
Полярлық егіздер, яғни бір-бірінен айнымайтын егіздер – өте сирек 
кездесетін егіздер түрі. Жартылай гендері бірдей (анасынан), екінші 
жартысы әртүрлі (әкесінен) сол себепті, оларды жартылай идентті деп 
те атайды. Ұрықтанбай тұрып бір жұмыртқада болып, полярлық бір 
денені, яғни бір жасушаны құрайды да әдеттегідей өліп қалады. Кейбір 
жағдайда полярлық дене өсіп, өлмеуі мүмкін. Бір-бірінен айнымайтын 
бір жұмыртқалы яғни, бір ұрықтың екіге жарылып, екі бірдей тіршілік 
иелерінің пайда болуына не әсер ететініне әлі күнге дейін ғалымдар 
нақты жауабын бере алмай келеді. Бір жұмыртқалы балаларды 
туу ешқандай сыртқы (экологиялық, физикалық, химиялық) және 
мұрагерлік (гендік) факторларға тәуелді емес. Статистика әрбір 
1000 жүктіліктің үшеуі бір жұмыртқалы жүктілік болады дейді. 
Бұдан бөлек, түрлі жұмыртқалы, екі жұмыртқа жасушалары екі түрлі 
ұрықпен аралас ұрықтанатын және өте сирек кездесетін екі түрлі ер 
адамнан екі жұмыртқа ұрықтану түрлері табиғатта кездеседі екен.

Қызықты дерек
Әлемде 70-80 млн.-ға жуық егіз адамдардыңжүптары бар 

көрінеді. Жер бетіндегі егіздердің 30 пайызы жоғарыдағыдай 
генетикалық процестердің себебінен пайда болады екен.
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Егіздердің тарихы
Аңыздар мен көркем әдебиеттерде, жалпы әр дәуірлерде әр 

ұлттың санасында егіздер беймәлім дүниенің жаршысы іспетті болды. 
Әлемдегі сирек кездесетін таңғажайып құбылыс ретінде егіздер адам 
санасын қызықтырып, аңыз ертегілерге арқау болғаны шын. Ықылым 
заманнан бері егіздерді болашақты болжайтын, табиғи және адам 
өмірінде болатын оқиғаларға әсер ете алатын тылсым күш иесі ретінде 
де қабылдаған. Өткен дәуірлердегі аңыздардың желісіне көз салсақ, 
адамдар егіздерден қорыққанын да аңғаруға болады. Аңыз бойынша 
көбіне екеуінің бірі жақсылық, бірі жамандықтың белгісі болған. 
Ол кездері бір ер адамның екі баланы бірден ұрықтандыруы санаға 
қонымсыз, сиқырлы әрі табиғи емес құбылысқа баланған. Егер ана жұп 
балаларды дүниеге әкелген болса, онда бұл іске құдайлар мен әзәзілдер, 
жын-перілер мен хайуанаттардың атсалысқандығы деген түсінік болған 
ежелгі адамдарда.Үндіеуропа мифологиясында егіз ағайынды жігіттер 
«Аспан құдайының балалары» деген атауға ие болыпты. Осы сынды 
«аспан балалары», «аспан ұлдары» деген бейнелеу Африка елінің 
нуэр, ньоро, ронга және басқа да халықтары аңыздарда жиі кездеседі.
Әлімсақтан бергі егіздер жайындағы мифтердің ғылыми тұрғыдан еш 
сиқыры мен тылсымдығы болмағанын бүгінде біз білеміз. Алайда, 
ХХІ ғасыр адамдарын көне дәуірлік сенімдер мен нанымдар қатты 
таңғалдыра қоймас. Дегенмен, заманауи заманның егіздері жайында 
өз аңыздары бар. Егіздердің мінездері екі түрлі болады. Бірі – «жақсы», 
бірі «жаман» деген аңыз әлі күні халық арасында жүр. Олар өсу 
барысында бір-біріне әсер етуі мүмкін. Бірақ олардың мінездері, 
темпераменті, әдеттері бір-біріне емес, ата-аналарына ұқсайды 
деп айту жөн болар. Оларды жан-жақтағылар әрдайым бір-бірімен 
салыстыруды еш тоқтатпақ емес. Осылайша адамдар салыстыру 
арқылы жаман мен жақсыны айырғысы келеді. Салыстыруды неге 
әкеп соқтыратынын өздеріңіз де білетін боларсыздар. Ендігі бір аңыз, 
егіздер айнымастай ұқсас әрі оларды ажырату мүмкін емес. Егіздер 
еш уақытта бір-бірінен айнымастай ұқсас болып келмейді. Гендері 
мен хромосомдарының топтамасы бірдей болғанының өзінде олар біз 
ойлағандай біріне-бірі ұқсамайтын көрінеді. Қай жағынан қарасақ та 
бойы, салмағы, мінезі бәрі де 100 пайыздық ұқсастық бермейді. Және 
жеке отбасын құрып, бақытты өмір сүріп жатқан егіздерді күнделікті 
өмірден көруге болады. Ата тегіңде егіздер болған болса, міндетті түрде 
қайталанады деген сөз қаншалықты ғылыми дәлелдеген? Егіздердің 
туылуы генетикалық тұрғыдан қайталануы да қайталанбауы да мүмкін. 
Бұл «ерекшелік» бір ұрпақтан кейін қайталанады дегені орындалмауы 

да ықтимал. Егіздердің бет-әлпеттері мен дене пішіні 100 пайыз 
ұқсас болғанымен,саусақ бедерлері мүлдем бөлек болады. Егіздердің 
туылыуы генетикалық тұрғыдан қайталануы да қайталанбауы да 
мүмкін. Бұл «ерекшелік» бір үрпақтан кейін қайталанады дегені 
орындалмауы даа ықтимал. Әдеттегі жүктілік 39-40 аптаға созылса, 
екі балалы егіздер кезінде 36 аптаға. үш балалы егіздер кезінде 33-34 
аптаға, төрт балалы егіздер кезінде 30 аптаға, ал бес балалы егіздер 
кезінде 28-29 аптаға созылады екен. 

Ғылымның тілінде
Егіз балалы болу әйелдің бір мезгілде бірнеше ұрықты сіңіру 

мүмкіндігіне тікелей байланысты. Екі жұмыртқадан пайда болатын 
егіздер тұқым қуалайтын болса, бір жұмыртқадан пайда болатын 
(полярлық) егіздердің тұқым қуалау оқиғасы осы күнге дейін әлі 
тіркелмеген. Полярлық егіздер, яғни бір-бірінен айнымайтын егіздер – 
өте сирек кездесетін егіздер түрі. Жартылай гендері бірдей (анасынан), 
екінші жартысы әртүрлі (әкесінен) сол себепті, оларды жартылай 
идентті деп те атайды. Ұрықтанбай тұрып бір жұмыртқада болып, 
полярлық бір денені, яғни бір жасушаны құрайды да әдеттегідей өліп 
қалады. Кейбір жағдайда полярлық дене өсіп, өлмеуі мүмкін. Бір-
бірінен айнымайтын бір жұмыртқалы яғни, бір ұрықтың екіге жарылып, 
екі бірдей тіршілік иелерінің пайда болуына не әсер ететініне әлі күнге 
дейін ғалымдар нақты жауабын бере алмай келеді. Бір жұмыртқалы 
балаларды туу ешқандай сыртқы (экологиялық, физикалық, химиялық) 
және мұрагерлік (гендік) факторларға тәуелді емес. Статистика әрбір 
1000 жүктіліктің үшеуі бір жұмыртқалы жүктілік болады дейді. Бұдан 
бөлек, түрлі жұмыртқалы, екі жұмыртқа жасушалары екі түрлі ұрықпен 
аралас ұрықтанатын және өте сирек кездесетін екі түрлі ер адамнан екі 
жұмыртқа ұрықтану түрлері табиғатта кездеседі екен. 

Егіздер-экстрасенстер: Олар бір-бірін қашықтықтан сезінеді 
екен. Алайда, бұл туралы ғалымдардың нақты дерегі жоқ. Егіздер 
уақыттарының көп бөлігін бірге өткізетін болғаннан кейін, бірінің мінезі 
мен әдеттерімен жақсы таныс. Сол себепті, бір-бірінің қандай жағдайда 
не ойлауы сияқты болжамдарды нақты жасай алуы да түсінікті. Бірақ, 
егіздердің өздері араларында бір сиқырлы қарым-қатынастың барын 
айтып жатады. Олардың арасындағы қатынасты психологиялық тілмен 
«эмпатия» деп айтуға келеді. Жалпы егіз болмаса да басқа адамның 
ойынан хабар білу, оның сезімдер мен қылықтарына түсінік бере 
алатын табиғатынан қабілетті жандар болады. Оларды әрине, көріпкел 
деп айтудың қажеті бола қоймас. Көбісі қасындағы адамның ішкі жан 
дүниесін мейілінше түсіне алатын адамдар қасиетін көрегендікке немесе 
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тылсым күшке балайтыны да рас. Дәл солай егіздерде де. Егіздер бір-
бірімен көп уақыт әңгімелесіп, бір-бірімен ақпарат алмасатындықтан 
олардың арасындағы эмпатиялық қарым-қатынас тереңге бойлайды.
Дәрігерлердің айтуынша бала туылған сайын егіздер туылуына 
мүмкіндіктер көп болады. Яғни, жатыр қабаттары өскен сайын ана 
егіздеп бала табуға қабілеті артады екен. Жасына қарай егіздер  
35-39 жастағы аналардан көп туылады. Себебі дәл осы жаста әйелдің 
бойындағы гармондары нағыз күшіне мінетінін ғалымдар дәлелдеп 
шыққан. Және көктем мезгілінде ұрықтанған балалардың арасында 
егіздер көп туылады дейді ғалымдарҒалымдар егіздеп бала табудан әлем 
бойынша көш бастап келе жатқан Нигериядағы йоруба халықтарының 
әйелдері немен тамақтанатынын зерттеген екен. Олар бұл құпияның 
шешімін ямс көкөнісінен тапты. Бұл көкөніс тұрғылықты халықтың 
негізгі асы. Ямстың химиялық құрамы әйелдің эстроген гармонымен 
ұқсас келеді екен. Көкөністегі көп мөлшердегі жоғары концентрациялық 
зат гонадотропин гармондарын өндіруге ықпал ете алады. Екеуінің 
бірлесуінен бірнеше жұмыртқа пайда болатын көрінеді. 

Егіздер мекені. Қазақстандағы егіздер ең көп туылатын елді мекен 
ол – Қостанай облысындағы Тәгіл ауылы. Соңғы 20 жылда мұнда 29 
жұп егіз бала дүниеге келген. Яғни, жыл сайын Тәгілде бір немесе екі 
жұп егіз туады деген сөз. Тұрғындардың саны 1350-ды құрайтын ауыл 
үшін бұл сөз жоқ өте жоғары көрсеткіш. Тәгіл ауылының тұрғындары 
үшін қатар жүрген егіздер таңсық көрініс емес. Мұнда жылына бір 
немесе екі бірдей егіз жұптар туылуы қалыпты құбылысқа айналғалы 
қашан. Тұрғындар өздерінің туған ауылының жері қасиетті деп сенеді. 
Ал, Қазақстан бойынша егіздерге өмір сыйлаудан алдына жан салмай 
келе жатқан Қызылордалық келіншектер екен. Жер бетінде мың адамға 
жүздеген егіз туылатын мекен бар. Бұл феноменнің сырын ғалымдар 
әлі нақты түсіндіре алмай келеді. Бұл мекен, көпшілік ойлағандай, 
Оңтүстік-Шығыс Азияда емес, Нигерияда. Дәлірек айтсақ, Игба-
Ора қаласында (халық саны барлығы 92 мың адам). Бұл феноменнің 
сыры әлі күнге дейін анықталмай келеді. Жергілікті тұрғындардың 
айтуынша, ханымдар бірден екі тосынсый қалайтын болса ерекше 
жапырақтар шайнайтын көрінеді. Алайда дәрігерлер бұл ұстаныммен 
келіспейді және тұрғындар мен қоғамға генетика кінәлі екенін айтуда. 
Бұл өлкеде туыстық некелер көп болған, ал егіздердің тууына жауап 
беретін ген де жергілікті тұрғындарда нығайып, популяцияға айналған. 
Осылайша бір сыныпта ондаға егіз оқуы мүмкін екен.Айтпақшы, 
анасының құрсағынан шығу реті бойынша балаларға ерекше есімдер 
беріледі… Қазақстан егіздерді өмірге алып келуі жөнінен әлемде  

48 орында. Көш басында Нигерия тұр. Онда әрбір 22 адамға бір егізден 
келеді екен. Жер шарының төрттен бір бөлігін құрайтын Қытай соңғы 
орынға жайғасыпты. Мәселен, онда 250 қытайға бір егізден келеді. 
Ал, біздің елде мұндай социологиялық зерттеулер жасамайтын сынды. 
Елдегі егіздер санын анықтайтын нақты көрсеткіштері бар мәліметтер 
жоқтың қасы. Жер шарында егіздер Еуропа құрлығында көп өмірге 
келеді. Кәріқұрлықта 1000 баланың сегізі егіз болады. Ал, АҚШ-та 
қаранәсілді нәзік жандар егіздеп бала табатын көрінеді. Өркениетті 
елдерде егіздер мен үшем дүниеге келген отбасыларына мемлекет 
тарапынан қамқорлық көрсетеді. Оларға арнайы күтушілер бөлінеді. 
Қаржылай көмектер беріледі. Қазақстанда егіздер мен үшемдерге 
байланысты арнайы жәрдемақы түрлері көрсетілмейді. Олар басқа 
балалар сияқты жәрдемақы алады. 

Сиам егіздері. Егіздер арасында өте сирек кездесетін «Сиам 
егіздері» деген атаумен кемтар балалар туылады. 65-85 мың жаңа туған 
нәрестеге біреуі кездеседі. Сиам егіздерінің пайда болуын ғалымдар 
«жұмыртқа жасушаларының дұрыс бөлінбеуінен» деп түсіндіреді. 
Жұмыртқаның даму кезінің белгілі бір сатысында жасушалардың 
бөлінбеуіне байланысты бұндай егіздер дүниеге түрліше жабысып 
туып жатады. Ғалымдар бұның салдарын генетикалық тұрғыдан да 
іздеді, енді біреулері психологиялық ауру деп есептеді. Не дегенмен 
бүгінгі медицина мұндай егіздердің пайда болуының алдын ала алмауда 
және дүниеге келген күннің өзінде сәтті ота жасай алмай келеді. Алғаш 
елімізде сиам егіздері туралы мәліметтер «Түркістан уәлияты» газетінің 
1871-ші жылғы 30-шы маусым күнгі нөмірінде жарияланған екен. 
Белгісіз автор 1811-ші жылы Сиам қаласында дүниеге келген Чанг 
пен Энг жайлы жазып өтеді. Чанг пен Энгке дейін де осындай егіздер 
дүниеге келген. Алайда, бұған дейін ондай сәбилерді «ақырзаман 
әкелушілер» деп өлтіріп отырған, кей жағдайларда оларды аналарымен 
қоса о дүниелік еткен. Кейін келе ерекше егіздерді табыс көзі ретінде 
пайдаланған. Түрлі жәрмеңкелерде халық назарын оларға аударып, 
ақша тауып отырған. Бұл дәстүр Чанг пен Энгтен бастау алған. Оларды 
халық арасында көп насихаттағаннан кейін жабысып туылған егіздерді 
«Сиам егіздері» деп атай бастады. Чанг пен Энг осы жол арқылы байып, 
жеке ферма сатып алып, тіпті құлдар қызметін де пайдаланған екен.

Егіздер өміріндегі қызықтар. Егіздердің өмірінде болатын 
қызықты жайттар да болады. Мысалы бір жұмыртқалы егіздер, яғни 
қатты ұқсастар қажет кездерде бірін-бірі алмастыра алады. Тіпті 
олар айнаға қарап тұрып өзінің сыңары екен деп сөйлесіп те қалған 
жағдайлар да болады екен. Ал олар бір-бірін сағынғандағы уақытты 
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тез өткізудің амалын іздегенде қиналады екен. Қатты ұқсас егіздер 
бір жынысты болғандықтан олардың тіпті ауру-сырқауы-жетістік, 
кемшіліктері бірдей болады. Тағы бір дәлел Артур мен Максим деген 
балалардың сабақ үлгірімдері әр түрлі деңгейде болғандықтан алатын 
бағалары да әр түрлі. Сыңары екілік алып қалса немесе өзге біреуден 
сөгіс естіп қалса екіншісі де сол өзіне айтылғандай психологиялық 
түрде қиналады екен. Екеуінің бойында бірдей бейімділік бар: 
екеуі де бір іспен шұғылдана алады, бірінің ойын бірі жалғастырып 
кете алады. Ал біз керісінше көп келіспеушілікке тап боламыз. Бір 
жынысты, бір-біріне қатты ұқсайтын егіздер Павлодарлық Алтынай 
мен Арай Хабдесовалар Ана құрсағында егіз болып жаратылған 
Алтынай мен Арай Хабдесовалар Павлодар қаласына қарасты 
Кенжекөл ауылында кіндік кесті. Екеуінің тағдырлары біріне-бірі 
тым ұқсас. Әнге, музыкаға деген қабілет екеуінде де бала жастан-ақ 
байқалды. Табиғат оларға әсем де әдемі дауыс сыйлады. Ақ-қара 
егіздер. ағылшын отбасында дүниеге келген. Айғаным мен Ақзере
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АДАМ ҚАН ТОБЫНЫҢ ЖИТС-НА БЕЙІМДЕУШІЛІГІ

ҚАЙДАР Б. Н.
10 сынып оқушысы, Дарынды балаларға арналған Абай атындағы 

№ 10 лицей-мектебі, Павлодар қ.
НУРМАГАМБЕТОВА Г. А.

биология пәнінің мұғалімі, Дарынды балаларға арналған Абай атындағы 
№10 лицей-мектебі, Павлодар қ.

Бүгінгі білім ғасырында, технологияның дамыған заманында 
медицина саласында озық ойлы, білікті мамандарды ойландырып, емін 
таба алмай келе жатқан дерттің бірі – ЖИТС. Осы аурудың арнайы бір 
емі жоқ, сондықтан да барлық жүргізілген шаралар ауруды тежеуге және 
адам өмірінің сапасын шамалы болса да ұзартуға көмектеседі. Павлодар 

облысы ЖИТС-ке шалдыққандар көрсеткіші бойынша ел аумағында 
көш бастап тұр. Өңірде осы уақытқа дейін 3 мыңға тарта адам жүре 
пайда болған иммундық тапшылықтың синдромына шалдыққан [1].

Адамның қорғаныш тапшылығы қоздырғышын (АҚТҚ) ЖИТС-н 
қоздыратын ауру Америка мен Еуропаға Орталық Африкадан келді 
деген болжам бар. Алғаш рет ол Америка Құрама Штаттарында, 
кейіннен бұл вирус тағы 71 елде анықталды. 1993 жылдың аяғында 
жұқтырғандардың саны 14 миллион адамға жетті және іс жүзінде  
3 миллион адам ЖҚТБ -мен ауырды. 1995 жылы АҚТҚ-ны жұқтырған 
23 миллион адам болды, ал жыл ішінде жұқтырғандар саны  
3,1 миллион және ЖҚТБ-дан 1,5 миллион адам қайтыс болған. 

АҚТҚ- бұл РНҚ-сы бар вирус. Бұл вирус адамның иммундық 
жүйесіне әсер етеді, дәлірек айтсақ, ол T4 лимфоциттерінде немесе 
Т-хелперлерде көбейеді. Нәтижесінде олар басқа лимфоциттерге 
«көмектесу» мүмкіндігін жоғалтады, атап айтқанда, олар организмге 
енетін патогендерді жоятын Т-киллерлердің көбеюін тоқтатады. 
Адамның иммундық жүйесі бұзылып, ол жұқпалы ауруларға 
шалдыққыш болады .

АҚТҚ-инфекциясының таралуы Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы мен БҰҰ үшін бірінші мәселе болып отыр. Бұған бірнеше 
себептер бар. Біріншіден, вирустың емі әлі табылған жоқ; екіншіден, 
нәтижесінде вирус жұқтырғандар саны тез өсуде. Адамның белгілі 
бір ауруларға бейімділігі және тіпті мерзімінен бұрын өлімі 
көбінесе адамның қанының типіне байланысты. Бұл факт енді 
ғалымдарда күмән тудырмайды. Оларды басқаруды жақсарту үшін 
кейбір гипотезалар АВО және Rh қан топтары сияқты генетикалық 
бейімділіктер осы аурулардың басталуына әсер етеді деп болжайды.

2019 жылғы 31 қаңтардағы Павлодар облысында Қазақстан 
азаматтары арасында АИТВ-инфекциясының 2914 жағдайы тіркелді 
(100 мың адамға шаққанда көрсеткіш, өлгендерді есепке алғанда - 
100 мың адамға шаққанда 247,4). Қалада: Павлодар - 2233 жағдай 
(100 мың адамға 393,8, өлгендерді есепке алғанда), Екібастұз - 155 
(100 мың адамға 73,4), Ақсу - 335 жағдай (100 мың адамға 297,8, 
өлгендерді есепке алғанда) анықталды. Облыс аудандарында: 
Ақтоғай - 8 жағдай (100 мың оқиғаға 47,5, қайтыс болғандарды 
есепке алғанда), Баянауыл - 12 (100 мың оқиғаға 26,6), Железин 
– 23 (100 мың оқиғаға 112,7), Ертіс - 20 (100 мың оқиғаға 77,4), 
Қашыр - 20 (100 мың оқиғаға 83,5), Лебяжі - 13 (100 мың оқиғаға 
62,9), Май - 5 (100 мың оқиғаға 37,5), Павлодар - 53 (100 мың 
оқиғаға 138,2), Успен - 13 (100 мың оқиғаға 74,3), Шарбақты - 24 
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(100 (өлгендерді есепке алғанда 100 мың адамға 70,4). Қазақстан 
азаматтары арасында «ЖИТС» диагнозы 488 науқасқа қойылды, 
оның ішінде 386 адам қайтыс болды.

Берілу жолдары: көктамырішілік, инъекциялық есірткіні 
қолданған кезде – 1679 жағдай (57,6 %), гетеросексуальды қатынаста 
жыныстық қатынаста – 1147 (39,4 %), гомосексуальды қатынаста – 
20 (0,7 %), тік – 13 (0,4 %), ауруханаішілік (жұқтыру орны – Оңтүстік 
Қазақстан облысы) – 1 (0,0 %), парентеральды (медициналық емес 
манипуляциялар) – 2 (0,1 %), анықталмаған – 52 (1,8 %) жағдай.

Жынысы бойынша бөлу: 1829 ер (62,8 %), 1085 әйел (37,2 %).
Жас құрамы бойынша: 0-14 жас – 18 адам (0,6%), 15-19 жас 

– 193 (6,6 %), 20-29 жас – 1176 (40,4 %), 30-39 жас – 967 (33,2 %),  
40-49 жас – 389 (13,3 %), 50-59 жас – 134 (4,6 %), 60 және одан 
жоғары жас – 37 адам (1,3 %).

Әлеуметтік-кәсіби мәртебесі бойынша бөлу: жұмыс істемейтін 
тұлғалар – 1596 адам (54,8 %), жұмыс істейтіндер – 903 (31 %), 
мектеп оқушылары мен студенттер – 68 (2,3 %), мектеп жасына 
дейінгі балалар – 12 (0,4 %), зейнеткерлер – 27 (0,9 %), сотталғандар –  
113 (3,9 %), тергеу – қамауға алынғандар – 195 адам (6,7 %) [2].

Өкінішке орай, қан топтары бойынша мәліметтерді алу 
мүмкіндігі болмады, себебі вирусты жұқтырған адамдардың жеке 
басы туралы ақпараттарды таратуға тыйым салынған. 

Алайда, келесі ғылыми және теориялық дереккөздерге 
сүйене отырып, яғни Абиджан қан құю орталығында ерікті қан 
тапсырушылар тобына жүргізілген зерттеулер бойынша, 2014 жылғы 
қаңтардан бастап маусымға дейін барлық қан тапсырушылар яғни 
қан донорлары HBs антигеніне және АҚТҚ-ға қарсы антиденелерге 
(ELISA тестілері) тексеріліп, ABO қан топтары типті болды.

Осы кезеңде тексерілген қан донорларының жалпы саны  
45 538 адамды құрады, соның ішінде 0,32 % және 8,07 % сәйкесінше 
АҚТҚ және гепатит В вирусын жұқтырған. О-топтағы донорлар 
О-ны жоқ донорларға қарағанда көбірек жұқтырған.

Біздің зерттеуіміз АВО мен Rh қан топтарымен В гепатиті 
мен АИТВ инфекциясы арасындағы байланысты табудың схемасы 
болып табылады. Екі инфекцияның өзара әрекеттесуін растау 
және жаңа терапевтік тәсілдерді іздеуді жеңілдету үшін қосымша 
зерттеулер жүргізу керек.

Соңғы 20 жылдағы ЖИТС пандемиясы Африканың барлық 
дерлік елдерінде дамудың нақты проблемасына айналды, өйткені 
бұл халықтың ең белсенді жас тобына (15-49 жас) әсер етеді. Бүгінгі 

таңда 34 миллионнан астам адамның өмірін қиған АҚТҚ денсаулық 
сақтаудың маңызды проблемасы болып қала бермек [3].

2014 жылы бүкіл әлемде АҚТҚ-мен байланысты себептерден 
1,2 миллион адам қайтыс болды. Сахараның шығысындағы Африка 
- бұл ең көп зардап шеккен аймақ, жаңа инфекциялардың шамамен 
70 %-ы. Кот-д’Ивуардағы аурудың таралуы жалпы популяцияда 
3,7 % болды. 

Сонымен қатар, тиімді вакцинаның болуына қарамастан, В 
гепатиті денсаулық сақтаудың жаһандық проблемасы болып қала 
береді, жыл сайын созылмалы гепатитпен 350 миллионнан астам 
адам және 1 миллионға жуық адам қайтыс болады. Кот-д’Ивуар-
дағы HBs антигенінің таралуы жалпы популяцияда 10 % -дан жоғары 
бағаланады, эндемияның жоғары деңгейінде.

В гепатиті және АҚТҚ-инфекциясы, берілу жолдары бірдей, 
екеуі де әртүрлі қауіп факторларын тудырады. Шынында да, кейбір 
деректер генетикалық факторлар, мысалы, АВО және Rh қан 
топтары, осы вирустық инфекциялардың пайда болуына әсер етеді.

Ландштейнердің қан топтарының ашылуымен және оны 
зерттеудегі үлкен ілгерілеумен көптеген адамдар осы қан 
топтарының пайда болу жиілігі мен әртүрлі аурулардың пайда 
болуының арасындағы байланысты анықтауға тырысты. Сонымен 
қатар, асқазан жарасы мен қанның O типі арасында күшті байланыс 
сипатталған; асқазан қатерлі ісігі, зиянды анемия, қант диабеті және 
қан тобы арасындағы а және гепатоцеллюлярлық канцерома мен қан 
тобы а арасында Нигерияда 2015 жылы жүргізілген зерттеу сонымен 
бірге астма мен а қан тобы арасындағы байланысты көрсетті. 
Дерматология және венерология саласында потенциалды теміреткі 
мен А қан тобының, көпіршікті және себорейлік дерматиттің және 
В қан тобының, сондай-ақ витилиго мен АВ тобының арасында 
байланыс бар екені көрсетілген.

В гепатиті немесе АҚТҚ-инфекциясы мен АВО арасындағы 
байланыс кейбір мақалалардың тақырыбына айналды.

Алайда, Кот-д’Ивуарда бұл қауымдастық туралы деректер жоқ. 
Осы мәселе бойынша зерттеулердің жеткіліксіздігін ескере отырып, 
зерттеудің мақсаты АВО жұқпасының және В гепатитінің жиілігін 
және қан донорлар тобында АВО донорлық қан тобының антигендері 
мен антиденелер профиліне сәйкес талдау жүргізу болды.

Бұл үшін қан донорлары өте қолайлы, өйткені барлық донорлар 
АВО антигендерін және қан тобының антиденелерін теріп, осы екі 
инфекцияны анықтау үшін зертханалық зерттеулерден өтеді.



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

207206

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«О
ҚУ

Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
Материалдар мен әдістер Бұл зерттеу Абиджан қаласындағы (Кот-

д’Ивуардың экономикалық астанасы) Қан құю орталығында АВО және 
Резустық топтарды зерттеуге қатысты болды. Бұл қала Кот-д’Ивуардың 
ең үлкен және халқы көп, 500 км-ден бір миллион тұрғынға дейін. 
Бұл көлденең және аналитикалық зерттеу болды, ол 2014 жылдың 
қаңтарынан маусымына дейін жүргізілді. Зерттеуді жергілікті этика 
комитеті мақұлдады.Зерттеу популяциясы барлық ерікті қан донорлары 
(алдында тапсырғандар және жаңа донорлар) клиникалық бағалаудан 
өтті, бұл жыныстық жолмен берілетін аурулар, есірткіні қолдану, 
анемия, инфекция, безгек немесе созылмалы аурулардың қаупі бар 
адамдарды жоққа шығарды. Жасы рұқсат етілген шегінен асатын 
бірнеше адам, донорлар (18-65 жас), салмағы аз (50 кг), бала емізетін 
әйелдер, етеккір немесе жүкті әйелдер алынып тасталды.

Іріктелген қан донорларының әлеуметтік-демографиялық 
сипаттамасы қан құю орталығының мәліметтер базасында 
(PROGESA; MAK; компьютерлік нұсқасы 14; Франция) 
орталықтандырылды. Қан тапсырушылар жаңа донорлар және 
тұрақты донорлар болып бөлінді. Жаңа донорлар – ерікті қан 
донорлары, олар 2014 жылдың бірінші жарты жылдығына дейін 
екіден (2) аз қан жинады. Осы кезеңдегі екі (2) -тен көп немесе оған 
тең донорлар тұрақты донорлар болды.

Ерікті қан тапсырушылардың жалпы саны 45 538 құрады, оның 
26 965-і жаңа донорлар, ал 18 573-і тұрақты донорлар. Біздің оқу 
кезеңімізде жалпы 73 398 қайырмалдық тіркелді, оның 63 %-ы тұрақты 
қайырымдылық. Жиналыс орындары негізінен мектептер мен кәсіптік 
мектептер, одан кейін ауруханалар мен медициналық мекемелер болды.

25 жастан 44 жасқа дейінгі жас тобында еркек донорлар басым 
(жыныстық қатынас: 4,79). A, B, AB және O қан топтарының пайда 
болу жиілігі 22,51 %, 23,53 %, 4,40 % және 49,74 % құрады. Rh-оң 
және Rh-теріс қан топтарының аурушаңдығы 97 % және 3 % құрады. 
В гепатиті қан донорлары арасында ең көп таралған инфекция болды 
(8,07 %). Донорлардың 0,32 %-ы АҚТҚ-ны жұқтырған, оның 1-ші 
типтегі АҚТҚ (73,76 %).

Жұқтырған донорлардың (В гепатиті және АҚТҚ-инфекциясы) 
ең жоғары жиілігі O қан тобында байқалды [4].

Зерттеуде АВО қан топтары В гепатитінің қаупін арттырған 
жоқ. Сонымен қатар, АВО қан топтары мен АҚТҚ инфекциясы 
арасында статистикалық байланыс болған жоқ. Сонымен қатар, резус 
жүйесі АҚТҚ инфекциясы мен В гепатитіне әсер етпеді. Алайда, 
бұл инфекциялардың ең жоғары жиілігі Rh-оң деңгейде байқалды.

Ғылыми жұмыста зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, 
жұқтырған донорлардың (В гепатиті және АҚТҚ-инфекциясы) ең 
жоғары жиілігі O қан тобында байқалды. 

АВО қан топтары мен АҚТҚ инфекциясы арасында 
статистикалық байланыс болған жоқ. Сонымен қатар, резус жүйесі 
АҚТҚ инфекциясы мен В гепатитіне әсер етпеді. Алайда, бұл 
инфекциялардың ең жоғары жиілігі Rh-оң адамдарда байқалды. 

АҚТҚ-инфекциясының таралуын болдырмау үшін ең тиімді әдіс 
- бұл вирустың өзін, сондай-ақ оның берілу ерекшеліктерін зерттей 
отырып оның алдын-алу. Сондықтан АҚТҚ алдын-алудың маңызды 
аспектілері салауатты өмір салтын насихаттау болып табылады.

Біз мектебіміздің оқушылары арасында олардың денсаулығын 
сақтауға әкелетін профилактикалық жұмыстар жүргізу қажет деген 
қорытындыға келдік. 

Осы тақырып бойынша ғылыми және теориялық дереккөздерге 
талдау жасалып, бұл проблеманың маңыздылығы ашылды, өйткені 
АҚТҚ-ны жұқтырғандар саны жыл өткен сайын артып келеді.

Болашақта жұқтыру жиілігі ең жоғары көрсеткен О қан тобындағы 
адамдардың, инфекцияны қай жолмен жұқтырғандарын және оның 
себептерін анықтау бойынша зерттеулер жүргізуді жоспарлап отырмыз.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4598888/#
2 World Health Organization, VIH/SIDA. Checklist No. 360 (2015) 
3 «Павлодар облыстық ЖИТС-тың алдын алу және күресу 

жөніндегі орталығы» 
4 https://astanatv.kz/kz/news/48443/

ҚАЗАҚСТАНДА МЕДИЦИНА САЛАСЫНЫҢ 
ДАМУ ЖОЛДАРЫ: МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ
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Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның денсаулық сақтау саласын дамыту 
мәселелері өзекті болып отыр. Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігі және тұтастай алғанда, мемлекеттік институт 
ретінде денсаулық сақтау секторы бүгінде белсенді институционалдық 
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қайта құру, саланың барлық деңгейлерінде кадрлық әлеуетті 
дамыту және медициналық көмек ксрсету жүйесінің тиімділігін, 
қолжетімділігін және нәтижелілігін сапалы арттыру, халықтың 
денсаулық жағдайын жақсартуды қамтамасыз ететін халыққа бастапқы 
медициналық-санитарлық көмекті басым дамыту болып табылатын 
жоғары технологиялық медициналық көмек көрсету сатысында тұр.

2016-2020 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік 
бағдарламасы [1] (бұдан әрі – Мембағдарлама) «Қазақстан 
Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы  
1 ақпандағы № 922 Жарлығын [2], Мемлекет басшысының 2014 жылғы 
11 қарашадағы «Нұрлыжол – болашаққа жол» [3] атты Қазақстан 
халқына жолдауын және «Бес институционалдық реформаны 
іске асыру бойынша 100 нақты қадам» атты Ұлттық жоспарды 
іске асыру мақсатында әзірленген, денсаулық сақтау саласын 
реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған және  
2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» алдыңғы 
мемлекеттік бағдарламаларының қисынды жалғасы болып табылады.

Зерттеу мақсаты: Қазақстанда медицина саласының даму 
жолдары: мәселелері мен болашағы тақырыбының мазмұны ашу 

Зерттеу міндеттері: 
Қазақстандық медицина саласының мәселелер анықтау; 
Қазақстандық медицина саласының болашағына даму жолдары 

болжам жасау;
Тұрғындар арасында бүл тақырыпқа зерттеу өткізу;
Зерттеу нәтижелерің қорытындылау
Зерттеудің негізгі сұрақтары: 
- Қазақстанда -Қазақстандағы денсаулық сақтау жүйесінің 

болашағы қандай?
- МӘМС енгізу кезінде жеке медицинаның дамуы мүмкін бе?
- Мемлекет пен жеке медициналық мекемелердің өзара іс-

қимылының маңыздылығы қандай?жеке меншік медицина қалай 
дамуда? (Жағымды ма әлде жағымсыз ба?)

90-шы жылдары саланың жеткіліксіз қаржыландырылуына 
байланысты көптеген медициналық мамандар басқа салада бақыт 
табу үшін медицинадан кетті. Пациенттердің құқықтары нашар 
дамыған және заңды түрде бекітілмеген. Сондай-ақ, денсаулық 
сақтау саласы бойынша өткір азық-түлік сұрағына соқтырды: 
ауруханалық асханадағы пациенттер үшін тамақтану нашар және жиі 
қолдануға жарамсыз болды. Медициналық қызмет көрсету сапасы 

күрт төмендеді: дәрі-дәрмектер жетіспеді, кейбір процедуралар 
пациенттер үшін қол жетімсіз болды. Жұмыс істеп тұрған, бірақ 
жаңа «нарыққа кірмеген» жанжалдарда жүздеген медициналық 
мекемелер жабылды, жойылды немесе жекешелендірілді. Іс жүзінде 
халықтың көпшілігінің денсаулығы тиімсіз болып шықты.

Емдеуге жатқызудың жоғары деңгейінің басты себептері 
алғашқы медициналық-санитарлық көмек (БМСК) сапасының 
төмендігі және амбулаториялық емдеу кезінде дәрі-дәрмекпен 
қамтамасыз етудің жеткіліксіз қолжетімділігі болды. Денсаулық 
сақтау министрлігінің деректері бойынша 1990 жылдары халықты 
медициналық қызметкерлермен қамтамасыз ету төмендеді.

Медициналық сақтандыру жүйесін енгізу (1996-1998 жж.); халыққа 
тегін медициналық көмек көрсетудің мемлекеттік кепілдіктерінің 
бағдарламасы (2004 ж.); денсаулық сақтауды реформалау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (2005-2010 жж.) және т.б. 
сияқты бірнеше шешімдер қабылдаудың арқасында де денсаулық 
сақтаудағы проблемаларды шешу мүмкін болмады [4].

Бүгінгі күні денсаулық сақтаудың 4 негізгі проблемалары бар. 
Олардың арасында:

1 Денсаулық сақтауды қаржыландыру;
2 Медиктердің біліксіздігі;
3 Азаматтардың төлем қабілеттілігі;
4 Жемқорлық.
5 Денсаулық сақтауды қаржыландыру.
Отандық денсаулық сақтау инвестицияларының өсу қарқыны тым 

әлсіз күйінде қалып отыр. 2019 жылдың қаңтар-маусым айларында 
қазақстандық медицинаның негізгі қорларына 25,9 млрд теңге 
инвестицияланған (бұл 2018 жылдың көлемінен 6,8 % артық). Сол кезде 
осындай кезеңде медицинаға 44 млрд теңге құйылды немесе қазіргі 
көлемнен 70 %-ға артық. Тиісінше, 2017 жылы екі есе көп жаңартылды.

Мемлекет инвестициялары айтарлықтай қысқарды. 2019 жылдың 
қаңтар-маусым айларында денсаулық сақтауға 13,1 млрд теңге 
жұмсалды. Бұл 3,2 млрд. теңгеге немесе 2018 жылдың қаңтар-маусым 
деңгейінен 19,5 %-ға аз.

2018 жылдың маусымынан бастап 2019 жылдың маусымына 
дейін жеке инвестициялар 4,1 млрд теңгеге немесе 55 %-ға өсті. 
Бұдан басқа, қарыз қаражатын тарту көлемі 1,1 млрд теңгеге немесе 
6,6 есеге өсті [5].

Қазақстан медицинасы, шын мәнінде, өзін - өзі қамтамасыз 
етумен ғана шектеледі, сондықтан медициналық қызметтер 
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(кепілді тегін көлемге кірмейтін) қымбаттайды-және бұл қарқын 
инфляциядан және басқа да баға құраушы факторлардан жоғары.

Сұрақтар алдымен респонденттердің тақырыпқа қатынасын 
анықтайды. Келесі сұрақтар тақырыпты терең түсінуге және 
талдауға арналған. Барлық сұрақтар менің зерттеу сұрақтарыма 
байланысты болады. Кресвелл әдісі ақпаратты жинау және талдау 
үшін пайдаланылды. Бірінші қадам - деректерді жинау, яғни 
респонденттердің сауалнамасы. Екінші қадам - деректерді талдауға 
дайындау. Бұл қадам жауап алу үшін сұхбаттасуды рәсімдеді. Үшінші 
қадам - мәліметтерді оқу. Бұл әңгіменің негізгі тұстарын бөліп көрсетуге 
мүмкіндік береді. Төртінші, бесінші және алтыншы - тараптарды талдау 
және респонденттердің жауаптарын бір-бірімен және мәліметтермен 
салыстыру. Сауалнамаға барлығы 4 адам қатысты, оның ішінде  
2 емхана, 2 тұрғын және бір қызметкер. Мен олармен сөйлескен себебім, 
қазіргі кезде елдегі әрбір адамның денсаулығын сақтау маңызды міндет 
болып табылады, сондықтан колледждер мен университеттердегі 
білімімізді ішкі медицинаға бағыттау және адам денсаулығын нығайту 
үшін мен мыналарды пайдаландым. зерттеу әдістері: PEST талдау, 
талдау, жалпылау, қорытынды, статистикалық ақпаратты талдау.

Менің медицина қызметкерлерімен және болашақ медицина 
қызметкерлерімен сұхбаттасуымның себебі, олар маған Қазақстан 
Республикасындағы медицина саласындағы зерттеулердің сұрақтарына 
медициналық ғылым талап еткендей анық әрі тез жауап берді. Жалпы 
сұхбат стандартты сұрақтардан тұрды, бірақ кейбір аспектілер 
респонденттердің құзіретіне немесе қызмет саласына қатысты болды.

Берілген стандартты сұрақтардың ішінде олардың мекен-
жайы, денсаулықты сақтау және ең бастысы денсаулыққа қатысты 
сұрақтар болды.

Сұхбаттың ұзақтығы шамамен 5-20 минутты құрады. Мен 
әр сұхбат берушіден зерттеу жобасына қатысуға рұқсат алдым. 
Сұхбат алушыларға құпиялылық және уақыт шектеулері туралы 
ақпарат берілді. Парақта әр қатысушының құқықтары, ықтимал 
қауіптері мен артықшылықтары көрсетілген. Өз кезегінде сауалнама 
Survey Monkey сайтында сандық құрал ретінде жүргізілді. Мен 
сауалнаманы қолданамын, өйткені ол сандық статистикалық 
мәліметтерді қолдануға мүмкіндік береді, сондықтан менде бұл 
ақпаратты талдауда қиындықтар жоқ. Деректерді жылдам жинауға 
және басқа адамдардан идеялар мен идеяларды алуға көмектесті. 
Сауалнама нәтижелерінің нақты статистика мен фактілерге 
сәйкестігін білу үшін мен оны екінші көздермен салыстырдым.

Сауалнамада 9 сұрақ болды. Сонымен қатар, барлық қоғам 
жауап бере алатын стандартты сұрақтар болды. Мысалы, жас, 
жыныс және жауаптың жалпы уақыты - 2-3 минут.

Сұхбаттың жауаптарын талдап, келесі қорытындыға келдім:  
2019 жылдың басына республикадағы мемлекеттік емес денсаулық 
сақтау секторы ұйымдарының жалпы саны 2017 жылмен салыстырғанда 
3,1 %-ға (1002) ұлғайып, 1 033 құрады. Жеке клиникалардың өсуі 
байқалады. Егер 2017 жылы олардың саны 161 болса, өткен жылдың 
қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 171-ге жетті [5]. Көшбасшылар 
үштігіне Алматы қаласы (36), Оңтүстік Қазақстан (20) және Жамбыл 
(18) облыстары кіреді. Қарама-қарсы жағдай Солтүстік Қазақстан (1), 
Қызылорда (2) және Батыс Қазақстан (2) облыстарында қалыптасты. 
Сонымен қатар, 558-ден астам жеке амбулаториялық-емханалық 
ұйымдар, сондай-ақ 16 Косметология ұйымдары бар. 

Ұсыныстар: 
- Сапалы және қолжетімді медициналық қызметтер көрсетумен 

қамтамасыз ету.
- Аурулар түрінің барынша кең спектрін диагностикалау және 

емдеумен қамтамасыз ету.
- Профилактикалық медицина аурудың алдын алудағы басты 

құралға айналуы тиіс. Халықпен ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс 
жүргізуге баса ден қою.

- Медициналық білім беру жүйесін түбірімен жақсарту. 
- Жеке медицинаның дамуына жағдай жасау. 
- медициналық қызмет көрсетудің озық стандарттарын (емдеу 

хаттамалары, кадрлар даярлау, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, 
сапасы мен қолжетімділігін бақылау) енгізу үшін қажет.

2019 жылдың қаңтар-маусым айларында қазақстандық 
медицинаның негізгі қорларына 25,9 млрд теңге инвестицияланған 
(бұл 2018 жылдың көлемінен 6,8 % артық). Сол кезде осындай 
кезеңде медицинаға 44 млрд теңге құйылды немесе қазіргі көлемнен 
70 %-ға артық. Тиісінше, 2017 жылы екі есе көп жаңартылды.

Мемлекет инвестициялары айтарлықтай қысқарды.  
2019 жылдың қаңтар-маусым айларында денсаулық сақтауға  
13,1 млрд теңге жұмсалды. Бұл 3,2 млрд. теңгеге немесе 2018 жылдың 
қаңтар-маусым деңгейінен 19,5 %-ға аз. 2018 жылдың маусымынан 
бастап 2019 жылдың маусымына дейін жеке инвестициялар  
4,1 млрд теңгеге немесе 55 %-ға өсті. Бұдан басқа, қарыз қаражатын 
тарту көлемі 1,1 млрд теңгеге немесе 6,6 есеге өсті [6].
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Қазақстан медицинасы, шын мәнінде, өзін-өзі қамтамасыз 

етумен ғана шектеледі, сондықтан - және бұл қарқын инфляциядан 
және басқа да баға құраушы факторлардан жоғары.

Жоғарыда айтылғандарды қорыта отырып, Мембағдарлама қол 
жеткізілген табыстарды бекіту мен дамытуға және денсаулықты 
қорғау сұрақтарында қордаланған мәселелерді шешуге, сондай-ақ 
саланың 2050 жылға дейінгі жоспарлы және қарышты дамуы үшін 
негіз болуға бағытталатын болады [7].
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КҮМІС ӘШЕКЕЙЛЕРДІҢ АДАМ АҒЗАСЫНА 
ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ

САТЫБАЛДИНОВ Е. А.
ғылыми жетекші, тарих магистрі, тарих пәнінің мұғалімі, 

№ 3 Успен ЖОББМ, Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен ауылы
СКАКОВА А. Е.

8 сынып оқушысы, № 3 Успен ЖОББМ,  
Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен ауылы

САГИМБАЕВА А. С.
9 сынып оқушысы, № 3 Успен ЖОББМ,  

Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен ауылы

Бізді күміс бұйымдар өздерінің әдемілігімен ғана емес өзінің 
әрқилы қасиеттерімен қызықтырды. Себебі, үлкен әжелерімізден 
күміс таққан пайдалы деген сөздерін естіп, онымен қалды үйде әр түрлі 
салт-жоралғыларды жүзеге асырғанда күмістің қолданғанын үнемі 
көріп жүрдім. Олардың не себепті, қандай мақсатта қолданылатыны 
мені қызықтыра бастады. Міне, сондықтан мен осы күмісті зерттеп, 
олардың қасиеті жайлы мәліметтер іздестіре бастадым.

Жұмысымда қазақ халқының тұрмысында ерекше орын алатын 
күмістен жасалған бұйымдардың маңызына тоқталмақпын. Осы 
тақырыпты қозғаудағы мақсатым ұлттық қолөнер бұйымдарының, 
оның ішінде күмістен жасалған бұйымдардың пайдасы мен 
қасиеттерін халық арасында кеңінен насихатталуын жүзеге асыру, 
олардың тарихи маңызын жойып алмау мақсатында ұсыныстар 
жасау, ұлттық мәдениетімізді ұлықтау.

Өзектілігі: Біз күмісті күнделікті өмірде қолданылғанымен, 
оның көптеген пайдасын,өзіне тән ерекшеліктерін біле бермейміз.

Нысаны: күміс
Болжамы: егер біз күмістің емдік қасиеті мен пайдасын жете 

түсініп, күнделікті қолданысқа кеңінен енгізсек денсаулығымызды 
барынша жақсарта түсеміз.

Зерттеу міндеттері: күмістің химиялық қасиетін, тарихын, 
пайдалы тұстарын зерттеу, зерделеу.

Зерттеу әдістері: бақылау, зерттеу, теория, сауалнама
Күміс (латынша Argentum), Ag – элементтердің периодтық 

жүйесінің І тобындағы химиялық элемент, атомдық нөмірі 47, 
атомдық массасы 107,88. Табиғатта тұрақты екі изотопы бар: 107Ag 
және 109Ag. Негізгі минералдары: аргентит Ag2S, пираргирит 
Ag3SbS3, прустит Ag3AsS3 Күміс жұмсақ, созылғыш (1 г К-тен 
ұзындығы 1800 м сым тартуға болады), ақ түсті металл, тығыздығы 

http://www.akorda.kz/kz/addresses/kazakstan-respublikasynyn-prezidenti-nnazarbaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2014-zhylgy-11-karash
http://www.akorda.kz/kz/addresses/kazakstan-respublikasynyn-prezidenti-nnazarbaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2014-zhylgy-11-karash
http://www.akorda.kz/kz/addresses/kazakstan-respublikasynyn-prezidenti-nnazarbaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2014-zhylgy-11-karash
https://kursiv.kz/news/tendencii-i-issledovaniya/2019-09/chto-proiskhodit-na-rynke-platnoy-mediciny-v-kazakhstane
https://kursiv.kz/news/tendencii-i-issledovaniya/2019-09/chto-proiskhodit-na-rynke-platnoy-mediciny-v-kazakhstane
https://kursiv.kz/news/tendencii-i-issledovaniya/2019-09/chto-proiskhodit-na-rynke-platnoy-mediciny-v-kazakhstane
https://startinfo.kz/buisness/medisinaluk-bilim-dery/
https://startinfo.kz/buisness/medisinaluk-bilim-dery/
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
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10,5 г/см3, балқу t 961,9°С, қайнау t 2170°С, тотығу дәрежелері +1, +2, 
+3, сиректеу +4. Электр тогын, жылуды жақсы өткізеді [1]. Күмістің 
активтігі нашар, коррозияға төзімді, бірақ күкірт, галогендермен 
тез әрекеттеседі. Қыздырылған концентрлі азот және күкірт 
қышқылдарында ериді. Ауадағы оттекпен жоғары температурада 
қыздырғанда да әрекеттеспейді, бірақ құрамында күкіртсутек 
бар дымқыл ауада оттек арқылы тез тотығып беті қараяды. Күміс 
қорғасын-мырышты, мыс, алтын-күмісті кентастардан алынады. 
Магмалық көбінесе гидротермалық және ол жер бетінде күмісті 
минералдардың үгіліп бұзылуынан пайда болады. Мысалы, күміс 
сульфид кендерде, әсіресе қорғасынды минералдар арасында көп 
болады. Жаратылыс жағынан күміс алтынға көп ұқсайды [2]. Бірақ 
онан айырмасы – күміс жер бетінде алтындай тезімді емес, беті 
қарайып азырақ тотығады және құрғақ климатта хлорға қосылады. 
Алтынға қарағанда күміс көп тарамаған минерал. Күмістің еритін 
қышқылдары – HN03, HC1, тотығатыны – H2S. Оның басқа 
металдармен қорытпасы зергерлік бұйымдар жасауда, медицинада, 
күміс препараттары (күйдіретін, микробтарды жоятын, т.б.), кино 
және фотоөнеркәсібінде, химия, электртехника және электрондық 
өнеркәсіптерінде, т.б. қолданылады. Аg+ иондары суды жақсы 
тазартады. Қазақстанда К. Бозшакөл, Қоңырат, Ақтоғай, Айдарлы, 
Бақыршық, т.б. кен орындарында кездеседі.

Күміс өте ерте заманнан бастап адам тұрмысында пайдаланылып 
келеді. Мысалы, Мысыр фараоны – Менес заманында (біздің 
заманымыздан бұрынғы 3600 жылы) күміс алтыннан 2,5 есе қымбат 
болған. Одан күміс теңгелер, зергерлік бұйымдар жасалған. Күміс 
16-ғасырдан 19-ғасырдың аяғына дейін Еуропа елдерінің ақша 
айналымында (күміс монометалл не биметалл ) болған. 19-ғасырдың 
аяғында елдердің көпшілігі алтынға (алтын монометалы) ауысты. 
Күміс валютасы Қытайда, Иранда, Ауғанстанда 20-ғасырдың 
30-жылдарына дейін сақталды. Күмістің пайдалы екенін адамдар 
өте ерте кезден ақ білген. Себебі, күміс таза күйінде жиі кездеседі, 
оны балқытып өңдеудің қажеті болмағандықтан күмісті адамдар 
ерте кезден - ақ пайдалана бастаған [3]. 

Күміс ыдыстарда сақталған жай судың өзі уақыт өте келе емдік 
қасиеттерге ие болады екен. Сондықтан осындай сумен жараларды 
жуып, ішкізген. Сондықтан күміс ежелгі антисептикалық болып 
табылады.

Күміс өңдеуге ыңғайлы болып келетін металл. Өзінің ерекше 
жылтырағанына байланысты ол әшекей бұйымдар жасауға да 

өте тиімді. Сонымен қатар бұл элемент қышқылдардың әсеріне 
қарамастан тоттануға ұшырамайды. Күміс тұз қышқылында ғана 
ериді, бұл қоспаны фото шығаруда, электронды және химия 
өнеркәсібінде, зергерлік бұйымдар, теңгелер, айна жасауда жиі 
қолданады. ХҮІІІ ғ. күмісті жүйке жүйесі мен асқазан ауруларын 
емдеу үшін қолданған. Бүгінгі таңда көз ауруларын, қуық ауруларын, 
тамақ, эррозия, язва, жасуша ауруларын емдеуде қолданылатын 
препараттардың барлығында күміс кездеседі екен [2]. 

Адамдар өте ерте заманда-ақ күмістің қасиетін ерекше бағалаған. 
Мысалы, Үндістанда, Египетте, Ресейде күміс қосылған суды түрлі 
ауруларға ем ретінде пайдаланған. Адамдар мұндай судың өмірлік 
қуат беретін ерекше сиқыры барлығына сенген. Ал ежелгі Ресейде де 
құдыққа қой басындай күміс тастайтын болыпты. Бұл елдің жұқпалы 
аурулар мен эпидемиялардан аман қалуына көмектескен екен.

Ескендір Зұлқарнайын бүкіл дүние жүзін жаулап алмақ болып, 
қаншама әскері іш ауруынан қырылады. Сонда офицерлер ғана тірі 
қалады. Өйткені, жауынгерлердің тамақ ішкен ыдысы қалайы да, 
ал офицерлер күмістен жасалған ыдыспен тамақ ішкен. Күмістің 
ерекшелігі – судағы бактерияларды қырады, сондықтан офицерлер 
тірі қалған. Осыдан бастап Зұлқарнайынның жауынгерлері су ішетін 
торсықтарына күміс теңгелер салып жүреді екен. 

Халқымызда қалыптасқан дәстүр бойынша, ас адал болуы үшін 
оны дайындайтын, дастарханға қоятын, шай құйып беретін әйелдің 
саусағында міндетті түрде күмістен жасалған сақина болуға тиіс. 
Қазақтар арасында «Сақинаны сәнге салмайды, ол – тазалыққа 
таразы» деген нақыл сөз бар. Бұл сөздің төркіні сақинаның тек 
сәндік қана емес, гигиеналық та қызмет атқаратынын, аңғартады. 
Дана халқымыз сақина соғылатын күміс, таттануға ұшырамайтынын, 
олардың судың, тамақтың тез бұзылмауына септігін тигізетінін, 
денсаулыққа жағымды әсер ететінін тым ерте байқап, білген. 
Заманында жас келіншектер нәрестесін шомылдырарда, жаялығын 
жуарда, тамақ дайындарда ауылдағы қарт әжелер: «Қолыңа күміс 
сақинаңды салып ал, ол тазалыққа, адалдыққа жақсы», – деп 
ескерткен. Нәрестені қырқынан шығарарда оны шомылдыратын 
суға күміс теңгелерді немесе күміс сақинаны, білезікті салған. Қазақ 
халқы ежелден күмістің адам ағзасына пайдасы бар деп сеніп, күміс 
ыдыстан тамақ ішіп, күміс әшекейлер тағып, сәби дүниеге келгенде 
нәрестені күміс теңге салынған суда шомылдырып, «Баланың күні 
күмістей жарық болсын» деген жоралғы жасаған.

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Сәби шомылдырылып болған соң сол бұйымдар сәбидің 

кіндік шешесіне берілген. Бұл – зергерлік заттар сәбиді қырқынан 
шығарушы әйелдерге арналған сыйлық қана емес, халқымыздың 
асыл заттардың қасиетін білгендігінен қалыптасқан дәстүр.

Күмістен жасалған бұйымдардың тәрбиелік мәніне тоқталсақ, 
алдымен құстұмсық жүзік пен құдағи жүзік туралы сөз қозғағанымыз 
дұрыс. Құстұмсық жүзікті бойжеткен қыздар таққан, бұл жүзік – 
бақыттың, тәуелсіздіктің, құс тәрізді еркіндіктің белгісі. Дәстүр 
бойынша ұзатылып бара жатқан қызының қолындағы Құстұмсық 
жүзікті анасы шешіп алып, қыз жасауымен бірге орамалға түйіп, 
сандығына салып жіберетін болған. Бұл жүзік қыз жағдайының 
хабаршысы ретінде кейін қайтып келуі керек. Сондықтан қыздың 
төркін жағынан оның қал-жағдайын білуге барған інілері осы 
құстұмсық жүзікті қайтып әкелсе, қыздың анасы қатты қуанып, 
құдағайым қызыма өз қызындай қарайды екен деп, ауыл арасына 
кішігірім той жасаған [4]. Яғни, біздің түсінігімізде сәндік бұйым 
болып есептелетін жүзіктердің мағыналы мақсаты болатындығын 
ата-бабаларымыз ұстанған осы салттан көруге болады.

Қазақ халқының салтындағы құдағиларға ұсынылатын құдағи 
жүзік – үлкен сый-құрметтің белгісі. Ол басқа жүзіктерге ұқсамайды. 
Екі саусаққа қатар киілетін екі шеңберден тұратын жүзік үстіңгі беті 
біртұтас болып келетін ұлт өнеріндегі бірегей дүние. Ерекшелігі жас 
жұбайлардың жұбы жазылмасын, екеуі бірігіп тату отбасы болсын 
дегенді меңзейді. Құдағи жүзікті қалыңдықтың шешесі құдағайына 
өзінің қызына мейіріммен қарауы үшін және құдандалы екі рудың 
бір-біріне ынтымағы үшін сыйға тартатын. Құдағи жүзік – адамдар 
арасындағы сыйластықтың, адамдарға көрсетілген ілтипаттың, 
құрметтің белгісі. Оның үстіне ел ішінде көптеген егде адамдар 
қолында құдағи жүзігі бар егде қайыненелерді көріп, оның үй-ішіне, 
жақын-жұрағатына сыйлы, қадірлі кісі екенін бірден білетін болған. 
Қазақтар да күмістің бұл қасиетін біліп, қыз – келіншектердің күмістен 
жасалған әшекейлер тағуын қадағалаған және күміс бұйымдарын 
ішетін суға салып қоятын болған. Әлі күнге дейін кей өңірлерде сәбидің 
«бірінші тісінің шығуына» байланысты күміс қасық сыйлау дәстүрінің 
сақталғаны да кездейсоқ жайт емес. Ал, мұсылман дінді ер адамдар 
күміс сақинаны Мұхаммед пайғамбардың жолы деп тағатын болған [5]. 

Өйткені Мұхаммед пайғамбардың ер адамдарға алтын емес, 
күміс жүзік салыңдар деген уәжі болған.

Күміс қымбат болса да одан жасалған бұйымдар жиі 
ұшырасатын. Кейде оларға алтын жалатылатын. Орыстың, 

қытайдың және поляктың тиын түріндегі күмістері материал түрінде 
жиі қолданылған. Олардан әртүрлі салпыншақтар жасалған немесе 
қайрақ түрінде балқытылып зергерлік өңдеу жасауға қолданылған. 
Зергер өз үйінде немесе тапсырыс берушінің үйінде жұмыс істеп, ол 
үшін белгіленген ақысын: іске жаратылған бағалы металл құнының 
әр сомына бір сомнан алатын болған. 

Өлкеміздің көне көз қарияларының айтуы бойынша ертеде 
шеберлер еңбегіне көбінесе мал: ат әбзелдері үшін – бір тай, 
белдіктер жиынтығы үшін - бірден сегізге дейін қой, әйелдер 
әшекейлерінің толық жиынтығы үшін - қырық қой, бір білезік үшін 
– бір қой беретін болған. 

Күмістің өзіндік әдемілігімен қатар, таңғажайып емдік қасиеті-
де көп екен. Емдік қасиеті қазіргі медицинада дәлелденген. Ал 
қазақ емшілері өте ерте замандарда-ақ күмістің қасиетін ерекше 
бағалаған. Ғалымдар болса, күмістің бұл қасиеттеріне ХІХ ғасырдың 
аяғында ғана мән беріп, зерттей бастапты. Күміс бактерицидтік 
және антисептикалық қасиетке ие. Әрі қабынуға да қарсы әрекет ете 
алады. Бір сөзбен айтсақ, табиғи бактерицидтік металл. Бактерияның 
650 түріне қарсылық білдіре алады екен.

Күмістің ерекшелігі сумен әрекеттескенде иондалып, оның 
құрамында ұзақ сақталады. Сондықтан күміс қосылған су, ағзадағы 
көптеген зиянды микроағзаларды жояды. Адам ағзасының тұмау 
және жұқпалы ауруларға төтеп бере алмауының себебі иммундық 
жүйедегі күмістің азаюынан болады. Күміс тек қана ауру тудыратын 
элементтерді жойып қоймай, ағзадан зиянды токсиндер мен 
микробтарды шығарады. Тіпті, ағзада аз ғана күміс жетіспеушілігі 
байқалған жағдайда адамның жұмыс істеу қабілеті төмендеп, 
қорғаныш қасиеті азайып, тез шаршау пайда болады. Шетелдік дәрігер 
Роберт Бекер күміс иондарының адам, ағзасындағы жасушалардың 
көбеюіне әсер ете алатындығын дәлелдеген. Ол өзінің ғылыми 
кітабында күміс иондарының қатерлі ісік ауруына шалдыққан 
адамдардың жасушаларын қайта тірілтіп, көбеюіне көмегі барлығын 
жазған. Бірақ күмістің ағзада мөлшерінен тыс болуы да зиянды. Адам 
ағзасында күмістің мөлшерінің көбеюін ғылыми тілде аргирия деп 
атайды. Адам ағзасында күмістің қалыпты мөлшері – 80 мкг.

Ал, қазақ халқы күмістің пайдасын қағазға қаттап жазбағанымен 
күнделікті өмірінде біліп қана, тыныш өмір сүріп жүре берген. 
Қазақтар күмістің емдік қасиетінің молдығын біліп, күмістің тістің 
қызыл иегін зақымданудан сақтайтынын, түрлі бактерияларды 
жойып, асқазан-ішек жолдарын тазартатынын білген. Тамақ 
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ішуге күміс қасық пайдалануға мән берілген. Егер қасық жұмсақ 
қақталған, ақ күмістен жасалса күміс иондары суға бөлініп, 
ерітінді түрінде, ағзаға сіңеді. Қолданыла келе күміс қасықтың 
жиегі мүжіле бастайды. Бұл, ағзаның күміс иондарын қаншалықты 
пайдаланғанын көрсеткен. Күміс залалсыздандырушы болып та 
есептеледі. Ол бактерияның 650 түріне қарсылық білдіре алады екен.

– Әдеттегі біздің қолданылатын антибиотиктер бактерияның 
10 түріне ғана қарсы тұра алады, ал олардың ағзаға кері әсері одан 
бірнеше есе артық;

– Белгілі бір мөлшердегі күміс адам иммунитетін көтеріп, 
ағзадағы гемоглобин мен эритроциттер мөлшерін көбейтеді;

– Күміс сырға тағу бас ауруын азайтса, күміс білезіктер 
жүйкелік ауруларын азайтады.

– Күміс әшекейлер тағу шаш өсуін тездетеді.
– Күміс қуық ауруына, ашыққанда және ішек қабынуына қарсы 

қолднылады.
– Күміс денсаулық индикаторы, яғни тағып жүрген күміс 

бұйымыңыз қарайса дәрігерге жүгіну уақыты келді деген сөз.
Күмісті тек медицинада ғана емес, косметологияда, 

тіпті, саяжайларда бағбандар тыңайтқыш ретінде пайдаланса, 
аспаздар күміс қосылған сумен тағам әзірлеген. Сондай-ақ, оның 
залалсыздандыру қасиеті де бар. Мысалы, күміс қосылған сумен 
балалар ойыншықтарын, бөлмелерді тазалап қоюға болады. Жұқпалы 
аурулардың алдын алуда күмістің пайдасы зор. Кіршіксіз таза күміс 
су – бүгінде ең керемет дәрі, – дейді Пенсильван университетінің 
профессоры, АҚШ-тың Халықаралық Ғылым академиясының мүшесі 
Рустум Рой. – Оның шипалылығы сондай, Ауғанстандағы, Ирактағы 
Америка әскері осы суды ғана пайдаланады [6]. АҚШ Президенті 
дизенфекция үшін қолын осы сумен шаяды екен. Ал, қарапайым 
халық кәдімгі таза суды күміс құтыға құйып, дем салып, емге ішкен.

Адам ағзасының тұмау және жұқпалы ауруларға төтеп бере 
алмауының себебі иммундық жүйедегі күмістің азаюынан болады. 
Күміс тек қана ауру тудыратын элементтерді жойып қоймай, 
ағзадан зиянды токсиндер мен микробтарды қуып шығады. Тіпті, 
ағзада аз ғана күміс жетіспеушілігі байқалған жағдайда адамның 
жұмыс істеу қабілеті төмендеп, қорғаныш қасиеті азайып, тез 
шаршау пайда болады. Аталған микроэлементке қаныққан ағза 
сирек ауырады, тәбеті де жақсы болады. Тарихшылар ертедегі 
вавилондықтар мен гректер күмістің залалсыздандратын қасиетін 
ескеріп, патшалары пайдаланатын ауыз суды күміс ыдыстарда 

сақтағанын анықтаған. Бұны археологтардың қазбаларынан да 
кездестіруге болады. Біздің заманымызға дейінгі 4000 мың жыл 
бұрынғы патшалардың қабірлерінен де күміс ыдыстар табылған. 
Әйгілі Геродоттың жазбаларында да Парсы патшасының суды күміс 
ыдыстарда сақтағаны көрсетілген.

Шетелдік дәрігер Роберт Бекер күміс иондарының адам 
ағзасындағы жасушалардың көбеюіне әсер ете алатындығын 
дәлелдеген. Ол өзінің ғылыми кітабында күміс иондарының рак 
ауруына шалдыққан адамдардың жасушаларын қайта тірілтіп, 
көбеюіне көмегі барлығын жазған. Ол: «Менің қарамағымда 
созылмалы сүйек инфекциясына шалдығып, жарасында рак ісігі 
пайда болған науқас емделді. Ол сүйекті кесіп тастаудан бас тартты 
және менен күміс иондарымен емдеуді өтінді. Мен оның жарасын 
күміс қолдану тәсілімен емдедім. Үш айдан соң аурудың беті бері 
қарады. Рак жасушалары қалыпқа түсті. Кейін сол адамды сегіз 
жылдан соң кездестіргенімде ол өзін өте жақсы сезінетіндігін 
айтты», – деп жазыпты [6].

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Кристаллография, минералогия, петрография. Бұл кітап 

Абай атындағы Қазақтың мемлекеттік педагогты институтының, 
география факультетінде оқылған лекциялардың негізінде жазылды, 
1990. ISBN 2-9-3 254-69

2 «Балалар Энциклопедиясы», V-том
3 Э. А. Масанов. Қазақ ауылындағы ұсталық және зергерлік 

қолөнері. – Алматы, 1961.
4 Н. Сычева. Орта Азия мен Қазақстан халықтарының зергерлік 

әшекейлері. – Мәскеу, Советский художник, 1984.
5 Мұражай заттарын ғылыми баяндап жазу жүйесі: Анықтама. 

– Санкт-Петербург, Ресей Этнографиялық мұражайы. 2003. 
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сы ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

ТОКСАНОВА А. С.
учитель биологии, Школа-лицей, г. Аксу

ГЕЙКО П. В. 
ученик 9 класса, Школа-лицей, г. Аксу

Скорая медицинская помощь – вид медицинской помощи, 
при несчастных случаях, заболеваниях, отравлениях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

Классификации машин.

Рисунок 1

Есть разные классы скорой. И в зависимости от класса 
отличается оснащение.

Класс А – подходит для мониторинга, а также перевозки 
пострадавших и больных.

Класс В – позволяет больным проводить терапию еще до 
приезда в больницу, а также осуществлять мониторинг состояния 
больного.

Класс С – это настоящий реанимационный кабинет.
Виды приборов каждого автомобиля.

 
Рисунок 2

Оборудование класса А:
1 Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом 

(две маски, аспиратор с ручным приводом, роторасширитель, 
языкодержатель, воздуховоды, коннекторы).

2 Редуктор-ингалятор кислородный с 2 л баллоном.
3 Носилки бескаркасные для переноски и стропы для фиксации 

пациента.
4 Комплект шин транспортных складных (комплект 

транспортных складных шин детский, комплект транспортных 
складных шин взрослый, комплект шин-воротников транспортных).

5 Набор фельдшерский (тонометр с фонендоскопом, держатели 
инфузионных флаконов с кронштейнами).

Оборудование класса В
1 Дефибриллятор.
2 Кислородное оборудование.
3 Отсасыватель хирургический.
4 Носилки мягкие, а также стационарные.
5 Электрокардиограф.
6 Аппарат искусственной вентиляции легких.
Оборудование класса С:
1 Дефибриллятор. 
2 Электрокардиограф.
3 Прибор для измерения частоты пульса.
4 Устройство для наркоза методом ингаляции.
5 Устройство для искусственной вентиляции лёгких.
6 Устройство для проведения кислородной терапии КРИ-1, 2.
7 Обеззараживающий облучатель.
8 Устройство для определения состава крови.
9 Лекарственные препараты.
Станция скорой помощи.
Старший дежурный врач или старший врач смены-

руководит дежурным персоналом оперативного отдела и станции, 
то есть всей оперативной деятельностью станции.

Старший диспетчер руководит работой диспетчерской, 
управляет диспетчерами по направлениям, подбирает карточки, 
группируя их по районам поступления и по срочности выполнения, 
затем он вручает их подчинённым диспетчерам для передачи 
вызовов на районные подстанции, являющиеся структурными 
подразделениями центральной городской станции скорой помощи, 
а также следит за местонахождением выездных бригад.
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Диспетчер по направлениям  осуществляет связь с 

дежурным персоналом центральной станции и районных и 
специализированных подстанций, передаёт им адреса вызовов, 
контролирует местонахождение санитарного автотранспорта, время 
работы выездного персонала, ведёт учёт исполнения вызовов, делая 
соответствующие записи в карточках учёта вызова.

Диспетчер по госпитализации распределяет больных по 
стационарным лечебным учреждениям, ведёт учёт свободных мест 
в больницах.

Медицинские эвакуаторы или диспетчеры скорой помощи 
принимают и ведут запись вызовов от населения, официальных 
лиц, органов правопорядка, служб экстренного реагирования и пр., 
заполненные карточки учёта вызова передают старшему диспетчеру, 
в случае возникновения какого-либо сомнения относительно того 
или иного вызова разговор переключают на старшего врача смены. 
По распоряжению последнего сообщают те или иные сведения в 
органы правопорядка и/или службы экстренного реагирования.
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ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ

ТЮЛЕУБАЕВА А. С.
учитель биологии, СОШ № 24, г. Павлодар

ЖУМАБЕКОВА Д. А.
ученик 5 класса, СОШ № 24, г. Павлодар

На протяжении всего существования человечества люди живут 
в мире звуков. Среди живых существ только человек в полной мере 
использовал свойства окружающей среды как проводника, носителя 
звука. Именно он внес в мир звуков речь и музыку, смог сделать 
звук своим помощником. 

Некоторые люди не могут работать в условиях абсолютной 
тишины, отсутствие звуков угнетает их. Человек слушает 
приятную музыку, чтобы расслабиться, снять усталость, поднять 
себе настроение. Отсюда можно сказать, что шум оказывает 
благотворное влияние на нас. Но шум имеет много вредных 
и опасных для человека свойств. Наиболее распространенные 
симптомы шумового влияния - раздражительность, рассеянность. 
Одним из вредных шумов является так называемый школьный шум, 
под влиянием которого у учащихся проявляется изменения в работе 
нервной системы. Уровень интенсивности шума на некоторых 
уроках доходит до 50-60 дб, а на переменах до 110 дб и вызывает 
отрицательные изменения в организме человека. [1]

Шум довольно распространен в наши дни. Шум - звук, в 
котором изменение акустического давления, воспринимаемое ухом, 
беспорядочно и повторяется через разные промежутки времени. Как 
и все физические явления, шум имеет и положительные качества и 
отрицательные. В природе его можно встретить не часто: раскаты 
грома, извержения вулкана, землетрясения и т.д. Люди сами создают 
вокруг себя так называемое шумовое загрязнение, строя промышленные 
предприятия, заводы, выпуская шумные машины, бытовые приборы, 
электроприборы (пылесос, телевизор, магнитофон, радиоприемник).

Таким образом, выбранная мною тема «Влияние шума на 
здоровье школьников» является актуальной. В своей работе я 
попробовала её исследовать и ответить на вопрос – как шум влияет 
на работоспособность и здоровье школьников и как бороться со 
школьным шумом в нашей школе? [3]

Актуальность проблемы заключается в том, что шумовое 
загрязнение ограничивает продолжительность труда, приводит 
к преждевременному расстройству и разрушению слухового 
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аппарата, вызывает у человека различные болезни: тугоухость, 
глухота, неврозы, психические расстройства, сердечно-сосудистые 
заболевания, нарушение нервной системы и др. Шум обостряет 
хронические заболевания.

Изучив ряд научных книг и статей по теме проекта, мы узнали, 
что такое звук, его свойства и характеристики. Звук – это то, что 
мы слышим: нежная мелодия скрипки, тревожный звон колокола, 
грохот водопада, слова, произносимые человеком, грозовые раскаты 
грома, землетрясения.

Наука доказала, что рыбы вовсе не немы и не глухи, они тоже 
издают звуки и слышат их, потому что они воспринимает колебания, 
возникающие в воде. Людям же удаётся «услышать» их только с 
помощью специальных приборов.

Шум как физический фактор представляет собой волнообразно 
распространяющееся механическое колебательное движение 
упругой среды, носящее обычно случайный характер.

Шум беспокоит все большее количество взрослых и детей. 
Например, громкая речь окружающих детей во время перемены, 
громкие звуки и т.д. [4].

Шумы бывают: производственные и непроизводственные.
К непроизводственным шумам относятся шум на дорогах, 

шумы от мобильных телефонов, оргтехники, телевизоров, плееров.
К производственным шумам относится шум на рабочих местах, 

на участках или на территориях помещений, который возникает во 
время производственного или учебного процесса [5].

В ходе работы я тоже попыталась выяснить, оказывает ли шум 
негативное влияние на своих одноклассников? Шумы окружают 
взрослых и детей повсюду.

Звуки и шумы таят в себе опасность для нашего слуха. Слишком 
большие уровни их интенсивности могут привести к безвозвратной 
потере функции слухового анализатора. Наше ухо работает 
непрерывно в течении суток. Оно лишено естественных защитных 
приспособлений, таких, например, как веки у глаз.

Единица измерения шумового загрязнения – децибел. Шепот 
– это 20-40 дБ, обычный разговор – 50-70 дБ, транспортный шум 
оживленной городской магистрали – 120 дБ, шум авиационного 
двигателя – 130 дБ. Нарушение сна отмечается при шумовом 
загрязнении свыше 35 дБ, снижение продуктивной умственной 
деятельности – при 55 дБ, ухудшение слуха – при 70 дБ. Для 
уменьшения шумового загрязнения применяются зеленые 

насаждения, за город выносятся автострады (строятся объездные 
дороги), запрещаются полеты самолетов над городом на высоте менее 
11 км. В конструкции современного автомобиля предусматривается 
понижение уровня шумового загрязнения. На территории жилой 
застройки днем шум не должен превышать 50-60 дБ [1].

Большинство звуков природного происхождения не вызывают у 
людей неприятных ощущений, а шум леса, журчанье ручья пение птиц 
действует успокаивающе на нервную систему. Производственный, 
или техногенный, шум, напротив, воспринимается негативно, 
раздражает [2].

Выполняя нашу работу, мы провели исследование остроты 
слуха учащихся 5 «В» класса по тесту.

Острота слуха – это минимальная громкость звука, которая 
может быть воспринята ухом испытуемого. Нормальным слухом 
считается такой, при котором тиканье ручных часов среднего 
размера слышно на расстоянии 10-15 см.

Нормальным слухом будет считаться такой, при котором 
тиканье ручных часов среднего размера слышно на расстоянии 
10-15 см. 

Проанализировав результаты эксперимента, мы пришли к выводу, 
что из 29 учащихся нормальный слух имеют 89,6 %, у 10,4 % – слух 
понижен. Т.е. у каждого десятого испытуемого слух ниже нормы. 

Тугоухость – понижение слуха, при котором восприятие 
разговорной речи даже на небольшом расстоянии становится 
затруднительным.

Степень тугоухости может быть различной. Иногда человек 
слышит только разговорную речь на расстоянии 3-4 метров, но не 
слышит шепот.

Различают несколько степеней тугоухости:
1 степень. Человек не воспринимает речь только в необычной 

обстановке (посторонний шум, искажение речи).
2 степень. Неразборчивое восприятие речи в обычной остановке 

или восприятие слов только после неоднократных повторений.
3 степень. Трудность речевого общения. При этой степени 

тугоухости человек слышит только громкую речь у самого уха или 
прибегает к помощи слухового аппарата.

Тугоухость чаще всего начинает развиваться еще в детском 
возрасте. По данным медицинских работников, число тугоухих (с 
различной степенью тугоухости) в школах достигает 6 % от общего 
количества учащихся [6].
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Особую опасность представляют плееры, сотовые телефоны с 

наушниками и дискотеки для подростков. Скандинавские ученые 
пришли к выводу, что каждый пятый подросток плохо слышит, 
хотя и не всегда об этом догадывается. Причина – злоупотребление 
переносными плеерами и долгое пребывание на дискотеках. Обычно 
уровень шума на дискотеке составляет 80-100 дБ, что сравнимо с 
уровнем шума интенсивного уличного движения или взлетающего 
в 100 м турбореактивного самолета. Громкость звука в наушниках 
100-114 дБ. Здоровые барабанные перепонки без ущерба могут 
переносить громкость плеера в 110 дБ максимум в течение 1,5 мин.

Школа – место, где дети проводят большую часть дня. В школе 
мы учимся, общаемся, развиваем свои творческие способности. 
Я заметила, что бывают дни, когда я прихожу из школы очень 
уставшей. С чем же связано плохое самочувствие? [5].

Причиной этого является так называемый школьный шум, под 
влиянием которого у учащихся проявляется изменения в работе 
нервной системы. Уровень интенсивности шума на некоторых 
уроках доходит до 50-60 дб, а на переменах до 110 дб и вызывает 
отрицательные изменения в организме человека. Как многие 
детские учреждения, наша школа страдает от внутреннего шумового 
загрязнения, что наносит большой вред учащимся и учителям [7].

В своей работе я попробовала исследовать влияние шума на 
интеллектуальную деятельность школьников. 

Нами было проведено исследование, в рамках которого 
учащиеся нашего класса были поделены на 2 группы. Обоим 
группам было предложено тестовое задание по пройденному 
материалу, при этом одна группа работала в тишине, другая под 
звучание музыки. Деление класса производилось произвольно, 
чтобы исключить подбор учащихся по успеваемости.

Результаты исследования показали:
Тестовое задание в группе, которая выполняли в тишине на 

«хорошо» и «отлично» написали 11 человек, что составило 78,6 %, 
на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» - 3 человека, 
что составило 21,4.

В группе с сопровождением музыкой - на «хорошо» написали  
8 чел. (57,2 %) , на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» – 
6 чел. (42,9 %). В этой группе нет отметки «отлично», что доказывает 
об отрицательном влиянии шума при умственной деятельности 
школьников.

В ходе работы я выяснила, что при шуме выполнение задач 
более сложнее и занимает длительное время, чем выполнение задач 
в тишине. Данные результатов исследования, в обобщенном виде.

Диаграмма 1

Диаграмма 2

В ходе реализации проекта я сумела доказать учащимся своего 
класса, что шум, визг, крики плохо влияют на самочувствие детей 
и взрослых в школе. А все вместе мы смогли придумать, как 
организовать перемены с пользой для нашего здоровья. 

Все согласны, что шум можно победить, соблюдая правила 
поведения. На переменных можно слушать музыку, электронные 
книги, играть в настольные игры. Организовать на этажах игровые 
комнаты и привлекать старшеклассников к шефству над малышами.
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Экспериментальная проверка гипотезы исследования нашла 

свое подтверждение. Нами сделаны следующие выводы:
Чрезмерный шум – одна из важнейших проблем. Его вредное 

воздействие на организм совершается незаметно. Нарушения в 
организме обнаруживаются не сразу. К тому же организм против 
шума практически беззащитен. 

Чтобы обезопасить себя от ненужных звуков в школе, не 
следует кричать на переменах, включать музыку на полную 
мощность.

На улице нельзя слишком громко включать наушники, т.к. 
на уличный шум, ставший уже обыденным, будет накладываться 
музыка, и тем самым превысит допустимую норму. 

После умственной работы ни в коем случае нельзя громко 
включать музыку, т.к. басы отрицательно влияют на уставший мозг, 
и часть новой информации может потеряться. 

Полностью оградить себя от шума невозможно, но мы можем 
сами уменьшить его влияние на себя и окружающих.

Надеемся, что школьники будут бережнее относиться к своему 
здоровью, стараясь как можно меньше подвергаться вредному 
воздействию шума.
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ҚЫЗЫЛЖАР ҚҰС ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ 
ЭНЕРГИЯ ӨНДІРУ ҮШІН АНАЭРОБТЫ АШЫТУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ

АМЕРГАЛИЕВ И. 
7 «А» сынып оқушысы, ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ.

КАРАТАЕВА Н. К., УАКБАЕВА С. М.
физика пәнінің мұғалімдер, ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ.

Бұл проблема бүгінгі күнде маңызды болып табылады және 
органикалық қалдықтарды өңдеу процессі экономика үшін де, 
қоршаған орта үшін де, жалпы ғылыми прогресс үшін де өте 
маңызды. 

Құс қалдықтарынан қоршаған ортаның ластануын азайтудың 
экологиялық міндетін анаэробты технологиясын қолдану арқылы 
шешуге болады. Бірқатар кәсіпорындар мен фермалар үшін 
биогазды алу тек энергетикалық проблеманы ғана емес, сонымен 
қатар экологиялық және экономикалық мәселелерді де шешеді. 

Жоба мақсаты:
Қызылжар құс фабрикасындағы құс қалдықтарынан анаэробты 

ашыту технологиясын қолдану арқылы, биогаз өндіру арқылы 
жергілікті экологияны жақсарту; биогаз өнімін жергілікті керек 
жараққа Манатқызы жұмылдыру және құс қалдықтарынан жоғары 
сұрыпты тыңайтқыштар өндіру технологиясын қолдану.

Жұмыстың жаңашылдығы реактордың тиімді жұмыс жасау 
үшін және қатаң климат жағдайларына бейімдеу үшін өлшемінің - 
5м3 кішігірім болуы және жылу жүйесі ретінде өзі шығарған газдың 
энергиясын қолдану мақсатында гидро жылытқышколданамыз, 
яғни жылы еденпринципімен жасалған, жылыту жүйесінен жылу 
алатын болады

Экспериментті жасау үшін құс қиы Павлодар қаласынан 
шамамен 40 км қашықтықта орналасқан құс фабрикасынан 
әкелінді. Ашыту процессі болатын ыдыс метантек немесе реактор 
деп аталады. Ашытудың оңтайлы температуралық режимін сақтау, 
шикізатты араластыру кезінде биогаз шығымы реактордың 1 м3- ден 
2-3 м3-ке, ал құс қиын пайдалану кезінде-6 м-кубка жетеді. Бір құс 
тәулігіне – 0,02 м3 қи қамтамасыз етуге қабілетті.
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Сурет 2 – Құс фабрикасына кіруге рұқсат қағаз

Сурет 3 – Қызыжар құс фабрикасының жылдық 
электр энергиясының тұтыну туралы ақпарат

Ең қарапайым биогаз қондырғысын қимен толтырылған 
шұңқыр және газ шығаратын патрубкамен жабылған қалпақ 
ретінде бейнелеуге болады. Мұндай биогаз қондырғысының 
тәуліктік өнімділігі көп емес: ол реактордың 1 м3-ден 0,15-0,3 м 
газын құрайды. Кез келген органикалық материалдар <отын> үшін 
бастапқы шикізат бола алады. Жеке жағдайда бұл бау-бақша, құрғақ 
жапырақтар, шошқа экскременттері, қи, құс қиы және су. Салынған 
материалдың көлемі 3 м3-ге жетеді, ал көп бөлігі су құрайды. 
Реакторды пайдалану режиміне байланысты және ашытудың  
8-10-ші күнінде қажетті температуралық режим сақталған жағдайда 
құбырлар бойынша газгольдерде жиналатын газдың қарқынды 
бөлінуі басталады. 

Бірінші кезекте біз 5 эксперимент жасадық:
Судың, құстың қиының, органикалық қоспаның мөлшерлері 

әртүрлі қатынаста 1 тәулік аралығында алғанда:

Кесте 1
Тәжірибе Құс

қиы/г
Қосылатын 

органикалық 
заттар /г

Су 
мл.

Шардың 
диаметрі/

см3

Биогаздың
көлемі/см3

1 50 50 250 7.4 212.2
2 100 50 250 7.9 260.1
3 150 50 250 8.1 278.3
4 100 100 250 6.4 137.2
5 100 150 250 7.9 260.1
6 700 300 1500 28 11494.1

 

 
Сурет 4 – Экспериментті бастау кезеңінен көрініс

Реактордаға субстраттың 34-35 0С температурада ашыту 
уақытының газдың шығу қарқынына тәуелділігі
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Сурет 5 – Күніне бөлінетін газ көлемін
анықтауға арналған эксперимент

Бұл эксперименттер арқылы біз газ шығуын дәлелдедік. Әр 
экспериментте құс қиы, су, органикалық қоспа (банан қалдығы, 
картоп - банан және т.б.) мөлшері, қатынастары әртүрлі болды. 
Газ көлемі көбірек бөлініп шыққан эксериментте бұл қатынас  
1:3-ке тең. Одан басқа органикалық қоспаның құс қиына қатынастары 
1:2-ге тең және 3:2-ге тең эксперименттердің нәтижесінде де бөлініп 
шыққан газ мөлшері 1:3-ке тең.

Қызылжар құс фабрикасы кешенінде әртүрлі масштабтағы 
биогаз қондырғыларын орнатып, толық биологиялық циклды жүзеге 
асыруға мүмкіндік бар. Биогазды қолдану үйді жарықтандыру, 
ас дайындау жане эклектр қозғалтқышы қозғалысқа келтіруге 
мүмкіндік береді. Жылына 1 м2 тұрғын ауданын қыздыруға 45 м3 газ 
жеткілікті екені есептелген. Ал Қызылжар құс фермасының ауданы 
424518 м2 екенін ескерсек, жылына 8040 т құс қиын шығарады. 
Олай болса жылына фабрикадан шығатын құс қиынан алынған 
биогаз мұндағы бар 9 баздың 3-4 ін жылытуға көмектеседі, яғни 
базды жылытуға кететін шығынның 39 % ын үнемдейді. Және  
1 м3 биогаз мөлшерінен 2,2 кВт электр энергиясын өндіруге болады.

1 текше метр биогаздан алынатын жылу мөлшері келесі 
энергияларға тең энергияны қамтамасыз ете алады:

3,5 кг – ағаш; 1-2 кг көмір; 9-10 кВт/сағ
Біздің жұмысымыздың жаңашылдығы реактордың тиімді 

жұмыс жасау үшін және қатаң климат жағдайларына бейімдеу үшін 
өлшемінің – 10 м3 кішігірім болуы және жылу жүйесі ретінде өзі 
шығарған газдың энергиясын қолдану мақсатында гидро жылытқыш 
колданамыз, яғни жылы еден принципімен жасалған, жылыту 
жүйесінен жылу алатын болады. 

Қорытынды
Биогазды қарқынды тудырып алу үшін субстратта құс қиы 

мен органикалық қоспалардың құрамын зерттей отырып, қи 
мен органикалық қоспаның қатынасы 3-тің 1-ге қатынасына тең 
болғанда, немесе органикалық қоспа мен қи қатынасы 2/3 болғанда 
биогаздың қарқынды жиналатынын анықтадық. 

Биомасса біраз уақыт бактериялардың әсеріне ұшырайды, 
сондықтан ашыту уақыты шикізат көлеміне байланысты. Біздің 
зерттеулерге сәйкес құс қиының ашу уақыты шамамен 10 күн, егер 
субстрат массасы көп болса 15 күнге дейін артуы мүмкін.

Биореактордан шыққан газ қоспасы келесі филтрациядан өтіп 
газгольдерге түседі онда ол пайдалануға дейін сақталады;

Фильтрлер:
1 сулы фильтр – су түбінде известь көмірқышқыл газынан 

тазартуға көмектеседі (35%)
2 силикогельді фильтр – ылғалды ұстап қалуға көмектеседі
3 металл жоңқалары бар фильтр – күкіртті сутектен тазартады
Биогаз қондырғысын қолданудың экологиялық және 

экономикалық пайдасы:
- отын мен электр энергиясы үнемделеді;
- биогаз және биотыңайтқышты сатуға болады;
- органикалық қалдықтар жинақталмай, қолданылуына 

байланысты,
- ауа тазартылып, респираторлық және көз аурулары азаяды;
- экологиялық таза ауылшаруашылық өнімдерден денсаулық 

жақсарады;
- ашық сақталатын көңнен түзілетін метанның (парник газы) 

атмосфераға бөлінуі азаяды.
Яғни, ауыл тұрғындарының тұрмысына және шаруашылығына 

қажетті энергия көзімен олардың құстары түзетін шикізат бөліп 
шығаратын биогаз мөлшері толығымен қамтамасыз ете алады. 
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Зерттеу нәтижелері бойынша биогазды пайдалану тиімділігі 

өте жоғары екенін бекітуге болады. Биогаз энергияның баламалы 
көзі ретінде Ауыл шаруашылығын дамыту үшін үлкен әлеуетке ие. 
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КАКЕША М.
жетекші 

Электр құрылғыларындағы электромагниттік толқындардың 
тірі ағзаға, оның ішінде адам денсаулығына тигізетін зияны жайлы 
кеңірек талданылады. 

Біз күнделікті өмірде қолданатын электр құралдардың өз 
денсаулығымызға қаншалықты зиян келтіретінін кейде білмей де 
қаламыз. Электромагниттік толқындар кез келген үйде, мекемеде, жалпы 

адам өмір сүретін барлық ортада бар. Электромагниттік толқындарды 
тұрғын үйдің теледидарында, үтігінде, мұздатқыштарында, 
микротолқынды пешінде, шаңсорғыштарында, компьютерінде, ұялы 
телефондарында болады. Электромагниттік толқындардың 1000 мГц 
таралу керек болса, электро техникалық құрылғыларда кейде одан 
асып кетеді. Мысалы: үтікті қосқан кезде 25 см қашықтықта одан  
0,2 мкТл электромагниттік толқындар бөлінеді. «Tefal» шәйнегінде  
20 см-0,6 мкТл. Кір жуғыш машина 50 Гц, ал теледидар пульті 1 метрде 
1мкТл болады. Микротолқынды пеште 30 см қашықтықта 50 Гц 
магниттік өрісі 10,3-8 мкТл болады. Ал ер адамдар электр қыздырғыш 
қолданған кезде өздерін әдемілей отырып, беттерінен ток жүргізеді 
себебі: Электр қырынғыш 100 мкТл (микро Тесла) есептеледі екен. 
Компьютерде 60 Гц болады. Ал ұялы телефонды алатын болсақ, оның 
маркасына қарай, олардың электромагниттік толқындарының қуаты 
да әртүрлі болады. Көп елдерде электромагниттік толқындардың 
қуаты 1,6 Вт/кг болатындай көлем алынған. Ұялы телефонның 
электромагниттік толқынының қуаты аз болғаны жақсы. Қазіргі кезде 
SAR ұялы телефонының қуаты 2 Вт/кг- нан аспайды. Барлық ұялы 
телефондарда аз қуатты қондырғылар орнатылған. Автокөліктердің 
ішіндегі ұялы телефонның қондырғы қуаты 3 ватт, ал қарапайым 
ұялы телефондарда барлығы 0,75 – 1 ваттқа тең. Қондырғылар ұялы 
телефонның антенасының жанында орналасқан. Радиоқондырғылар 
антеналардың функциясы ғарышқа радиотолқындарды жіберіп тұру 
үшін арналған. Электромагниттік радиация магниттік энергиядан 
және электромагниттік толқындар арқылы пайда болады. Барлық 
электромагниттік энергия электромагниттік спектрге түседі, олар өте 
төменгі радиацияның жиілігінен ренгендік және амма-сәулелеріне 
дейін өзгереді. Көп адамдар ұялы телефонмен сөйлескенде оны тым 
қатты бастарына тақайды, осыдан адамның миына көп радиация 
әсер етеді. Көп ғалымдар ұялы телефонның электромагниттік 
толқындарының шынында да адам ағзасына қаншалықты зияны 
бар екенін зерттеп қараған. Көп елдерде осыған байланысты арнайы 
программалар құрылып, үш жылдың көлемінде зерттеулер жүргізілген. 
Оған 12 елден келген 15 мың дәрігер мамандар қатысқан. Дәрігерлер 
зерттеу нәтижесінде құлақтың маңайында орналасқан ми, сілекей безі, 
құлақ түйсіктері, көзге ұялы телефоннан шығатын электромагниттік 
энергияға көп көңіл бөлген. Электромагниттік толқындардың адам 
ағзасына, соның ішінде құлақтың маңайында орналасқан мүшелерге 
көп әсерін тигізетіні туралы айтты. Шведтық ғалымдар «2мин. 
артық сөйлескен кезде, адамның басында шу пайда болады», - деген 

https://www.azattyq.org/a/kazakhstan_production_of_biogas_from_dung/24622665.html
https://www.azattyq.org/a/kazakhstan_production_of_biogas_from_dung/24622665.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/биогаз
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тұжырымдама жасады. Ал Ресей ғалымдарының зерттеу барысында 
NMT-450, AMPS-800 ұялы телефондарымен сөйлескен кезде, адамның 
миының биоэлектрлік жылдамдығына әсер ететіні байқалған. Адамның 
миы электромагниттік толқындардың сәулелерін әртүрлі қабылдайды. 
Электромагниттік сәулелер адам ағзасына өте қатты зиян тіпті кейде 
өлімге де әкеп соқтыруы мүмкін. 

Дені сау адамдарға 20 минуттан артық сөйлесуге болмайды. Себебі: 
бас ауруына және ойлау қабілетінің бұзылуына әсер етуі мүмкін. 

Базалық станцияларда электромагниттік толқындардың қуаты  
5 Вт тан 20 Вт дейін барады, ал үлкен қалаларда тіптен көп болуы мүмкін. 
Осыдан барлық жерде сәуле шашуы болуы мүмкін деген ой туындайды. 
Ұялы телефонның зияны жоқ деп шешкен канадалықтар осындай 
базалық станциялардағы антеналардан бөлінген электромагниттік 
толқындардың сәулелері адамға өте қатты зиян екенін анықтаған. 
Осының әсерінен рак ауруы пайда болады. Электромагниттік 
толқындардың әсерінен әртүрлі аурулар туындайды екен: анкологиялық 
аурулар, Альцгеймер ауруы, Паркинсон ауруы. Электромагниттік 
толқынның радиациясының екі түрі бар: Гамма-сәулелері және 
рентгендік сәулелер. Осы екі сәуле де адам денсаулығына зияны көп. 
Федералдық комиссия «Жоғарғы радио жиілігінің сәулелері адамның 
терісіне әсер етеді», – деп қарастырған екен. Радио жиіліктері адамның 
терісін микротолқынды пеште тамақ қыздырғандай етіп қыздыруы 
мүмкін, терінің зақымдануы жоғарғы жиілікті радиацияның әсерінен 
туындайды, себебі адамның терісі көп мөлшердегі жылулықты тез 
тарата алмайды. Әсіресе көп зиян адамның көзіне тиеді, көзде қан 
айналымы баяу болады. Егер сіз ұялы телефон өміріме зияны бар деп 
қорқатын болсаңыз, сізге келесі ережелерді сақтаған жөн:

- ұялы телефонмен құлаққалқан арқылы сөйлескен жөн, себебі 
сіз ұялы телефонды қолыңызбен ұстамай, басыңызға тақамайсыз, 
сөйтіп өзіңізді телефонның электромагниттік толқынның сәулесінен 
қорғайсыз.

- антенасы құлақтың маңайынан алшақ орналасқан ұялы 
телефонды қолдануға, ұялы телефонды зәулім үйлерде, мекемелерде 
қолданбауға, сәбилерді телефонмен ойнатпауға тырысыңыз

- ұялы телефонды көбінесе таза ауада қолданылған жөн
Испандық зерттеушілер микротолқынды пеште пісірілген 

брокколи қырыққабатының 98 % пайызының витамині және 
микроэлементі жойылғанын байқаған. Ең алғашқы микротолқынды 
пештің ішінде пісірілген тағамға швейцарлық биолог Хортеля 
және профессор Бернарда Блонка 1989 ж зерттеу жасаған екен, осы 

зерттеу барысында бір адамға пеште істелінген тағам жегізген, ал 
кейін микротолқынды пеште істелінген тағамды жегізген, сонда 
микротолқынды пеште істелінген тағамды жеген соң адамның 
қанының құрамында лейкоцит көбейіп, рак ауруына шалдыға 
бастағанын байқаған. Осы ауруды микротолқынды пеште пісірілген 
тағам тудырған. Микротолқынды пеште істелген тағамның 
электромагниттік толқындары микротолқынды пеште істелген 
етке судың молекуласының құрамымен енеді. Осыдан молекулалар 
қызып, бір-бірімен қақтығысады. Осыдан температура жоғарлайды, 
микротолқынды энергия 2,5 см-ден 5 см-ге дейін өтеді, сондықтан 
қалың етті ортасынан бөліп салған жөн. Ұялы телефонның 
электромагниттік толқындарының адам ағзасына зияны қандай болса, 
микротолқынды пештің электромагниттік толқынының зияны да 
тура сондай болады. Францияның, Россияның, Украинаның және 
Швецияның ғалымдарының зерттеуі бойынша электромагнитті 
ақпаратты толқын ақпаратты кеңістік болып табылады. Осы ақпаратты 
кеңістіктің адам денсаулығына тигізетін зияны өте көп екен. Адамның 
бас ауруы, ұйқының бұзылуы, мазасыздануы осының әсерінен болады. 
Биологиялық зерттеу бойынша, адамның ағзасына микротолқынды 
пештен бөлінетін жоғарғы жиілікті диапазонның сантиметрлік 
сәуле шашуы әсер етеді. Электромагниттік сәуле шашуды көріп, 
естуге болмайды. Бұндай сәуле шашу тез байқалмайды. Сәуле шашу 
микротолқынды пеште істелген тағамға да әсер етеді. Осының 
салдарынан электромагниттік сәуле шашудан тағамның құрамындағы 
молекула ионизацияланып, атом электронын жоғалтады немесе 
керісінше қосып алады. Бұндай жағдай тағамның құрылымын 
өзгертеді. Сәуле шашу тағамдағы молекуланың бұзылуын тудырады. 
Микротолқынды пеште өмірде қолданылмайтын жаңа атау еңгізілген 
- «радиолитикалық».Осы қосылым молекулалық радиация туғызады. 
Микротолқынды пеште істелген ет құрамында Nitrosodienthanolamines 
концерогені болады. Сүттегі кейбір аминақышқылдар концерогенге 
айналған. Микротолқынды пеште қатып тұрған жеміс-жидекті 
жібіткен кезде, олардың глюкозидтары және галактозидының 
құрамында концерегенді элементі бар ұсақ бөлшекке айналады екен. 
Тағамның құрамы 60 % пайыздан 90 % пайызға дейін азаяды. В, С 
және Е витаминдерінің биологиялық қасиеті жоғалады.

Микротолқынды пешпен қолданғанда келесі ережелерді 
сақтаған жөн:

Микротолқынды пеште майға шыжғырып тағам әзірлеуге 
болмайды, себебі майдың температурасы жоғарлайды.
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Жұмыртқаны қабығымен микротолқынды пешке салып 

қайнатуға болмайды, бауыр, сәбіз, бұршақ, жүгеріні де пісіруге 
болмайды, олардың атылып кетуі мүмкін.

Микротолқынды пештің үстіне металлдан жасалған ауыр 
заттар қоюға болмайды. Осы ережелерді сақтаған кезде өз өміріңізді 
микротолқынды пештің зияндарынан азда болсын қорғайтыныңызды 
ұмытпағаныңыз жөн. Компьютердің электромагниттік толқындардың 
адам ағзасына тигізер әсері өте көп. Электромагниттік толқын 
адамның жүйкесінің тозуы, себебі компьютерде көп құжат басқан 
кезде көбісі құжатты сақтауға ұмытып кетеді, кейде жарық өшіп 
қалады сонда адам стесс алады. «Барлық ауру жүйкенің әсерінен 
болады» деп айтылған сөз бекер емес.

Иммунитет төмендеуі, адам көп отырған кезде қан айналымы 
бәсеңдейді.

Жүктілік кезінде Компьютермен жұмыс істесе, оның жанында 
электромагниттік толқын көп болады. Компьютердің платасы және 
мониторы қызған кезде ауаға зиян заттар бөлінеді. Осының әсерінен 
ауа құрғап, адамның тыныс алуы бәсеңдейді. Жүктілік кезде әйел 
адамның ағзасы көп қимылдағанды қажет етеді. Көп отырған кезде қан 
айналымы баяулайды, зат алмасу процессі де баяулайды. Жүктілік кезде 
осының салдарынан гипаксия болуы мүмкін және балаға қажетті заттың 
дұрыс бөлінбеуіне әкеп соқтырады. Баланың дұрыс дамуына да әсерін 
тигізеді. Компьютердің алдында көп отырған кезде басқа да көп аурулар 
тындауы мүмкін: көз ауруы, қол білезіктерінің ісінуі, омыртқаның 
қисаюы, салмақтың қосылуы. Осындай ауруларға шалдыққыңыз 
келмесе компьютердің алдында көп отырмауға тырысыңыз, ал егер 
жұмысыңыз бойынша талап етілсе арнайы ережелерді сақтап, жаттығу 
жасап отыру қажет. Өз денсаулығыңызға көп көңіл бөлгеніңіз жөн.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Бинги В. Н. Магнитобиология. Эксперименты и модели. – М. 

Наука, 2002. – 592 с.
2 Крутиков Р. И. Влияние электромагнитных полей на живые 

организмы – Днепропетровск : ДНУ. – 2001. – 19 c. 
3 Дрокина Т. В. Методы физики в медицине. – Красноярск, 

2005. – 262 с. 
4 Дубров А. П. Геомагнитное поле и жизнь. Гидрометеоиздат, 

1974 – 175 с.
5 Кузнецов А. Н. Биофизика низкочастотных электромагнитных 

воздействий – МФТИ, 1994. 

РЕЦИКЛИНГ

АПСАЛИКОВА А. М.
қазақ тілі пәнінің мұғалімі, № 1 Қазақ орта мектебі, Ақсу қ.

ТҰРСЫНХАН А.
9 сынып оқушысы, № 1 Қазақ орта мектебі, Ақсу қ.

Адамзат баласы өзінің бүкіл ғұмырында, тұрмыс тіршілігінде 
табиғат байлықтарын әр түрлі деңгейде, әр түрлі талаптармен, қолдан 
келгенінше игере отырып, өзінің қажетін қанағаттандыруға тырысады. 
Өз қажетін қанағаттандыру «алмақтың салмағы бар» деген қағида 
бойынша табиғатқа белгілі дәрежеде зиян келтіру, жапа шектірумен 
қабаттасып отыратынын бүгінде әркім біледі. Адамзат тарапынан 
табиғатқа әсер ететін осындай зияндардың бірі - қоршаған ортаның 
тұрмыстық тұтыну қалдықтарымен ластауы. Тұрмыстық қалдықтарды 
өңдеу мен кәдеге жарату – бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі.

Жұмыстың мақсаты:
Қоршаған ортаның тұрмыстық қалдықтармен ластануын алдын 

алу, макулатура жинау дәстүрін жаңғырту.
Зерттеу нысаны: Ақсу қаласының № 1 қазақ орта мектебі
Практикалық құндылығы: картон, қағаз қалдықтарын дұрыс 

ұқсата алсақ, «Жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасын жүзеге 
асырған боламыз. Облыс, қала мектептерінде ұсынылған жобаны 
іс жүзіне асыру тәжірибесін қолдану мүмкіндігі бар.

Зерттеу жұмысының жаңашылдығы:
Зерттеу жұмысы мектептегі әрбір оқушының тұрмыстық 

қалдықтарға деген көзқарастарын толықтай өзгертіп ішкі 
мәдениетін қалыптастыруға жағдай туғызды.

Алынған нәтиженің маңызы
Жергілікті ресурсқа сүйеніп қағаз қалдықтарын кәдеге жарату 

арқылы «Мектепке жол» акциясына үлесімізді қосу жобасы 
әрі қарай қызметін жалғастыруда, яғни бүгінгі күннің өзекті 
мәселелерінің бірін іс-жүзінде шешілуде.

Біздің бәрімізге белгілі, бүгінгі күні біздің елімізді одан әрі 
дамуының алдында тұрған міндеттердің бірі «Жасыл экономикаға» көшу 
тұжырымдамасын жүзеге асыру болып табылады. Тұжырымдаманың 
ең негізгі бағыттарының бірі қалдықтарды үйлестіру жүйесін 
жетілдіру болып табылады. Рециклинг – пластик, қағаз және картон 
қалдықтарын бөлектеп жинау; Рециклинг саласы – қалдықтарды 
өңдеуде және ДЕҚОҚ (Денсаулықты, еңбекті және қоршаған ортаны 
қорғау) саласында барынша табанды түрде дамытуды талап ететін 
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өте қажетті сала. Рециклингте үлкен нәтижелерге қол жеткізген 
басқа елдердің көрсеткіштеріне сай, Қазақстанда осы бағыттың үлкен 
болашағының бар екенін көруге болады, алайда оны табысты жүзеге 
асыру үшін республикалық деңгейде қалдықтармен дұрыс жұмыс 
жасаудың ақпараттық алаңын күшейту қажет және әрбір азаматтың 
қалдықтарға деген қарым қатынасындағы толықтай ішкі мәдениетін 
өзгертуге тырысу керек.

Тұрмыстық қалдықтардың біріне макулатура жатады. 
Макулатура (лат. Macula – орыс. пачкаю, ластаймын) – қағаздыбасу 
процессіне дайындауда, таралымды рулонды ротация машинасында 
басу барысында(рулондардың орама қағаздары, жыртындылар, 
қағаз жалғамдары, втулкада қалған қағаздар т.б.), кітапшалау-
түптеу, өңдеу процесстеріндегі қағаз қиындыларымен техникалық 
қалдықтары, сондай-ақ, тұрмыста қажетсіз газет, журнал, кітап 
т.б. жиынтығы. Қағаз жасау өндірісінде қайта өнделетін шикізат 
(вторсырье) ретінде пайдаланады. 

Деректерге сүйенсек:
- 1 тонна қағаз қалдығы 10 ағаштың өмірін сақтап қалады.
- 100 килограмм макулатура 1 ағаштың өмірін сақтайды.
- 1 тонна макулатура 10000 талды, 1000 КВТ электр қуатын, 

200 кубометр суды үнемдейді.
Қағаз – өсімдік талшықтарын белгілі бір тәсілмен өңдеу және 

бір-бірімен ұйыстыра байланыстыру арқылы жұқа парақ түрінде 
жасалатын материал. Италиянша мақта деген ұғымды білдіреді; 
кейін осыдан барып қағаз сөзі өмірге келді [1, 62-63 б.]. Қазір 
әлемде АҚШ, Канада, Жапония, Швеция елдері әлемдегі қағаз 
өндірісінің басым бөлігін шығарады. Индустриялық мемлекеттерде 
тұратын халықтың 20 пайызы әлемдегі қағаз өндірісі көлемінің 
 85 пайызын пайдаланып отыр. Бүгінде жер бетіндегі қоқыстың 
төрттен бірі қағаз өнімдерінен қалған қалдық болып отыр. Бір ғана 
дерек, америкалықтар жыл сайын пошта арқылы 4 миллион тоннаға 
жуық хат-хабар, бандероль алады екен. Бұл әрбір америкалыққа 
шаққанда, ондаған келіге тұратын зат болып табылады. Ең қызығы, 
осының барлығы электрондық байланыс арқылы келсе, жыл сайын 
150 мың ағашты сақтап қалуға мүмкіндік бар екен. Егер бір тоннадан 
астам қағаз қалдықтарын қайта өңдеуден өткізетін болса, 17 ағашты 
аман алып қалады екенбіз. Жалпы қағазды тиімді пайдалану жағына 
келсек, әр елдің тұтынуы әртүрлі. Мысалы, Қытай мен Үндістанда 
оны көп пайдаланады. Орташа есеппен алғанда, әрбір еуропалық 
жыл сайын 4 тонна қағаз тұтынады, ал австралиялыққа қажеттілігі  

– 130 келі ғана екен. Ал британдық отбасы жыл сайын кесілетін  
6 ағаштан жасалатын қағаз қалдықтарын далаға тастайтын көрінеді.

Күнделікті қағазбен жұмыс істейтін мектеп мұғалімдері, 
оқушылар қажетке жарамағанын қоқысқа тастағаннан гөрі, пайдалы 
мақсатқа жұмсағанды жөн санадық. 

2019 жылдың 1 маусым айынан бастап мектепте жазғы 
сауықтыру лагерінде жетекшіміз Айгуль Машрапқызы 
Апсаликованың ұйымдастыруымен «Рециклинг» атты профильдік 
отрядына жазылдық. Оған 8 сынып оқушылары қатысты. Лагерь 
кезінде макулатураны жинап, «Мектепке жол» акциясына өз 
үлесімізді қосуды мақсат қойдық. 

Жұмысымызды бастамас бұрын ең алдымен жоспар құрып 
алдық:

1 Қағаз қалдықтарын жинау;
2 Оларды сұрыптау, реттеу;
3 Мектепте акция өткізу;
4 Макулатураны арнайы мекемеге тапсыру;
5 Жиналған қаржыға оқу құралдарын сатып алу;
6 Мектептегі әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына, яғни 

көпбалалы, азқамтамасыз етілген отбасыларына «Мектепке жол» 
акциясы барысында көмек ретінде ұсыну. 

Атқарған жұмыстарымыз:
1 Маусым айының 1-нен бастап қағаз қалдықтарын, яғни 

макулатураны жинауға бастадық. 

  
Сурет 1 – Мұғалімдерден және оқушылардан макулатура 

жинау сәті 

2 Маусымның 4-де мектепте «Ағашты қорға» атты экологиялық 
акцияны өткіздік. Акцияның мақсаты: Табиғаттың адам өміріндегі 
маңызын насихаттау, оны аялау, қорғау үшін үлес қосуға баулу. 
Жер-ананы сүюді үйретуді мақсат еткен шараға мектептің барлық 
оқушылары мен ұстаздары, ата-аналар қатысты. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8B%D1%81_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB%D2%93%D1%8B%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%82
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Кесте 1 – Акцияның қорытындысы: 

Сыныптар Оқушылар Ұстаздар
Бастауыш 105 кг 36 кг
Орта буын 158 кг 69 кг
Жоғары сыныптар 75 кг 105 кг

  
Сурет 2 – оқушылардың макулатураны реттеу кезі

Жалпы «Ағашты қорға» атты экологиялық акциясы кезінде 
548 кг макулатура жиналды. Макулатураны 25 теңгеден тапсырдық.
Макулатураны қабылдаған азамат «Акт утилизации макулатуры», 
яғни макулатураны қабылдағаны туралы актісін берді. Бізден 
алынған қағаз қалдықтары Павлодар қаласы, 1 мамыр 270 көшесінде 
орналасқан ҚР Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «Mercurius KZ» 
-қа тапсырылады екен. 

Жиналған қаржы – 13.700 теңгені құрады. Ақсу қаласындағы 
«Рассвет» дүкеніне барып, 20 оқушыға оқу-құралдарын сатып 
алдық. Сонымен, «Мектепке жол» акциясына өз үлесімізді қостық. 

  
Сурет 3 – «Рассвет» дүкенінен сатып алынған 

оқу құралдарын реттеу сәті

2019-2020 оқу жылының 1 тоқсанында екінші акция өткізіледі 
деп жоспарлап едік. Акцияны өткізу туралы алдын ала, бір ай 
бұрын хабарландыру ілдік. Қыркүйек айының 2-і күнінен бастап 
макулатура жинау дәстүрі өз жалғасын тапты. Әр сыныпқа арнайы 
қорапшалар қойдық. Алты ай көлемінде 1 тоннаға жуық қағаз, 
картон қалдықтарын жинақтадық. Ақсу қаласының № 1 қазақ 
орта мектебінің барлық оқушылары мен ұстаздары, кіші персонал 
акцияға белсенді қатысуда. 

Акцияның пайдасы да мол болды, танымдық жағынан болсын, 
тәрбие жағынан да. Макулатурадан жиналған қаржы дұрыс 
пайдаланылды, балалар әр қағаздың құнын біліп, үнемдеп ұстайтын 
болды. Сонымен қатар қағаз қалдықтарын «қоқыс» деп тастамай, 
жинақтап, қораптарға салып, біздің сыныпқа әкелетін болды. 
Жазғы сауықтыру лагерінде және еңбекке баулу сабақтарында 
қағаз қалдықтарынан қолдан түрлі бұйымдар жасадық, көрме 
ұйымдастырдық. 

Зерттеу жұмысы мектептегі әрбір оқушының тұрмыстық 
қалдықтарға деген көзқарастарын толықтай өзгертіп ішкі 
мәдениетін қалыптастыруға жағдай туғызды. Осындай пайдалы 
жұмыстар облыс, қала, аудан көлеміндегі мектептерде де іс жүзіне 
асыру тәжірибесін қолдану мүмкіндігі бар.

Қорытындылай келе, табиғатты аялаңдар, ағаш отырғызыңдар, 
әр қағазды үнемдер, қалдықтарды шашпаңдар, керісінше оны 
ұқсатып, пайдаланыңдар дегім келеді.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: 

Экология және табиғат қорғау / Жалпы редакциясын басқарған – 
түсіндірме сөздіктер топтамасын шығару жөніндегі ғылыми-баспа 
бағдарламасының ғылыми жетекшісі, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты А. Қ. Құсайынов. – Алматы : «Мектеп» 
баспасы» ЖАҚ, 2002 жыл. – 456. 

2 Полиграфия, өлшеу техникасы, ағаш өңдеу жабдықтары 
және металл өңдеу техникасы мен технологиясы: Қазақша-орысша 
терминдердің түсіндірме сөздігі.

3 Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы [Мәтін]: Т. 1 / Бас ред.  
Ә. Нысанбаев – Алматы : «Қазақ энциклопедиясының» Бас 
редакциясы, 1998. – 720 б.
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4 Тоғысбаев Б., Сужикова А. Тарихи тұлғалар [Мәтін]: 

Танымдық-көпшілік басылым. – Алматы : «Алматыкітап» ЖШС, 
2005. – 386 б.

РАЗРАБОТКА РОБОТА ДЛЯ ПОЛИВКИ 
И ОБРАБОТКИ ПОЛЕЙ В СТЕПНОЙ МЕСТНОСТИ

АРИНГАЗИНОВА А. М.
м.т.н., учитель информатики,  

Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар
АХМЕТ Б. Қ., ҚАНАШ Р. А., ВАНГ А. С. 

ученики 7 класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар 

Одним из важнейших факторов развития экономики 
является развитая аграрная отрасль. Примерно 45 % населения 
страны проживают в сельских территориях и доходы почти 30 % 
экономически активного населения формируются за счет занятости 
в сельскохозяйственном секторе. Согласно данным Комитета 
статистики МНЭ РК, из общего количество 8.5 млн занятых,  
2 млн людей работают в сельскохозяйственной сфере [1]. Что 
является существенной частью занятых граждан. 

Крупными по объемам производства являются представители 
среднего и мелкого предпринимательства (фермерские, крестьянские 
хозяйства), которые используют около 30 % сельскохозяйственных 
пастбищ, полей. Более крупные фермерские хозяйства в основном 
локализуются в северных регионах, земельные наделы которых 
могут быть более 5000 га. 

Для развития аграрной отрасли государство разработало 
Государственную программу развития агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан на 2017–2021 годы. На данную программу 
выделено из республиканских и местных бюджетов на реализацию 
Госпрограммы в 2017–2021 годах, составляет 2774,6 млрд. тенге:

- 2017 год: всего – 372,7 млрд. тенге.
- 2018 год: всего – 454,4 млрд. тенге.
- 2019 год: всего – 507,6 млрд. тенге.
- 2020 год: всего – 660,2 млрд. тенге.
- 2021 год: всего – 779,5 млрд. тенге.
Планируется, что с помощью этой программы:
– увеличить производительности труда в 2,5 раза до 4,0 млн. тенге 

на одного занятого в сельском хозяйстве;

– увеличить экспорт переработанной продукции в 2,5 раза до 
2,7 млрд. долл. США;

– увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 
2 раза;

– увеличить приток инвестиций в основной капитал в отрасль 
в 3 раза;

– увеличить объем привлекаемых кредитных средств в 9 раз к 
2021 году к уровню 2017 года.

В Павлодарской области проводятся меры по их эффективному 
и рациональному использованию полей. В области разработана 
Дорожная карта на 2018-2021 годы, согласованная с Министерством 
сельского хозяйства, по увеличению пашни путем вовлечения 
залежных земель. 

На территории области выращиваются такие культуры 
как: кукуруза, просо, ячмень, гречиха, и яровая пшеница. На 
сегодняшний момент область имеет много полей, не используемых 
по назначению. Потому, что имеет ряд проблем (засуха, недостаток 
инноваций в сфере растениеводства, развитие популяций разных 
типов насекомых-вредителей).

Из-за особенностей климатических условий фермеры имеют 
ряд проблем, которые можно решить посредством внедрения 
инновационных технологий по орошению и обработке полей от 
различных насекомых.

В ходе исследования поставленной проблемы были выделены 
следующие аспекты:

- Изучение систем, прототипов, которые могли бы решить 
указанные проблемы;

- Технические составляющие систем (дождевальная система);
- Влияние выбора способа полива;
- Отличия способов полива (поверхностный, дождевой и др.).
По исследованию компании Tractica, выяснились такие данные, 

что большее количество роботов используется на молочных 
и животноводческих фермах, а также в уходе за посевами. 
По прогнозам компании, объем рынка агророботов достигнет  
$74,1 млрд к 2024 году. 
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Рисунок 1 – Результаты мировых исследований

На сегодняшний момент, в аграрной отрасли часто используют 
дождевые системы, которые автоматически качают воду из 
подземных вод.

Недостатком является то, что:
- Для развития многих культур нужно именно теплая вода, 

а из скважин поступает ледяная вода, которая замедляет процесс 
развития растений и замедляет процесс созревания;

- При уборке культур специализированными машинами 
(комбайн, трактор т.д.) поливочная система будет повреждаться, 
что ведет к затратам для восстановления системы.

Были изучены различные агророботы, применяемые в сельском 
хозяйстве, один из примеров представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Роботы для питомников и садовых центров

В ходе проектирования прототипа - робота для поливки 
и обработки посевных полей были разработаны следующие 
технические характеристики:

Технические составляющие робота:
- Микрокомпьютер EV3;
- 3 мотора;
- Пластины, балки, изогнутые балки, оси, фиксаторы, втулки 

для каркаса;
- Провода.
Основные детали представлены на рисунке 3.

  
(а) микрокомпьютер 

EV3
(б) мотор (в) различные балки

Рисунок 3 – Основные детали робота

Спроектированный робот представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Интерфейс робота

Робот состоит из трех моторов, поэтому созданы два алгоритма 
для портов B, C, D. Порт B, C отвечают за поливку. Порт D отвечает 
за движение робота. Фрагмент блочного программирования 
представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Фрагмент блочного кода программы

Конструкция данного прототипа имеет достоинства такие, как:
– Вода, находящаяся в емкостях в течение дня нагревается, и 

поливка происходит после нагрева;
– Использование лопастей способствует однородному 

смешиванию;
– Поливка справа и слева одинакова;
– Настройка времени полива.
На данный момент, робот выполняет основные функции, 

которые можно успешно использовать для:
– Орошение удобрениями посевных полей, которые могут 

излечить поля от вредителей;
– Орошение полей теплой водой будет способствовать 

быстрому росту и созреванию культур;
– Созданная программа не будет загружать микрокомпьютер 

из-за малого объема тем, самым робот не будет подвержен сбою 
или простою.

– Поливка с двух сторон способствует равномерному 
распределению воды. 

ЛИТЕРАТУРА
1 Учебное пособие по программированию в среде Lego 

Mindstorms EV3, 2015. 
2 http://marketingcenter.kz/2019/05-10-kazakhstan-selskoe-

khoziaistvo.html 
3 https://articlekz.com/article/8087 
4 https://education.lego.com/ru-ru/product/mindstorms-ev3 
5 https://sk.nis.edu.kz/Course/Topic/20/3942

СОРТИРОВКА МУСОРА – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

АУБАКИРОВА З. Г.
учитель казахского языка, СОШГ № 9, г. Павлодар

КАМКИНА Е. Н.
ученик 5 «В» класса, СОШГ № 9, г. Павлодар

Актуальность: Сейчас проблема бытовых отходов является 
одной из главнейших проблем в мире. С каждым годом отходов 
становится все больше и больше. Состав их усложняется, 
следовательно, увеличивается токсичность таких отходов. Чтобы 
как-то решить эту проблему, люди стали придумывать различные 
способы утилизации отходов, например такие, как сжигание 
мусора на мусоросжигательных заводах (МСЗ), сливание отходов в 
водоемы, захоронение мусора и многие другие. Но каждый из этих 
видов утилизации имеет свои недостатки. Например: сжигая мусор, 
в результате мы получаем большой выброс диоксинов в атмосферу 
и несколько килограмм высокотоксичной золы, а, сливая мусор в 
водоканалы, мы загрязняем воду. Вследствие этого, я считаю, что 
самый приемлемый способ утилизации – вторичное использование, 
которое помогает не только уменьшать количество мусора, но и 
сберегать ресурсы. 

Гипотеза: С помощью не сложных правил, можно привлечь 
каждого жителя планеты к участию к ее очищению. 

Лучшие практики: В Японии проблема утилизации отходов 
особенно актуальна, поскольку на островах не так много места 
для их захоронения. Во многом именно по этой причине японцы 
уже давно разработали систему сортировки и утилизации мусора, 
а также придумали особую «безотходную» философию.

Мусорки-сортеры: 
Чтобы гости страны тоже соблюдали правила раздельного 

сбора, японцы установили на улицах особые урны: отверстия в них 
сделаны так, чтобы ничего, кроме того, для чего они предназначены, 
туда не входило.

Если отделение урны предназначено для тетрапаков, вы не 
сможете протиснуть туда стеклянную бутылку.

Для того, чтобы было понятно, к какой категории отходов 
относится тот или иной мусор, на всех упаковках товаров есть 
маркировка, подсказывающая куда ее выкидывать.

Например, на йогурте указано, что крышку нужно выбрасывать 
в пластиковый мусор, а стаканчик – в сгораемые отходы.

http://marketingcenter.kz/2019/05-10-kazakhstan-selskoe-khoziaistvo.html
http://marketingcenter.kz/2019/05-10-kazakhstan-selskoe-khoziaistvo.html
https://articlekz.com/article/8087
https://education.lego.com/ru-ru/product/mindstorms-ev3
https://sk.nis.edu.kz/Course/Topic/20/3942
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В городке Камикацу правительство внедряет идею полного 

отказа от одноразовых товаров. В 2003 году муниципалитет 
начал активно проводить специальную структурную реформу, 
направленную на снижение количества одноразовых товаров. 
Конечная цель – к 2020 году сделать так, чтобы город стал 
полностью «безотходным». 

Компания «Одзаки Седзи» из пряжи, состоящей из 70 % 
полиэфира и 30 % шерсти, изготовляет школьную форму, причем 
на изготовление взрослого комплекта формы уходит около  
15 пластиковых бутылок. Корпорация «Лайон Оффис Профктс» 
пошла дальше – она производит тканевые покрытия и материал 
для офисных стульев, полки для папок и книг из стопроцентно 
вторичной пластмассы. Причем стулья легко разбираются, и 
большинство их деталей можно использовать вторично.

Лучшие практики СССР: Между тем проблема отходов в 
СССР успешно решалась. Правда, и отходов как таковых было 
меньше – и вовсе не потому, что люди плохо жили и берегли 
разный хлам. Просто многое из того, что сегодня тоннами летит в 
мусорные контейнеры, вообще не выбрасывалось – невыгодно было. 
Почему? Судите сами. Сбор металлолома, стеклотары, макулатуры 
в СССР преследовал сразу несколько целей: воспитательную 
(сплачивал школьников и студентов общим созидательным трудом), 
экономическую (удешевлял производство металлоизделий) и 
экологическую (очищал улицы от ржавого хлама).

Многие родители помнят, что стеклянные бутылки, банки и 
пузырьки в СССР никогда не выбрасывались: это была многоразовая 
посуда, за которую после использования можно было получить 
деньги. А кто-нибудь из вас знает, что сейчас маленькие баночки 
от детских пюре и стеклянные банки с удовольствием принимают 
в аптеках Павлодара? 

Огромный бич отходов - это полиэтиленовые пакеты, их нельзя 
переработать, или повторно использовать.,. поэтому оптимально их 
просто запретить, официально они запрещены в 42 странах мира, к 
сожалению, Казахстан в них пока не входит, хотя начинаются движения 
в эту сторону. Минимальный штраф за полиэтиленовый кулек в Кении 
– 19 000 долларов, максимальный – 38 000 долларов. В отдельных 
случаях закон предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

В океан выбрасывается 8 миллион тонн пластика в год, к 2050 
году - полиэтилена и пластика будет больше, чем рыбы. Над этим 
стоит задуматься…

Приведу несколько примеров из своей жизни: В данный момент 
во многих дворах нашего города поставили различные виды урн для 
разных видов отходов. Это большой шаг вперед!!! Призываю всех 
производить раздельный сбор отходов. 

Для сведения!!! Прием, переработка вторсырья в Павлодаре: 
На рынке вторичного сырья на сегодняшний день популярностью 
пользуются: переработка макулатуры, стеклотары, прием 
цветных, черных металлов, переработка пластика: производство 
полиэтиленовых пакетов, бутылки пэт, канистры, полипропиленовые 
трубы для отопления, водоснабжения, переработка шин, покрышек.

Алюминиевые банки от напитков принимают в Павлодаре 
по цене 300 тнг/кг Пластик от 75 до 120 тнг/кг.

Отдельно хочу остановиться на бумажных отходах 
(преимущественно этот вид отходов образуется в школе).

Считаю, что в каждой школе должен находиться вот такой 
контейнер. Уверена, что старшие школьники смогут их без труда 
изготовить – на вырученные деньги можно покупать что-нибудь 
для школы (стоимость макулатуры от 45 тнг/кг).

Также предлагаю вашему вниманию, урну для дома (рисунок 1),  
которая облегчить раздельный сбор мусора:

Рисунок 1 – Урна для дома с раздельным сбором мусора 

Проблема отходов очень злободневная, и времени на ее 
решение остается все меньше и меньше. И в ближайшем будущем 
человечеству нужно стремиться не к созданию техники, которая 
станет лучшим другом человека, а к созданию такого способа 
утилизации, при котором отходов существовать вообще не будет. 
Да и нам всем надо больше стремиться не к дружбе с техникой, 
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а к дружбе с природой. Ведь искусственное легко создать, а вот 
естественное порой так сложно сохранить.

Я набросала макет (рисунок 2), который хотелось бы разместить 
у нас в фойе школы в городе или даже в стране, возможно, именно 
он привлечет внимание к проблеме отходов.

Рисунок 2 – Проблема отходов 
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переработка отходов! 

ПЕРЕРАБОТКА ПЕНОПЛАСТА 
И ЕГО ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В БОРЬБЕ С ПРОБЛЕМОЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
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Аннотация: Статья посвящена анализу влияния использования 
и производства пенопластовых изделий на здоровье человека, 
а также эффективности переработки этих изделий на рынке 
переработки.

Ключевые слова: пенополистирол, свалки, переработка, 
стирол, канцероген, здоровье, влияние, утилизация, рынок.

Цели: Цель моего исследования - определить влияние 
использования пенополистирола, включая воздействие на здоровье 
людей и загрязнение земель свалками пенополистирола. А также 
проанализировать эффективность утилизации при решении 
проблемы мусорных свалок. Помимо этого, я предлагаю создание 
рельефной панели из гранул пенополистирола. Поэтому в данном 
исследовании основными вопросами исследования являются:

1) Как отходы пенополистирола влияют на здоровье человека?
2) Как утилизация пенополистирола может решить проблему 

мусорных свалок?
На сегодняшний день, пенополистирол широко используется 

во многих областях нашей жизни в качестве материала для 
упаковки и транспортировки продуктов мебели, стекла, хрупких 
предметов, бытовой техники и так далее. Он обладает хорошими 
теплоизоляционными свойствами, поэтому его используют для 
утепления корпуса и в качестве упаковочных материалов для 
обеспечения безопасности пищевых продуктов при транспортировке. 3 
000 000 тонн полистирола производится в Соединенных Штатах каждый 
год и в основном его использование находит отражение в качестве 
упаковочных материалов и предметов общественного питания, таких 
как пенопластовые чашки, картонные коробки и другие контейнеры [1]. 
В связи с таким широкомасштабным распространением этого материала 
и его применением в нашей повседневной жизни, возникает одна из 

http://www.solidwaste.ru/publ/view/936.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-problemy-utilizatsii-i-pererabotki-otkhodov-v-kazakhstane/29741211.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-problemy-utilizatsii-i-pererabotki-otkhodov-v-kazakhstane/29741211.html
https://www.info.ch/
https://www.info.ch/
https://www.info.ch/
https://www.info.ch/
http://www.today.kz
https://esquire.kz/pererabotka-othodov-v-almaty/
file:///E:/%d0%90%d0%9d%d0%90%d0%a0%d0%90/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%a1%d0%b0%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20XX-2020/V%20%20%d1%82%d0%be%d0%bc/28%20%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b8%20%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8b/ 
file:///E:/%d0%90%d0%9d%d0%90%d0%a0%d0%90/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%a1%d0%b0%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20XX-2020/V%20%20%d1%82%d0%be%d0%bc/28%20%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b8%20%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8b/ 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj11JKnpcDhAhWHlIsKHUAMAjoQMwhiKBkwGQ&url=https://
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj11JKnpcDhAhWHlIsKHUAMAjoQMwhiKBkwGQ&url=https://
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важных проблем как разрушение и загрязнение земель полигонами из 
пенопласта. Пенополистирол и его продукция занимают 30 % площади 
свалок. По некоторым оценкам, пенополистирол является одним из 
наиболее вредных для окружающей среды, видов отходов, которые 
существуют на сегодняшний день, влияя на экологическую ситуацию 
в нашем мире (Факты по пенополистиролу, 2016). Кроме того, это 
практически не биоразлагаемое соединение, для его разложения 
требуется более 500 лет. Несмотря на то, что пенополистирол создает 
проблему нерационального использования территории, он также 
создает проблемы, связанные со здоровьем. Само производство 
полистирола проходит серию химических реакций, начиная с бензола, 
природного производного нефти (Токсикологический профиль для 
бензола, 2007). Во-первых, бензол реагирует с этиленом с образованием 
стирола. Затем стирол химически полимеризуется с образованием 
полистирола, основного компонента различных пластиковых изделий, 
в том числе вспененного полистирола. Вспененный полистирол 
создается путем инъекции газа пентана в полистирольную смолу. 
Затем используется пар для выпуска газа, в результате чего образуется 
продукт, обычно называемый пенополистиролом (Полистирол,  
2016 г.). В 2011 году Министерство здравоохранения и социальных 
служб США определило, что стирол (Рис.2) «является канцерогеном 
для человека» (Carcinogen Report, Thirteen Edition: Styrene, 2014). Это 
означает, что стирол может быть причиной образования рака. Как 
сообщили в министерстве здравоохранения и социальных служб, 
наибольшее потенциальное влияние наблюдается при изготовлении 
для производства армированных пластиков, где рабочие могут 
подвергаться воздействию высоких концентраций воздуха, а также 
воздействию на кожу стирола. Воздействие стирола может также 
вызвать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также 
пищеварительные эффекты (Safety and Health Topics: Styrene, 2016). 
Кроме того, было показано, что стирол вызывает потерю слуха в 
исследованиях на животных (Toxicological Profile of Styrene, 2010). 
Было показано, что длительное воздействие вызывает депрессию, 
головную боль, усталость, слабость и незначительное влияние на 
функцию почек («Безопасность и здоровье»: стирол, 2016).

Другой компонент, не менее влияющим на состояние здоровья 
человека является бензол (Рис.1). Бензол может попасть в организм 
при вдыхании, проглатывании или попадании на кожу. Попав в 
кровоток, бензол распределяется по всему организму и может 
храниться в костном мозге или жире, где он метаболизируется 

до соединений, которые могут представлять потенциальный риск 
для здоровья, в зависимости от количества и продолжительности 
воздействия бензола. (Токсикологический профиль для бензола, 
2007). Министерство здравоохранения и социальных служб, 
Международное агентство по исследованию рака и EPA определили, 
что бензол также является канцерогенным для человека, и его 
длительное воздействие увеличивает риск лейкемии.

 
Рисунок 1 – Строение 

бензола
Рисунок 2 – Строение стирола

Что касается производства вспененного полистирола, то его 
начало берет с использования мелких гранул полистирола. Эти шарики 
пропариваются и увеличиваются в 40 или 50 раз по сравнению с их 
первоначальным размером. Конечный продукт состоит из 95 % воздуха 
и 5 % полистирола. Как было раньше упомянуто, 80 % пенополистирола 
отправляется на свалки, а большая часть оставшихся 20 % идет на 
водные пути. Эти поразительные факты свидетельствуют о том, что 
процессы производства полистирола загрязняют землю и создают 
большое количество жидких и твердых отходов, которые попадают 
в ручьи и на свалки. Вот почему утилизация этого материала может 
быть использована в качестве одного из возможных решений, однако, 
насколько эффективна она будет?

Хотя технология переработки полистирола доступна, рынок 
очень маленький и сокращается. Большинство переработчиков не 
перерабатывают пенополистирол в настоящее время и вместо этого 
отправляют его на свалки из-за его сложности. Например, только  
35 % канадских общин принимают пенополистирол в своих 
программах по переработке, по данным Канадской ассоциации 
производителей пластмасс. Согласно исследованию, проведенному 
в 2004 году Калифорнийским советом по комплексному управлению 
отходами, из 377 580 тонн полистирола, произведенного в штате, 
только 0,8 % перерабатывается. Из этого количества перерабатывается 
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только 0,2 % (310 тонн) упаковки для пищевой промышленности из 
полистирола. Другая местная компания, EPC (Environment Protection 
Community) в Earth City, занимается переработкой пенополистирола, 
но объясняет, что рынок не работает на сегодняшний день, что 
делает переработку пенополистирола менее выгоден в данной 
сфере. Дейв Бил, вице-президент EPC, объяснил на конференции, 
что цена перепродажи полистирола составляла 20 центов за фунт, 
а сейчас она составляет всего 6 центов за фунт. Причина снижения 
цен заключается в том, что цены на сырую нефть настолько низки, 
что компаниям дешевле производить новые пенные продукты, чем 
очистить и повторно использовать продукты после их потребления. 
Эта экономическая реальность не позволяет другим компаниям 
выходить на рынок переработки полистирола.

Методология: Методология моего исследовательского проекта 
состояла в использовании смешанного метода, который включает 
количественные и качественные методы, так как оба предназначены 
для сбора и анализа информации. Более того, учитывая, что тема 
моего исследования посвящена такой широкой теме, как загрязнение, 
это позволило мне получить более подробную информацию. Что 
касается количественного метода, я использовала опрос, который 
состоит из относительно большой выборки участников, а также 
интервью. Я выбрала интервью в качестве инструмента для сбора 
данных, поскольку оно имеет ряд преимуществ, таких как сбор и 
исследование точных данных на глубоком уровне, более высокая 
скорость отклика, запись собственных слов респондента. Проведя 
интервью, я задала несколько разных типов вопросов, например:

1) Каковы преимущества и недостатки использования 
продуктов из пенопласта?

2) Можете ли вы описать влияние пенополистирола на 
окружающую среду?

3) Как пенополистирол влияет на здоровье человека?
4) Насколько эффективна переработка пенополистирола в 

решении проблемы мусорных свалок?
5) Каковы основные проблемы, связанные с утилизацией 

пенополистирола?
Я использовала целенаправленную выборку, поскольку она 

фокусируется на конкретных характеристиках населения, которые 
представляют интерес, что лучше всего позволило мне ответить на мои 
вопросы исследования. Вот участники, которые были опрошены: врач, 
который предоставил мне достоверную и подробную информацию 

о влиянии полистирола на здоровье человека; учитель химии, 
который предоставил мне более подробный анализ воздействия таких 
токсичных соединений, как бензол, стирол и пентан, на окружающую 
среду; экономист, который проанализировал эффективность 
утилизации пенополистирола и дал оценку, основываясь на анализе 
данных. Еще один инструмент, который я использовала – это опрос, 
поскольку он является наиболее эффективным способом сбора 
данных для определенных участников. Кроме того, существует более 
высокая точность измерения собранных данных. Я провела опрос 
среди учеников моей школы, так как это один из удобных способов 
собрать больше информации и затем проанализировать ее должным 
образом. В моем опросе приняли участие около 50 человек. Итак, 
вот примеры вопросов.

1) Как часто вы используете полистирольные продукты? (часто 
/ редко / никогда не использовал их)

2) Что вы знаете о загрязнении свалками пенополистирола 
(его ответ)

3) Вы когда-нибудь испытывали вредное воздействие 
загрязнения свалками из пенополистирола? (да/нет)

4) Вы когда-нибудь передавали полистирол в пункты 
переработки? (да/нет)

5) Знаете ли вы что-нибудь о промышленности по переработке 
пенополистирола? (да/нет)

Результаты: По результатам моего исследования было 
выявлено, что около 80 % среди опрошенных довольно-таки 
часто используют изделия из пенопласта. 5 % из них никогда не 
использовали и 15% использовали такие изделия редко.

Также, по собранным данным я обнаружила, что лишь 7 % 
из опрошенных знают как происходит процесс переработки этого 
изделия и примерно 25 % среди участников опроса хотя бы раз в 
жизни передавали полистирол в пункты переработки. Анализируя 
результаты интервью, можно сказать, что все, планируемые 
результаты были получены. Врач городской больницы Павлодара, 
дал примерный анализ и транскрипт влияния использования 
пенопластовых изделий. Благодаря ответам учителя химии, я 
получила необходимое описание всех компонентов, находящихся 
в составе полистирола и их свойств, и возможного влияния. 
Экономист предоставил расчет касательно эффективности и 
выгодности переработки пенопластовых изделий.
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МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ПЕСТИЦИДОВ 
И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

КАЙДАРОВ А. М.
ученик 11 класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

Мировое производство минеральных удобрений стремительно 
растёт. Урожайность культур от их применения, конечно, растёт, 
но у этой проблемы много негативных сторон. Интенсивное 
применение в сельском хозяйстве минеральных удобрений и 
пестицидов приводит к ежегодному поступлению в окружающую 
среду различных химических веществ.

Доказано, что из внесённого в почву азота растения усваивают 
около 40 %, остальной азот вымывается из почвы дождём и 
улетучивается в виде газа. В меньшей степени, но вымывается из 
почвы и фосфор. Накопление азота и фосфора в грунтовых водах 
ведёт к загрязнению водоёмов, они быстро стареют и превращаются в 
болота, т.к. повышенное содержание удобрений в воде влечет за собой 
быстрый рост растительности. Отмирающий планктон и водоросли 
осаждаются на дно водоёмов, это ведёт к выделению метана, 
сероводорода и к сокращению запасов растворимого в воде кислорода, 
что является причиной замора рыбы. Сокращается и видовой состав 
ценных рыб. Рыба не стала вырастать до нормальных размеров, 
она раньше начала стареть, раньше погибать. Планктон в водоёмах 
накапливает нитраты, рыбы им питаются, и употребление в пищу 

таких рыб может привести к заболеваниям желудка. А накопление 
азота в атмосфере ведет к выпадению кислых дождей, подкисляющих 
почву и воду, разрушающих строительные материалы, окисляющих 
металлы. От всего этого страдают леса и обитающие в них животные 
и птицы, а в водоёмах гибнут рыбы, моллюски [1].

Пестициды попадают в открытые водоемы при авиационной 
и наземной обработках сельскохозяйственных культур, угодий и 
лесов; с дождевыми и талыми водами; при обработке водоемов 
с целью уничтожения водорослей, моллюсков, переносчиков 
заболеваний человека и животных; сорной растительности, а 
также со сточными водами химических предприятий. В водоемах 
пестициды подвергаются гидролизу, окислению, фотолизу; часть 
их метаболизируется в организмах обитателей водных экосистем 
(гидробионтов). Для гидробионтов наиболее опасны стабильные 
хлорорганические инсектициды, симм-триазины, способные 
накапливаться в их организме; менее вредны легко разлагаемые 
до нетоксичных продуктов фосфорорганические соединения, 
синтетические пиретроиды и карбаматы, обнаруживаемые в теле 
рыб и в воде в незначительных количествах [2].

Диаграмма 1 [3]

 

Таким образом, главной актуальностью нашего проекта 
является то, что проблема загрязнения водоемов распространяется 
по всему миру, а ее решение приведет к улучшению состояния 
окружающей среды. 

В связи с этим, главной целью данного проекта является 
создание метода очистки воды от пестицидов и удобрений. 

Гипотеза: если разработать метод очистки воды, то это может 
привести к улучшению экосистемы загрязненного региона. 

Задачи данной проектной работы:
1) Изучить природу пестицидов и минеральных удобрений;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165940/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165940/
https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp53-c1-b.pdf
https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp53-c1-b.pdf
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/profiles//styrene.pdf
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/profiles//styrene.pdf
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2) Разработать способ очистки воды от пестицидов и 

минеральных удобрений;
3) Доказать его практичность.
Наш метод очистки воды основывается на исследовании 

Адама Уорнера по экологической очистки воды от нефтяных пятен: 
сначала необходимо добавить частицы железа или пыль магнетита 
в масло. Эти частицы хорошо смешиваются с маслом и образуют 
рыхлую коллоидную суспензию, которая плавает в воде. Смешанная 
с опилками суспензия подвержена воздействию магнитных сил. 
При едва различимых размерах от 2 до 6 микрон частицы имеют 
тенденцию к слипанию, и для их сцепления с маслом требуется лишь 
небольшое количество пыли. Когда магнитное поле приложено к 
маслу и опилкам, они застывают в вязкой жидкости, известной 
как магнитореологическая жидкость, которая, в свою очередь, 
под воздействием магнитного поля значительно увеличивает свою 
кажущуюся вязкость. Вязкость жидкости позволяет магнитному 
полю объединять как опилки, так и масло в одном месте, что 
облегчает их удаление [4].

Этот способ очистки воды от нефтяных пятен стал основой 
для нашего метода очистки воды от пестицидов и минеральных 
удобрений. Молекулы масла – не полярные. Следовательно, они 
должны притягивать другие не полярные молекулы, вроде тех, что 
и формируют большинство пестицидов и минеральных удобрений. 

Однако, мы не можем выливать в воду нефть, а затем, заново 
очищать ее. Поэтому, вместо этого, мы используем ферромагнитную 
жидкость. Ферромагнитные жидкости состоят из частиц нанометровых 
размеров (обычный размер 10 нм или меньше) магнетита, гематита 
или другого материала, содержащего железо, взвешенных в 
несущей жидкости. Они достаточно малы, чтобы тепловое движение 
распределило их равномерно по несущей жидкости, чтобы они давали 
вклад в реакцию жидкости в целом на магнитное поле. Ферромагнитные 
жидкости – это коллоидные растворы, вещества, обладающие 
свойствами более чем одного состояния материи. В данном случае два 
состояния – это твердый металл и жидкость, в которой он содержится. 
Эта способность изменять состояние под воздействием магнитного 
поля позволяет использовать ферромагнитные жидкости в качестве 
уплотнителей, смазки, а также может открыть другие применения в 
будущих наноэлектромеханических системах [5]. Ферромагнитную 
жидкость мы можем получить, смешав обычное растительное масло 
и частицы железа или пыль магнетита. 

То есть, смешав нашу ферромагнитную жидкость с водой, 
содержащую пестицидов и минеральных удобрений, данная 
жидкость притянет загрязнителей, и мы сможем отделить воду от 
ферромагнетика магнитным полем (магнитом). 

В заключении, стоит отметить, что мы достигли поставленной 
нами цели, а именно разработали метод очистки воды с помощью 
ферромагнитных жидкостей. Таким образом, мы надеемся, что данный 
проект сможет привнести свою пользу в общество. И это станет нашим 
первым шагом на пути к улучшению окружающей среды.
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сы ЭКОАГРОРОБОТ

КАЛИЕВ М. М. 
физика пәнінің мұғалімі, Мамандандырылған «Зерде» дарынды балалар 

мектебі, Екібастұз қ.
ҚАЙРИДЕН А. Р., БАЙСАУП Е. Қ.

5-6 сынып оқушылары, 
Мамандандырылған «Зерде» дарынды балалар мектебі, Екібастұз қ.

Халық санының өсуі, азық-түлікке деген сұраныстың артуы, 
ауыл шаруашылығында еңбек ресурстарының қолжетімділігін 
азайту, ауыл шаруашылығына арналған шығындардың өсуі – 
бұл ауыл шаруашылығында саланы жаппай автоматтандыруды 
ынталандырады. Экоагроробот әр түрлі функцияларды орындауға 
қабілетті – жерді жыртады, егеді, кедергі заттарды алып тастайды, 
кран арқылы дәнді тасымалдайды. Ауылшаруашылық техникасының 
көлік құралдары үшін бағдарламалық және аппараттық жүйелерді 
пайдалану материалдардың қалдықтарын азайтады, сондай-ақ 
нақтырақ өңдеу арқылы көкөніс өнімділігін арттырады. Бұны 
роботсыз жасау үшін, адамдар көптеген шығынға түседі.

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев – 
«Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешені үлкен тәжірибе және 
инвестиция үшін жоғары әлеуетке ие. Әлемде жыл сайын азық-
түлікке сұраныс артады. Бұл мүмкіндікті жіберіп алмауымыз керек.»

Ауыл шаруашылығы – Қазақстан экономикасының негізгі 
саласы [1, б. 27]. Ауыл шаруашылығы саласы алатын жағдайдың 
ерекшелігі біріншіден, халық үшін тамақ өнімдерін өндіру және 
жұмыс күшін молықтыру, екіншіден, экономиканың басқа салалары 
үшін шикізат өндіру болып табылады. Осыдан ауыл шаруашылығы 
өндірісінің жоғары деңгейі елдің экономикалық және азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді деген қорытынды шығады.

Отандық ауыл шаруашылығын дамытуға қатысты басты 
проблемасы - Қазақстандық ауылшаруашылық өнімінің басым 
көпшілігі ішкі және әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілік пен 
өнімділіктің төмен деңгейімен сипатталады [2, б. 31].

Роботтар дегеніміз – уақытты, энергия мен еңбекті үнемдеу, 
сондай-ақ ауыл шаруашылығында еңбек күшінің тапшылығына 
байланысты мәселелерді шешу.

Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі негізгі жүктеме роботтармен 
қамтамасыз етіледі. Роботтар жануарларды тамақтандырып, 
сиырларды сауу үрдісін ұйымдастырып, мал тұратын қораларды 

тазартып, егін жинап, плантацияларды суарып, арамшөпті арамдап 
барлық шаруашылықты өздері атқара алады.

Робот арқылы фермерлер көп уақыттары мен күштерін үнемдей 
алады. Олар тамақ салынған және су құйылған ауыр контейнерлерді 
тасымалдауға мәжбүр болмайды. Ондай жұмыстарды роботтар 
атқарып, адамдардың өзге жұмыстарды атқаруына мүмкіндік береді.

Жұмыстың мақсаты: ауыл шаруашылыққа кетірген уақытты, 
күшті, шығындарды үнемдейтін, сонымен қатар, экологияға зиян 
келтірмейтін роботты құрастыру.

Егер біздің роботты өнеркәсіптік өндіріске шығарса, онда 
Қазақстан Республикасы басқа елдермен бәсекелесе алушы еді.

Жұмыстың өзектілігі: біз жасаған экоагроробот көп 
функционалды, және экономикалық,экологиялық жағынан үнемді.

Роботтарда бастысы – олардың автономиясы және кеңістікте 
жүру мүмкіндігі [3, б. 18]. Алдын ала бағдарламаланған бағдарламаға 
қатысып, сенсорлардан сыртқы әлем туралы ақпарат алса, робот 
әдетте адамдар орындаған өндірісті және басқа операцияларды өз 
бетімен орындайды. Сонымен қатар, робот оператормен байланыс 
орнатып және өз-өзімен әрекет ете алады.

Экоагроробот – егуге арналған роботты машина. Ол фермерлік 
ісінің сарапшысы. Робот адамға қарағанда уақытты үш есе 
үнемдейді. Осы ұсынылып отырған робот, бірнеше жұмысты бірден 
істей алады. 

Ол: жерді жыртады, егеді, кедергі заттарды алып тастайды, кран 
арқылы дәнді тасымалдайды (сурет 1). Шынжыр табан (гусеница) 
тәріздес доңғалақтары сулы жерлерден өтуге көмектеседі. Осы 
роботтың моделін LEGO Mindstorms Education EV3 конструкторлық 
жиынтығы арқылы құрастырдық.

Біздің экоагроробот 3 микроконтроллерден, 3 орташа мотордан, 
5 үлкен мотордан, 1 қозғалыс датчигінен тұрады.
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Сурет 1 – Экоагроробот

Экоагроробот – ауыл шаруашылығындағы біршама 
шешілмеген мәселелердің шешімі деп айтуға болады. Себебі, ол 
көп функционалды, яғни агрономдар көптеген техникаға, отынға 
қаражат жұмсамай, сонымен қатар өзінің уақытын, энергиясын, 
шығындарды үнемдей алады. Экологиялық жағынан, ол қоршаған 
ортаға ешқандай зиян келтірмейді, экоагроробот 

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы: 

Жалпы білім беретін мектептің 9 сыныбына арналған оқулық /  
В. Усиков, Т. Казановская, А. Усикова, Г. Зөбенова. 2-басылымы, 
өңделген. – Алматы : Атамұра, 2009. – 27 б.

2 Агентство Республики Казахстан по статистике – сельское 
хозяйство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http:// 
www.stat.gov.kz. – 31 б.

3 Макаров И. М., Топчеев Ю. И. Робототехника: История и 
перспективы. – М. : Наука; Изд-во МАИ, 2003. – 18 б.

ЭКОСУМКА – АЛЬТЕРНАТИВА ПЛАСТИКОВОМУ ПАКЕТУ

КЕНЕБАЕВА Б. М. 
учитель естествознания, Чернорецкая СОШ № 1, Павлодарский р-н

САГИТОВА Ф. Т. 
ученик 5 класса, Чернорецкая СОШ № 1, Павлодарский р-н

Любой современный человек, столкнувшийся с проблемой 
загрязнения окружающей среды, не может остаться равнодушным 
к этой теме.

На сегодняшний день одной из важнейших экологических проблем 
на земле является утилизация мусора, в частности неразлагающиеся 
отходы из пластмасс, полиэтилена и резины, особенно важен вопрос 
об утилизации полиэтиленовых пакетов одноразового применения. 
Сколько пакетов в неделю Вы приобретаете для покупок? А в течение 
месяца или года? Как потом Вы их используете? Куда исчезают 
пакеты? Задумайтесь над этими вопросами!

Мы, тратим природные ресурсы, энергию, производим и 
потребляем множество одноразовых товаров, которые почти сразу 
после использования оказываются мусором и загрязняют все 
вокруг. Полиэтиленовые пакеты не подвержены гниению и поэтому 
являются экологической проблемой. Что можно предложить взамен 
полиэтилена? Тема актуальна на сегодняшний день и этим она 
заинтересовала нас. Мы предлагаем свой вариант решения данной 
проблемы:

Размышляя на тему пластиковых пакетов, невольно 
задумываешься над тем, что раньше без них как-то обходились, 
значит, все его функции вполне реально можно заменить. Предлагаем 
вернуться к бумажным пакетам, авоськам и хозяйственным 
эко сумкам. Но бумажных пакетов торговля пока предлагает 
мало, значит, нам нужны хозяйственные сумки многоразового 
использования, призванные заменить собою полиэтиленовые пакеты 
и тем самым сократить количество мусора вокруг. Эко сумок для 
покупок в наших магазинах практически нет. Интернет предлагает 
много вариантов, по цене от 500 до 2500 тенге без пересылки.

Пластиковый пакет – что это?
Пластиковые пакеты, которыми мы привыкли пользоваться в 

супермаркетах, обычно изготовлены из полиэтилена.
Полиэтиленовые пакеты (ПЭ-пакеты) появились в середине 

50-х годов в Америке и сразу же завоевали огромную популярность. 
Когда пластик вошел в нашу повседневную жизнь, это казалось 

http://www.stat.gov.kz
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революцией – удобно, практично, дешево. Сотни миллиардов 
полиэтиленовых пакетов используются нами ежегодно.

При всех очевидных достоинствах пластиковых пакетов, 
они имеют особенности, из-за которых современное мировое 
сообщество предпочитает отказываться от их применения.

Почему следует отказаться от пластиковых пакетов?
1 Ключевые компоненты в ПЭ-пакетах – невозобновляемые 

и ограниченные природные ресурсы – нефть и природный газ. На 
производство ПЭ-пакетов тратится 4 процента всемирной добычи 
нефти.

2 Самый большой недостаток полиэтиленовых пакетов – то, 
что они не подвергаются процессам биологического разложения. 
Фактически время разложения пластикового пакета может длиться 
до 1000 лет (!).

3 Легкие пластиковые пакеты уносятся ветром, забивают 
сточные трубы, попадают в общественные водные пути, реки, 
океаны. В 2005 году город Мумбаи в Индии испытал сильное 
наводнение, приведшее, по крайней мере, к 1 000 смертельных 
случаев. Городские чиновники возложили ответственность на ПЭ 
- пакеты, которые забивали желоба и канализации, препятствуя 
дождевой воде стекать по подземным системам коммуникации. 
Подобное наводнение случилось в 1988 и 1998 годах в Бангладеш, 
что привело к запрету ПЭ -пакетов в 2002 году.

4 Капитан Чарлз Мур, участвующий в морских путешествиях 
Морской исследовательской организации «Альгалита» (AMRF), 
пришел к выводу, что четвертая часть водной поверхности покрыта 
плавающим пластиковым мусором.

5 Всемирная общественная организация «За природу» 
установила, что ежегодно от пластиковых кульков только в 
Ньюфаундленде умирают более 100 тысяч китов, тюленей, черепах. 
Более миллиона (!) морских птиц и млекопитающих погибают 
ежегодно от заглатывания пластикового мусора. В желудках павших 
морских птиц находят куски пластиковых пакетов, шприцы, зажигалки 
и зубные щетки – все эти предметы птицы заглатывают, принимая 
их за еду. Словом, все то, что попадает в океан, рано или поздно 
оказывается в желудках у океанских обитателей. Так, 24 августа  
2000 года кит-полосатик Брайда умер в Заливе Тринити, в двух 
километрах от австралийского побережья. Вскрытие показало, что 
желудок кита был забит пластиковыми пакетами из супермаркетов, 
пищевой упаковкой, тремя большими листами пластмассы и 

остатками пакетов для мусора. Еды в желудке кита не обнаружили. 
Вот давайте посчитаем: в среднем количество посещений 

супермаркета за большими продуктовыми покупками 2 раза в 
неделю. За одной покупкой вы используете минимум 2 пакета.

2 раза в неделю Х 2 кулька = 4 кулька.
4 недели в месяце Х 4 кулька = 16 пакетов.
12 месяцев в году Х 16 пакетов = 192 больших пакета! И это 

без учета, когда мы просто идем за хлебом и так далее! плюс еще 
в два раза больше!

Эко сумка на смену пластиковому пакету!
Что такое эко сумка? Это сумочка многоразового использования, 

призванная заменить собою пластиковые пакеты и тем самым 
сократить количество мусора, буквально поглощающего нашу 
планету - наш Дом. Какие преимущества имеет эко сумка?

Разлагаемая микроорганизмами сумка. При производстве 
биоразлагаемых сумок используется от четверти до двух третей 
меньше нефтяных ресурсов, чем при производстве традиционных 
полиэтиленовых пакетов, но при этом тратятся и другие ресурсы, 
такие как зерно или другое сырье, используемое в производстве. 
Известно, что разложение – это распад на простые и нетоксичные 
вещества в результате действия живых организмов или под 
воздействием солнечного света. Материал, который разлагается 
«по-настоящему», возвращается в природу как питание для растений 
и микроорганизмов. Биоразлагаемый пластик имеет небольшой 
жизненный цикл и не подлежит утилизации. Но и здесь не все так 
просто. На самом деле биопластмасса разлагается не полностью. 
Закопанная в землю, она может сохраняться там десятилетиями. 
Согласно исследованиям Greenpeace, только одна десятая часть 
данного материала действительно сгнивает, а оставшиеся 90 % 
превращаются в мельчайшие пластиковые кусочки или пыль. 
«Зеленые» считают, что биопластик еще опаснее, чем обычный 
полимер, ввиду того что маленькие кусочки распыляются вокруг 
и накапливаются в растениях, животных, почве. Кроме того, при 
распаде биопластика в атмосферу попадает углекислый газ и 
метан, что усиливает «парниковый» эффект. При «выращивании» 
биопластика затрачивается гораздо больше невозобновляемых 
полезных ископаемых, чем при создании синтетического полимера.

Сумки многократного использования. Сумки многократного 
использования уменьшают все эти экологические, социальные, 
и финансовые затраты в сотни раз. Каждая ЭКОСУМКА может 
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заменить до 4 полиэтиленовых пакетов каждый раз, когда 
она используется. Разработанная, чтобы прослужить 2 года, 
каждая из них заменит более 400 полиэтиленовых пакетов, если 
использующийся только один раз в неделю. Поскольку люди 
вкладывают в них капитал, они вряд ли будут разбрасываться по 
обочинам дорог или на морском берегу.

«Бумага или пластик?» – неправильный вопрос. Пришло время 
понять, если мы не хотим выбросить наши ресурсы, загрязнять 
нашу окружающую среду, и наши деньги каждый раз, когда мы 
делаем покупки, то в следующий раз, когда Вы пойдете в магазин, 
приносите свою собственную сумку.

Отличие от серой массы. Если вы хотите выглядеть эффектно 
и оригинально, стоит расстаться с этим пережитком прошлого и 
купить эко сумку. Эко сумки делаются из прочных износостойких 
материалов, украшаются красивыми аппликациями или вышивками. 
Многие модели способны стать полноценной альтернативой 
повседневным сумкам. Необычная эко сумочка смотрится более 
изящно и эстетично, чем безликий пластиковый пакет. К тому же 
кусок пластика с ручками, продающийся в любом супермаркете, 
вряд ли подчеркнет вашу индивидуальность и неповторимый стиль.

Эко сумка практичная, удобная и легкая. Она весит всего  
40-100 граммов, а в свернутом состоянии незаметна даже в кармане 
джинсов. В любой момент она может превратиться в объемный 
«мешок», в котором можно переносить все, что угодно, так как эко 
сумка выдерживает вес до 40 кг! Можно иметь всего одну сумку на 
все случаи жизни и пользоваться ею годами – она не теряет формы 
даже от постоянных стирок, отлично пропускает воздух, не выгорает 
на солнце и самое главное – очень прочная и надежная.

Разнообразие оригинальных моделей и расцветок - это 
возможность подобрать любую сумку под свой имидж. Яркие, 
сочные оттенки подойдут для летнего отдыха, элегантные, 
сдержанные тона и классический дизайн позволяют носить эко 
сумку на работу, а сумки с забавными картинками животных и 
мультяшных героев придутся по душе детям. 

Мир говорит «НЕТ» пластиковым пакетам!
Все началось с Тайваня. Именно эта страна в 2001-м году 

объявила пакеты врагами экологии, а начиная с 2003 года, они 
были попросту изъяты из всех государственных и частных торговых 
центров, и теперь покупатели должны приходить за покупками с 
собственной упаковочной тарой.

Голос Тайваньских «зеленых» был столь громок, что год спустя 
докатился до Ирландии. В ней был введен «экологический» налог на эту 
вредную продукцию. Потребление пакетов снизилось на 90 процентов.

Потом подключилась Австралия. Два года спустя один из ее 
островов был объявлен первой в мире свободной от полиэтиленовых 
пакетов зоной. Планируется, что в Австралии запрет на использование 
полиэтиленовых пакетов войдет в силу в конце 2008 года.

Следом отозвался Китай. Госсовет страны заявил: государство 
производит столько пакетов, что их уже невозможно утилизировать. 
В Китае с 1 июня 2008 года запретили производство, продажу 
и использование ультратонких полиэтиленовых пакетов, а в 
магазинах и супермаркетах будет запрещена бесплатная их раздача. 
За использование для упаковки бесплатных пластиковых пакетов 
китайские власти будут штрафовать торговые предприятия и мелких 
частных продавцов на 10 тысяч юаней (1,428 тысячи долларов).

Остров Занзибар, который является курортной жемчужиной 
Танзании, ввел запрет на использование пластиковых пакетов для 
упаковки товаров и продуктов в магазинах. Теперь каждый, кто 
будет признан виновным в производстве, импорте или продаже 
пластиковых пакетов, может быть оштрафован на сумму до  
2 тыс. долларов или посажен в тюрьму на 1 год. Ввоз пластиковых 
пакетов на Занзибар также запрещен.

В Кении издан указ о запрещении бесплатных пластиковых 
пакетов, которые раздают бесплатно в продовольственных магазинах и 
установлен налог на другие пластиковые пакеты. Деньги, полученные 
от этих налогов, используются на ряд экологических программ.

В Латвии с 2008 г введен налог на продаваемые в супермаркетах 
ПЭ-пакеты. При этом биоразлагаемые пакеты от такого налога 
освобождены. В начале 1990-х годов Альянс женщин Ладакха и 
другие общественные группы провели успешную кампанию по 
введению запрета на использование пластиковых пакетов в этой 
провинции Индии. Теперь каждый год 1 мая отмечается здесь 
как день «Запрета на пластиковые пакеты». В индийских штатах 
Махараштра, Гоа, Керала и Химачал-Прадеш запрещены хранение, 
продажа и использование полиэтиленовых пакетов. В частности, в 
Химачал-Прадеш нарушителю грозит тюремный срок до семи лет 
или штраф в сто тысяч рупий (около двух тысяч долларов).

Италия ввела запрет на использование пакетов из ПЭ с 2010 года.
В Дании введен налог на продуктовые сети за использование 

полиэтиленовых пакетов.
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В Великобритании ведется кампания по отказу от одноразовых 

пластиковых пакетов. Автор ежегодного отчета Национального 
потребительского совета Великобритании Люси Ятс призвала 
супермаркеты полностью отказаться от пластиковых пакетов в 
конце 2008 года, сократив тем самым их негативное воздействие 
на окружающую среду на 25 %.

Сан-Франциско стал первым городом в США, где в 2007 году 
запретили пластиковые пакеты. Согласно распоряжению городской 
администрации Лос-Анджелеса, начиная с первого июля 2010 года, 
во всех супермаркетах, продуктовых магазинах, а также магазинах 
одежды запрещается использование пластиковых пакетов.

В Японии власти и торговый бизнес встали на путь постепенного 
сокращения бесплатных пластиковых пакетов, которые выдают 
покупателям в магазинах. Недавно министерство защиты 
окружающей среды предложило японцам переключиться на простые 
полотняные сумки или плетеные корзинки. Главные требования 
к этим изделиям - натуральные материалы. Ежегодно японские 
магазины выдают около трех миллиардов пакетов. В общем 
объеме мусора средней японской семьи пакеты наряду с другими 
пластиковыми упаковками составляют порядка 60 %. Экологи 
бьют тревогу: пластиковые пакеты, выброшенные в море, нередко 
становятся причиной гибели морских обитателей.

Запрет на использование пластиковых пакетов в 2008 г. был 
введен в провинции Красное море (Египет). Власти решили пойти 
на эти меры, чтобы сохранить уникальную экосистему Красного 
моря, где от выброшенных в море полиэтиленовых пакетов в первую 
очередь страдают коралловые рифы.

Дубайские власти рассматривают планы о постепенном 
прекращении и отказе от использования полиэтиленовых и 
пластиковых пакетов для покупок во всех магазинах, супермаркетах 
и торговых центрах эмирата Дубай (ОАЭ) с целью защиты 
окружающей среды. По сообщению официального представителя 
Министерства охраны окружающей среды Дубая, недавно в 
эмирате состоялось совместное заседание производителей 
полиэтиленовых и пластиковых пакетов, владельцев розничных 
рынков, представителей заводов по переработке, экспертов в сфере 
контроля и утилизации отходов и представителей министерств 
с целью обсуждения предложений по ежегодному сокращению 
использования полиэтиленовых и пластиковых пакетов с 
последующим их запретом.

В 2008 году министр охраны окружающей среды Норвегии 
Эрик Солхеим (ErikSolheim) также рассмотрел возможность 
введения запрета на них. Норвежцы выбрасывают примерно один 
миллиард ПЭ -пакетов каждый год. Эрик Солхеим ссылается на то, 
что Китай запретил такую упаковку, а в некоторых других странах 
есть дополнительный налог на пластиковые пакеты. В 2008 году, в 
Норвегии вышло соответствующее парламентское решение, и страна 
вступила в ряды наиболее передовых противников одноразовых 
«маек». Используемые многократно, эко сумки, выбрасываются 
гораздо реже, тем самым уменьшая загрязнение окружающей среды. 
А большая часть их сделана из натуральных тканей, так что ни о 
каком загрязнении вообще речи нет.

• они прочны, порвать их трудно, а в случае загрязнения 
легко выстирать. Одна эко сумка прослужит вам такой же срок, за 
который вы бы использовали и выбросили десятки, а то и сотни 
полиэтиленовых пакетов;

• для изготовления эко сумок, как из натуральных, так и из 
синтетических материалов, используются отходы производства 
или вторичное сырье;

• при утилизации эко сумки (которая происходит не так уж 
часто), выделяется гораздо меньше вредных веществ, чем при 
утилизации полиэтиленовых пакетов;

• последнее, но, может быть, самое привлекательное свойство 
эко сумок – яркий, разнообразный, стильный дизайн! Даже самые 
известные дизайнеры считают почетным долгом произвести на свет 
оригинальную экологичную эко сумку!
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5 http://www.paketprint.com.ru/ 

http://www.radio.cz/pictures/r/nakupy/tesco_novy_smichov2.jpg
http://www.radio.cz/pictures/r/nakupy/tesco_novy_smichov2.jpg
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.killerkott.org
http://www.radio.cz/pictures/r/nakupy/tesco_novy_smichov2.jpg
http://www.paketprint.com.ru/


«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

273272

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«О
ҚУ

Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы ВРЕДНЫЕ ПРАЗДНИКИ:
КАК ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ ГУБЯТ ПРИРОДУ

КЕНЖЕБАЕВА Г. С.
научный руководитель, учитель начальных классов, 

Гимназия № 3 для одаренных детей г. Павлодар
БАГАУНДЕНОВ А.

ученик 5 класса, Гимназия № 3 для одаренных детей г. Павлодар

Вряд ли найдется хоть один человек, который не любит 
воздушные шарики! 

Они сопровождают нас во все самые веселые и важные события в 
нашей жизни. Даже Вини – Пух, если вспомнить любимый мультфильм, 
летал за медом на шарике. Да, никто не сомневается, что воздушные 
шарики – это весело! [1] Глядя на современные воздушные шары, многие 
люди думают, что эта яркая, приятная игрушка стала доступной только 
недавно. Некоторые, более осведомленные, считают, что воздушные 
шары появились где-то в середине прошлого века. А на самом деле - 
нет! История шаров, наполненных воздухом, началась гораздо раньше. 
В прежние времена, разрисованные шары, изготовленные из кишок 
животных, украшали площади, где проводились жертвоприношения 
и гулянья знатных людей Римской Империи. После воздушные шары 
стали применять бродячие артисты, создавая оформление шарами 
для притягивания новых зрителей. Первые шары современного типа 
создал известный английский исследователь электричества, профессор 
Королевского университета Майкл Фарадей. Но создавал он их не 
для того, чтобы раздать детям или торговать на ярмарке. Просто он 
экспериментировал с водородом. В 1931 году Нейлом Тайлотсоном был 
выпущен первый современный, латексный воздушный шарик. И с тех 
пор воздушные шарики наконец-то смогли измениться! До этого они 
могли быть только круглыми – а с приходом латекса впервые появилась 
возможность создавать длинные, узкие шарики. Это новшество 
немедленно нашло применение: дизайнеры, оформляющие праздники, 
стали создавать из шаров композиции в виде собак, жирафов, самолетов, 
шляп. Их стали применять клоуны, изобретая необыкновенные фигуры. 
Ежегодно на массовых мероприятиях и семейных торжествах в небо 
запускаются миллионы воздушных шаров по всему миру. Выглядит 
это очень красиво и трогательно, когда в воздух под музыку взлетают 
тысячи шаров, да ещё с какой-нибудь символикой…Но задумывались 
ли вы, что происходит потом? Куда деваются запущенные в небо 
шары? [2]. Поэтому, рассмотрим подробнее эту тему. В наше время 

шарики делают на фабриках из новых современных материалов. 
Это синтетические материалы – продукты переработки нефти. Эти 
искусственные, изобретенные людьми для своих нужд материалы – 
очень нужны и полезны, но они изобретались совсем не для воздушных 
шариков. Например, синтетический каучук – материал, из которого 
изготавливают современные шары – это совсем не те материалы, из 
которых делали первые шары, это не природные материалы, они, в 
отличии от натурального латекса, не растворяются в природной среде. 
Хлоропрен, виниловая и лавсановая пленка, из которых изготавливают 
фольгированные шары (игрушки самой разной формы, дольше держат 
воздух, более прочные) - еще гораздо более прочные и «вечные». 

Если резина, сделанная из млечного сока растений, очень быстро 
разлагается и не наносит ущерба природе (не отравляет почву, воду, 
воздух, не мешает расти растениям и жить животным), то синтетические 
материалы разлагаются очень медленно (их же специально изобретали, 
чтобы сделать прочными вещи). Разлагаясь, они выделяют вредные 
вещества, отравляя воду, почву и воздух. Люди, производящие и 
торгующие воздушными шарами, каждый год тратят огромные 
деньги на рекламные кампании, расхваливая латексные воздушные 
шары как «биоразлагаемые» и «не загрязняющие окружающую 
среду». К сожалению, это лживая реклама. Требуются долгие годы, 
чтобы воздушные шары, начали разлагаться. Бывали случаи, что 
шар в целом виде долетал до земли. Школьники из Канады провели 
интересный эксперимент. Они запустили в небо шарик, наполненный 
гелием, и зафиксировали на нем камеру. Последние снимки были 
сделаны на высоте более чем 35 000 метров. Также проводились в 
мире эксперименты по запуску воздушных шариков в небо вместе 
с «пассажирами». Самым популярным героем, который поднялся к 
облакам на шаре, наполненном гелием, является мишка, который был 
символом Олимпиады в Москве. Версий о том, где приземлился этот 
«летчик», существует множество. Версии, считающейся точной, так и 
не нашли. Они не в космос улетают, а рано или поздно падают где-то 
поблизости – в леса и поля, в водоёмы, в городскую среду, превращая 
наши бескрайние просторы в обыкновенную помойку. Они же не 
исчезают и не испаряются. После достаточно продолжительного полета 
латексные шарики без дополнительной обработки могут держаться в 
воздухе до 14 часов, а обработанные – в разы дольше, они превращаются 
в самый обычный мусор. Воздушные шары формируют горы мусора. 
Только представьте, сколько тонн лопнувших сдувшихся шариков 
ложится мусорным слоем на почву. Сдувшиеся и лопнувшие шарики 
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рано или поздно станут смертельным кормом для диких животных, а 
если они попадают в водоемы, то и для рыб, принимающих шарик за 
пищу. Голодные птицы также проглотят, либо скормят их птенцам. 
Сдувшиеся или лопнувшие воздушные шары, попадая на землю, часто 
становятся смертельным кормом для диких животных, и для рыб. 
Особенно это касается морских черепах, которые принимают остатки 
от воздушных шаров за медузу, что является их основным рационом. 
Воздушный шар блокирует кишечный тракт, заставляя умирать от 
голода. Если вам интересно, что происходит с пищеварительной 
системой животного, когда туда попадает кусок латекса, представьте, 
что вы проглотили хирургическую перчатку. Птицы и морские 
животные могут запутаться в капроновых веревках и нитках, что 
зачастую приводит к их гибели. А вот шары из фольги не разлагаются 
в принципе. Они обречены уныло повиснуть на ближайшем дереве 
и болтаться на нем годами. Застревая в высоковольтных проводах, 
воздушные шары могут стать причиной коротких замыканий и пожаров. 
[4]. 30 лет назад в Кливленде (США) прошло необычное шоу, в рамках 
которого в воздух запустили огромное количество воздушных шаров. 
Организаторы решили установить мировой рекорд на самое большое 
число одновременно запущенных в небо воздушных шаров в количестве 
2,000,000 штук (плюс-минус). Запуск выглядел потрясающе, гигантское 
облако воздушных шаров расцвело над городом, почти как взрыв цвета. 
Но начавшийся шторм, дождь и ветер скинул шары с высоты обратно 
вниз, разбросав их по всему городу. Не было видно ничего, небо 
заполнилось облаком из шаров. Была заблокирована работа взлётно-
посадочной полосы местного аэропорта, случилось несколько десятков 
автомобильных аварий. Пляжи и вся поверхность озера Эри покрылись 
«мусором», тем самым помешав работе спасателей, которые как раз 
занимались поиском двух пропавших рыбаков. Это трагический урок, 
но, безусловно, поучительная история.

Итак. Современная экологическая ситуация на Земле такова, 
что от всего человечества потребуются колоссальные коллективные 
усилия для того, чтобы удержать положение хотя бы на том уровне, на 
котором оно находится сейчас, не допустить глобальной катастрофы, 
которая привела бы к смерти всего живого на нашей планете. 
Сегодня необходимо с особой осторожностью подходить к вопросу 
охраны окружающей среды от разрушающей деятельности человека. 
Латексные шары опасны для животных, а вот изделия из фольги могут 
привести к отключению электроэнергии и спровоцированных искрой 
пожарам. Так, например, более 30 тыс. жителей Якутска оказались 

отключенными от электроэнергии из-за запущенных выпускниками 
воздушных шаров, которые запутались в проводах. [6]

«Мысли глобально – действуй локально». Я понимаю, что 
каждый должен начать с себя, просто перестать запускать в небо 
шары, хоть что-то сделать для животных. Как мы радовались, когда 
держали эти шары и выпускали их в небо, не задумываясь, сколько 
горя принесем братьям нашим меньшим.

Я изучил тему и представил в классе на защите проекта. Защита 
проекта в классе! 

Новый мир начинается с каждого из нас. Я предложил провести 
движение – акцию: 

«Праздники без улетающих шаров». Это праздник Последнего 
Звонка 2018-2019 года. Мой класс на последнем звонке, мы держали 
флажки. Это Праздник Первого Звонка 2019-2020 учебного года. Мой 
класс, мои друзья и близкие, вся гимназия поддержали меня, мы верно 
идем к цели. Нас 500 человек!!! Мое предложение поддержали школы 
города. ГУ «Гимназия № 3 для одаренных детей» - 600 человек. ГУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 города Павлодара». Это 
почти 2000 человек. ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 
города Павлодара». Это почти 1000 человек.

ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 города Павлодара». 
Это почти 2000 человек. ГУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 43 города Павлодара». Это почти 1500 человек. Я продолжаю 
проводить эту акцию. А также на Youtube есть мой ролик, где уже 
много просмотров, человек посмотрев видео задумается, будет ли 
теперь запускать шары в небо. В Instagram меня поддерживают сотни 
людей, а это значит я на правильном пути. Мы спасем ПРИРОДУ!!! 

ЛИТЕРАТУРА
1 Вопросы и ответы. Энциклопедия. Перевод на русский язык. 

Издательство «Махаон»,2005 г. 255 с.
2 Брилев Д. В. Физика. Большая серия знаний. М., 2003 
3 Перельман Я. И. Занимательная физика. Книга 2. М., 2017 
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М., 2003 
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Аэродизайн. 
Как надуть шарик в домашних условиях.
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КОЩЕГУЛОВА Б. Б., ГИНАЯТ Т. Г. 
учителя биологии, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

АЙТМУХАМБЕТОВА А. Ж. 
ученик 11 класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

ОСПАНОВА А. А. 
ученик 8 класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

Сегодня изделия и тара из пластмассы пользуются спросом 
благодаря дешевизне и физическим свойствам данного органического 
материала. Однако, стоит отметить, что пластмассы не только 
наносят вред окружающей среде, но и пагубно влияют на здоровье 
человека. Выявлено, что житель современного мегаполиса ежедневно 
потребляет с пищей и воздухом порядка 73 тыс. микрочастиц 
пластика. Микропластик это мелкие частицы пластмассы, которые 
не поддаются фильтрации. Они попадают в организм двумя путями: 
промышленный (бытовая химия, одноразовые посуды) и природный 
(при долгосрочных разложениях пластиков, в результате чего 
мелкие частицы попадают в организм) [2]. При вдыхании или 
проглатывании микропластики могут накапливаться и проявлять 
локальную токсичность, вызывая или усиливая иммунный ответ. 
Химическая токсичность может возникнуть из-за локального 
выщелачивания компонентов мономеров, эндогенных добавок и 
адсорбированных загрязнителей окружающей среды [6].

В 2017 году ученые из Германии исследовали образцы мочи 
примерно 2500 детей и подростков от 3 до 17 лет, в результате чего 
обнаружили 11 опасных для здоровья человека веществ, в основном 
пластификаторы, в моче у 97-100 % детей [5]. Пластификаторы 
используются для того, чтобы сделать полимерные материалы 
более пластичными и эластичными. В организм детей они попадают 
вместе с упаковкой пищевых продуктов, деталями игрушек и 
питьевой водой, зачастую упакованной в пластиковые емкости. 
Попадая в желудочно-кишечный тракт, частицы пластика отравляют 
организм пестицидами и бисфенолом, которые вредят гормональной 
системе [4, c. 157-175].

Наша работа нацелена решить проблемы загрязнения пластика 
и с утилизацией пищевых отходов путем создания экологической 
посуды и упаковки из кожуры картофеля и банана. Данные 
продукты, а вернее отходы в виде кожуры содержат большое 
количество крахмала и являются наиболее доступными видами 

сырья для производства биопластика. Крахмал является природным 
компонентом, который легко перерабатывается и извлекается из 
овощей. Построение «зеленой экономики» - это актуальная тема для 
стран всего мира, в том числе и для Казахстана. «Зеленая экономика» 
является одним из важных средств обеспечения устойчивого 
развития страны. Согласно отчетам всемирной организации ЕЭК 
ООН, ряд стран успешно адаптировали стратегию нулевых отходов, 
и им удалось сократить объема мусора на 40 процентов. Более 40 
стран внедряют ограничения и запреты на законодательном уровне 
по использованию пластиковых пакетов. Но проблема личной 
культуры потребления продукции еще имеет место. Избыток 
пищевых отходов и пластиковое загрязнение окружающей среды 
остаются нерешенными задачами и для Казахстана: каждый житель 
в год потребляет около 300−500 полиэтиленовых пакетов, ежегодно 
скапливаются 6 миллионов тонн твердых бытовых отходов и 
перерабатываются лишь 10 % [3, с. 38-44].

Построение «зеленой экономики» - это актуальная тема для 
стран всего мира, в том числе и для Казахстана. «Зеленая экономика» 
является одним из важных средств обеспечения устойчивого 
развития страны. Согласно отчетам всемирной организации ЕЭК 
ООН, ряд стран успешно адаптировали стратегию нулевых отходов, 
и им удалось сократить объема мусора на 40 процентов. Более  
40 стран внедряют ограничения и запреты на законодательном 
уровне по использованию пластиковых пакетов. Но проблема 
личной культуры потребления продукции еще имеет место. Избыток 
пищевых отходов и пластиковое загрязнение окружающей среды 
остаются нерешенными задачами и для Казахстана: каждый житель 
в год потребляет около 300−500 полиэтиленовых пакетов, ежегодно 
скапливаются 6 миллионов тонн твердых бытовых отходов и 
перерабатываются лишь 10% [3, с. 38-44].

Цель исследования:
- получить в лабораторных условиях биопластик из органических 

отходов на примере кожуры бананов и картофеля.
Научная новизна исследования состоит в том, что в работе 

использованы органические отходы для получения биопластика. Также, 
было проведено сравнение биопластиков из кожуры банана и картофеля.

Объекты исследования: синтетические пластмассы, 
биопластики из органических отходов. Исследуемыми продуктами 
являлись биопластики из органических отходов, контрольный 
образец – синтетический полимер.
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Методы:
1 Предварительная обработка кожуры банана
2 Экстракция крахмала из картофельной кожуры
3 Изготовление биопластика
При предварительной обработке кожуры банана, мы банановую 

кожуру измельчили на мелкие куски и затем поместили в мерный 
стакан с водой (50 мл). Кожуру и воду смешивали с помощью 
блендера до получения однородной массы. Получившуюся смесь 
нагревали до образования горячего пара, не доводя до кипения. При 
производстве полимера 25 г смеси поместили в мерный стакан. К 
этой смеси добавили 3 мл HCl (0.5 %), 2 мл пластифицирующей 
добавки (глицерин) и перемешивали с помощью стеклянной 
палочки. Затем добавили NaOH (0.5 %) до получения среды pH 7. 
Смесь выложили в термостойкую форму и поместили в духовку при 
120 °С на 15 минут, после чего массу переместили в автоклав (24 °С).

А также, в ходе исследования приготовили экстракцию крахмала 
из картофельной кожуры. Картофели были вымыты и очищены от 
кожуры для дальнейших исследований. Кожура была измельчена 
и помещена в центрифугу (15000rpm) на 20 минут. Получившийся 
седимент был отфильтрован, в результате чего получили крахмал. 
После фильтрации крахмал сушили при 50 °С в течение 2 ч и хранили 
в герметичной среде с замком до обработки. Получения биопластика: 
к 13.5 г крахмала добавили 135 мл воды, 16.2 мл уксуса и 10.8 мл 
глицерина. Полученную смесь нагревали на горячей плите до 100 
°C и выдерживали при этой температуре в течение 20 минут. Затем 
смесь высушивали в течение приблизительно 48 часов.

  
Рисунок 1 – 

Нейтрализация смеси
Рисунок 2 – 

Измерение pH
Рисунок 3 – 
Добавление 
глицерина 
в качестве 

пластификатора

В ходе нашего экспериментального исследования был 
изготовлен биопластик из кожуры банана и картофеля. Что 
свидетельствует, о том, что органические отходы могут быть 
применены в качестве альтернативного сырья для получения 
биопластика. Необходимо заменить традиционный пластик, так 
как он приносит колоссальный вред окружающей среде и здоровью 
живых организмов, в том числе и человеку. Данный альтернативный 
биопластик не только решает проблемы с утилизацией, загрязнения 
окружающей среды, но также способствует вторичной обработке 
продуктов, на примере кожуры картофеля и банана. Также, было 
выявлено, что полученный биопластик разлагается в течение 
двух месяцев без загрязнения окружающей среды. Недостатком 
данного эксперимента, было то, что внешний вид сырья был не 
презентабельным. Но данные биопластики могут быть использованы 
для производства одноразовых посуд и пищевых пленок. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
 ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

КОЩЕГУЛОВА Б. Б.
учитель биологии, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар 

КУМПЕКЕЕВА Д. Ж.
ученик 8 «А» класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар 

ОМАРГАЛИЕВА А. Д.
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ШАЙХЫ А. Ж.
ученик 8 «Е» класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

На сегодняшний день во всем мире все острее стоит проблема 
качества пищевых продуктов, что непосредственно отражается на 
здоровье людей, особенно молодого поколения. Павлодарская область 
– регион с богатейшими земельными и природными ресурсами, 
обладающее огромным потенциалом, способное обеспечить 
экологически чистой продукцией, как внутренние потребности, 
так и наладить экспортоориентированное производство. Качество 
большинства продуктов питания оставляет желать лучшего, так как 
изготавливаются они из экологически небезопасных компонентов, 
содержащих в себе не только опасные для здоровья вещества, но 
применение, которых влечет за собой и уничтожение почвенного 
плодородия, мощнейшей деградации почв и опустыниванию. 

Актуальностью данного исследования, является высокий 
рост загрязнения биосферы, который способствуют нарушению 
экологического равновесия. На сегодняшний день пестициды, 
удобрения, тяжелые металлы обладают биологической активностью 
и токсичностью, а также способностью накапливаться в культурных 
растениях, создавая при этом угрозу здоровью человека.

Новизна: Исследование качества растительных масел 
реализуемых на рынке Павлодарской области.

Гипотеза: Химический состав подсолнечного масла определяет 
его пищевую ценность и безопасность.

Сырьем для получения подсолнечного масла служат семена 
подсолнечника. Основной масличной культурой в нашей стране 

является подсолнечник. Подсолнечное масло относится к 
классу жидких растительных жиров. По химическому составу 
масла из подсолнечника представляют собой сложную смесь 
различных триглицеридов, свободных жирных кислот, витаминов 
и провитаминов, фосфатидов, пигментов, восков. Содержание 
компонентов подсолнечного масла зависит от его способа получения 
и обработки. В 100 г подсолнечного масла содержится 99,9 г жира. 
Жиры в питании человека являются основным источником энергии. 
При окислении в организме 1 г жиров выделяется 37,7 кДж энергии. 

Очистка семян подсолнечника заключается в освобождении 
их от сорных и металлических примесей. Семена очищают на 
магнитном и ситовом сепараторах, затем взвешивают и направляют 
на сушку в шахтную сушилку. В результате сушки влажность 
семян снижается с 10-15 до 2-7 %. Семена охлаждают с +50 °С до 
+35 °С. Для разрушения клеточной структуры семена измельчают 
на вальцовых машинах или станках путем раздавливания. В 
результате получают мятку. Ее подвергают гидротермической 
обработке (увлажняют насыщенным паром), затем обжаривают 
в жаровнях с одновременной подсушкой мятки. Для получения 
масел лучшего качества и более полного их выделения семена 
подвергают подготовительным операциям. Сначала их очищают 
на сепараторах от минерального и органического сора (листья, 
стебли). Полученное ядро измельчают. Извлечение растительных 
масел проводят двумя методами. Прессование – это механический 
отжим масла из подготовленного масличного материала (мезги). 
Экстрагирование масел основано на их способности растворяться 
в органических растворителях (бензине, гексане и других). 
Механическая (первичная) очистка масел проводится для 
удаления различных механических примесей и частично 
коллоидно-растворенных веществ. Эта очистка осуществляется 
путем отстаивания, центрифугирования или фильтрации масел. 
Гидратация масел проводится для удаления фосфатидов, слизистых 
и других веществ. При обработке масел горячей водой фосфатиды 
набухают, не растворяются в масле и выпадают в осадок в 
виде хлопьев. Нейтрализация масел заключается в обработке 
их растворами щелочей с целью удаления свободных жирных 
кислот. Нейтрализованное масло является более очищенным, по 
сравнению с гидратированным. При дезодорации из масел удаляют 
вещества, обусловливающие запах и вкус. После дезодорации 
масло является обезличенным по вкусу и запаху. Вымораживание 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28531345
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– процесс удаления воскообразных веществ, которые переходят в 
подсолнечное масло из семенных и плодовых оболочек масличных 
растений. Вымораживание проводят в начале или после рафинации. 

Содержание жирных кислот в подсолнечном масле (в %): 
стеариновая 1,6–4,6, пальмитиновая 3,5–6,4, миристиновая до 0,1, 
арахиновая 0,7–0,9, олеиновая 24–40, линолевая 46–62, линоленовая 
до 1. Средняя молекулярная масса жирных кислот 275–286. 
Из полиненасыщенных жирных кислот в подсолнечном масле 
содержится всего лишь 1 % кислот «омега-3», а преобладают Омега-
6-ненасыщенные жирные кислоты. Содержание фосфорсодержащих 
веществ, токоферол, восков, влаги, летучих веществ, не жировых 
примесей, величина цветного числа, прозрачности, перекисного 
числа, температура вспышки, а также сорт – зависят от способа 
отжима и последующей обработки масла, изменяясь в широких 
пределах. За единицу формазиновой шкалы принимают разбавленную 
в отношении 1:1000 водную суспензию формазина, полученную при 
взаимодействии равных объемов водного раствора сернокислого 
гидразина массовой концентрации 10 г/дм3 и водного раствора 
уротропина массовой концентрации 100 г/дм3. Растворы готовят 
при температуре окружающей среды (20±2) °С. Температура 
дистиллированной воды для приготовления растворов должна быть 
(20 ±2)°С. Приготовление раствора сернокислого гидразина массовой 
концентрации 10г/дм3. Растворы сернокислого гидразина готовят 
в мерной колбе вместимостью 100 см3. Взвешивают (1,00±0,01) 
г сернокислого гидразина. Результат записывают с точностью 
до второго десятичного знака. Затем помещают в мерную колбу. 
Приливают дистиллированную воду, перемешивают, доводят объем 
дистиллированной водой до метки и снова тщательно перемешивают. 
Раствор сернокислого гидразина перед приготовлением формазиновой 
эмульсии должен стоять не менее 4-х часов.

Практическая часть: В мерную колбу вместимостью 500 см  
пипеткой вводят 25 см исходной суспензии, доводят объем 
дистиллированной водой до метки и перемешивают. Перед отбором 
требуемого количества необходимо тщательное перемешивание 
суспензии формазина для равномерного распространения частиц 
по объему колбы. Проведение определения: Масло, наливают 
без образования пузырьков воздуха в кювету фотоколориметра 
длиной 20 мм: кювету быстро помещают в прибор и измеряют 
оптическую плотность масла относительно кюветы с тем же 
маслом, но профильтрованным через складчатый фильтр при 

температуре (20±2)°С. Результат записывают с точностью до 
первого десятичного знака.

Измерив оптическую плотность исследуемого масла, по 
градуировочному графику определяют степень его прозрачности 
в формазиновых единицах. Результат записывают с точностью до 
первого десятичного знака. Окончательный результат определения 
принимают среднее арифметическое значение степени прозрачности 
двух образцов масла, подготовленных в соответствии с требованиями.

Таблица 1 – Метрологические характеристики метода при 
доверительной вероятности 0,95

Значение 
определяемой 

величины 
фем

Предел возможных 
значений 

относительной 
погрешности 

определения, %

Допускаемое относительное 
расхождение между 

результатами параллельных 
определений, %

От 1 до 50 14 20

Производство данного вида продукции предъявляет весьма 
жесткие требования к методам и методикам контроля составов 
используемых компонентов. При этом традиционные физико-
химические показатели, такие как кислотное число, йодное число, 
перекисное число и другие брутто-характеристики, определяемые 
простыми способами химического анализа, в настоящее время уже 
недостаточны для решения технологических вопросов, для оценки 
качества жировых продуктов, идентификации их натуральности, 
определения аутентичности сортов масла и т. д. С этой целью, согласно 
литературным данным, в настоящее время широко используются 
такие методы как ЯМР-спектроскопия и хроматография.

Отражением настоятельной потребности в переходе к 
использованию современных методов контроля является то, что 
в последнее время в нашей стране активно вводятся в действие 
национальные стандарты, гармонизированные с международными 
стандартами.

Для анализа были взяты подсолнечные масла:
1 – «Шыгыс-Астык Семей №1»; 2 – «Маслозавод №1»;  

3 – «Заречное»; 4 – «Золотое семечко». Так же был проведен анализ 
(семя, лузга).

Для записи спектров ЯМР 0,2 мл растительного масла 
растворяли в 0,3 мл СБ03 и помещали в 5-миллиметровую ампулу.



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

285284

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«О
ҚУ

Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
Запись спектров проводили в количественном режиме на 

спектрометре AVANCE-500 с рабочей частотой 500 МГц для ядер 
1Н и 125 МГц для ядер 13С.

Идентификация отдельных компонентов масел осуществлялась 
при помощи стандартов Restek 35077 и Restek 35079.

Рисунок 1 – Спектр ЯМР 1Н раствора 
подсолнечного масла в СБ03: 

1 - СНС13 в СБ03 (используемый растворитель); 
2 - атомы Н всех двойных связей; 3 - СН-группы глицерина;  
4 - СН2-группы глицерина; 5 - СН2-группы, расположенные 

между двойными связями; 6 - СН2-группы, соседние с группой 
СООН; 7 - СН2-группы, соседние с двойными связями;  

8 - группы (СН2); 9 - атомы Н двойных связей линоленовой 
кислоты; 10 - все СН3-группы 

Химические сдвиги сигналов протонов соединений 
определялись по сигналу хлороформа (СНС13, 5=7,26 м.д.), который 
присутствует в качестве примеси в дейтерированном растворителе. 
Более информативным является спектр ЯМР 13С, представленный на 
рисунке 2. Исходя из данных, представленных на рисунке 2, видно, 
что олефиновые углеродные атомы различных жирных кислот 
имеют отличающиеся химические сдвиги и выходят отдельными 
сигналами, что в значительной степени позволяет облегчить анализ 
растительных масел.

Результаты, полученные методом ЯМР-спектроскопии, хорошо 
коррелируют с результатами, полученными газохроматографическим 
методом. При этом спектральные данные могут использоваться и 
для количественного расчета содержания жирных кислот в маслах.

В процессе анализа спектров и хроматограмм было 
идентифицировано порядка 30 жирных кислот, суммарная массовая 
доля которых составляет от 98,23 до 98,99 %. Качественный состав 
масел для различных образцов стабилен.

Следовательно, в ходе нашего исследования мы увидели, что 
тяжелые металлы, которые были в лузге и семени подсолнуха, также 

сохраняются после его обработки и в самом подсолнечном. А также 
результаты нашего исследования показали, что данные тяжелые 
металлы превышают предельно допустимую концентрацию 
(ПДК) тяжелых металлов в основных продуктах питания. 
Предельно допустимая концентрация (ПДК) – утверждённый в 
законодательном порядке санитарно-гигиенический нормы. Под 
ПДК понимается такая максимальная концентрация химических, 
которая при повседневном влиянии в течение длительного времени 
на организм человека не вызывает патологических изменений 
или заболеваний, устанавливаемых современными методами 
исследований, в любые сроки жизни настоящего и последующего 
поколений. А наши результаты исследования показали, что тяжелые 
металлы превышают данные нормы.

По полученным результатам мы составили геохимический 
ряд тяжелых металлов в лузге: Ti>Zn>Cu>Ni>Fe>Pb>As>Sb>Cd; 
геохимический ряд тяжелых металлов в семени: Ti>Zn>Cu>Cr>N
i>Fe>Pb>Cd>As>Sn>Sb; геохимический ряд тяжелых металлов в 
подсолнечном масле: Pb>Zn>As>Cu>Cr>Ni>Fe>Sn>Sb>Cd.

Данным исследование мы определили высокую концентрацию 
токсичных веществ в следующих подсолнечных маслах: свинец: 
Маслозавод №1 (41мг/кг); мышьяк: Маслозавод №1 (13,2 мг/кг); 
медь: Золотое семечко (6 мг/кг).

ЛИТЕРАТУРА 
1 http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1271 .html 
2 http://www.xumuk.rU/encyklopedia/l 548.html 
3 http://www.e-ng.ru/ximiya/zhirya_analiticheskaya_xarakteristika.html 
4 http://www.twirpx.com/file/226514/ 
5 http://www.vdgb-soft.ru/jsk/siteJkh/ 
6 ГОСТ 30623-98. Масла растительные и маргариновая 

продукция. Метод обнаружения фальсификации. Изд. Офиц.  
– М. : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации. 
– 1999. – 16 с. 
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сы ПРАТЕКТНЫЙ БАРЬЕР ОТ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ 

КОЩЕГУЛОВА Б. Б.
учитель биологии, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

ҚАЙРОЛЛА Ә., МОЛДАБЕКОВ И., ИГІЛІКҚЫЗЫ А. 
ученики 8 «F» класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

Выхлопные газы, являются продуктом работы двигателей 
внутреннего сгорания. За последние 30 лет идет стремительный рост 
количества транспорта, особенно прирост личного автотранспорта 
в городах, следовательно, выхлопные газы в воздухе городов 
обосновались всерьез и надолго. Сейчас именно отходящие газы 
являются основной причиной загрязнения воздуха в городе и 
постоянно оказывают влияние на здоровье человека. А, что именно 
регулярно поставляют автомобили в нашу атмосферу, чем это 
опасно и как защититься, если Вы чувствуете запах выхлопных газов 
в квартире. Все автомобили выбрасывают в воздух канцерогены и 
токсичные вещества. Состав выхлопных газов автомобиля меняется 
в зависимости от типа двигателя, бензиновый или дизельный, 
однако основной набор остается прежним, но большая часть данных 
компонентов токсична.

Выхлопные газы автомобиля могут нанести вред здоровью, и 
достаточно серьезный. Прежде всего, оксид углерода или угарный 
газ, о котором мы уже писали в блоге, не имеет вкуса и запаха, но 
при высокой концентрации вызывает головокружение, головную 
боль, тошноту, может приводить к обморокам. Сернистый бензин 
и создаваемый им оксид серы – одна из причин сильного запаха 
выхлопных газов. Этилированные бензины обогащают воздух 
свинцом. Количество таких выхлопных газов и вред здоровью, 
который они наносят, сделало свинец одним из самых известных 
отравляющих компонентов в атмосфере. Углеводороды в выбросах 
автомобилей окисляются при попадании под действие солнечных 
лучей и образуют токсичные соединения с резким запахом, которые 
особенно сильно сказываются на работе верхних дыхательных путей 
и приводят к обострениям хронических заболеваний дыхательной 
системы. Вред от выхлопных газов автомобиля во многом объясняют 
канцерогены – сажа и бензопирен, которые способствуют развитию 
опухолей, особенно – злокачественных.

Актуальность данного исследования заключается, в том, что 
заболевания (болезни) органов дыхания (БОД) занимают ведущие 
позиции в мире по распространенности и смертности.

Гипотеза: Продукты сгорания и выхлопные газы транспортов 
загрязняют воздушные массы города, домов. А это прямым образом 
отрожается на здровье населения нашего города.

Целью нашего исследования было, изучить функциональность 
и эффективность угольной москитной сетки.

Научная новизна работы: Опытным путем было доказано, что 
выхлопные газы содержат большое количество разных токсичных 
веществ, которые влияют на организм человека, разрушая 
дыхательную систему человека и из-за недостатка поступления 
кислорода человек может упасть в обморок.

В результате исследований мы выявли, как ежедневно 
загрязняется наш квартиры смогом, который безусловно 
отрицательно повлияет на организм, нанеся большой ущерб 
чнеловеку. С этой проблемой мы можем бороться с помощью 
фильтров, но зачастую эти фильтры дорогостоящие и не каждый 
человек может позволить себе защищенность внутри дома.

Методом исследования является очистка воздуха от токсичных 
веществ выхлопных газов. Чтобы выявить наличие токсичных 
веществ, мы проводим несколько методов для обнаружения токсичных 
веществ. Из-за того что токсичные вещества тяжелее чем воздух то 
они оседаеют на поверхности материалов. Обнаружить вооруженным 
глазом нам поможет вода. Потому что вода содержит такие свойства как 
прозрачность, без вкуса и запаха. На воде будет лучше всего видно серую 
или черную пленку. Для этого мы набрали стакан профильтрованной 
воды. Также мы взяли вату . На вате также будет видно серую пленку.

Аналогичное исследование мы провели с ватными дисками Для 
того чтобы сравнить результаты обыкновенной москитной сетки и 
угольной москитной сетки. Мы это проделываем для определения 
функциональности нашей сетки. Также для точных аргументов мы 
посчитали в определенные интервалы время машин. В какое из 
времени проезжает большое количество машин. 

Наше исследование основано для защиты воздуха в наших 
домах. Так как большое количество времени мы находимся дома и 
воздух который нас окружает влияет на наше здоровье. В атмосфере 
крупных городов, образования смогов, являющихся частой 
причиной отравления в замкнутых пространствах. Образование 
смога являются выхлопные газы. Также довольно часты случаи 
отравления выхлопными газами, в том числе с летальными 
исходами автомобилистов в гаражах, закрытых стоянках и внутри 
автомобилей, при плохой вентиляции. Также бывали случаи 
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отравления выхлопными газами в квартирах домов, находящихся 
вблизи автостоянок (вдыхание выхлопных газов приводит к 
накоплению токсичных веществ в организме человека). С каждым 
годом количество людей имеющих автомобиль быстро растет из-за 
чего в атмосфере чаще встречаются выхлопные газы. Выхлопные газы 
наносят большой ущерб на окружающую среду. Наличие токсичных 
веществ мы можем увидеть на хвойных деревьев, снегу и других 
окружающих средств. Елка покрывается пятнами, снег покрывается 
серой пленкой над снегом. Весной когда снег тает вместе с водой 
вещества попадают в почву. Поэтому мы должны обезопасить 
нашу окружающую среду как и наш дом. Выхлопные газы наносят 
большой ущерб на окружающую среду. Наличие токсичных газов в 
выхлопных газов разрушает нашу окружающую среду из-за этого 
погибает большое количество организмов. Выхлопные газы могут 
нанести большой вред не только человеку, но и экологический и 
экономический ущерб. Так же с помощью ветра в дом попадают 
другие вещества. Например такие как сажа, пыльца, тяжелые 
металлы и разные виды пыли. Люди находясь дома считают что они 
в безопасность, но это не так. Потому что в закрытых помещениях 
большая вероятность обморока чем на улице. Конечно, есть люди 
которые тратят большое количество усилий для того чтобы защитить 
свой дом. Они ставят большие фильтры, которые занимают большое 
количество места и затрачивают много электроэнергии. Поэтому 
некоторые люди не могут приобрести фильтрующие установки .

ЛИТЕРАТУРА
1 Влияние выхлопных газов на здоровье человека. URL: https://

tion.ru/blog/vyhlopnye-gazy/ 
2 Влияние выхлопных газов на здоровье человека. URL: 

https://onlinebrest.by/novosti/vliyanie-vyhlopnyh -gazov-na-zdorove-
cheloveka.html 

3 Распространенность болезней органов дыхания среди 
населения крупного промышленного города URL: https://applied-
research.ru/ru/article/view?id=10936 

ЗУБРЫ – ДРЕВНИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ

МАЛАХОВ В. В.
ученик 6 «И» класса, Гимназия № 3 для одаренных детей, г. Павлодар

КАБАСОВА М. М. 
руководитель, учитель казахского языка, 

Гимназия № 3 для одаренных детей, г. Павлодар

В 20-х годах XX века зубр был под угрозой исчезновения. 
Последние дикие кавказские зубры были застрелены на Западном 
Кавказе в 1926 году. А последний представитель равнинной линии 
в дикой природе был убит в 1921 году в Беловежской пуще. Все 
сегодняшние зубры происходят всего от двенадцати особей, 
находившихся в начале XX века в зоопарках и заповедниках. Низкая 
генетическая изменчивость является одной из главных угроз для 
долгосрочного сохранения вида. Благодаря усилиям по сохранению 
со стороны зоопарков и частных лиц, в 1952 году стало возможным 
вновь поселить первые свободные стада зубров в Беловежской 
пуще. В 2013 году в мире насчитывалось 5249 особей, из которых 
1623 животных проживало в неволе, а 3626 – в полусвободном и 
свободном состоянии. 

Изначальный ареал зубров распространялся от Пиренейского 
полуострова до Западной Сибири и включал также Англию и южную 
Скандинавию. В этом большом ареале зубры населяли не только леса, 
но и открытые местности. Лишь из-за интенсивной человеческой 
охоты зубр стал зверем, встречающимся только лишь в густых 
лесах. Ещё в средние века люди высоко ценили зубров и защищали 
их от браконьеров, но с годами популяция неуклонно сокращалась. 
Вскоре зубра можно уже было встретить только в Беловежской 
пуще и на Кавказе. Катастрофой для зубров стала Первая мировая 
война и годы разрухи. Последний живущий на свободе зубр был 
убит в Беловежской пуще лесничим Казимиром Шпаковским в 
1921 году, а на Кавказе последних трёх зубров убили в 1926 году в 
окрестностях горы Алоус. В зоопарках и частных владениях всего 
мира сохранились лишь 66 животных. По инициативе польского 
зоолога Яна Штольцмана во Франкфурте-на-Майне в 1923 году 
было создано Международное общество охраны зубра. Сегодня 
выселенные по специальным программам из зоопарков на природу 
популяции зубров обитают в Польше, Испании, Белоруссии, Литве, 
Латвии, Молдавии, Украине, Словакии, Германии.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AF%D0%BD
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В Шебалинском районе Республики Алтай находится 

Чергинский зубровый питомник. В 2015 году поголовье Зубров в 
Чергинском питомнике Россия 529 особей.

Диаграмма 1

Зубры живут небольшими стадами величиной от трёх до 
двадцати животных, состоящих в основном из самок и молодых телят. 
Лидером в стаде зубров является самка. Самцы предпочитают жить 
поодиночке (одинцы) и присоединяются к стаду только во время 
яра для спаривания. Проявления полового поведения ограничивают 
жара, заморозки и недостаток энергии, поэтому у зубров в неволе 
(где их хорошо кормят) при благоприятной температуре гон 
может начаться в любое время года. В природных популяциях гон 
проходит в августе-сентябре. В настоящее время чёткая сезонность 
гона нарушена как результат длительного невольного разведения. 
Между конкурирующими самцами дело может дойти до поединков, 
которые вполне могут оканчиваться тяжёлыми увечьями. В зимнее 
время отдельные стада нередко объединяются в ещё бо́льшие группы, 
в которых иногда находится и несколько самцов. Беременность 
самки длится 9 месяцев. Между маем и июлем рождается по одному 
детёнышу, питающемуся молоком матери на протяжении года. 
В четырёхлетнем возрасте зубр считается половозрелым, хотя, 
возможно, как более раннее, так и более позднее созревание. Молодые 
самцы, покидая материнское стадо, нередко образовывают стада 
молодых холостяков, прежде чем обретут достаточно сил, чтобы жить 
поодиночке. Продолжительность жизни зубра может достигать 28 лет.

Уже в эпоху последнего ледникового периода зубры были 
объектом охоты со стороны человека. Их изображения нередко 
встречаются среди пещерных рисунков. Несмотря на то, что 
зубр вымер в средиземноморском регионе ещё до начала первых 
исторических записей, древние греки и римляне знали это животное, 

обитавшее во Фракии и в Германии. Первое описание зубра сделал 
Плиний Старший, нарёкший оного «бизоном». Он уподобил зубра 
«быку с лошадиной гривой, носящего настолько короткие рога, что 
в бою они не имеют никакой пользы. Средневековая литература 
иногда упоминала зубра, хотя не всегда понятно, имелся ли в виду 
зубр или же вымерший ныне Bostaurusprimigenius, подвид диких 
быков. Разрушение лесов, растущая плотность человеческих селений 
и интенсивная охота в XVII и XVIII веке истребили зубра почти во 
всех странах Европы. В начале XIX века дикие зубры оставались, 
очевидно, лишь в двух регионах: на Кавказе и в Беловежской 
пуще. Количество зверей составляло около 500 и в течение века 
снижалось, несмотря на охрану российскими властями. Созданное 
в 1923 году Международное общество по сохранению зубров 
провело в 1926 г. международную перепись содержавшихся в неволе 
зубров. Она выявила, что во всём мире на 1 января 1927 года, в 
различных зоосадах и парках сохранились лишь 48 зубров, причём 
все они происходили от животных-основателей (5 быков и 7 коров), 
содержавшихся в европейских зоопарках в начале XX века.

Началась кропотливая и трудоёмкая работа по восстановлению 
численности сначала в Беловежской пуще в Польше, в зоопарках 
Европы, позже на Кавказе и в Аскании-Нова. Была издана 
международная племенная книга, каждому животному был 
присвоен номер. Вторая мировая война прервала эту работу, 
часть животных погибла. Однако по окончании войны работа по 
спасению зубра возобновилась. В 1946 г. зубров стали разводить на 
территории Беловежской пущи, принадлежащей Советскому Союзу 
(на польской территории к этому времени сохранилось 17 зубров, 
которые были собраны в специальный питомник).

В 2000 году количество зубров составляло ~ 3500 особей. 
У сегодняшних зубров можно выделить две формы: первая 
– беловежский подвид, и вторая – заводская линия. Кавказско-
беловежские зубры содержат гены единственного выжившего в 
неволе кавказского экземпляра. 

В результате целенаправленной деятельности многих 
специалистов на 31 декабря 1997 г. в мире в условиях неволи 
(зоопарках, питомниках и прочих резерватах) находилось 1096 
зубров, в вольных популяциях – 1829 особей. К концу 90-х вольные 
популяции чистокровных зубров на Кавказе несколько сократились 
(они живут в Кавказском заповеднике, Цейском заказнике в Северной 
Осетии и Архызском участке Тебердинского заповедника).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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С сентября 1996 года РПО WWF начал реализацию проекта 

по созданию первой крупной вольно-живущей популяции зубров 
в Орловско-Брянском регионе. К настоящему времени в общей 
сложности 55 зубров передано в регион и идёт естественный рост 
популяции и расселение зубров по пригодным территориям. С 
1998 года различные направления работы по зубрам (создание 
Орловско-Брянской популяции в России, трансграничной 
популяции в Карпатах, поддержка ведения племенной книги, 
поддержка написания Плана действий) поддерживаются и в рамках 
Европейской Инициативы по крупным травоядным Всемирного 
фонда дикой природы, финансируемой правительством Голландии.

Из нашей работы ясно видно насколько важно помощь 
человека в восстановлении популяции зубров, а отсутствие доверия 
к человеку, многие годы истреблявшему этих животных, делает 
эту задачу невыполнимой. Так зимой, из-под снега зубры не могут 
добыть себе пропитание, целые стада гибли от голода. К тому же 
мясо и шкура зубра всегда были ценной добычей для охотников. 
Возможно, что генетическая память не дает зубрам довериться 
человеку несущему добро и пропитание.

Опыт многочисленных питомников показывает, что человек не 
в состоянии приручить зубра. Мы наблюдали за повадками зубров в 
Чергинском питомнике. Стадо состоящее из 47 особей. На протяжении 
месяца мы в месте со смотрителем питомника привозили корм, 
оставляли его в привычном для зубров месте, и уезжали наблюдать 
с безопасного расстояния. Самцы всегда находились на отдалении от 
стада. Взрослые самки зубров всегда находились рядом с детенышами. 
Так как наше наблюдение происходило в летний период (с 07.07.2017-
07.08.2017) недостатка с пропитанием у зубров не наблюдалось. Наши 
корма лишь добавляли разнообразия в рацион зубров.

За время нашего наблюдения случаев болезни или падежа зубров 
не наблюдалось, но из рассказов смотрителей мы узнали, что в случае 
болезни человек практически бессилен помочь зубру из-за особенной 
аллергии зубра на снотворный препарат. Препарат, который создан 
для усыпления больной особи животного, для введения в дальнейшем 
лекарств, на зубров действует губительно. Причины того, что всех 
животных этот препарат усыпляет- а зубров убивает не известны. 

Изучая этот вопрос нам стало известно, что вопреки 
распространенному мнению что зубры живут только в экологичеки-
благоприятной среде обитания, есть факты, свидетельствующие о 
существовании зубров в зоне отчуждения. Сотрудники Чернобыльского 

центра в 2015 году получили фотодоказательство, что на территорию 
Белоруссии с украинской части зоны отчуждения перешли зубры, пока 
доказано проживание одного самца, но на Белорусской территории 
зоны отчуждения проживает целое стадо зубров (рис.1).

Рисунок 1

Из фотографии, полученной с фотоловушки, установленной 
в зоне отчуждения можно понять дату и время фиксации зубра. 
До конца не изучено какие обстоятельства привели зубров в 
экологически не благоприятную для человека среду обитания. 
То ли это отдаленность этих территорий от человека заставило 
зубров выбрать эти места для проживания, то ли благоприятные 
климатические условия (отсутствие снежных зим, ледяного наста), 
то ли радиация благоприятно действует на зубров, но факт остается 
фактом - зубры чья популяция уменьшается с каждым годом по какой 
то причине выбрали для себя это место, и не плохо себя чувствуют.

На ряду с наблюдениями за зубрами в условиях питомника, 
нами были изучены данные динамики численности зубра на Кавказе 
до его истребления. (Таб.1) Эти данные помогли нам сформировать 
мнение о том, как менялось отношение человека к охране популяции 
зубров в дикой природе.

В процессе написания этой работы мною изучались как зубры, 
существующие в условиях питомника, так и представителей 
вольных популяций. Их условия проживания, рацион питания, 
повадки, ареол распространения. Мною было выяснено, что большое 
количество особей, выращенных в питомниках, положили начало 
вольным популяциям зубров.

27 февраля 2015 года три самца и семь самок возрастом от 
двух до четырех с половиной лет приобретены ТОО «Орман 
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Шаруашылыгы» для вольерного разведения. Национальный парк 
«Беловежская пуща» поставил в Казахстан десять зубров. После 
увеличения поголовья эта микропопуляция стала основой создания 
вольно живущего стада зубров на территории национального 
природного парка Казахстана «Бурабай». Доставка животных 
производилась специальным автомобильным транспортом, 
зафрахтованным казахстанской стороной. Их разместили в 
укрытый тентом кузов длиной около 14 м. Там же поместили 
корм на пять дней пути. Именно столько времени понадобилось, 
чтобы преодолеть дорогу длиной почти в 3,5 тыс. км. Зубров 
сопровождал егерь национального парка, который регулярно кормил 
животных и давал им воду. По прибытии на место назначения 
животных выпустили в просторный вольер площадью более 1 
тыс. га. Зубры нормально перенесли дорогу. Хотя были опасения, 
потому что автотранспортом на такие дальние расстояния еще не 
приходилось их отправлять. Казахстанской стороной планировалось 
воспользоваться чартерным авиарейсом. Но по финансовым 
причинам вынуждены были отказаться от этого варианта. По всей 
видимости, по этой же причине не рассматривался и вариант с 
железнодорожным транспортом. Поставке зубров предшествовал 
длительный подготовительный этап. Прежде всего, необходимо 
было получить разрешение Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. Отловленные зубры почти месяц 
находились на так называемой передержке – специалисты 
выясняли, нет ли у животных заболеваний. На каждого царя пущи 
были изготовлены ветеринарные свидетельства в соответствии с 
требованиями Таможенного союза. Для расселения беловежских 
зубров было достаточно оснований. По состоянию на февраль  
2015 года в пуще насчитывалось 462 особи, что заметно превышало 
научно обоснованную численность этого вида для территории парка. 
«Создание таких микропопуляций зубра, значительно увеличивает 
шансы на сохранение мирового генофонда вида, практически 
исчезнувшего в начале XX века». В союзном государстве 
разработана программа «Формирование оптимального ареала 
европейского зубра как гарантии его долговременного сохранения» 
(дорожная карта для зубра) на 2014–2018 годы. Таким образом, 
увеличивается ареал распространения и популяция зубров.

По моему мнению, в Казахстане много мест, где можно было бы 
разместить питомники по разведению зубров. Восточно-Казахстанская 
область, Алматинская, Жамбылская, Павлодарская области подходят 

для этого. В Павлодарской области таким местом мог бы стать 
Баянаульский национальный парк. Туристические места не подходят 
для размещения питомника, так как соседство с туристами может 
не понравиться гордым и независимым зубрам. Именно поэтому, 
Баянаульский национальный парк прекрасно подходит для того, 
чтобы стать домом для стада беловежских зубров. Такой питомник 
мог бы стать достопримечательностью и гордостью Павлодарской 
области. По мимо высокой цели- сохранения популяции зубров, 
питомник стал бы привлекательным местом и для туристов, ведь зубры 
-ровесники мамонтов, не каждая страна мира может похвастаться их 
разведением. Это привлекло бы к Павлодарской области внимание 
со стороны ученых зоологов, экологов, историков, инвесторов, от 
такого внимания вся Павлодарская область может только выиграть. 
Возможно такое пристальное внимание со стороны иностранных 
специалистов в сотрудничестве с нашими светилами могло бы 
привести к новым открытиям в создании идеальной экологической 
обстановки для зубров. Ведь в разведении и сохранении популяции 
зубров, не смотря на явные успехи, есть и неизученные моменты. 
Такие как: непереносимость зубрами снотворных препаратов. 

Я верю, что Казахстан, сделавший возможными реализацию 
множества проектов, преуспеет и в сфере сохранения и увеличения 
популяции зубров. Ведь это благородное дело, созвучно с одним из 
направлений определенным Н. А. Назарбаевым в его статье «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного сознания». Казахстан в 
очередной раз может доказать всему миру величие своего народа, 
сумевшего разгадать загадку древности, животных переживших 
мамонтов, животных, не покорившихся человеку, но существующих 
благодаря человеку.

Зубр – единственный из видов диких быков Европы, уцелевших 
до наших дней. Последние вольные популяции зубра были истреблены 
в начале XX века. Вид был сохранен путем разведения в неволе, 
причем вся современная мировая популяция зубра происходит от 12 
животных-основателей. Зубровые питомники являются необходимым 
связывающим звеном в процессе сохранения вида. Они выполняют 
задачу выращивания племенного молодняка для пополнения 
существующих и создания новых вольно живущих популяций. Моя 
работа показывает, как меняется отношение человека к окружающей 
его среде, как из ненасытного охотника, жаждущего наживы и побед 
над природой, он превращается в человека -защитника, созидателя, 
ценителя прекрасного. Человек желает изменить и может изменить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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созданную им плачевную ситуацию. Это доказывают своим примером 
смотрители питомников, ветеринары, волонтеры, ученые-зоологи, 
изучающие зубров, и просто неравнодушные люди принимающие 
усилия в направлении сохранения древнейших и величественных 
животных, потерявших доверие к человеку.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСТАНА

МАУТКАНОВА Д. Р.
учитель географии, СОШ № 127, г. Алматы

НУРПЕЙС Т. И. 
ученик 11 класса, СОШ № 127, г. Алматы

ХХ век характеризовался необузданным использованием 
ресурсов для стимулирования роста экономики, без учета 
загрязнения или будущего дефицита, в результате чего на нашей 
планете происходят различные нежелательные изменения. В 
настоящее время существует множество острых проблем в экологии, 
что вызывает беспокойства у большинства людей. Среди них 
можно выделить 4 самых опасных для экологии фактора: озоновая 
дыра; кислотный дождь; глобальное потепление; и химическое 
загрязнение. Рассмотрим их подробнее. 

Большинство из вас знакомы с проблемой истощения 
озонового слоя – то есть склонения озонового слоя над 
Антарктидой. Озоновый слой уменьшается день ото дня за счет 
увеличения выделения хлорфторуглеродного газа. Виной этому 
является промышленность стран. 

Кислотный дождь становится обычным явлением для многих 
стран. Кислотный дождь образуется в результате реакции между 
водой и такими загрязняющими веществами, как оксиды серы (SO2 и 
SO3) и различными оксидами азота. Эти вещества выбрасываются в 
атмосферу автомобильным транспортом, в результате деятельности 
металлургических предприятий, тепловых электростанций, а в 
естественных условиях – вулканами.

Глобальное потепление – это процесс нагревания земной 
атмосферы и поверхности земли, включая океаны и ледяную Арктику, 
что постепенно приводит к необратимым последствиям. К примеру, 
таяние ледников, которое вызывает сильную обеспокоенность 
ученых и общества. По словам ученых – Джона Черча и Нейла Уайта, 
уровень мирового океана достигла 17 сантиметров в прошлом веке. 
Более того, этот процесс ускорился вдвое за последние 35 лет.

Развитие промышленного сектора привело к выбросу в 
атмосферу токсичных веществ, увеличению промышленных отходов, 
которыми заполнены океаны. Все это очень сильно загрязняет нашу 
природу, в особенности воду, воздух и почву. Из-за загрязнения почвы 
умирают леса, в морях и океанах гибнет рыба, а загрязненный воздух 
является источником многих заболеваний. Потепление вызывает 
сильную засуху в жарких странах, из-за чего население этих стран 
голодает, к примеру, в Африке, по данным ООН, от голода страдают 
1 млн. детей. Голод и жара стали причиной массовой миграции из 
этих стран в 2015-2018 гг. в страны Европы и США [10]. 

Правительства многих стран, НПО и эко-активисты, а также 
международные организации борются за то, чтобы остановить 
антропогенное влияние на природу. К примеру, в 2005 году был 
заключен Киотский протокол, который обязывает страны, состоящие 
в членстве в ООН, сократить выбросы парниковых газов и внести 
оплату за тонну в размере $50. Также с каждым годом увеличивается 
количество эко-активистов, которые проводят митинги в развитых 
странах с призывами одуматься. Потому что, больше всего от 
глобального потепления страдают бедные страны [2]. 

В 1948 году был образован Международный союз охраны 
природы (МСОП) – международное неправительственное 

http://gorets-media.ru/page/gibel-i-vozrozhdenie-kavkazskogo-zubra
http://bp21.org.by/ru/art/zubrsip2.html
https://www.kazpravda.kz/news
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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объединение, включившее на правах членов значительное число 
государственных и общественных организаций. Со временем МСОП 
получил статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН и 
превратился в авторитетный нейтральный форум, где правительства, 
неправительственные организации, учёные могут работать, 
чтобы выработать решения назревших экологических проблем 
и реализовать данные решения. В 1963 году была опубликована 
подготовленная МСОП «Красная книга» (англ. Red Data Book) – 
всемирный аннотированный список видов и подвидов животных, 
которым грозит уничтожение; издание книги преследовало цель 
привлечь внимание международной общественности к проблемам 
охраны природы и предотвратить реальную угрозу дальнейшего 
исчезновения видов животных.

Начиная со второй половины XX века, развернулось 
международное сотрудничество в области охраны природы и 
окружающей среды в целом. Необходимая правовая база для 
такого сотрудничества была создана принятой на Стокгольмской 
конференции 1972 года «Декларация ООН по проблемам 
окружающей среды». В соответствии с решениями конференции, в 
декабре 1972 года в рамках системы ООН была создана Программа 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), обеспечивающая координацию 
усилий по охране природы на глобальном уровне [10]. 

Как говорил советский ученый К. И. Сатпаев, «Нашу степь я 
сравнил бы со скатертью, уставленной всякого рода яствами, но не 
повсюду одинаково густо, неравномерно. Скажем, в одном месте 
всякие сласти – урюк, изюм и тому подобное, а в другом – соль да 
несколько кусочков курта, в третьем – один хлеб, в четвертом – вода, 
а в пятом и этого нет, совершенно пусто», Казахстан располагает 
огромной территорией, северная часть которой богата лесами, 
южная часть гордится высокими горами, запад и восток бескрайними 
степями и озерами, встречаются и песчаные пустыни . Богатая флора 
и фауна республики тоже разнообразна. Однако, как и в любой стране 
в республике имеются проблемы в экологии [8, с. 127].

Казахстан сталкивается с рядом важных экологических 
проблем. Как место проведения ядерных испытаний в бывшем 
Советском Союзе, районы страны были подвержены воздействию 
высоких уровней ядерной радиации, и существует значительное 
радиоактивное загрязнение. Страна также имеет 30 урановых 
рудников, которые усугубляют проблему неконтролируемого 
выброса радиоактивности [10, с. 14]. 

Одна из проблем, вызывающих глобальную обеспокоенность – 
это исчезнование Аральского моря. К сожалению, люди сами виноваты 
в этом. Морем данный водоем был назван из-за своего размера: в 
20 веке оно было четвертым по площади в мире (68 тыс. км2). В 
60-х гг. оно начало мелеть в результате забора воды из основных 
питающих рек – Амударьи и Сырдарьи. Неправильное управление 
ирригационными проектами привело к падению уровня Аральского 
моря на 13 м, уменьшив его размер на 50 %. Изменение размера 
изменило климат в этом районе и выявило 3 миллиона гектаров земли, 
которые сейчас подвержены эрозии. Уже давно последствия такой 
катастрофы вышли за пределы региона. С мест, где раньше были 
воды моря, а сейчас земля, разносятся каждый год более 100 тысяч 
тонн соли, а также тонкодисперсной пыли, к которой примешаны 
различные яды и химикаты. Естественно, такая совокупность весьма 
пагубно влияет на все живые организмы [4, с. 175]. 

Одна из острых экологических проблем в республике – это 
загрязнение воздуха. Кислотные дожди наносят ущерб природе и 
городам. 

Загрязнение воздуха в Казахстане является еще одной 
значительной экологической проблемой. Кислотный дождь наносит 
ущерб окружающей среде внутри страны, а также влияет на соседние 
страны. Загрязнение из промышленных и сельскохозяйственных 
источников также повредило водоснабжение страны. Источники ООН 
сообщают, что в некоторых случаях загрязнение рек промышленными 
металлами превышает допустимые уровни в 160-800 раз. Загрязнение 
Каспийского моря также является проблемой. В таблице 1 показаны 
объемы выбросов в окружающую среду в стране за 2016-2019 гг. 

Таблица 1 – Объемы выбросов в окружающую среду в РК за 2016-
2019 [9]
Выбросы 2016 2017 2019
Лимит 4,56 4,25 4,22
Факт 2,28 2,35 2,51

Дикая природа Казахстана находится под угрозой исчезновения 
из-за общего уровня загрязнения. Согласно текущим оценкам, 
некоторые районы страны не смогут поддерживать какие-либо 
формы дикой природы к 2015 году. В районах, где загрязнение 
является наиболее серьезным, 11 видов млекопитающих и 19 
видов птиц и насекомых уже вымерли. К числу угрожаемых видов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5
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относятся архар, аральский лосось, дрофа, снежный барс и тигр. 
Монгольская дикая лошадь недавно вымерла в дикой природе.

Наибольшим источником загрязнения экологии Казахстана 
являются месторождения, где в последние десятилетия была увеличена 
добыча полезных ископаемых. Промышленные предприятия в этих 
местах выбрасывает огромные токсичные отходы в реки и поля. 
Отсутствие фильтров в трубах заводов приводит к загрязнению 
атмосферы. На нефтеперерабатывающих заводах попутный газ 
сжигают на факелах, что приводит к выбросу сажи [1, с. 46]. 

Также использование некачественного топлива в автотранспорте, 
отопление домов углем в сельских местностях способствует 
загрязнению воздуха. В самом крупном городе Казахстана – 
Алматы – смог на небе является привычным явлением для жителей. 
Главной причиной образования смога является хаотичная застройка. 
Строительные компании стремятся занять такие места, откуда 
хорошо видны горы, но в городе должны были сохранить воздушные 
коридоры. Теперь из-за искусственного паруса, ухудшающего 
проточность воздуха, весь город окутан смогом. 

А в столице Казахстана – Нур-Султане экологической проблемой 
считается само расположение города. Это место засушливое, поскольку 
расточительное использование реки Есиль, основного источника 
водоснабжения, приводит к нехватке воды. Также к ухудшению 
экологии города способствуют: интенсивная застройка, урбанизация, 
возросший объем транспортных перевозок, увеличение числа заводов. 

Для решения экологических проблем власти Казахстана 
принимают необходимые меры. К примеру, в Алматы для устранения 
смога специалисты предлагают перемоделировать потоки воздуха и 
направить их в другую сторону. Планируется создание зеленых зон, 
которые будут перенаправлять воздушные потоки. Также в скором 
времени все заводы будут переведены на газовое топливо. Людям 
предлагают перейти на экологичные электрокары или использовать 
качественное топливо, повышены экологические сборы и штрафы [5]. 

В Нур-Султане поставили контейнеры для разделения мусора на 
различные виды. К примеру, сухими считаются металл, макулатура, 
стекло и пластик. Мокрым мусором называют все остальное, включая 
древесину и пищевые отходы. Транспорт переводится на газ [9]. 

Одним из самых грязных городов Казахстана является Усть-
Каменогорск. Здесь с каждым годом повышается объем токсичных 
выбросов в атмосферу вследствие деятельности промышленных 
предприятий и неблагоприятной погоды. Концентрация в 

воздухе бензпирена, фенола и диоксида серы намного превышает 
допустимые нормы. В городе отсутствуют зоны, увеличивается 
число автозаправок. Не контролируется правильность утилизации 
промышленных отходов, что приводит к загрязнению воды и земли. 
Самым печальным является то, что практически не принимаются 
меры по снижению уровня загрязненности в городе. Представители 
бизнеса не соглашаются с предложениями властей перенести бизнес 
за черты города для того, чтобы на месте их предприятий построили 
зеленые зоны. Получается замкнутый круг. 

Как говорил Каныш Сатпаев, «мы должны не только 
разрабатывать наши кладовые полезных ископаемых, но и беречь 
их» [8, с. 341]. Это относится не только к полезным ископаемым, 
но и ко всей природе мы должны относиться бережливо. Охрана 
природы – это государственные, общественные, экономические и 
юридические мероприятия, направленные на сохранение природы, 
рациональное использование природных ресурсов, земель и вод. В 
Казахстане в 1997 году был принят закон «Об охране окружающей 
среды в Казахстане», который предусматривает государственную 
охрану и регулирование использования всех видов естественных 
ресурсов. Первый президент республики Н. А. Назарбаев подписал 
положения о природных заказниках и памятниках природы, в 
соответствии с которыми охрана примечательных природных 
ландшафтов возложена на исполнительные органы [6].

Мажилисом и правительством Республики Казахстан приняты 
и исполняются ряд законодательных актов, направленных на 
усиление охраны природы и воспроизводство природных ресурсов 
республики. В каждой области имеются специальные ведомства, 
контролирующие исполнение этих актов. Создана специальная 
природоохранная прокуратура, строго следящая за исполнением 
законов республики Казахстан об охране природы, деятельность 
сети государственных организаций направлена на максимальное 
сохранение больших территорий с уникальным составом флоры и 
фауны. Этими организациями являются заповедники, национальные 
природные парки и особо охраняемые территории. Сейчас в 
Республике Казахстан насчитывается 25 особо охраняемых 
природных территорий, из них 9 заповедников и 10 природных 
национальных парков. Эти природоохранные учреждения занимают 
площадь около З млн. га. Заповедники организуются для: 

1 охраны природных комплексов, не подвергавшихся влиянию 
человека;
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2 охраны редких растений, животных;
3 выполнения функций природно-географической зоны;
4 сохранения естественной природы [6]. 
Алматинский заповедник расположен в Алатауском ущелье, 

в 25 км от Алматы. Данный заповедник был организован в 1931 
г. на территории Малоалматинского лесного хозяйства в горах 
Заилийского Алатау. В данное время площадь заповедника, 
состоящего из двух частей, составляет 89,6 тыс. га. Одна 
часть – гористая местность, расположенная в центральной 
части Заилийского Алатау, вторая – зона пустыни Калкан. В 
заповеднике обитают марал, косуля, архар, сибирский горный козел, 
белокоготный медведь, снежный барс, улар, фазан, кеклик, тетерев.

Барсакельмесский заповедник создан в 1939 г. на острове в 
Аральском море для охраны пустынного комплекса и восстановления 
численности типичных для него животных. Здесь обитают кулан, 
сайгак, джейран.

Аксу-Жабаглинский заповедник создан в 1926 г. для охраны 
природных комплексов северных районов Западного Тянь-Шаня. 
В нем обитают марал, косуля, архар, сибирский горный козел, 
белокоготный медведь, снежный барс, кабан, дикобраз, улар.

Кургальджинский заповедник создан в 1968 г. для охраны 
природного комплекса Тенгиз-Кургальджинских озер как 
местообитания водоплавающих птиц, имеющего всемирное значение. 
Он является местом отдыха мигрирующих птиц и крупнейшим в 
мире гнездовьем фламинго. Так как оба эти заповедника являются 
единственными в мире уникальными эталонными территориями, 
в которых представлены самые разнообразные сохранившиеся 
степные ландшафты, всемирная организация по образованию, 
науке и культуре при ООН – ЮНЕСКО придала им статус объектов 
Всемирного наследия.

Наурызымский заповедник создан в 1934 г. на территории 
Наурызымского и Жетикольского районов Костонайской области. 
Площадь его составляет 87 694 га. Цель работы заповедника 
– сохранение сосновых лесов, редких видов растений и птиц, 
обитающих в озерах. Здесь растут сосны, березы, осина, черемуха, 
обитают заяц-беляк, Косуля, глухарь, дрофа и стрепет.

Маркакольский заповедник создан в 1976 г. для охраны 
природного комплекса Южного Алтая, включая озеро Маркаколь. 
Площадь заповедника составляют: 71,4 тыс. га – леса, 21,0 тыс. га – 
пастбища. Здесь обитают 40 видов млекопитающих, в числе которых 

бурый медведь, соболь, марал, около 200 видов птиц и знаменитая 
эндемичная (обитающая только здесь) рыба ускуч.

Устюртский заповедник создан в 1984 г. в Мангыстауском 
регионе Западно-Казахстанской области. Общая площадь – 223,3 тыс. 
га. Основная цель – охрана природного ландшафта пустынного пояса, 
редких растений и животных, памятников древних эпох. Многие 
годы ведется целый комплекс глубоких научных исследований. 
Основная цель заповедника – сохранение в естественном виде 
исчезающих видов животных и растительного мира, ценных зверей 
и птиц, лесного богатства и прекрасной природы края.

Западно-Алтайский заповедник создан в 1992 г. Его площадь 
составляет 30,73 га. Расположен на территории Риддерского и 
Зыряновского районов Восточно-Казахстанской области.

Большую роль в охране природы играют национальные парки, 
в которых ограничено ведение хозяйств. В заповедниках можно 
проводить совершать экскурсии, отдыхать, заниматься лечением 
и восстановлением здоровья. Флора и фауна национальных парков 
находятся под строгой охраной государства. Казахстан принимает 
экстренные меры по воспроизводству численности сайгака, а также 
осетровых рыб на Каспийском море и в реке Урал [3, с. 53].

В 1993 году главы пяти государств региона создали 
Международный фонд спасения Арала (МФСА). С тех пор 
ведутся переговоры, подписываются документы, проводятся 
межправительственные заседания. Каждый год в Фонде меняется 
страна-председатель. На сегодняшний день на рассмотрение МФСА 
и правительств стран региона представлено 72 проекта. На стадии 
реализации находятся 12 из них.

Первые шаги еще в 1992 году сделал Казахстан. Тогда была 
возведена насыпная дамба в проливе Берга. Она позволила удержать 
уровень воды. Не прошло и десяти лет, как ее смыло. Но взамен 
первой дамбы возвели более современную. Эти действия позволили 
удержать уровень воды в северном Арале. И там снова появилась 
рыба. Притом в таких количествах, что рыболовный промысел 
снова стал актуален для местных жителей. Существует также проект 
сброса дренажных и коллекторных вод в южный Арал. Сейчас эти 
воды идут в Сарыкамыш. 

Аральское море еще живет, но уже в другом качестве. Например, 
полным ходом на бывшем дне идет процесс почвообразования. Это 
очень удивительно. Кроме того, идет процесс самозарастания. На 
бывшем дне моря были посажены пустынные растения,в том числе 
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и саксаул, окультурено уже 272 тысячи гектаров. Заросли можно 
наблюдать более чем на шестистах тысячах гектаров [7].

Меры по охране природы в Казахстане рассчитаны на 
долгосрочный период. Самая главная задача страны сохранить 
естесственные ресурсы для будущего поколения. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что природа – это 
наше общее богатство, ресурс, жизненно необходимый всем и 
каждому. Поэтому, охрана природы является ответственностью 
не только властей и международных организаций, но и каждого 
жителя страны. 
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История открытия полиэтилена и полиэтиленовых пакетов
Изобретателем полиэтилена считается немецкий инженер Ганс 

фон Пехманн, который впервые случайно получил этот продукт в 
1899 году. Однако это открытие не получило распространения. Вторая 
жизнь полиэтилена началась в 1933 году благодаря инженерам Эрику 
Фосету и Реджинальду Гибсону. Сначала полиэтилен использовался 
в производстве телефонного кабеля и лишь в 1950-е годы стал 
использоваться в пищевой промышленности как упаковка. 

История полиэтилена высокой плотности развивалась с 1920-х, 
когда Карл Циглер начал работы по созданию катализаторов для 
ионно-координационной полимеризации. В 1954 году технология 
была в целом освоена, и был получен патент. Позже было начато 
промышленное производство полиэтилена.

История полиэтиленовых пакетов началась задолго до наших 
дней. Еще древние люди, жившие много веков назад, использовали 
с этой целью шкуры убитых животных, папирус, а также листья 
различных кустарников и деревьев. Конечно, получавшиеся из этих 
подручных средств материалы серьезно уступали тем, которые мы 
используем сейчас. Ведь в наши дни популярны только те упаковки, 
чье качество не вызывает никаких сомнений: прочные и безопасные. 
И полиэтиленовые пакеты, безусловно, относятся к этой категории. 
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Полиэтилен – это синтетический материал, полученный 

искусственным путем, для производства которого используется 
нефть, термопластичный полимер этилена, органическое соединение 
и имеет длинные молекулы …—CH2—CH2—CH2—CH2—…, где 
«—» обозначает связи между атомами углерода. 

Обычный фасовочный пакет впервые был произведён в США 
в 1957 году и был предназначен для упаковки сэндвичей, хлеба, 
овощей и фруктов. К 1966 году в такие пакеты фасовалось около 
30 % хлебобулочных изделий, производимых на территории этой 
страны. К 1973 году объём производства пакетов в Западной 
Европе составил 11,6 млн штук. В 1982 г. в крупнейших торговых 
центрах в продаже появляются полиэтиленовые пакеты с ручкой  
(т.н. «майки»). К 2002 году суммарный общемировой объём выпуска 
полиэтиленовых пакетов исчислялся в диапазоне от 4 до 5 трлн 
штук в год [1, c. 19].

Экологические проблемы от полиэтиленовых пакетов и 
меры борьбы с ними

4 триллиона пакетов в год используется в мире. При этом в 
окружающей среде выброшенные пакеты сохраняются длительное 
время и не подвергаются химическому разложению. Таким 
образом, они образуют устойчивое загрязнение. 

Оборот полиэтиленовых пакетов вызывает серьёзные 
возражения экологов. По этой причине в ряде стран использование 
полиэтиленовых пакетов в качестве бытовой упаковки ограничено 
или запрещено [2, c. 56].

Биоразложение
По оценкам, в естественной среде деградация полиэтилена 

занимает сотни лет. При этом, в основном, происходит деградация 
пластика из-за ультрафиолетового излучения солнца и его распад 
на более мелкие фрагменты. 

Существует множество исследований, направленных на поиск 
микроорганизмов, способных разлагать полиэтилен. Плесневые 
грибки Penicillium simplicissimum способны за три месяца частично 
утилизировать полиэтилен, предварительно обработанный 
азотной кислотой. Относительно быстро разлагают полиэтилен 
бактерии Nocardia asteroides, обитающие в кишечнике индийской 
моли (Plodia interpunctella) бактерии способны разложить  
100 миллиграммов полиэтилена за восемь недель, личинки восковой 
моли Galleria mellonella могут утилизировать полиэтилен ещё 
быстрее [3, c. 22]. 

Борьба с пластиковыми пакетами
Для  борьбы с  загрязнением окружающей среды 

полиэтиленовыми пакетами применяются различные меры, и 
уже около 40 стран ввели запрет или ограничение на продажу и 
производство пластиковых пакетов: 

В Казахстане, и в России официальных ограничений по 
использованию пластиковых пакетов нет. 

Дания: ещё в 1994 году введен налог на бесплатную раздачу 
полиэтиленовых пакетов в торговых заведениях. После того как в 
Дании ввели плату за полиэтилен, его популярность у покупателей 
снизилась на 90 %. 

Германия: утилизацию пакетов оплачивают потребители, 
а за сбор и вторичную переработку отвечают продавцы и 
распространители. 

Ирландия: после повышения цены на пакеты количество 
используемых пакетов сократилось на 94 %. Сейчас там применяют 
многоразовые сумки из ткани. 

США: в Сан-Франциско крупные супермаркеты и сетевые 
аптеки не используют полиэтиленовые пакеты. Гавайи стали первым 
штатом, который отказался от использования полиэтиленовых 
пакетов. В штате Нью-Йорк с 2019 г. введён почти повсеместный 
запрет на применение одноразовых полиэтиленовых пакетов. 

Сингапур, Бангладеш, Тайвань: введен полный запрет 
на использование полиэтиленовых пакетов с 2003 года из-за 
многочисленных случаев закупорки канализации и перекрытия 
русел рек, приводящих к наводнениям. Такой же запрет действует 
и в ряде штатов Индии. 

Танзания: штраф за производство, импорт или продажу 
пластиковых пакетов – 2000 долларов или год тюрьмы. Ввоз 
пластиковых пакетов на Занзибар запрещен. 

Австралия: с января 2004 года на острове Кенгуру властями был 
введён запрет на полиэтиленовые пакеты. Он стал первой в мире зоной, 
свободной от полиэтиленовых пакетов (plastic bag-free). К концу 2008 
года введен прямой запрет на использование пластиковых пакетов в 
супермаркетах Австралии. Министр по охране окружающей среды и 
культурного наследия Австралии Питер Гаррет охарактеризовал вред 
пакетов дикой природе Австралии как «критический». Большинство 
австралийцев восприняло этот запрет положительно. «Я рада 
освобождению от этой „полиэтиленовой чумы», «Не хочу оставить 
своим детям наследство в виде горы мусора», «Наконец-то городской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Penicillium_simplicissimum
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nocardia_asteroides&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Plodia_interpunctella&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Galleria_mellonella
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83_%28%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
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пляж стал чистым», – такие отзывы можно прочесть в онлайн-
дневниках и на форумах рядовых молодых австралийцев. 

Англия: уже осенью 2004 года в Великобритании были 
запущены на рынок первые в мире биоразлагаемые пакеты для 
хлеба. Новый материал, из которого производятся пакеты, в течение 
четырёх лет полностью разлагается на углекислый газ и воду. Жители 
Великобритании договорились по возможности использовать 
продуктовые пакеты из сырья, подлежащего вторичной переработке. 
Так, два года назад предпринимательница из графства Девон Ребекка 
Хоккинг убедила владельцев 43 магазинов перейти на многоразовые 
тканевые сумки для своих покупателей. В конце 2009 годa премьер-
министр Джеймс Гордон Браун призвал все британские магазины 
заменить вредные пластиковые пакеты на бумажные. 

Сеть магазинов Marks and Spencer прекратила бесплатную 
выдачу пакетов. Деньги от продажи пакетов компания перечисляет 
на создание новых городских парков и садов. 

Также популярна и социальная реклама: покупателей на входе 
в магазин встречает плакат: «Приходите к нам со своим пакетом или 
сумкой! Берегите окружающую среду». Шесть из десяти английских 
потребителей считают, что продукты необходимо упаковывать 
только в биоразлагаемую упаковку. 

Латвия:  введен налог на полиэтиленовые пакеты, 
использующиеся в супермаркетах, дабы уменьшить их 
использование. 

Финляндия: в супермаркетах установлены автоматы по приёму 
использованных пакетов, которые служат сырьём для переработки 
и производства нового пластика. 

Китай: с 1 июня 2008 года запрещено производить, продавать 
и использовать полиэтиленовые пакеты с толщиной плёнки менее 
0,025 мм. 

Руанда: производство, продажа и ввоз в страну полиэтиленовых 
пакетов строго запрещены. 

Израиль: в марте 2016 года Парламент Израиля принял закон, 
согласно которому покупатели должны оплачивать полиэтиленовые 
пакеты, совершая покупку в торговых сетях. Эта мера, по мнению 
правительства государства, направлена на улучшение экологической 
ситуации, так как израильтяне используют 2,5 млрд одноразовых 
полиэтиленовых пакетов в год, более половины которых получена в 
магазинах. Новая законодательная инициатива также вводит запрет 
на торговлю низкокачественными пакетами тоньше 20 микрон. 

С 1 января 2017 года ретейлеры будут обязаны ежеквартально и 
ежегодно отчитываться о количестве проданной упаковки [4, c. 18]. 

3 июля отмечается Международный день без пластикового 
пакета. 

Польза от полиэтилена
Благодаря своим уникальным свойствам, полиэтиленовая 

пленка может иметь минимальную толщину и использоваться для 
упаковки, как промышленных изделий, так и пищевой продукции. 
Свойства пленки не пропускать влагу, пропускать солнечный свет и 
удерживать тепло. Это свойство полиэтилена активно используется 
садоводами при изготовлении парников.

Одним из важнейших свойств полиэтилена является 
нерастворимость в органических растворителях, что позволяет 
применять данный материал для изготовления различных 
предметов, взаимодействующих с агрессивными средами.

Кроме того, полиэтилен не разлагается при взаимодействии 
с маслом и другими нефтепродуктами, поэтому полиэтилен 
часто используется для изготовления различных емкостей для 
хранения нефтепродуктов. Полиэтилен сохраняет свои свойства, 
как при пониженных температурах, так и при температурах, 
соответствующих кипению воды, что привело к замене 
металлических труб на полиэтиленовые трубы [5, c. 32].

Исследование свойств полиэтиленовых пакетов и бумаги.
Результат опыта № 1. 
На территории школы я закопал кусочек полиэтиленового 

пакета и бумаги, а через два месяца я увидел, что бумаги почти не 
осталось, а вот с полиэтиленовым кусочком ничего не произошло. 
Полиэтиленовый пакет, закопанный в почву, не изменил свойства.

Результат опыта № 2. 
Для доказательства свойств полиэтилена, которые находят 

применение, мы проделали несколько опытов. Сначала мы доказали, 
что полиэтиленовый пакет является водонепроницаемым и не 
пропускает воздух. Для этого заполнили полиэтиленовый пакет 
воздухом, затем водой. Слегка надавили на пакет. Убедились в 
том, что полиэтиленовый пакет не пропускает воду и воздух, но 
пропускает свет. Сравнили со свойствами бумаги. Бумага плотная, 
не пропускает свет и воздух, но пропускает воду.

Результат опыта № 3. 
Изделие из полиэтилена нагрели над пламенем спиртовки. 

Заметили, что он быстро размягчается, начал тлеть, «капать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Marks_and_Spencer
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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расплавленным материалом». Изменили его форму и дали изделию 
остыть. Приданная ему форма при этом прочно закрепилась. 
Будучи подожжен, он на удивления горит без пламени, без копоти, 
но при этом выделялся едкий неприятный запах. Уравнение 
горения полиэтилена: (С2Н4)п+3О2=2пСО2+2пН2О. Бумага 
воспламенилась сразу и сгорела, выделился дым и остался пепел. 

Результат опыта № 4.
Реакцию воздействия химических веществ. Для этой реакции 

мы взяли пробирки, стеклянный поддон, кислоты (уксусную) и 
щёлочь (гидроксид натрия – поваренная соль), ножницы. Отрезали 
кусочек полиэтиленового пакета и бумаги, положили в пробирку 
и воздействовали кислотами, а затем щёлочью. Опущенная в 
кислоту и щелочь полиэтиленовая пленка на следующий день 
сохранила обычный вид и прочность, никаких видимых изменений 
не произошло, а бумага пожелтела и разложилась. Поскольку 
бумага сделана из целлюлозы, а она является углеводом, соляная 
кислота отщепляет от углевода воду, оставляя уголь. Происходит 
обугливание целлюлозы [6, c. 29].

Выводы исследования
Проделав опыты на выявление физических свойств 

полиэтиленового пакета, мы доказали, что полиэтилен значительно 
легче воды, он эластичен, в тонком слое бесцветный, прозрачный, 
жирный на ощупь, прочный, герметичный для воздуха и воды 
и не растворяется в органических растворителях и не поддаётся 
воздействию химических веществ.

При внесении полиэтилена в пламя горелки он становится 
мягким и легко меняет форму. При затвердевании приданная ему 
форма сохраняется. При сгорании выделяется резкий и едкий запах, 
сгорает не полностью, после него остается черная прочная масса.

Живые организмы-редуценты поселяются там, где отходы 
естественного происхождения и наблюдается их разнообразие. 
Полиэтиленовые пакеты не разлагаются в земле, и не подвергаются 
процессам биологического разложения, не пропускает воду и 
воздух необходимый для жизнедеятельности микроорганизмов, 
червей и насекомых, жуков и поэтому они не поселяются в почве, 
загрязнённой отходами из синтетических полимерных материалов.
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БАДАМ ӨЗЕНІНІҢ ЛАСТАНУ СЕБЕПТЕРІ 
ЖӘНЕ ОНЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖОЛМЕН 

ТАЗАРТУ ӘДІСТЕРІ

ТОРАХОДЖАЕВА М. Н.
биология пәнінің мұғалімі, Хамза атындағы № 108 ЖОББМ, Шымкент қ.

ХИКМАТХАНОВА С. Ш.
7 сынып оқушысы, Хамза атындағы № 108 ЖОББМ, Шымкент қ.

Өзен бойы тұрғанда, 
Өзге жерге қонбаңыз. 

Су өмір бастауы, себебі ағзада өтетін тіршілік процестері сусыз 
жүре алмайды. Сондықтан «Су – өмір нәрі» деб бекер айтылмайды. 
Академик А. П. Карпинский: «Су, бұл бұрын тіршілік болмаған 
жерге өмір орнататын тірі қан», – дейді. Суды басқа затпен 
алмастыру мүмкін емес. Шынында да, біз қандай бір шикізатты 
немесе отынды басқа нәрсемен ауыстыра алсақ та суды басқа затпен 
ауыстыра алмаймыз. Грек ғалымы Фалес: «Заттың негізгі тегі-су, 
бәрі де судан пайда болған, ақыры суға айналады» дейді. Флорада 
90 %, жануар мен адамда 70 % мөлшерінде су болады. Ал суды  
12 %-ке жоғалту өлімнің басталу белгісі.

Жер шарының 70 % , яғни 361 милион шаршы километрін су алып 
жатыр. Бұл теңіз деңгейінен жоғары тұратын құрлықтың көлемінен  
10 есе артық. Ал биік таулар мен Полярьдегі суық жерлерде 24-25 
миллион текше километрден аса су мұз күйінде кездеседі. Судың 
көптеген бөлігі бу, тамшы, қар, мұз күйінде атмосферада кездеседі. Су 
жер шарындағы ауа-райын өзгертіп отыратын негізгі күш. Бұл процесте 
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су буының ролі күшті. Атмосферадағы бу күйінде болатын су негізінен 
мұхиттардың булануынан құралады. Жер бетінде буланатын су мен 
жауын түрінде жерге түсетін судың мөлшері азды-көпті бірдей. Жыл 
сайын шамамен жерден 100 см су буланатын болса, осы мөлшерде 
қайтадан жаңбыр, қар жауады. Сұйық судың құрамында біраз еретінді 
заттар болады. Олар қозғалмалы су арқылы тасымалданады [7, 2 б.]. 

Су-атмосферамен, тау жыныстарымен, ағзалармен үздіксіз 
қарым қатынаста болады. Бұл кезде көптеген химиялық 
элементтердің заттардың арасында алмасуы жүреді. Мұның 
ол заттар үшін мәні зор, биогеоценоздың су режимі реттеліп, 
тіршілік процесінің қалыпты жүруі қамтамасыз етіледі. Жер 
шарындағы атмосфера күн радиациясының фильтірінің қызметін 
атқарса, жер үстіндегі су температураны кемітеді. Судың адам 
баласының күнделікті қимыл әрекетіндегі маңызы өте зор. Геология 
ғылымының атасы 

А. П. Карпинскийдің сөзімен айтсақ, судан қымбат қазба байлық 
болмайды, себебі онсыз тіршілік болуы мүмкін емес. Тіршілікте және 
ауыл шаруашылығында судың ең қымбат қазба байлық екендігі дәлел 
талап етпейді. Қазіргі заманда тұщы су табиғаттың ең құнды байлығы 
боллып тұр. Адам баласы суға тапшылықты екінші дүние жүзілік 
соғыстан кейін сезіне бастады. Су қоймалары мен өзен суларының ең 
көп пайдаланатын – суландыру жүйелері. Екінші орында өндірістер 
мен энергетика, үшінші орында қалалардың тұрмыстық шаруалары тұр. 
Ауыл шаруашылығы ең ірі су жұмсайтын жүйе, олар жұмсаған судың 
4/3 бөлігі оралмастан мәңгі жоқ болады. Ауыл шаруашылығының суды 
қаншалыұты мол жұмсайтындығына мынадай мысал келтіруге болады: 
1 тонна бидай өсіру үшін вегетациялық дәуірінде 1500 тонна, 1 тонна 
күрішке – 7 мың тонна, 1 тонна мақтаға 10 мың тонна су жұмсалады. 
Мал шаруашылығының дамуы да көп мөлшерде суды қажет етеді. 
Өндірістік негізінде қалыптасқан мал шаруашылық комплекстері 
үшінде көп мөлшерде жоғары сапалы су қажет. Тұшы судың көп бөлігін 
химия, целлюлозды қағаз, металлургия өнеркәсібі пайдаланады. Ал 
ертедегі римдіктер ваннадан шыққан суды пайдаланған. Су өндіріс 
үшін көмір, мыс, темір т.б. табиғи байлықтар сияқты зат болып қалуда. 
Мысалы: 1 тонна синтетікалық талшық шығару үшін 1000 метр су 
жұмсалынады. Егер жыл саын дүние жүзінде 7-8 миллиард тонна 
минералдық байлық табиғаттан алынатын болса, мұндай мөлшердегі 
су тәулігіне ғана жұмсалады. Ал бұл қажеттілік болашақа 9-10 есе 
артпақшы. Су қорын пайдалануда халық қажеттілігін өтеу ерекше 
орын алады. Су қаншама ластанса, соншама тазартуды қажет етеді, 

оны тазартуға қыруар мөлшерде қаржы қажет. Өндіріс орындары 
неғұрлым машиналар мен механизмдерді өнеркәсіп тауарларын мол 
шығарса, соғұрлым су көп ластанады. Ауыз суды тазарту үшін де 
бірнеше тәсілдер пайдаланылады [1, 69 б.].

Ауыз суды тазарту үшін хлорлау әдісі қолданылады. Суда 
әртүрлі жұқпалы ауру тарататын бактериялар болмас үшін 1 л суға 
0,4-0,8 миллиграмм хлор қосады, хлордың иісін кетіруге сәл ғана 
аммиак араластырады. Хлор судың табиғи иісін, дәмін кетіреді. Суды 
хлорлаудан бұрын бірнеше операциядан өткізеді. Егер осындай шарт 
сақталынса, суды қорықпай-ақ пайдалана беруге болады. Қайнамаған 
суды ішуге болмайды, сайып келгенде таза суға халық өте мұқтаж.

Ал суды тазалау проблемасы да оңай емес. Бірнеше ғылыми 
зерттеу институттары суды тазалаудың тиімді әдістерін іздеп тауып, 
өндіріске еңгізіп отырады. Алдағы уақытта да суды тазалау мәселесі 
жетілдіріле түсетін болады. Табиғатты қорғаудың міндеті-судағы осы 
тіршілік қатынастарын сақтап, бір қалыпты ұстау болып табылады. 
Кез-келген су айдыны өзіне ғана тән тірі ағзалары, өсімдіктері және 
ұсақ ағзалары бар күрделі тіршілік жүйесі [2, 103 б.].

БАДАМ өзені – Арыс алабындағы өзен, Оңтүстік Қазақстан 
облысының Ордабасы ауданы аумағында. Ұзындығы 141 км, су 
жиналатын алабы 4329 км². Қаржан (Қоржын) тауынан бастау алып, 
Арыс өзеніне құяды. Қар, жаңбыр суымен толығады. Көктемде 
тасиды. Жылдық орташа ағыны 4,51 м³/с. (Қараспан каналы тұсында). 
Өзен бойындағы Бадам бөгені мен каналдар арқылы Сайрам, 
Ордабасы аудандарының егістігі мен бау-бақшалары суғарылады, 
Шымкент қаласының кәсіпорындары сумен қамтамасыз етіледі. 
Оңтүстік Қазақстан облысының жер рельефі жазықты, солтүстігінде 
топырақты шөл, бетпақдала орналасқан. Шу өзенінің оңтүстігіне қарай 
Мойынқұм шөлі орналасқан. Оңтүстік батысында Қызылқұм шөлі 
мен Шардара даласы, ал Оңтүстік шетіндн Мырзашөл орналасқан. 
Орталық бөлімінде Қаратау жотасы жайласқан (Бессаз шыңы 2176 м), 
ал оңтүстік шығыста талас Алатауы, Қаржантау, Өгем жотасы (Сайрам 
шыңы-4238 м) орналасқан. Жазық бөліктерінде сұр-қоңыр топырақты 
жабайы астық тұқымдас өсімдіктері көптеп өседі. Тау бөліктерінде 
ағаш текті арша, жабайы алма, өрік өседі. Таудың жоғарғы бөлігінде 
альпі өсімдіктері өседі. Шөл аудандарында сексеуілдер, ал Сырдария 
мен Шу өзендерінің бойында әртүрлі қамыстар мен жабайы жиделер 
көп кездеседі. Облыстың оңтүстік шығысында Ақсу-Жабағалы 
қорығы орналасқан. Шымкент қаласының орта бөлігінен ағып өтетін 
Бадам өзенінің Шымкент қаласына кіре берісінен бастап, Шымкент 
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қаласынан шыққанға дейінгі аралықта Қазақстан бойынша ең ірі 
өнеркәсіп орындары болып саналатын АО «Фосфор, Шымкентшина, 
Шнос, Гидролиз, Шымкент химфарм және АО Қорғасын» зауыты 
орналасқан. Осы жоғарыда айтылған үлкен өндіріс орындары 
өздерінің қалдықтарын шайынды қол сулары арқылы бадам өзеніне 
құйып оның ластануына әкеп соғады [3, 98 б.].

2009 жылы Бадам өзенінің гидрохимиялық көрсеткіші  
1,90 % болса, 2015 жылы 2,5 % көбейген. Бадам өзені Казгидрометтің 
қортындысы бойынша 111 сатылы орташа ластанған топқа жатады. 

Оңтүстік Қазақстан облыстық СЭС-тің хабарлауы бойынша 
2015 жылы 2 ақпан айында жүргізілген жұмыс төмендегідей болған:

Мамандардың зерттеу жұмыстары көрсеткендей бадам өзенінің 
Шымкент химфарм зауытының маңынан алынған су пробасы 
анализінің нәтижесі лактоза ішек таяқшасының бір жарым есе 
көбейгенінкөрсетіп отыр. Химиялық құрамы жағынан негізінен 
сусульфаттармен, фенолдармен, нитраттармен ластанған. Мысалы: 
Фосфор ПДК-0,25-0,37; аммоний ПДК-0,5-0,92; нитрит ПДК-0,08-0,49 
болып отыр. Химиялық заттардың шекті болу мөлшерінен асып кетуі 
қала халқын алаңдатпай қоймас. Ал Шымкент мұнай өңдеу зауытының 
маңынан алынған су пробасының анализінде мұнай өнімді шекті болу 
мөлшерінен 20 есе көбейіп отырғанын көрсетеді, осының барлығы ағын 
суларды ластап, айнала табиғи ортаға, адам денсаулығына, өсімдіктер 
әлеміне, жануарларға олардың генетикалық жағдайына қауіп төндіруде. 
Өзендердің ластануына Шымкент қаласынан күнделікті 24000 текше 
метр мол судың тәлігіне 70-80 пайызы ғана тазаланып, ал тазаланып 
үлгермеген сарқынды сулар қосымша су жүйесі арқылы Бөржар су 
қоймасына құйылуынан екен. Көп мөлшердегі 270-300 м/сек артық 
лас су қоры Бөржар, Тезекбай сайы арнасымен тікелей ағып, Бадам, 
Арыс өзендерін ластап, одан әрі Сырдария өзеніне құяды. Осы лас су 
аққан жерлердегі жағалай өскен өсімдіктер де, бұталарда қурап қалған. 
Бадам өзеніндегі су жәндіктері мен балық қоры күрт төмендеген, кейбір 
түрі жоғалған. Айта кететін жайт, негізгі ластаушы көздер: Гидролиз 
зауыты жалпы көлемі 12 тонна, Фосфор-тасталынатын қоқыс көлемі 
бойынша – 5 тонна, ал Шымкентшина-2,5 тонна, ШНОС-5,8 тонна 
қоқыс тастайды.

Зиянды қалдықтар өзенге түсіп ондағы бар тіршіліктің түбіне 
балта шабуда. Бадам өзенінің ластануы биологиялық тепе-теңдіктің 
бұзылуына, ондағы балықтармен су жәндіктерініңазайуына бірден-
бір себеп болып отыр.өзен арнасын қайтадан бастапқы кіршіксіз таза 
қалпына келтірудің биологиялық жаңа жолдарын іздестіру көптеген 

ғылыми-ізденіс жұмыстарының атқарылуын қажет етеді. Бадам 
өзенінде тіршілік ететін балықтар дүниесіне тоқталатын болсақ, олар 
негізінен: шармай, форель, мөңке, қызыл қанат, теңге-балық және 
т.б. Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің биология 
кафедрасының 2018-2019 жылы жасалынған зерттеу жұмысының 
нәтижесі бойынша Бадам өзеніндегі балықтардың, судың ластану 
деңгейіне байланысты санының күрт төмендегені байқалып отыр.

Мысалы, шармай балығы Қаржантау тауынан бастау алатын өзен 
бастауының бойында 1км аралықта 100 балық кездессе, Ленгер мен 
Шымкент аралығындағы 1 км қашықтықта 85 балық, Шымкенттен 
Арыс өзженіне құйғанға дейінгі аралықта не бары 30 балықты 
кездестіреді екен.

Мұның басты себебі:
1 Жоғарыда айтылған азуыттардың зиянды қалдықтарын өзен 

суына құятындығынан.
2 Балықтар қоректенетін әртүрлі төменгі сатыдағы циклоп, 

дафния, малюскалардың да санының азайып құрып кетуі себеп.
Балдырлар өзі тіршілік еткен суды зиянды қоспалардан тазалай 

отырып, атмосфераны оттегімен байытады. Жер бетіндегі адам баласы 
тіршілігі үшіналдымен судағы тіршілік еткен балдырларға қарыз. Олай 
дейтініміз жер шарында алғаш рет оттегін бөліп шығаруды бастаған 
жоғары сатыдағы өсімдіктер емес, теңіздер мен мұхиттардағы пайда 
болған балдырлар. Қазірдің өзінде атмосферадағы оттегінің 8 0%-тін 
балдырлар бөліп шығарады [5, 168 б.].

Зооспорасы жоғалған түріне мысал ретінде тұщы суда, дымқыл 
жерде, ағаштардың қабығында және басқа организмдермен селбесіп 
тіршілік ететін хлорелланы алуға болады. Оның клетка пішіні және 
құрылысы жағынан хлорококқа өте ұқсас, одан айырмашылығы тек 
зооспора арқылы көбеймей, қозғалмайтын апланоспоралар арқылы 
көбейетіндігінде. Апланоспоралар аналық клеткада он шақтыға дейін 
түзіліп, оның қабығының жыртылуы арқылы сыртқа шығады [6, 51 б.]. 

Ғалымдар ғарышта пайдалануға жарайтын балдырларды 
қарастыра бастағанда бірден хлорелла көзге түсті. Хлорелланың 
химиялық құрамының өте бағалы екендігін ғалымдар анықтаған. 
Құрамындағы белоктың мөлшері жағынан хлорелладан озатынөсімдік 
жоқ, денесінің тең жартысы белок. Ал нағыз ақуызды өсімдік 
ретінде өте жоғары бағаланатын бұршақ тұқымдастардың ең 
жақсы іріктемелерінде ақуыз 30 %-тен аспайды, бидайда 18-24 % 
қана. Хлорелланың екінші жартысында құндылығы жағынан кем 
түспейтін май, көміртекті сулар және дәрумендер жиынтығы бар. 
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(А1, В1,В2, В6, В12, С,D). Сондай-ақ хлорелла қоректену қабілетіне 
байланысты құрамын өзгертіп отыратындығы тәжірибе жүзінде 
дәлелденді. Мысалы, қажет жағдайда ақуызды немесе майды көп 
жасай алады. Хлорелланы қолдан өсірудің маңызы зор, оны суда 
тіршілік ететін организмдерге жем ретінде Қытай, Америка елдерінде 
көптеп қолданылады. Хлорелла ең бірінші тамақ ретінде қолданған 
микроскопиялы организм, одан 30-ға жуық түрлі тағам дайындалады. 
Аспан әлеміндегі планеталарды меңгеру үшін адамды тамақпен, 
оттегімен және басқада қоректі заттармен қамтамасыз етуде маңызы 
ерекше. Ол көп клеткалы организмдерге қарағанда радиоактивті 
сәулелерге берік келеді.жапон ғалымдары хлорелланы бидайдан 
12 есе артық пайда беретін өсімдікретінде бағалайды. Хлорелланың 
болашағы зор, шыны ыдыстарда оңай өсіруге болады [4, 79 б.].

Ал өз кезегінде осы малюскалардың қарапайымдарының су 
құрттарының санының азаюы, улы заттардың әсері екендігі айтпаса 
да түсінікті. 

Осы жұмысты атқару барысында біз мына қорытындыға келдік:
Өзен бойында орналасқан жоғарыда айтылған өндіріс 

алыптарының қалдық суларының Бадам өзеніне құюдың алдында 
әртүрлі химиялық және тағы басқа қалдықтардан тазарту керек;

Бұл өзендегі негізгі тіршілік көзі болып саналатын балықтардың 
түрлері мен саны, осы өндіріс орындарының қалдық суларының 
әсерінен олардың түрлері мен саны, жылдан-жылға азаюда;

Балықтарға қорек болатын ұсақ су жәндіктерінің саны азаюда, 
яғни биологиялық тепе-теңдік бұзылған;

Ластанған ағын суларда биологиялық жолмен тазартудың жаңа 
көптеген әдістерін іздестіруді талап етеді. 

Өмірге нәр берген осыншама көгілдір қазынаны ластамау қалай 
қорғау, таза сақтау керектігі көкірегі ояу, көзі ашық азаматтардың 
санасындағы мәселе болуға тиіс.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Жатқанбаев Ж. «Биосфера». «Қазақстан», Алматы, 1981 ж. - 69 б.
2 Исабаев Қ. «Көгілдір қазына» . «Қайнар» 1978 ж. Алматы, 

1-03 б.
3 Реки и озеры РК. 2011 г. – 98 б.
4 Никитин Д. П., Новиков Ю. В. «Қоршаған орта және адам» 

1980 г. – 79 б.
5 Мәмбетқазиев Е., Сыбанбеков Қ. «Табиғатты қорғау» 

Алматы, 2016 ж. – 168 б.

6 «Қазақстан»: Ұлттық энциклопедия / Бас редактор  
Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 
1998 ж., I том. – 134 б.

7 https://kk.wikipedia.org/wiki/Бадам_(өзен) [Интернет ресурс].

АНАЛИЗ И СТРУКТУРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО 
БАССЕЙНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЮЛЕГЕНОВ С. Б. 
учитель географии, Школа-лицей №10  

для одаренных детей имени Абая, г. Павлодар
ЗИЯДА Н. С.

ученик 9 класса, Школа-лицей №10  
для одаренных детей имени Абая, г. Павлодар

В 2019 году названы регионы Казахстана с самой плохой 
экологией. Выяснилось, что две области – Карагандинская и 
Павлодарская – производят половину всех вредных выбросов в 
атмосферу. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных 
ресурсов Магзум Мирзагалиев на заседании правительства. 

«Фактические эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу 
по итогам 2018 года составили 2,5 миллиона тонн, а ежегодный 
прирост – 100 тысяч тонн. В том числе на электроэнергетику 
– угольные ТЭС – приходится 940 тысяч тонн выбросов, горно-
металлургический сектор - 760 тысяч тонн, нефтедобычу – 520 тысяч 
тонн, транспорт и сельское хозяйство – 320 тысяч тонн. Основная 
доля объемов выбросов в регионах, а это порядка 56 процентов, 
приходится на Карагандинскую и Павлодарскую области», – 
рассказал Мирзагалиев на заседании правительства.

По его словам, если не принять соответствующих мер, то к 
2030 году эмиссии загрязняющих веществ составят 3,6 миллиона 
тонн. Министр уточнил, что Казахстан взял на себя обязательство 
по сокращению выбросов парниковых газов на 15 процентов к 
2030 году по сравнению с уровнем 1990 года по Парижскому 
соглашению. Однако уже сегодня выбросы парниковых газов в 
Казахстане превышают данный уровень. С учетом роста экономики 
выбросы парниковых газов будут только расти [1].

Павлодарская область подвержена высокому техногенному 
загрязнению, поскольку на территории области осуществляется 
хозяйственная деятельность таких крупных отраслей экономики, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/Бадам_(
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как энергетика, черная и цветная металлургия, горнодобывающая, 
нефтеперерабатывающая и химическая промышленность. 
Соответственно производственный процесс данных отраслей 
сопровождается большими выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферу.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
формируется от промышленных предприятий расположенных в трех 
городах области, так 40,9 % выбросов формируется в г. Экибастуз, 
28,1 % – г. Аксу и 26,427 % в г. Павлодар. На долю остальных районов 
области (Майский, Лебяжинский, Иртышский, Железненский, 
Актогайский, Качирский, Павлодарский, Щербактинский, Успенский 
и Баянаульский районы) приходится около 4,57 % выбросов. 

В свою очередь деятельность крупных природопользователей 
сконцентрированных в трех городах сопровождается огромной массой 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (диаграмма 1) [2].

Предприятия Павлодарской области ежегодно увеличивают 
объемы выбросов на 30 %. Члены областного общественного совета 
инициировали ряд предложений по улучшению экологической 
ситуации. По словам председателя областного общественного 
совета Тито Сыздыкова, вопрос экологии вызывает наибольшую 
озабоченность у населения области. В этой связи внесен ряд 
предложений по изменению законодательства, направленных на 
изменение экологической ситуации. – В частности, мы просим, чтобы 
экологические посты устанавливались не на границах санитарно-
защитных зон, а непосредственно на источниках выбросов, – 
подчеркнул Тито Сыздыков. – Это норма включена в проект нового 
Экологического кодекса. Сейчас идет обсуждение документа [3]. 

Диаграмма 1 – Доля валового выброса загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в разрезе городов и районов области (2019 год)

Источниками загрязнения атмосферного воздуха, имеющие 
основную массу эмиссий в окружающую среду в виде выбросов 
по Павлодарской области являются предприятия I категории 
экологической опасности (1 и 2 класса санитарной опасности), а именно 
тепловые и электрические станции, работающие на высокозольных 
углях, валовые выбросы которых формируют 76 % от общей массы 
выбросов Павлодарского региона, доля формирования валовых 
выбросов других крупных природопользователей аналогичной 
категории варьирует в зоне 20 %. Остальные 4 % выбросов 
формируется в результате хозяйственной деятельности предприятий 
II, III, IV категории. экологической опасности (диаграмма 2).

Диаграмма 2 – Доля валового выброса загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух по категориям

В 2019 году эмиссия вредных веществ в атмосферу от 
стационарных источников крупных предприятий составила  
681,1 тыс.тонн. Выбросы с учетом предприятий II, III, IV категории 
составляют 717,5 тыс. тонн.

За аналогичный период прошлого года выбросы от крупных 
предприятий составили 678,9 тыс. тонн. Выбросы с учетом 
предприятий II, III, IV категории составили 716,23 тыс. тонн.

Анализ массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
приведены в следующей таблице (таблица 1).
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Таблица 1 – Анализ массы выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года

Категория 
природо-

пользователей 

Общая масса 
выбросов, 

за 2018 года, 
тыс.тонн

Масса валовых 
выбросов 

за 2018 год, 
тыс.тонн

Общая масса 
выбросов, 

за 2017 года, 
тыс.тонн

Масса валовых 
выбросов 

за 2017 года, 
тыс.тонн

I 
716,23

678,9
717,5

681,1
II,III,IV 37,33 36,4

Как показывает проведенный анализ, валовые выбросы 
загрязняющих веществ Павлодаркой области 2019 года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года находятся практически на 
одном уровне, увеличение наблюдается на уровне 0,1 %.

В 2019 году выбросы крупных предприятий Павлодарской 
области имеют тенденцию как увеличения, так и сокращения.

Сокращение валовых выбросов в 2019 году наблюдаются на 
предприятиях:

- АО «Алюминий Казахстана» на 10,5 тыс. тонн, что 
обусловлено уменьшением выпуска глинозема на 87580 тонн, 
сокрашением выработки эл.энергии 19418,2 тонн;

- ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» на  
0,345 тыс. тонн, что обусловлено снижением объема переработанной 
нефти 50 237 тыс.тонн;

- АО «Павлодарэнерго» на 1,526 тыс. тонн, что обусловлено 
сокращением выработки электроэнергии 214 097 тыс.кВт/час;

- АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» на  
16,24 тыс.тонн, что обусловлено уменьшением выработки 
электроэнергии на 1 291 552 тыс.кВчас;

- АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 7,61 тыс.
тонн, что обусловлено сокрашением выработки эл.энергии на  
507 997 тыс.кВт/час.

- ТОО «Богатырь Комир» на 0,449 тыс.тонн, что обусловлено 
добычи угля на 16839,0 тонн и вскрышных пород на 1152371,02 тонн.

Увеличение валовых выбросов в 2019 году наблюдаются на 
предприятиях:

- ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» на 
11,996 тыс. тонн, что обусловлено увеличением содержания серы 
в угле; 

- Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром» 
на 26,346 тыс. тонн, что обусловлено переходом на использование 

альтернативных видов сырья и увеличением площадей открытых 
складов хранения материалов.

Выбросы от передвижных источников в 2018-2019 годах 
находятся на уровне 43,0 тыс. тонн.

Мониторинг атмосферного воздуха в г. Павлодаре,  
г. Экибастузе, г. Аксу осуществляется ДГП «Павлодарский центр 
гидрометеорологии» РГП «Казгидромет» [2]. 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе 
Павлодар велись на 6 стационарных постах.

Каждый природопользователь, в первую очередь крупные 
заводы осуществляющие выбросы, сбросы и размещающие 
отходы в окружающей среде, обязаны действовать согласно 
лимитов, в пределах которых государство, в лице уполномоченных 
органов, им позволило загрязнять окружающую среду. При 
этом, природопользователи в обязательном порядке обязаны 
платить за это, согласно установленных ставок, установленных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан.

По мнению Тито Сыздыкова общественника, необходимо 
наделить областные маслихаты правом устанавливать лимиты по 
объему выбросов загрязняющих веществ. – Необходимо также 
контролировать несанкционированные сверхлимитные выбросы, 
– отметил Тито Сыздыков. – Мы внесли предложение наделить 
представительные органы – облмаслихаты правом окончательного 
утверждения лимитов по объему выбросов загрязняющих веществ. 
Сегодня крупные промышленные предприятия получают лимиты 
в центральном исполнительном органе. Они комфортны для 
них. В результате ежегодно на 20-30% увеличиваются твердые и 
газообразные выбросы, вредные для здоровья человека. 

Также, по словам Тито Сыздыкова, во всех санитарно-
защитных зонах высажено менее 30 % деревьев и кустарников от 
необходимой нормы. В этом плане общественники также намерены 
проделать большую работу [3].

В каком состоянии наши зеленые легкие? На этот вопрос 
мы хотим ответить используя технологию врачей – по снимкам. 
Давайте сравним как выглядели зеленые насаждения Павлодара 
2012 и 2019 годов. Напрашивается весьма печальный диагноз: 
легкие нашего города существенно сократились. Часть территории 
вообще перестала относиться к категории «зеленой». Там либо 
разместились строящиеся сооружения, либо просто землю заняли 
асфальтовые покрытия. Конечно дорожки в скверах и парках 
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нужны, но согласитесь, странно выглядят с высоты наши скверы, 
где заметны только дорожки, а деревьев осталось очень мало. Вот 
таковы результаты всех «реконструкций», которым подверглись в 
последние несколько лет скверы нашего города (рисунок 1).

2012 год 2019 год

Рисунок 1 – Спутниковый снимок зеленых насаждений 
городского сада за 2012 и 2019 год

ОО «ЭКОМ» на ствоей странице в Instagram отметило: «В 
начале года проходит много встреч по планированию, в том числе 
и озеленения. Мы призываем власти обратить внимание на итоги 
прежних «реконструкций» и на то, что в городе Павлодар площадь 
озеленения почти в 1, 5 раза ниже требуемой по нормам. Давайте 
планировать и реализовывать озеленение так, чтобы всем нам можно 
было дышать полной грудью. А мы продолжим информировать 
общественность о развитии зеленых насаждений под лозунгом 
«Павлодар, дыши!» [5]. 

Соответственно одним из самых эффективных решений 
проблемы загрязнения, окружающей выбросами является сокращение 
лимитов на выбросы, выдаваемых государством на основании 
проектных решений, разработанных самим природопользователем. 
Так же одним из эффективных путей предотвращение дальнейшего 
загрязнения окружающей среды являются установки фильтров на 
потенциальных загрязнителей. Пыль является одним из наиболее 
многотоннажных выбросов промышленных предприятий в 
атмосферу. Под пылью понимают содержащиеся в выбрасываемом 
в атмосферу технологическом воздухе твёрдые частицы, которые 
могут быть классифицированы по природе (органическая и 
неорганическая), по токсичности (токсичная и нетоксичная), 

по составу (содержащая металлы, кварц, песчаник и т.д.), по 
растворимости (растворимая и нерастворимая), по размерам частиц, 
по склонности к агрегации, адгезии, слипаемости и т.д.

Частицы пыли, независимо от их происхождения, размером 
более 200 мкм, подчиняясь закону тяготения, быстро оседают, а 
размером от 200 до 0,1мкм, испытывая сопротивление воздуха, 
оседают с постоянной незначительной скоростью. Частицы пыли 
менее 0,1мкм практически не оседают и находятся в постоянном 
беспорядочном движении в воздухе. Чем меньше размер пылевых 
частиц, тем дольше они задерживаются взвешенными в воздухе, 
следовательно, тем больше возможность попадания их в дыхательные 
пути. Пыль оказывает вредное действие на дыхательные пути, 
вызывая заболевания лёгких, а также воздействует на кожу и 
глаза. При вдыхании пылевых частиц размером более 5 мкм они 
всецело задерживаются в верхних дыхательных путях, в первую 
очередь в полости носа, что вызывает травмирование и раздражение 
слизистой. Фильтрующая способность носовой полости сильно 
снижается, а в далеко зашедших случаях вовсе исчезает. Под 
влиянием длительного воздействия пыли развиваются хронические 
воспалительные процессы и на других участках дыхательных 
путей. Твёрдые пылинки с острыми краями могут вызвать травмы 
глаз. Для улавливания пыли из пылегазовоздушных выбросов 
применяют фильтры-пылеуловители, которые по принципу действия 
делятся на механические и силовые. Для очистки газовоздушных 
выбросов промышленных предприятий от вредных паров, газов и 
токсичных веществ используют абсорбционный, адсорбционный, 
химический, биохимический и термический методы. Аппарат 
электрораспыления представляет собой пластмассовую трубку, один 
конец которой соединен с форсункой, а другой – с пластмассовым 
баком, содержащим рабочий раствор, например 0,5 %-ный раствор 
метилметакрилата в ксиленацетилацетоне, причем в баке расположен 
электрод, питаемый постоянным током высокого напряжения, а для 
пополнения бака рабочим раствором предусмотрен трубопровод. 
Гранулы (зерна) адсорбента изготавливают из диэлектрического 
материала, способного легко заряжаться и длительное время 
удерживать электрический заряд. Основным достоинством данного 
аппарата является высокая эффективность очистки от частиц 
пыли и вредных газовых загрязнений при низком гидравлическом 
сопротивлении. Так же эффективным методом защиты воздушного 
бассейна от загрязнения пылегазовыми вредными веществами 
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является внедрение в производство безотходных технологий. Однако 
по техническим и экономическим соображениям безотходная 
технология, создание беструбных и бессточных предприятий, 
полная утилизация отходов производства станет основной нашей 
производственной деятельности только в будущем поэтому на данный 
момент стоит сосредоточится на установке фильтрах-пылеуловителей 
и должном озеленении города.
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БИОИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУХА 
В ПАРКОВОЙ ЗОНЕ ГОРОДА ПАВЛОДАР

ТЮЛЕГЕНОВ С. Б. 
учитель географии, Школа-лицей № 10  

для одаренных детей имени Абая, г. Павлодар
КУНЯЗОВА Д. Е.

ученик 6 «В» класса, школа-лицей № 10  
для одаренных детей имени Абая, г. Павлодар

В связи с интенсивным воздействием человека на природу 
резко повысился интерес общества к состоянию окружающей среды, 
её воздушного бассейна, почвы, водоёмов. Контроль состояния 
окружающей среды, оценка её качества – это важнейшая составная 

часть деятельности человека, которая направлена на освоение 
и использование природных ресурсов для обеспечения своей 
жизнедеятельности [1].

Биоиндикация – это использование хорошо заметных и 
доступных для наблюдения биологических объектов с целью 
определения компонентов менее легко наблюдаемых. Слово 
биоиндикация образовано от греческого «bios» – жизнь и латинского 
«indicare» – указывать, под биологическими объектами понимаются 
любые биологические системы на различных уровнях организации. 
Возможности оценки среды по растительности изучаются 
специальным разделом ботаники - индикационной геоботаникой [2].

Биоиндикаторы – организмы, которые реагируют на 
изменения окружающей среды. При экологическом мониторинге  
загрязнений использование биоиндикаторов часто дает более ценную 
информацию, чем прямая оценка загрязнения приборами, так как 
биоиндикаторы реагируют сразу на весь комплекс загрязнений. Кроме 
того, обладая «памятью», своими реакциями отражают загрязнения за 
длительный период. На листьях деревьев при загрязнении атмосферы 
появляются некрозы (отмирающие участки) [3].

При использовании биоиндикаторов важную роль играет 
способность некоторых видов накапливать загрязняющие вещества. 
Сильнейшее антропогенное воздействие на фитоценозы оказывают 
загрязняющие вещества в окружающем воздухе, такие, как диоксид 
серы, оксиды азота, углеводороды и др. Среди них наиболее 
типичным является диоксид серы, образующийся при сгорании 
серосодержащего топлива (работа предприятий теплоэнергетики, 
котельных, отопительных печей населения, а также транспорта, 
особенно дизельного). Устойчивость растений к диоксиду серы 
различна. Даже незначительное наличие диоксида серы в воздухе 
хорошо диагностируется лишайниками. Из высших растений 
повышенную чувствительность к SO2 имеют хвойные (кедр, ель, 
сосна). А среди них наиболее чувствительной к загрязнению является 
сосна. Это обусловливает выбор сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris) как важнейшего индикатора антропогенного влияния, 
принимаемого в настоящее время за «эталон биодиагностики» [2].

Повышенная чувствительность хвойных связана с длительным 
сроком жизни хвои и поглощением газов. При частых или 
постоянных воздействиях в тканях хвойных растений постепенно 
накапливаются токсичные соединения, что приводит к отмиранию 
хвои (таблица 1) [1].

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazvanyi-regionyi-kazahstana-s-samoy-plohoy-ekologiey-387232/
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https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazvanyi-regionyi-kazahstana-s-samoy-plohoy-ekologiey-387232/
https://pavlodar.gov.kz/departament-jekologii-po-pavlodarskoj-oblasti/
https://pavlodar.gov.kz/departament-jekologii-po-pavlodarskoj-oblasti/
http://pavlodarnews.kz/index.php?id=33584
https://kodeksy-kz.com/ka/ekologicheskij_kodeks.htm
https://kodeksy-kz.com/ka/ekologicheskij_kodeks.htm
https://www.instagram.com/p/B7STTKonExq/?igshid=1w5ygvwe9ciy5
https://www.instagram.com/p/B7STTKonExq/?igshid=1w5ygvwe9ciy5
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Таблица 1 – Чувствительность сосны обыкновенной к длительному 
загрязнению воздуха (по Ашихминой Т. Я.)

диоксид 
серы

фтороводород аммиак хлороводород диоксид 
азота

+++ ++ ++ +++ ++
Обозначения: ++ чувствительная, +++ очень чувствительная

В течение длительного времени проводились исследования, 
местом для проведения были определены две противоположенные 
точки на окраине города. Это парк имени Гагарина в юго-восточной 
части города на пересечении улиц Академика Чокина и Камзина. 
Второе место провидения иследования находиться в сквере 
Конституции в северо-западной части города на пересечении 
улиц Академика Сатпаева и Торайгырова. Оба парка пользуються 
большой популярностью среди горожан как место для досуга 
и вечерних прогулок. Выбор данных объектов иследования 
обусловлен тем, что парки одни из самых популярных мест отдыха 
горожан. В парке можно встретить детей, пожилых людей, молодежь 
или приезжих гостей города. А такой ли чистый воздух в самом 
парке? Многим хотелось бы получить ответ на этот вопрос. 

Парк имени Гагарина реконструировали в 2015 году. Обновленный 
парк место семейного отдыха для горожан, в особенности для жителей 
строящегося нового микрорайона «Сарыарка». Тут на площади  
9 гектаров произрастает более 3500 деревьев. По видовому составу 
преимущественно лиственные. Сосна обыкновенная на территории 
парка прдеставлено незначительно, можно насчетать лиш несколько 
десятков таких деревьев. Улица Академика Чокина на участке между 
улицой Ворушино и Камзина делит парк Гагагрина на две части. 
Южная сторона парка площадью 3,5 гектара отдана под спортивную 
зону, там находяться баскетбольная, футбольная и скейт-площадки, 
а также трасса для занятия картингом и турники для уличных 
тренировок. В северной части находяться прогулочные дорожки и 
детские площадьки. Летом 2019 года городской парк имени Гагарина 
превратился в настоящий этноаул.

Сквер «Конституции» или площадь Конституции находиться на 
пересечении улиц Академика Сатпаева и Торайгырова. Площадь сквера 
соизмерима с территорией парка Гагарина. Но значительно разниться 
по видовому составу деревьев. Здесь преобладает сосна обыкновенная. 
В парке нет детских площадок, но очень много прогулочных дорожек. 
Парк очень оживленное и излюбленное место горожан. 

В незагрязненных экосистемах основная масса хвои сосны 
здорова, не имеет повреждений, и лишь малая часть хвоинок имеет 
светло – зеленые пятна и некротические точки микроскопических 
размеров, равномерно рассеянные по всей поверхности. В 
загрязненной атмосфере появляются повреждения, и снижается 
продолжительность жизни хвои сосны [1]. 

С ветвей сосны отбирались побеги одинаковой величины 
(рисунок 1А). 

А) Побеги сосны до исследования Б) Побеги после отбора хвои 
2-3 года жизни

 
Рисунок 1 – Побеги сосны отобранные 

для анализа состояния воздуха

С побегов собирают всю хвою и визуально при помощи лупы 
анализируют ее состояние. Мы не расматривали хвою с побегов 
текущего года, так как они не успели накопить в себе вредные 
вещества. Отбиралась только хвоя второго и третьего года жизни 
(рисунок 1Б).

Анализ хвои проводят камерально. Методика индикации 
чистоты атмосферы по хвое сосны на первом этапе состоит из 
определения класса повреждения (некрозы) (таблица 2) и усыхания 
хвои (рисунок 2) [2]. 

Таблица 2 – Классы повреждения хвои 
Класс повреждения 

хвои (некрозы)
1 2 3

Степень повреждения Хвоинки 
без пятен

Хвоинки с 
небольшим 

числом мелких 
пятен

Хвоинки с 
большим числом 
черных и желтых 

пятен
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Рисунок 2 – Классы усыхания хвои 

Данные заносятся в рабочую тетрадь (таблица 3) [1].

Таблица 3 – Определение состояния хвои сосны обыкновенной 
для оценки загрязненности атмосферы (измеряемые показатели – 
количество хвоинок) 

Состояние хвои

(парк «им. Гагарина») (сквер 
«Конституции»)

Кол-во 
хвоинок

% от 
общего 
кол-ва

Кол-во 
хвоинок

% от 
общего 
кол-ва

К
ла

сс
 

по
вр

еж
де

ни
я: 1 класс 50 17,2 % 200 52,3 %

2 класс 105 36 % 79 20,7 %

3 класс 28 9,6% 25 6,5%

Сумма 133 45,6 % 104 27,2 %

К
ла

сс
 

ус
ы

ха
ни

я

1 класс 50 17,2 % 200 52,3 %

2 класс 87 29,9 % 74 19,3 %

3 класс 21 7,2 % 4 1 %

4 класс - - - -

Сумма 108 37,1 % 78 20,3 %
Общее число 

обследованных 
хвоинок

291 382

Дата отбора проб 7.09.19 8.09.19

При подсчете показателей повреждения и усыхания хвои нами 
решено не учитывать показатели 1 класса, так как они сосотоят из 
неповрежденных хвоинок. Учитывая суммарные данные 2-3 классов 
мы наглядно видим что показатели качества воздуха на территории 
сквера «Конституции» значительно благоприятны в отличие от 
парка «имени Гагарина». Мы даже можем предположить несколько 
весомых причин. Во первых это загазованность выхлопными газами 
автомобильного транспорта (парк «Гагарина» находиться в квадрате 
улиц Ворушина, Циолковского, Академика Чокина и Камзина). 
Следовательно транспортный поток в парке «Гагарина» значительно 
интенсивнее сквера «Конституции». Во вторых парк Гагагрина 
ближе расположен к промышленной зоне города, а именно к заводу 
по выплавке алюминия (по прямой растояние до завода 4 км.).

В результате иследования выявлено что 82,7 % хвои в парке 
«Гагарина» имеют определенный класс повреждения и усыхания. 
Тогда как этот показатель в сквере «Конституции» равен 47,5 % 
(на 35,2 % менше). 

Под действием загрязнителей происходит подавление 
репродуктивной деятельности сосны. Число шишек на дереве 
снижается, уменьшается число нормально развитых семян в шишках, 
заметно изменяются размеры женских шишек (до 15-20 %) [2].

Для проведения исследования в осеннее или зимнее время 
на ключевом участке отбирают 100-200 шишек (по 10 шишек с 
10-20 деревьев 30-40 летнего возраста) и определяют их линейные 
размеры штангенциркулем, мерной лентой или линейкой. В связи с 
труднодоступностью шишек мы собирали по 50 образцов с каждого 
участка [1].

Биоиндикатором загрязненности атмосферы может служить 
ежегодный прирост деревьев по высоте. Для индикации состояния 
атмосферы этим методом в сентябре следует визуально осмотреть 
на ключевых участках сосновый древостой возраста 10-15 лет. На 
каждом дереве измерить длину центрального побега между двумя 
верхними мутовками (т.е. прирост последнего года) и определить 
среднюю величину прироста. Мы измеряли прирост с помощью 
линейки на собранных для иследования образцах [1]. 

Парк «Гагарина» = 4см+3,5см+5см+4,5см+3,5см = 20,5 см.
Сквер «Конституции» = 5см+6см+4,5см+4см+3см = 22,5см.
Полученные данные занесены в таблицу экопаспорта (таблица 4).
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Таблица 4 – Величина прироста сосны за последний год

Величина прироста, см

Участок
1 (парк 

«Гагагрина»)
2 (сквер 

«Конституции»)
20,5 см 22,5 см

Следовательно прирост в сквере «Конституции» больше на 
два сантиметра.

Поскольку хвоинки живут в норме 4 года, то четырехлетние 
побеги должны быть покрыты хвоинками. При загрязнении 
продолжительность жизни хвои сокращается вплоть до одного года, 
соответственно большая часть ветвей оголена, а хвоинки остаются 
лишь на концах ветвей. Некрозы и продолжительность жизни хвои 
позволяет оценить степень загрязнения среды [4].

Итоговые результаты осмотра заносятся в таблицу экопаспорта 
(таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты биодиагностики чистоты воздуха по 
состоянию сосны обыкновенной 

Показатели Названия участков
Парк 

«Гагагрина»
Сквер 

Конституции»
Состояние хвои сосны:
- количество обследованных деревьев

5 5

- повреждение хвои (%) 45,6% 27,2%
- усыхание хвои (%) 37,1% 20,3%
Состояние генеративных органов:
- количество обследованных деревьев 

5 5

- количество измеренных шишек 50 50
- средняя длина шишки (мм) 42 57
- средний диаметр шишки (мм) 23 28
Прирост сосны:
- количество обследованных деревьев
- средняя длина побега (см)

50
20,5 см

50
22,5 см

Индекс продолжительности жизни: 2,9 2,4

В результате проведенных иследований сделаны следующие 
выводы:

1 Выяснили, что сосна обыкновенная очень чувствительна 
к загрязнению воздуха и может служить биоиндикатором 

круглогодично. В ответ на действие вредных веществ на ней 
появляются жёлтые и чёрные пятна – некрозы, хвоинки сохнут и 
начинают опадать;

2 Овладели методикой биоиндикации загрязнения воздуха по 
состоянию хвои сосны обыкновенной;

3 Определили степень загрязнения воздуха в иследуемых 
парках и выявили что воздух на территории сквера «Конституции» 
значительно чище чем в парке «Гагарина»;

4 Состояние атмосферы в сквере «Конституции» оценивается 
как чистое.

В результате исследования сосны обыкновенной по комплексу 
признаков, было установлено, что загрязнение атмосферы в парке 
«им. Гагарина» находится в пределах нормы. Но экологически 
более чистым объектом является сквер «Конституции». Размеры 
генеративных органов, средняя продолжительность жизни хвои в 
сквере «Конституции» значительно больше, что свидетельствует, 
вероятно, о более чистом воздухе. Величина прироста здесь не 
сильно отличается от парка «Гагарина», возможно, из-за того, 
что в парке насаждения сосны находятся на большем расстоянии 
друг от друга, что не мешает им получать достаточное количество 
солнечного тепла, света и питательных веществ. Хвоинки по классу 
усыхания на двух объектах сильно отличаются друг от друга, 
количество хвоинок с некротическими пятнами в парке «Гагарина» 
значительно больше (на 18,4% больше). Возможно, это является 
следствием антропогенного влияния и техногенного загрязнения.

ЛИТЕРАТУРА
1 Экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие, 

под ред. Т. Я. Ашихминой. М. : Академический проект, 2005 г, 416 
с (100-107с.).

2 Фардеева М. Б., Шафигуллина Н. Р. Экология растений 
и методы биоиндикации. Учебное пособие к теоретическим 
и практическим занятиям: – Казань : Казанский федеральный 
университет, 2018. 

3 Популярная энциклопедия растений. Санкт-Петербург.  
1997 г., 343 с. (215-219 с). 

4 Сазонова Т. А., Болондинский В. К., Придача В. Б. 
Эколого-физиологическая характеристика сосны обыкновенной. 
– Петрозаводск : Verso, 2011. – 206, [1] с.: ил., портр. – Библиогр.: 
с. 176-205. 
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сы ВЛИЯНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО ПРИ СЖИГАНИИ ОПАВШИХ  

ЛИСТЬЕВ НА ЭКОЛОГИЮ Г. ПАВЛОДАРА 

УАЙХАН Е. Т.
ученик 9 класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

АЛЕНОВА Б. Б.
научный руководитель, учитель географии, 

Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

Каждую осень мы собираем на улицах опавшие листья, 
чтобы поддержать чистоту и порядок в своем населенном пункте. 
Собранные листья обычно кладут в мешки и вывозят за город, 
бросают в мусорные баки или сжигают на улицах города. 

Опавшие листья чаще всего бывают полусырыми, и они не 
сгорают сразу, а долго тлеют, выделяя при этом угарный газ, который 
замедляет поступление кислорода в ткани организма человека. 
Кроме этого газа вместе с дымом от сжигаемой листвы в атмосферу 
попадают бензопирен и диоксин, которые могут вызывать тяжелейшие 
заболевания у человека вплоть до онкологии. Если учесть, что 
воздух нашего города и без того загрязнен дымами промышленных 
предприятий и выхлопными газами автомашин, то дым от сжигания 
листвы ложится дополнительной нагрузкой на нашу экологию и как 
следствие на здоровье людей. В некоторых странах сжигание опавшей 
листвы запрещено на законодательном уровне, а нарушителям данного 
закона грозит немалый штраф. Учитывая все вышеперечисленные 
проблемы, мы предлагаем альтернативный способ их использования 
для сохранения чистоты экологии Павлодарской области.

Цели: 
1) Измерить количество угарного газа, выделяемого при 

сжигании опавших листьев. 
2) Предложить доступный и выгодный способ их использования. 
Задачи: 
1) Изучить литературу по тематике проекта.
2) Определить количество углекислого газа, выделяемого при 

сжигании 1 кг листьев. 
3) Провести практическую работу, чтобы установить влияние 

опавших листьев на плодородие почвы.
Практическая значимость и актуальность проектной работы 

заключается в осуществлении научно-исследовательской деятельности; 
проведении практических работ и анализа полученных данных.

Во время проведения практической работы №1 мы сожгли 1 
кг опавшей листвы и измерили количество угарного газа, который 
при этом выделился.

В графике А представлены результаты 

График А – Количество углекислого газа 
при сжигании сухих листьев 

 
Рисунок 1 – измерения 

углекислого газа с помощью 
прибора

Рисунок 2 – процесс сжигания 
листьев
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В результате эксперимента мы убедились что дым, 

выделяющийся при сжигании, даже небольшого количества 
листьев имеет неприятный удушающий запах, который вызвал 
затрудненное дыхание и головную боль у нас. Также густой дым 
в разы уменьшил прозрачность воздуха, что может сказаться, 
если количество сжигаемой листвы будет огромным, на качестве 
вождения автотранспорта. Если видимость ухудшается, то риск 
аварий возрастает. 

Следуя теории «отрицая-предлагай», я начала поиск ответа 
на вопрос «а куда девать опавшую листву?», которой в городе 
осенью скапливается огромное количество. Листья обладатели 
большего количества азота, который необходим для полноценного 
роста растений. Наличие его в почве помогает образованию 
необходимых белков, нуклеиновых кислот, хлорофилла и 
других органических веществ. А также азот является основным 
компонентом органического вещества - гумуса, который делает 
почву плодородной и качественной. Однако из-за того, что люди 
собирают каждый раз опавшую листву, они нарушают естественный 
процесс круговорота азота, из-за чего деревья и другие растения 
страдают его нехваткой.

Для того чтобы убедится в эффективности опавших листьев в 
почве мы провели еще одну практическую работу. Практическая работа 
состоит из следующих пунктов: 1) подготовка почвы (образцовая почва 
с добавлением опавших листьев и контрольная почва без добавки 
листьев) 2) выращивание семян обыкновенной пшеницы 3) посадка 
семян пшеницы с ростками в образцовую и контрольную почву 4) 
анализ полученных данных, создание статистики.

В результате практической работы №2 выяснилось то, что 
пшеница посаженная в почву с компостом взросла быстрее и в 
большем количестве, чем пшеница в почве без компоста. Это нам 
говорит о том, что компост из опавших листьев на самом деле 
помогает растениям вырасти качественно и в большем количестве. 

Вывод:
В заключении, хотелось бы сказать, что в результате проведенной 

работы мы выяснили очень важные вещи, например то, что сжигание 
листьев очень негативно влияет на воздух в атмосфере, а также 
выявили метод использования сухой листвы в качестве удобрения 
для растений. Мы провели 2 практические работы, где узнали точные 
данные, что помогло нам убедится в нашей гипотезе. Поставленные 
задачи и цели в начале исследовательской работы были достигнуты, 

и они помогли распределить наши обязанности. В будущем хотелось 
бы, чтобы мы имели возможность не сжигать листья, а использовать 
их в качестве удобрения. Ведь сейчас некоторые используют 
удобрения, которые негативно влияют на почву и окружающую 
среду, а наш способ является органически полезным и безвредным, 
что положительно влияет на правильный рост растений.

ЛИТЕРАТУРА
1 https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-45642028
2 https://livingasia.online/2016/11/08/chem_opasen_sezon_-

sjiganiya_listiyev/
3 https://youtu.be/bFQEoZBb4oI 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА

УНГАРОВА Г. С.
учитель казахского языка, СОШ № 19, г. Павлодар

АМАНОВА А. Р. 
ученик 8 «А» класса, СОШ № 19, г. Павлодар

Первостепенная роль воды в жизни всех живых существ, и 
человека в том числе, связана с тем, что она является универсальным 
растворителем огромного количества химических веществ, т.е. 
фактически является той средой, в которой и протекают все 
процессы жизнедеятельности. 

В послании Президента страны народу Казахстана «Казахстан 
2050» одной из приоритетных задач определено улучшение 
состояния окружающей среды, отмечена необходимость уделять 
пристальное внимание качеству питьевой воды. Осуществление 
этих задач во многом зависит от правильного использования 
водных ресурсов станы, защиты их от загрязнения стоками 
промышленных предприятий и рациональной организации 
процессов очистки воды. Обеспечение населения чистой, 
доброкачественной водой имеет большое гигиеническое значение, 
так как предохраняет людей от различных эпидемиологических 
заболеваний, передаваемых через воду [1, с. 12].

Нами был всесторонне рассмотрен вопрос по анализу 
состояния питьевых источников воды в Республике Казахстан, 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-45642028
https://livingasia.online/2016/11/08/chem_opasen_sezon_-sjiganiya_listiyev/
https://livingasia.online/2016/11/08/chem_opasen_sezon_-sjiganiya_listiyev/
https://youtu.be/bFQEoZBb4oI
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проанализированы способы и устройства для очистки питьевой воды 
и предложены оптимальные типы фильтров и систем фильтров для 
очистки питьевой воды в бытовых условиях для жителей г. Павлодар 
и Павлодарской области.

Цель исследования: проанализировать роль воды в 
жизни человека, оценить состояние систем водоснабжения и 
водных источников в Казахстане и в Павлодарской области, 
проанализировать нормативные требования к питьевой воде 
в стране, выявить главные загрязнители водных источников и 
предложить, после анализа существующих систем бытовой очистки 
воды, наиболее оптимальные варианты фильтров и систем.

Задачи исследования: 
- выявление социально-экономических факторов воздействия 

на качество питьевой воды;
- оценка степени загрязнения водных источников и питьевой 

воды в Республике Казахстан;
- оценка существующих способов и устройств для очистки 

питьевой воды в бытовых условиях и выбор оптимальных устройств 
очистки.

Объектом исследования является состояние питьевой воды на 
территории Республики Казахстан и применяемых на сегодняшний 
день в Казахстане фильтров и систем очистки питьевой воды в 
бытовых условиях.

По данным Всемирной организации здравоохранения вода 
может содержать 13 тысяч токсичных веществ, ею передается до 
80 % всех существующих заболеваний, от которых в мире ежегодно 
умирает 25 млн. человек.

В Казахстане 20 % населения потребляют некачественную 
питьевую воду, указывается в государственной программе 
«Экология Казахстана» на 2010-2020 годы.

«По-прежнему остается острой проблема доступа населения 
страны к качественной питьевой воде, при этом до 20 % жителей 
Республики Казахстан потребляют воду, не соответствующую 
нормативным стандартам качества», - отмечается в госпрограмме. 
В документе поясняется, что актуальность проблемы устойчивого 
водообеспечения Республики Казахстан определена ограниченностью 
располагаемых водных ресурсов, высокой степенью их загрязнения, 
неравномерностью распределения их запасов по территории страны. 
Несмотря на общий дефицит пресных подземных вод, подземные 
воды даже на разведанных месторождениях используются далеко не 

в полном объеме – от 0,2 до 12 % от величины разведанных запасов, 
что сказывается на степени водообеспеченности потребителей – 
селитебных зон и целых регионов [2, с. 5].

Состояние системы питьевого водоснабжения в Казахстане 
является больным вопросом, так как это буквально «вопрос жизни 
и смерти» каждого казахстанца, его повседневных жизненных 
потребностей, состояния здоровья населения и развития населенных 
пунктов в целом. 

Даже в крупных городах, казалось бы, надежно обеспеченных 
системами питьевого водоснабжения, за долгие годы наступает 
кризис пользования этими системами из-за истощения запасов 
подземных вод, загрязнения поверхностных вод, износа водоводов 
и многих других проблем. 

Проблема обеспечения населения Казахстана качественной 
питьевой водой с каждым годом осложняется, становится острее. 
Сложилась ситуация, когда практически все поверхностные, а в 
отдельных регионах и подземные воды за уровнем загрязнения не 
отвечают требованиям стандарта на источники водоснабжения. 
Павлодарцы, например, пользуются преимущественно иртышской 
водой.

Очистные сооружения и технология очистки воды устарели 
и не обновляются. Существующие в городах методы очистки 
водопроводной и сточных вод не рассчитаны на освобождение от 
вирусов. Даже многоэтапная система очистки на водопроводных 
станциях, а именно: хлорирование, коагуляция, отстаивание, 
фильтрование и опять хлорирование полностью не защищают воду 
от некоторых патогенных бактерий и вирусов. 

Значительное количество проб воды из источников 
водоснабжения и водопроводов имеет отклонение от требований 
действующего стандарта за отдельными физико-химическими и 
бакпоказателями.

Республика Казахстан относительно бедна водными ресурсами 
по сравнению с европейскими странами и сибирской частью СНГ. 
Дефицит пресной воды в Казахстане является и экологической, и 
экономической проблемой. Источниками пресной воды, которую 
потребляет население, являются те же естественные водоемы - реки 
и озера, из которых производится забор воды для ее последующей 
очистки и подачи для питьевого водоснабжения.

На сегодняшний день качество водопроводной воды в 
Казахстане очень далеко от идеала, многие потребители сегодня 
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готовы платить за хороший продукт. И на этой тенденции 
можно неплохо заработать, если открыть свое производство 
бутилированной питьевой воды. 

Питьевая вода – вода, прошедшая несколько стадий очистки и 
фильтрования. Конечный продукт может упаковываться в разную 
тару – пластик, стекло. Производство бутилированной воды нельзя 
назвать сложным процессом, однако понадобится специальное 
оборудование, помещение и разрешение на работу. 

Всё меньше людей (особенно в крупных городах) используют 
воду из-под крана для питья и приготовления пищи. Они предпочитают 
покупать для этих целей очищенную и отфильтрованную воду в 
бутылках. И эта тенденция будет продолжаться. Следовательно, 
рынок продажи бутилированной воды будет только расти. Вот почему 
многие начинающие (да и опытные) предприниматели задумываются 
о том, чтобы начать свой бизнес в этой нише.

Требования к качеству и безопасности бутилированных 
вод отражены в международных, европейских и национальных 
стандартах. 

В настоящее время в Казахстане основные требования 
по качеству и безопасности питьевой бутилированной воды 
определяются двумя нормативными документами: 

1 ГОСТ Р 52109-2003 «Питьевая вода, расфасованная в 
ёмкости»; 

2 СанПиН 2.1.4.1116-2002 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 
качества». 

В настоящее время оценку соответствия (сертификацию) 
питьевой воды проводят по 86-и показателям безопасности  
(9 – критерии эстетических свойств, 55 – критерии безвредности 
химического состава, 2 – критерии радиационной безопасности,  
11 – критерии эпидемической безопасности, 9 – критерии 
физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава). 

На основе собранного материала, был всесторонне рассмотрен 
вопрос по анализу состояния питьевых источников воды в 
Республике Казахстан, проанализированы способы и устройства для 
очистки питьевой воды и предложены оптимальные типы фильтров 
и систем фильтров для очистки питьевой воды в бытовых условиях 
для жителей г. Павлодара и Павлодарской области.

В теоретической части были проанализирована роль воды в 
жизни человека, состояние систем питьевой воды в Казахстане, 

нормативные требования к безопасности питьевой воды. Кроме 
того, проведен анализ состояния водных источников, как в 
Республике, так и в Павлодарской области. Особое внимание было 
уделено главным загрязнителям питьевой воды в нашем регионе.

В практической части была проведена работа по анализ 
существующих способов и устройств для очистки питьевой 
воды в бытовых условиях. На основании этих данных, проведен 
критический анализ положительных и отрицательных сторон 
существующих способов и устройств очистки питьевой воды и 
предложены оптимальные варианты систем очистки воды для 
различных слоев населения.

На основании проведенного анализа по состоянию питьевой 
воды, употребляемой нашим населением и способах предварительной 
очистки, используемых в Республике и Павлодаре, в частности, 
предложены следующие мероприятия по вопросу решения проблем 
очистки питьевой воды в бытовых условиях:

1 Для правильного подбора фильтров и систем фильтров 
оценено состояние питьевой воды, поступающей к нам по 
водопроводным системам;

2 Проанализированы медико-санитарные требования к 
питьевой воде, применяемые на сегодняшний день в Казахстане;

3 По аналогии с Европейскими странами предложено более 
широкое использование населением бутилированной воды, не 
требующей предварительной очистки;

4 Проведен критический анализ, с выявлением положительных 
и отрицательных сторон, существующих фильтровальных систем, 
используемых населением для очистки питьевой воды в бытовых 
условиях;

5 Предложены оптимальные варианты фильтровальных 
систем различной стоимости, с учетом материального положения 
различных слоев населения.

ЛИТЕРАТУРА
1 Государственная программа «Экология Казахстана» на 2010-

2020 годы.
2 Хамзина Ш.Ш. Водные ресурсы Павлодарской области : 

учебное пособие для вузов. - Павлодар, - 2013 г. – 231 с.



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

341340

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«О
ҚУ

Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ҰСАҚ СҮТҚОРЕКТІЛЕРДІҢ 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ПОПУЛЯЦИЯЛЫҚ МІНІЗДЕМЕСІ

АБЫЛХАСАНОВ Т. Ж.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ШУХАБАЕВА Л. О.
биология пәнінің мұғалімі, Луганск ЖОББМ, Павлодар ауданы

АБДУКАРИМОВА Д. С., УЗБЕКБАЕВА Б. А.
11 сынып оқушылары, Луганск ЖОББМ, Павлодар ауданы

Кең таралған ұсақ сүтқоректілер көптеген мөлшерде 
болғандықтан тамақтану тізбегінеде экожүйенің ажырамас бөлігі 
және микромаммалия теріс экологиялық факторларға жоғары 
сезімталдықтан зоологиялық зерттеулердегі ыңғайлы модельдік 
объект болып табылады. 

Қазіргі уақытта Павлодар облысының аумағында ұсақ 
сүтқоректілерді зерттеу өзекті мәселе болып қалуда, өйткені біздің 
облыстың микромаммалияларын зерттеу және мониторингілеу 
бойынша қазіргі заманғы жұмыстар жеткіліксіз.

«Павлодар облысы Май ауданының ұсақ сүтқоректілердің 
экологиялық ерекшеліктері» [1], «Павлодар облысы Ертіс ауданының 
ұсақ сүтқоректілердің жайылмалық биотоптары» [2] және «Павлодар 
облысы Железин ауданының ұсақ сүтқоректілердің экологиясы 
туралы мәселеге» [3] атты тақырыптарда Т. Ж. Абылхасановтың,  
А. Р. Алшинның, Л. О. Шухабаеваның үш мақалаларын қарастырайық. 

Зерттеу материалдары мен әдістері
Аталған мақалаларда ұсақ сүтқоректілер 2016-2018 жылдар 

аралығында біздің облысымыздың үш ауданында (Май, Ертіс, Железин) 
Павлодар облысы бойынша Ұлттық сараптама орталығы филиалының 
аса қауіпті инфекциялар бөлімінің мамандарымен ауланды.

Павлодар облысы бойынша Ұлттық сараптама орталығы 
филиалының аса қауіпті инфекция бөлімі С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетінің аға оқытушысына, 
магистрантына және студентіне жоғарыда көрсетілген аудандарда 
микромаммалияны аулау нәтижелері бойынша мәліметтерді ұсынды. 

Ұсақ сүтқоректілерді аулау тұзақ-сызық әдісімен жүргізілді, 
Героның қысымын биотоптар арасындағы ауыспалы учаскелерде 
100 данадан бір-бірінен 10 метр қашықтықта қойды, сызық күніне 
екі рет тексерілді [4].

Микромаммалияны үш жыл қатарынан аулау барысында Май 
ауданында 2250 т/т, Ертіс ауданында – 3600 т/т және Железин 

ауданында – 4200 т/т жұмыс атқарды. Нәтижесінде Май ауданында 
ауланған ұсақ сүтқоректілердің саны 263, Ертіс ауданында – 245 
және Железин ауданында – 190 құрады. 

Жоғарыда көрсетілген деректер бойынша пайдаланылған 
тұзақ-тәуліктерінің жалпы саны 10 050 құрайды, ауланған аңдардың 
жалпы саны 698 құрайды, олар 8 тектен, 3 тұқымдас, 2 жасақтың 
ұсақ сүтқоректілердің 11 түріне жатады.

Жоғарыда көрсетілген деректер бойынша біз зоологиялық 
зерттеулердің нәтижелерін есептеудің негізгі әдістерінің көмегімен 
шығарылған бірқатар көрсеткіштерді қарастырдық. Бұл әдістерге: 
А. П. Кузякиннің баллдық шкаласы бойынша түрдің салыстырмалы 
саны мен салыстрылмалы үлестік қатысуы және Макинтош 
фаунасының әртүрлілік индексі жатады [8]. 

Жүргізілген зерттеу нәтижесінде үш аймақта кеміргіштердің 
жәндікқоректілерден басым болуы анықталды(1-сурет).

Сурет 1 – Зерттеу аймағында кеміргіштердің жәндік 
қоректілерден басым болу динамикасы, 2016-2018 жж. 

1-суреттің мысалында үш зерттеу аймағындағы кеміргіштердің 
жәндікқоректілерден басым болуын Павлодар облысы 
микромаммалиясының мысалына келтірейік. 

Нәтижесінде Павлодар облысында кеміргіштер (91,4 %) 
жәндікқоректілерден (8,6%) басым (2-сурет). 
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Сурет 2 – Павлодар облысында кеміргіштердің 
жәндікқоректілерден басым болу құрылымы, 2016-2018 жж. 

Кеміргіштердің жәндікқоректілерден басым болуы бойынша 
1-кестеде Павлодар облысы бойынша микромаммалиялардың 
түрлері көрсетілген. 

Кесте 1 – Павлодар облысының ұсақ сүтқоректілердің фаунасы 
және халқы, 2016-2018 жж.
№ Түр n с.к. ү.и.
1 Қызыл тоқалтіс (Myodesrutilus) 327 3,3 46,8
2 Тар бассүйекті тоқалтіс (Microtusgregalis) 98 0,9 14,04
3 Тоқалтіс-эконом (Microtusoeconоmus) 62 0,62 8,9
4 Су тоқалтісі (Arvicolaamphibius) 6 0,06 0,9
5 Кіші орман тышқаны (Sylvaemusuralensis) 65 0,65 9,3
6 Өрістік тышқан (Apodemusagrarius) 53 0,53 7,59
7 Үй тышқаны (Mus musculus) 25 0,25 3,58
8 Сұр егеуқұйрық (Rattusnorvegicus) 1 0,01 8,3
9 Кәдімгі жертесер (Sorexaraneus) 58 0,58 0,14
10 Тундралық жертесер (Mustundrensis) 2 0,02 0,3
11 Кішкентайқаптесер (Mus minutus) 1 0,01 0,14

Барлығы 698 7 100

1-кестенің деректері бойынша ұсынылған түрлер мен ұсақ 
сүтқоректілердің саны, олардың саны мен үстемдік индексінің 
көрсеткіштері 

2-кестеде зерттеудің үш ауданы бойынша ұсақ сүтқоректілердің 
бөлінуін қарастырайық. 

Кесте 2 – Май, Ертіс және Железин аудандарының ұсақ 
сүтқоректілерінің сан көрсеткіші мен үстемділік құрылымы, 2016-
2018 жж.

№ Түр Май ауданы Ертіс ауданы Железин 
ауданы

n с.к. ү.и. n с.к. ү.и. n с.к. ү.и.
1 Қызыл тоқалтіс 

(Myodesrutilus)
112 4,4 43 93 36,5 4,44 122 2,9 64,1

2 Тар бассүйекті 
тоқалтіс 
(Microtusgregalis)

33 1,3 12,5 55 2,6 38 10 0,24 5,3

3 Тоқалтіс-эконом 
(Microtusoeconоmus)

11 0,4 4,2 30 0,8 12,2 21 0,5 11,1

4 Су тоқалтісі 
(Arvicolaamphibius)

5 0,2 1,9 – – – 1 0,02 0,5

5 Кіші орман тышқаны 
(Sylvaemusuralensis)

33 1,3 12,5 21 0,6 8.6 11 0,26 5,8

6 Өрістік тышқан 
(Apodemusagrarius)

33 1,3 12,5 17 0,03 0,41 3 0,07 1,6

7 Үй тышқаны (Mus 
musculus)

14 0,55 5 1 0,8 11 10 0,24 5,3

8 Сұр егеуқұйрық 
(Rattusnorvegicus)

– – – – – – 1 0,02 0,5

9 Кәдімгі жертесер 
(Sorexaraneus)

21 0,82 8 27 0,8 11 10 0,24 5,3

10 Тундралық жертесер 
(Mustundrensis)

– – – 1 0,03 0,4 1 0,02 0,5

11 Кішкентайқаптесер 
(Mus minutus)

1 0,04 0,4 – – – – – –

Барлығы 263 10,31 100 245 6,86 100 190 4,51 100

2016-2018 жылдары Май ауданындаұсақсүтқоректілердің  
11 түрінің 9 түріауланды, олар 263 дарақтықұрады, Ертісауданында  
8 түрі – 245 дарақты, Железин ауданында 10 түрі – 190 дарақтықұрады. 

Баллдық шкала бойынша А. П. Кузякина салыстырмалы 
молияны және деректерді пайдалана отырып 2016-2018 жж. зерттеу 
аумағының микромаммалиясының үлестік қатысуын анықтады. 

Павлодар облысы бойынша қоғамдастықтағы ұсақ 
сүтқоректілердің салыстырмалы көптілігі 3-суретте қарастырайық.
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Сурет 3 – Павлодар облысының ұсақ сүтқоректілердің 
молшылық индекстері, 2016-2018 жж. 

Павлодар облысының микромаммалиясының салыстырмалы 
көптігі бойынша анықталды: бірқалыпты түр– қызыл тоқалтіс 
(Myodes rutilus) (3,3); алты сирек түрлер – тар бассүйекті тоқалтіс 
(Microtus gregalis) (0,9), тоқалтіс-эконом (Microtusoeconоmus) 
(0,62), кіші орман тышқаны (Sylvaemusuralensis) (0,65), өрістік 
тышқан (Apodemusagrarius) (0,53), үй тышқаны(Musmusculus) 
(0,25) және кәдімгі жертесер (Sorexaraneus) (0,58); төрт өте сирек 
түрлер –су тоқалтісі (Arvicolaamphibius) (0,06), сұр егеуқұйрық 
(Rattusnorvegicus) (0,01), тундралық жертесер (Mustundrensis) (0,02) 
және кішкентай қаптесер (Musminutus) (0,01). 

Павлодар облысының ұсақ сүтқоректілердің басымдығының 
индексін 4-суретте қарастырайық.

Сурет 4 – Павлодар облысының микромаммалиялардың 
басымдылық индексі, 2016-2018 жж.

Павлодар облысы бойынша қауымдастыққа түрлердің 
салыстырмалы үлестік қатысуы бойынша анықталды: екі доминант 
– қызылтоқалтіс (Microtus gregalis) (46,8 %) және тар бассүйекті 
тоқалтіс (Microtus gregalis) (14,04 %); төрт субдоминант – тоқалтіс-
эконом (Microtus oeconоmus) (0,62 %), кіші орман тышқаны 
(Sylvaemus uralensis) (9,3 %), өрістік тышқан (Apodemus agrarius) 
(7,59 %) және сұр егеуқұйрық (Rattus norvegicus) (8,3 %); бес 
екінші реттік түрлер – су тоқалтісі (Arvicola amphibius) (0,06 %), 
үй тышқаны (Mus musculus), кәдімгі жертесер (Sorex araneus)  
(0,14 %), тундралық жертесер (Mus tundrensis) (0,3 %) және 
кішкентай қаптесер (Mus minutus) (0,14 %). 

Зерттеу аймағында ұсақ сүтқоректілердің салыстырмалы 
үлестік қатысуы туралы жоғарыда көрсетілген деректерді негізге ала 
отырып, 5-суретте Павлодар облысы бойынша доминанттардың екі 
түр (қызыл тоқалтіс (Microtus gregalis) және тар бассүйекті тоқалтіс 
(Microtus gregalis)) санының динамикасын салыстыруға болады.

Сурет 5 – Павлодар облысының ұсақ сүтқоректілер 
қауымдастығының құрылымы, 2016-2018 жж. 

Доминанттардың екі түр санының динамикасында кері 
корреляция байқалды. 

Павлодар облысының микромаммалий фаунасының 
әртүрлілігін бағалау үшін біз Макинтош фаунасының әртүрлілік 
индексін есептедік.

Біз есептеген Макинтош фаунасының әртүрлілік индексі 
2016-2018 жылдары Павлодар облысының ұсақ сүтқоректілерінің 
фаунасы салыстырмалы түрде әртүрлі екендігін көрсетті.
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Қорытынды
Зерттеулер нәтижесінде сүтқоректілерінің салыстырмалы 

түрде сан және басымдылық көрсеткіштері төмен көрсеткіштерді 
қамтып, 2 доминантты түрдің кері корреляцияда екендігі, Макинтош 
фаунасының әртүрлілік индексі Павлодар облысының ұсақ 
сүтқоректілерінің фаунасы салыстырмалы түрде әртүрлі екендігін 
көрсетті.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Шухабаева Л. О., Алшин А. Р., Абылхасанов Т. Ж. Мелкие 

млекопитающие пойменных биотопов Иртышского района 
Павлодарской области: Материалы межд. науч.-практ. конф. «X 
Торайгыровские чтения». – Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 
2018. – Том 4. – С. 182-186.

2 Шухабаева Л. О., Алшин А. Р., Абылхасанов Т. Ж. 
Экологические особенности мелких млекопитающих Майского 
района Павлодарской области: Материалы межд. науч.-практ. конф. 
«X Торайгыровские чтения». – Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова. 
– Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2019. – Том 11. – С. 31-35.

3 Шухабаева Л. О., Алшин А. Р., Абылхасанов Т. Ж. К 
вопросу об экологии мелких млекопитающих Железинского района 
Павлодарской области. – Вестник СемГУ им. Шакарима. – Семей, 
2019. – № 2 (86). – С. 113-116.

4 Соловьев С. А. Мелкие и средние млекопитающие Омского 
Прииртышья : учеб. пос. / С. А. Соловьев, Г. Н. Сидоров,  
Н. Г. Корсаков. – Омск :ОмГПУ, 2000. – 90 c.

29 Секция. Химия
29 Секция. Химия

ТЕРІНІ ӨНДЕУ

АРАЛБАЕВА Ж. А.
химия пәнінің мұғалімі, № 11 ЖОББМ, Екібастұз қ.

ХАМЗИНА Н. 
8 А сынып оқушысы, № 11 ЖОББМ, Екібастұз қ.

Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігінде малдың етін, сүтін азық 
етсе, терісі мен жүнін киім-кешек тігуге, тұяғы мен мүйізінен, 
сүйегінен әртүрлі қолөнер бұйымдарын әзірлеген. Төрт түлік 
малдың терісі өте қымбат шикізат.

Мал терісін өңдеу – ата-бабаларымыздан келе жатқан ата 
кәсіп. Бүгінде жаңа технологиялардың арқасында сапалы былғары 
шығаруға ден қойған. Алдағы уақытта былғары аяқ киім және жиһаз 
жасайтын цехтар ашу жоспары да бар. 

Әзірге республиканың әр аумағынан жеткізілген дайын теріні 
ғана өңдеп беріп отыр. Айына 1800 тонна тері өңделеді. Алдағы 
уақытта былғары аяқ киім және жиһаз жасайтын цехтар ашу 
жоспары да бар. Өнім аяқ-киім өндірісінде, көлік саласында, сондай-
ақ, былғарыдан жасалған бұйымдарды дайындайтын кәсіпорындар 
үшін таптырмас шикізат. 

Тері өндірісінің шикізатына жыртқыш аңдардын терілері, 
жабайы және арнайы аң өсіретін шаруашылықтағы аң терілері мен 
кейбір үй және теңіз жануарларының терісі, бірсыпыра жүзетін 
құстардың терілері жатады.

Қазіргі таңда көптеген түрлі зауыт-фабрикалары ашылып жаңа 
техникамен теріні өңдеп жатыр.

Мал терілерін илеп, бояп, өң беру ертеден келе жатқан, ең 
жақсы дамыған және жетілген өнер. Илеуі қанып, бояуы сіңген 
былғары су тартпайды. Одан жасалған бұйымның тігісі ыдырамайды 
және тұтынуға төзімді әрі әдемі. Ағашқа жапсырып қағылған 
мұндай сапалы былғарыны шеге де мықты ұстайды. Былғарының 
бірнеше түрі бар. Олар: көксауыр, опайке былғары, т.б.

Көксауыр – жылқы мен серке терісінің сауырынан жасалады. 
Көбінесе ол көкпен, кейде қызыл, сары, жасыл түстерімен боялып, 
беті жалтырап тұрады. бұйымдарға ертеде тарамысты жіп ретінде 
қолданған. 
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Дегенмен қанша байлықтын иесі болсақ та осы байлықты дұрыс 

пайдалана алып жатырмыз ба ?
Қазір еліміздің жеңіл өнеркәсібінде 160-тан астам кәсіпорын 

жұмыс жасайды. Атап айтқанда, оның 56-сы аяқ киім, 54-і киім, 
42-сі өңдеу мен бояумен айналысады, ал, 9-зы аң мен мал терісінен 
үлбір дайындау өндірісімен шұғылданады. 

Енді, өндірістік қуат жағынан жылына 18 мың тонна өнім 
шығаратын «Тараз былғары аяқ-киім» ЖШС-і, 12 мың тонна 
өнім шығаратын «Алматы тері зауыты» ЖШС-і, 5 мың тонна 
өнім шығаратын «Семей былғары тері комбинаты» ЖШС-і бар. 
Бұл зауыттардың жиынтық қуаты жылына 54 мың тоннаны 
құрайды екен. 

Сондай-ақ, Жамбыл облысындағы «Ырыс-Бақыт», Ақмола 
облысындағы «Энерголимитед-Петропавловск», Оңтүстік 
Қазақстан облысындағы «Тичан-Сикин,» Алматы облысындағы 
«Золотое руно» ЖШС-тері көрген күні өлмешінің бер жағында. 

Себебі, бұл кәсіпорындар әлі күнге дейін бәсекеге қабілетсіз 
болып келеді. Егер, біздін көршілеріміз экономикалық эмбарго 
жариялап, алыс-берісті шектесе, онда бір күнде жалаңаш қалатын 
түріміз бар. 

Саит Заханұлы, ауыл шаруашылығы ғылымдарының 
кандидаты: «Тері өте қымбат зат. Бірақ, біз оны бағалай алмай 
отырмыз. Елімізде әр жыл сайын милиондап ірі қара малды сойын 
оны өндіріске жібереді Өз терімізден өзіміз тон тігіп кие алмай 
жүрміз.» 

КСРО Үкіметі тұсында әрбір ауданда шикізат дайындау 
кеңсесі жұмыс істеді. Мекемеде 40-50 адам жұмыс жасаса,  
10 шақты техникасы болды. Жыл сайын мал қабылданады. Ол 
үшін ақша беріледі. Бірақ әкелген малдың сапасы өте нашар 
болады. Талапқа сай келмейді. Қазіргі таңда біздің елімізде 10 тері 
өңдейтін зауыт бар. Сонын біреуі өзіміздің Екібастұздағы ЖШС 
«ҚазЭкспортКожа».

Жылына небәрі 3 мың тонна шикізат өндірген үшін алдыңғы 
жылы жұмысын тоқтатқан болатын. 

Қазіргі ғылымда «Теріні химиялық тәсілмен өңдеуді және 
оны бүрын заманымен салыстыру» тақырыбына бір жағынан 
үлкен қызығушылықпен қараса, екінші жағынан оны зерттеудің 
әлі жеткілісіздігі.

Бұл жұмысты жазуда мен өзімнің алдыма келесі міндеттерді 
қойдым:

1 Теріні химиялық тәсілмен өңдеуді айқындау;
2 Елдің жеңіл эканомикасын дамытуға өзімнің үлесімді қосу;
3 Шикізат өнімін арттыру;
4 Бүрын заманмен салыстыру;
Теріні өңдеу. Теріні тазалап алғаннан кейін, оны тұзбен өңдейді 

екен. Өңдеу терінің шіріп кетпеуі үшін ғана емес, жүнінің мықтап 
тұруына да септігін тигізеді. Тазаланған теріні келесі әдіспен 
тұздаған жөн: майда тұз алынуы тиіс. Қыс айларында әр 1 кг теріге 
200 г, ал жаз мезгілінде 300 г тұз пайдаланылады. Үлкен өгіздің 
терісіне қыста 5,7-6,6 кг, ал жазда 8,2-10,2 кг тұз, ал сиыр терісіне 
қыста 3,3-5 кг, ал жазда 5-6,2 кг. тұз жұм 5-6,2 кг. тұз жұм салады. 

  
Сурет 1

Өңдеу тәсілі.
Теріні жүн жағымен таза жерге немесе еденге жайды. Терінің 

ішкі жағына біркелкі етіп тұз себеді, тұз теріге дұрыс жағылуы үшін 
тұзды қолмен жаққан дұрыс. Онда 3 күннен кейін оның бетінде 
қатты тұз көрінетін болады. Одан кейін бас пен басқа да бөліктерді 
тұзбен өңдеді. Содан кейін теріні буып қойды. Бес күннен кейін 
оралған тері шешіледі. Ылғалын ағызып, тағы да аздап тұздап, 
қайтадан орап қояды. Барлық бөліктерді, әсіресе басын жақсылап 
тұздайды. Тері жақсы тұздалғанан кейін, дұрыс орналаспаса онда бір 
жаққа ағып кетеді. Егер тері дұрыс тұздалмаса, ол бүлінебастайды.

Теріні өндеу алгоритімі 
1 Консервілеу
2 Жібіту
3 Шелдеу 
4 Тазалау
5 Көндеу 
6 Илеу 
7 Бетін тегістеу 
8 Қайталап илеу
9 Бояу 
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Тері өңін бояу процестері:
1 Бояуға дайындық.
2 Бояу.
3 Жуу.
4 Кептіру.
5 Ағаш ұнтағымен жұмсарту.
6 Жүнін ағаш ұнтағынан тазарту.
7 Ыдырату.
8 Жүнін тарау.
9 Әрлеу. Теріге өң беру.
Теріні не ғұрлым су өтпейтін етіп шыйыршықтау: Тері бояудың 

ең көп тараған әдісі – ағаштың қабығына салып бояу Майлы 
теректердің майын сорғыту үшін оған қышқыл аралас кебектен 
жасалған ашытқыны салып кептіреді. Оны «былжыр» дейді. 
Теріні бояудың екінші түрі – томарбояу. Ащылауытқа шығатын 
қурай тектес өсімдіктің басы дәнге толған кезде ақ үрпіктенеді, 
жапырақтары сарғайып, қурайдың түбі қызарады. Бояуы шыққаннан 
кейін теріге қолданады. Теріні қынамен де бояйды. Қына – жерге 
жабыса өсетін өсімдік. Мұны да күздігүні дайындайды. Осы әдіспен 
боялған теріден неше түрлі бұйымдарды әрлеп құрастырып, тігіп 
алады. Соның ішінде әсіресе төрт түлік малдың терілерінен көптеген 
сыйлық бұйымдары дайындалады.

Осы жобаны қорытындылай келе менің ұсыныстарым:
1 Қала әкімшілігі Екібастұздағы «ҚазЭкспортКожа» ЖШС-

ігінің жұмысын жандандыру үшін қаржылай көмек көрсетуге.
2 Нелегалды түрдегі тері қабылдйтын пунктерді жауып, 

қабылдайтын жер ашуға бір меммлекеттік тері.
3 Қарапайым халыққа, фермерлерге терінің құнын, бағалығын, 

халыққа, меммлекетке әкелетін пайдасын түсіндіріп теріні 
ысыраптамай тапсыруға ниеттендіретін ақпараттық қызмет 
көрсетуге шақыру.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 «Егемен Қазақстан» газеті № 12 2005 жыл.
2 «m-astana.kz» сайты.
3 «Апта.кз» хабары.

ШКОЛЬНЫЙ МЕЛ

КЕНЕБАЕВА Б. М. 
учитель естествознания, Чернорецкая СОШ №1, Павлодарский р-н 

МАКСИМЦЕВА Ю. А. 
ученик 6 класса, Чернорецкая СОШ № 1, Павлодарский р-н

Он может быть цветной и белый, 
Им дети любят рисовать, 
Художник он в руках умелых, 
Картины может создавать! 
Нам без него ремонт не сделать, 
И потолок не побелить, 
И в целой уйме дел полезных, 
Его мы можем применить. 
Выводит им слова учитель, 
Детишкам в школе на доске, 
Кто он, загадки этой житель, 
Живущий в маленьком куске?

Этот загадочный житель – школьный мел. Да, это тот простой 
кусочек мела, который с детства знает каждый. Оказывается, хорошо 
знакомые всем вещества обладают чудесными свойствами! Если их 
правильно использовать, они будут менять цвет, превращаться в другие 
вещества и даже улетучиваться! Кто бы мог подумать, что хорошо 
знакомый нам школьный мел тоже настоящий волшебник! Мел- это 
очень интересное вещество, которое одновременно является и полезным 
ископаемым, и химическим сырьем, и лекарственным средством, и 
надежным помощником. На каждом уроке, выходя к школьной доске, 
мы с волнением берем в руки кусочек мела. Иначе как можно научиться 
чему-то новому? Почему мелом так удобно писать и рисовать? Откуда 
он появился? Из чего он состоит? Нам стало интересно, и мы решили 
провести исследование, чтобы узнать и в чем его секреты.

История возникновения мела.
Чтобы узнать все про мел, мы изучали энциклопедическую 

литературу, анализировали материалы из сайтов интернета, совершили 
заочное путешествие в экомузей «Дно древнего моря». Оказывается на 
Земле существовал меловой период в мезозойскую эру, именно тогда 
начал образовываться мел. Мел имеет как растительное, так и животное 
происхождение. Он состоит из известковых водорослей, а также рачков 
и улиток, которые извлекали из морской воды кальций и строили свои 
раковинки и скелетики. Погибая, эти растения и животные опускались 
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на дно и накапливались там. Со временем образовался толстый слой из 
из этих останков. Конечно, на это уходили миллионы лет. Постепенно 
этот слой цементировался на дне океана и превращался в мягкий 
известняк, который мы называем мелом. 

Состав природного и школьного мела. Мел- это известняк, 
состоящий из микроорганизмов и водорослей. То есть мел- осадочная 
порода- полузатвердевший ил, в котором встречаются раковины 
моллюсков, улиток. В природе это химическое вещество встречается в 
разных формах-из него состоят раковины моллюсков и кораллы, жемчуг 
и яичная скорлупа, школьный мел и мрамор, известняк и прозрачные 
кристаллы шпата. Кальций присутствует в обычной водопроводной 
воде, придавая ей так называемую жесткость. Кстати накипь на стенках 
чайника, тоже состоит в основно из карбоната кальция. 

Натуральный мел, используемый для производства школьных 
мелков, добывается в карьерах. Он абсолютно безопасен и не содержит 
посторонних примесей. Для производства хорошего школьного мела 
природный белый мел специально готовят. Сначало его разбивают 
на мелкие кусочки, сортируют, убирают все примеси и растирают на 
жерновах с добавлением воды. Получившуюся массу отстаивают, дав 
тяжелым примесям, таким как песок и камни осесть на дно сосуда. 
Раствор более чистого материала переливают во второй сосуд, а затем 
в следующий, до тех пор, пока вся ненужная примесь не опадет на дно и 
не удалится из мелового раствора. Полученную массу долго отставают 
в чане, затем сливают воду, а оставшюся массу в обтянутый полотном 
ящик. Стекшую массу просушивают на решетке. Если высушенный мел 
становится излишне рассыпчатым, то в него добавляют немного клея. А 
с помощью различных красителей можно получить мелки любого цвета. 

Использование мела человеком. Мела добывают много. А где 
он находит применение? Мел применяют во многих областях- в 
медицине, в школе, в промышленности, в сельском хозяйстве. Вот 
видите мел необходим везде!

Влияние школьного мела на здоровье человека. Из телепередачи 
по одному из телеканалов мы узнали, что педагоги вообще 
выступают против работы с мелом: опасно для здоровья! Дело 
в том, что это продукт, содержащий в своем составе, помимо 
основных безопасных компонентов (известняка, гипса и крахмала), 
склеивающие вещества и красители. Кроме того, в процессе 
использования школьный мел начинает пылить, оседать на одежде 
и мебели, забиваться в нос, пачкать руки. Нас заинтересовало- 
действительно ли мел так опасен для здоровья? 

Свойства мела. Если потрогать руками школьный мел- он 
твердый и шерховатый. Когда мы пишем на доске-он крошится, 
сыплется, значит, он хрупкий. Если провести мелом на руке, он 
оставляет след, значит, он пачкается. Если опустить в воду мел, 
она мутнеет. Из чего же он состоит? 

Эксперимент 1. Мы решили рассмотреть мел под микроскопом. 
Взяли кусочек мела, поместили в ступку и размяли его. Затем 
перемещали мел с водой. Полученную кашицу положили на стекло. 
Стекло поместили под микроскоп. Мы увидели белые комочки, это 
крупные кусочки мела. Нам показалось, что они действительно 
напоминали кусочки ракушек. А те кусочки, которые поменьше, 
они были темными. Возможно, это просто песчинки.

Вывод: мел состоит из останков микроорганизмов и водорослей 
и различных примесей. Если мел образовался из ракушек с панцирями 
из извести, значит, мел состоит из известняка. Действительно ли это 
так? Мы решили провести еще один эксперимент. 

Эксперимент 2. В стакан налили немного уксуса, положили туда 
мелок. Уксус сильно забурлил. Затем от мела начали откалываться 
небольшие кусочки. Учительница нам подсказала , что уксус –это 
кислота. Мел состоит из известняка, который при взаимодействии 
с кислотой разрушается и выделяется углекислый газ, что мы и 
увидели при проведении опыта. Взаимодействие уксуса с мелом. 

Вывод:
- мел состоит из известняка (кальция);
- кальций разрушается кислотой. Еще мы узнали, что жемчуг, 

мрамор, яичная скорлупа и зубы тоже содержат кальций. Значит, 
их необходимо оберегать от воздействия кислот. Например, соки 
нужно пить через трубочку, мраморные скульптуры в парке хорошо 
бы укрывать от дождя. А вот накипь на чайнике можно удалять с 
помощью лимонной кислоты! У нас в школьных кабинетах есть 
кусочки мела разной формы. Круглый мел пишет на доске не очень 
хорошо, сильно крошится и пачкает руки. Другие мелки, в том 
числе и разноцветные, на доске оставляют очень яркий след, не 
так сильно крошатся, да и руки после них чище. Мы задумались: 
«Почему это происходит?» 

Эксперимент 3. Мы взяли мелки разной формы и капнули на 
них по капле йода. Оказывается, крахмал может изменить цвет 
йода. Окраска пятнышка йода на цилиндрическом мелке изменилась 
на сине-фиолетовый цвет. На остальных образцах мела окраска 
спиртового раствора йода не менялась. Значит в разных видах 
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мела есть разные добавки: в одних, например, крахмал, а в других, 
наверное, клей. Взаимодействие мела с йодом. Вывод: в мелках 
круглой формы есть крахмал

Эксперимент 4. Взяли две тарелочки. В первую налили воду, 
во вторую – немного растительного масла. В каждую положили по 
кусочку мела. Воду мел впитал очень быстро, масло –помедленне, 
но тарелочка тоже оказалась почти сухой. Взаимодействие мела с 
водой. Вывод: мел сушит кожу рук, потаму что он хорошо впитывает 
воду и растительное масло. После изучения литературы мы 
разработали рекомендации учителям чтобы уменьшить негативное 
влияние мела на кожу рук можно:

- обвернуть мел скотчем или вставить кусочек мела в футляр из-
под помады или пластиковый сосуд из под кондитерских изделий;

- чтобы мел не крошился, нужно подсушить его на батарее и 
хранить в сухом месте; 

- использовать влажные салфетки;
- вытирать мел с доски только влажной тряпкой;
- промывать тряпку для стирания мела как можно чаще; 
Для уменьшения отрицательных последствий, которые 

появляются при постоянном контакте с мелом, рекомендуем;
- учителям во время работы пользоваться влажными 

салфетками; 
- дежурным-чаще проветривать класс;
- вытирать мел с доски только влажной тряпкой; 
Сведения о применении мела в быту: «Мел-чистюля, скраб». 

Мел легко превратить в порошок, поэтому можно испльзовать его, 
например, для чистки раковины, дно кастрюльки или столовые 
приборы.

«Мел-поглотитель влаги». Можно испльзовать мел для 
ликвидации влаги, запахов в плательном шкафу: положить кусочки 
мела в мешочек и развесить в шкафу. «Мел-помощник водителя». 
Если при вождении автомобиля у папы потеют руки, он просто 
катает мелок между ладонями. Мелкие частицы мела закупоривают 
просветы сальных желез и тем самым на время блокируют 
выделение пота. «Мел-защитник от ржавчины». Если разложить мел 
на полке с папиными инструментами- на них не появится ржавчина. 

«Мел-пятновыводитель». Если вы умудрились запачкать 
кожаное изделие жиром, то не трите это место водой с мылом или 
чем-то другим, способным нанести вред коже. Просто посыпьте 
место загрязнения меловой пылью, которую можно получить, 

измельчив обычный школьный мел в мелкую крошку или, еще 
лучше пыль. После нанесения мела на кожаное изделиеего не стоит 
трогать в течении суток, за это время мел впитает в себя частицы 
жира и влаги. А через 24 часа мягкой щеткой уберите меловую пыль 
и пятен как и не было. 

«Мел-организатор детских игр». Мел пользуется огромной 
популярностью у детей вот уже много лет. Без него сложно 
организовать игру «Классики», «Тик-так», конкурс рисунков «на 
асфальте мелом». 

Наша работа по исследованию не завершена, но мы выполнили 
все поставленные задачи научились работать с литературой искать 
в них нужную информацию; узнали, как появился мел и из чего 
он состоит; провели ряд экспериментов и изучили свойства мела; 

Выяснили, как использование мела влияет на здоровье человека; 
Обобщили рекомендации по безопасному использованию мела; 

Собрали сведения о применении мела в быту; 
Провели опрос среди учителей и школьниковс целью изучения 

их знаний про школьный мел; результаты исследований. 
Сделали следующие выводы: Область применения мела 

очень широка это и повседневная жизнь человека, и медицина, и 
промышленность, и сельское хозяйство; Мел пока ещё незаменим 
и на уроках в школе. 

Несмотря на важность, мел может быть опасным и причинять 
вред здоровью человека, поэтому при использовании его нужно 
быть аккуратным. 

Мы думаем, что материалы нашей работы можно использовать 
при проведении уроков классных часов и бесед с учащимися по 
курсу «ЗОЖ»

В ходе выполнения работы мы узнали много нового и 
интересного. Теперь мы хотим, чтобы и школьники с нашей 
помощью познакомились с важной ролью мела в жизни человека. А 
ещё, чтобы они сами попробовали поэкспериментировать с мелом. 

ЛИТЕРАТУРА
1 Савина Л. А. Я познаю мир: Детская энциклопедия. – М. : 

АСТ. 1999. – 114 с. 
2 Володин В. А. Том 17 Химия: Энциклопедия для детей. – 

Аванта. – 2000. 
3 Забавные химические опыты: Журнал «Мастерилка» Издат. 

«Карапуз». – 2010.
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СЕРИМОВА И. К.
химия пәнінің мұғалімі, Лебяжі ЖОББМ, Аққулы ауылы

ЖИЕНАЛИНА А. Д.
8 сынып оқушысы, Лебяжі ЖОББМ, Аққулы ауылы

Тамақ құрамында қоректік заттардан басқа витамин деп 
аталатын заттар болады. Витаминдер құрылыстық материал да, 
энергетикалық зат та емес. Соған құрамастан бұлар организм үшін 
өте қажет. Витаминдердің физиологиялық маңыздылығы сол-олар 
ферменттер құрамына енеді. Демек, витамин болмаса фермент 
түзілмейді. Фермент түзілмесе организмдегі реакциялар жүрмейді. 
Олай болса зат алмасу тоқтайды. Витамин деген атаудың өзі 
тіршілікке амин қышқылы деген ұғыммен байланысты қалыптасқан. 
Бірақ, витаминдердің барлығына амин қышқылының болуы шарт 
емес. Кейбір витаминдер құрамында амин қышқылы мүлдем жоқ. 

Организмге қажетті витаминдердің барлығы дерлік тағам 
құрамында дайын күйінде немесе провитамин күйінде болады. Кейбір 
витаминдер бауырды түзіледі, енді біреулері іштегі микрофлораларда 
синтезделеді. Микрофлоралар қорытылған кезде олардағы 
витаминдер адам организміне сінеді. Витаминнің бірі ұзақ уақыт 
жоқ болса не сол витаминнің сіңуі бұзылса адам ауырады. Мұндай 
ауруды авитаминоз дейді. Ал витамин жетіспегенде болатын ауруды 
гиповитаминоз дейді. Витаминдерді латын әріптерімен белгілейді 
және белгілі ауруды болдырмаушы ретінде, химиялық құрамына, 
т.б. қасиеттеріне байланысты айтады. Витамин – адам ағзасындағы 
зат алмасудың бірқалыпты болуы үшін аз мөлшерде өте қажетті 
биологиялық активті органикалық қоспалар. Витамин (латынша vita-
тіршілік) туралы ілімнің 1880 жылы орыс дәрігері Николай Лунин 
қалаған. 1911 жылы поляк дәрігері Казимеж Функ сол кезде дейін 
жасалған тәжірибелер нәтижесін қорытындылап, ғылымға витамин 
терминін енгізді. Витаминдердің 2 тобы бар майда еритіндер (А, Д, 
Е, К) және суда еритіндер (С, В, РР, т.б.). 1927-1928 жылдары венгр 
оқымысты Сент-Дьердьи малдың бүйрек үсті безінен жаңа зат бөліп 
алып, оның күшті тотықсыздандырғыш қасиеті барлығын және 
химиялық табиғаты жағынан гексурон қышқылы екендігін анықтады. 
Бұл қосылыстың цинга ауруынан қорғайтындығын аша отырып, оны 
аскорбин қышқылы С витамині деп атады.

С витамині организмде бірнеше қызмет атқарады: ол РНҚ-ның 
түзілуіне себепші болып, амин қышқылдарының тотығу процесін 

жеңілдетеді, стероидты гормондардың алмасуына қатысады. 
Аскорбин қышқылының қайтымды тотығуға бейімдігі қандай 
жағдайда болса да сутегін беріп, дегидроаскорбин қышқылына 
өзгере отырып, осы витаминдерді реттейтін көптеген процестерде 
маңызды роль атқарады. Аскорбин қышқылы әлсіз сілтілік 
ортада тұрақсыз, сондықтан тез тотығады, мыс иондарының тіпті 
өте болымсыз мөлшері қатысса да тотығу күшті тездейді; бұл 
процесте мысқа қарағанда онша активті болмаса да темір иондары 
катализатор болып табылады.

С витамині қышқыл орталарда да тұрақты, ол тіпті 100 °С-ге 
дейін қыздыруға да төзеді. Адам күнделікті 100-150 мг С витаминін 
қажет етеді. Оның негізгі көзі әдетте өсімдіктер, әсіресе қарақат, 
итмұрын, көк пияз, лимон, капуста болып табылады. Адам, маймыл 
және теңіз шошқасының организмі химиялық жағынан жетілмеген 
– С витаминін синтездеуге бейімсіз. Оны қалған жануарлардың 
барлығы синтездей алады. Әдетте ет өнімдері, нан және сүт С 
витаминінің қажеттігін өтей алмайтын болғандықтан, адам көкөніс 
пен жемістерді тамақтың рационына жеткілікті мөлшерде қосу керек. 
Тағамда углеводтардың көбеюі, сондай –ақ көп қара жұмыс істеген 
кезде С витаминіне қажеттілік арта түседі. Іс жүзінде С витаминіне 
жалпы қажеттіліктің едәуір бөлігі картоп есебінен өтеледі, онда бұл 
витамин мол болмағанымен де тағамға үнемі пайдаланылады [1].

Аскорбин қышқылы (С витамин) адам организмде тотығу-
тотықсыздану процестерін реттеп, организмнің түрлі ауруларға 
қарсы түру қабілетін күшейтетін, суда еритін витамин. Аскорбин 
қышқылы өсімдіктер мен кейбір жануарлар организмдерінде 
түзіледі. Витамин С көптеген өсімдіктерде, қымызда (бие сүтінде) 
көп болады. С витаминінің адам организмінде жетіспеуі құрқұлақ 
ауруына шалдықтырады. Сол сияқты аскорбин қышқылы бұлшық 
ет тарамдарының қайта қалыптасуына көмектеседі.

С витамині аскорбин қышқылы. С витамины су мен метил 
спиртінде жақсы, этил спиртінде нашар еритін, ацетон мен эфирде 
ерімейтін ақ кристалды ұнтақ. Химиялық жағынан С витамині-
аскорбин қышқылы. Организмде бос аскорбин қышқылы қалпына 
келтірілген аскорбин қышқылы және тотыққан дигидроаскорбин 
қышқылы түрінде кездеседі [4]. 

С авитаминозының белгілері: С витаминінің ұзақ уақыт 
жетіспегендігінен құрқұлақ ауруы пайда болады. 

Бұл авитаминоздың төрт белгісі бар: ішектің зақымдануы, 
ет пен теріге қан құйылу, буын мен сүйектердің өзгеруі және 
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қанның азаюы. Бұл дәруменнің негізгі қайнар көзі –балғын және 
мерзімінде мұздатылған көкөністер, жемістер және жидектер. 
Бұлардың ішінде қырық қабат, құлпынай, аскөк, цитрусты 
жемістер, бидайдың көк өскіндері, кептірілген итмұрын. Оларды 
қосып жасайтын тағамдарды бумен пісірген жөн, сонда С дәрумені 
жақсы сақталады. Ал қайнатып пісіргенде аскорбин қышқылының  
50-60 пайызы жойылады. Дәрумен көп ыдырамас үшін тағам 
құрамдарын қайнап тұрған, сәл тұз қосылған, қышқылданған суға 
салу қажет. Құрамында органикалық қышқылдары бар тағам-дарда 
(борщ, қышқыл қырыққабат көжесі, тұздалған көкөністер, кисель 
түрлері) С дәрумені бірталай мөлшерде сақталады. Тұздалған 
қырыққабатты жуғанда аскорбин қышқылының жартысы шайылып 
кетеді. Асты кейінге қалдырып немесе қайтадан қыздырғанда С 
дәрумені толық ыдырайды. Аскорбин қышқылы (С витамині) 
адам организмінде түзілмейді, тек аспен түседі. Фармакологиялық 
әсерлері: тәуліктік қажеттіліктен (90 мг) едәуір асып түсетін 
мөлшерде, гипо-және авитаминоз (цинга) симптомдарын жылдам 
қайтаруын қоспағанда, мүлдем дерлік әсер етпейді [2].

Адам ағзасында C дәрумені жеткіліксіз болған кезде келесі 
симптомдар пайда болады: тері жамылғыс иммундық жүйенің 
әлсіреуі; жаралардың ұзаққа созылуы; тістердің қан кетуіне және 
тітіркенуіне; жалпы бұзушылық; алаңдаушылық және жаман ұйқы; 
-төменгі аяқтардағы ауырсыну.

Аскорбин қышқылын - иммундық жүйені нығайтады, 
алаңдаушылықты төмендетеді, ұйқы шын мәнінде мықты, сау 
етеді, төменгі аяғында ауырсынуды, құмды қан кетуді тудырады. 
Дегенмен, C витамині адам ағзасына зиянды әсер етуі мүмкін. 
Аскорбин қышқылының неге қажет екенін түсінбейміз. Денедегі 
келесі әсерлері бар: Әрекетті қалпына келтіру. С витамині коллаген 
талшықтарының қалыптасуына белсене араласады, дене жараларын 
және әр түрлі жарақаттарды емдейді. 

Өте күшті антиоксидант Аскорбин қышқылы адам ағзасындағы 
редоксиялық процесстерді қалыпқа келтіруге және радикалдармен 
күресуге, ыдыстарды тазалауға қабілетті. Анемияның қатысуымен 
өте пайдалы аскорбин қышқылы.

Жалпы қалпына келтіру әсері. Денедегі С витамині иммунитетті 
жақсарта алады, сондықтан суық тиюге, тұмауға көмектесетін өте 
жақсы профилактикалық құрал. 

С витамині бізді суық тиюден сақтайды, еңбек ету қабілетімізді 
күшейтеді [3].
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«ZHALEZINKA CAMPING» – ИДЕЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В ЖЕЛЕЗИНСКОМ РАЙОНЕ
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учитель истории, Березовская СОШ, Железинский р-н 

ЛИТОВЧЕНКО А. И. 
ученик 6 класса, Березовская СОШ, Железинский р-н 

 
Стремительно меняющийся мир требует новых подходов к 

воспитанию молодого поколения. Мы не думаем, что рассказывая 
о том, какая у нас великая страна молодежь станет ее искренне 
любить и уважать. Наверное, сейчас вы подумали, что мое мнение 
ошибочно, но давайте задумаемся о патриотизме в исторических 
масштабах. К примеру, раньше к нам в школу часто приходили 
ветераны Великой Отечественной войны, рассказывали о тяготах 
войны, показывали боевые трофеи, читали боевые стихи и так что 
за душу брало. Сегодня мы чтим их память, но к нам они больше 
не придут. Что произошло с войнами интернационалистами, 
героями Афганской войны, их мы вспоминаем, но в ряде районов 
нет таких солдат. 

Как еще создать казахстанскую культуру, как рассказать о 
нашей отчизне, чтобы школьник полюбил родину и во взрослой 
жизни помнил, что его родина велика и богата. Нам кажется, что 
время нам само подсказывает! Первый президент Н. А. Назарбаев 
12 апреля 2017 года предложил программу «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания». На повестке дня стали 
конкретные шаги по выработке общественного сознания, среди 
перечисленных президентом пунктов нас заинтересовали – № 3. 
Программа «Туған жер» - «Туған ел»; № 4. Проект «Духовные 
святыни Казахстана» или «Сакральная география Казахстана»; 
№5. Проект «Современная казахская культура в глобальном мире».

Проект «Духовные святыни Казахстана» работает во всех 
областях, передовую позицию в Павлодарской области в ее 
реализации занимает Баянаульский район. Посещение сакральных 
мест Баянаула наглядно демонстрирует, как в крае развивалась 
человеческая мысль, начиная с захоронений бронзовой эпохи 
заканчивая выдающимися деятелями казахской интеллигенции 

(Машхур Жусуп Купеев, С. М. Торайгыров, К. И. Сатпаев,  
Ж. Аймауытов, Ш. Айманов, Бухар жырау, Муса Шарманов). 

На наш взгляд туристическая привлекательность Железинского 
района не уступает Баянаульскому, до сей поры, мы не осознавали 
всю необходимость создания условий для внутреннего туризма. 
Когда не стало ветеранов войны, Афганскую войну сочли ненужной 
нашим солдатам, а рыночные отношения повлияли на становление 
личности, а не коллектива, появилась потребность выбора новых 
способов формирования общих ценностей и патриотизма. Мы 
согласны с Елбасы, что этим способом должен стать проект 
«Духовного возрождения казахстанской нации». 

Территория Железинского района в разные времена становилась 
яблоком раздора, об этом нам рассказывают топонимы, так 
например: встречаются названия монгольского происхождения – оз. 
Басагол, оз. Унлук, лет. Тайбагар (Алакольский с/о); славянского 
происхождения – оз. Матвеево, оз. Желтуха, оз. Васильево 
(Казахстанский с/о); тюркского происхождения – оз. Мынкөл, бол. 
Батпақ, оз. Қоршықан (Михайловского с/о). Аксакалы делаться 
рассказами о многочисленных захоронениях батыров, которые 
защищали землю для потомков. 

Сегодня мы хотим предложить Вам идею воспитания 
казахстанского патриотизма через ознакомление с природными 
богатствами и культурными памятниками Железинского района. 
Вашему вниманию представляется инфотур по интересным 
природным святыням Железинского района. 

I «Мыңкөл» – туристский кластер, разработанный на базе 
объектов природного и исторического значения, расположенных 
на территории Михайловского сельского округа. 

Ключевые объекты туристского интереса в данном кластере:  
1) Акватория пресного озера Чалдаук; 2) Акватория соленного озера 
Кызылтуз; 3) Аулие «Айкын»; 4) Курганные группы могильников 
раннежелезного века «Кызылтуз – 1,3,5.»; 5) Курганный могильник 
«Мынкөл» гунно-сарматского времени. 6) Железнодорожная станция 
Мынкөл; 7) Березово-осиновый колок Мака; 8) Михайловская 
метеостанция. Данный туристический маршрут имеет протяженность 
28 км, в состав маршрута входят 9 объектов представляющих 
местные достопримечательности.

1 Озеро Чалдаук – пресное сточное озеро, площадь которого 
составляет 1,6 км2, расположено в 18 км на юго-восток от  
с. Михайловка, в Железинском районе, Павлодарской области. 
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Озеро имеет округлую форму, с плавной береговой линией, 

сложенной из осадочных пород, на которой произрастают 
тростниковые и камышовые заросли. 

Животный мир представлен большим разнообразием 
перелетных птиц: (казара, лебеди, дикие утки и гуси, чайки, бекасы 
и тд.) из млекопитающих семейства грызунов, распространена 
ондатра. Среди водных обитателей можно выделить популяции: 
карпа, сазана, карася, и речного рака. Так как озеро пресное, оно 
имеет популярность у представителей лесостепной фауны, как место 
для водопоя, зачастую тут можно встретить: сибирскую косулю, 
степную лисицу, зайцев, хорьков, барсуков и тд.

Особая уникальность данного озера, заключается в том, что озеро 
имеет искусственный сток, в виде само излившийся, термальной 
артезианской скважины, построенной здесь в начале 70-х годов, для 
обеспечения пресной водой, отделения совхоза «Мирный». Температура 
воды при выходе из скважины составляет 38,8 градусов Цельсия, и в 
течении сезонного цикла не меняется, глубина источника составляет 
1256 м, термальный источник относится к Покурской водной свите. 
По этой причине данный водоем пользуется популярностью среди 
отдыхающих, здесь можно принимать водные процедуры не зависимо 
от сезона, а изобилие рыбы, способствует развитию любительского и 
спортивного рыболовства [1, с. 34-37].

2 Акватория озера Кызылтуз – минеральное, сильносоленое, 
бессточное озеро, площадь которого составляет 30 км2, расположенное 
в 20 км, на юго-восток от с. Михайловка, в Железинском районе, 
Павлодарской области. 

Озеро Кызылтуз имеет огромное значение, для Железинского 
района, как уникальный памятник природы и истории, археологии и 
паломничества, в Павлодарской области. Так как основными ресурсами 
данного озера, являются высокоминерализованные целебные грязи, 
которые обладают терапевтическими и бальнеологическими 
воздействиями на организм человека. Поскольку содержат в себе 
сложные химические соединения природного происхождения.

Благодаря которым, можно самостоятельно лечить и 
производить профилактику заболеваний, связанных с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, болями в суставах, а также, 
кожными заболеваниями. 

Уникальность данного озера заключается в том, что, несмотря 
на то что озеро очень соленое, в нем водится единственный 
представитель животного мира Артемия Саллина. Благодаря его 

жизнедеятельности в соленых водах акватории, многими столетиями 
и образовывалась целебная грязевая масса. Из-за высокой аридности 
здешнего климата, происходит высокое испарение, образовав на воде 
озера, рапу красного цвета, в составе которой содержатся магниево- 
марганцовые соединения, пары поднимаются в верх, а содержащийся 
в них химический состав, окрашивает облака в розовый цвет. Что 
предает живописный вид, данного озера, созданного природой. В мире 
похожих природных объектов, крайне мало, по сути озеро – Кызылтуз 
- это гордость природной красоты Железинского района [1, с. 34-37]. 

3 Аулие «Айкын». Расположено в 200 м на юго-запад, от береговой 
линии акватории озера Кызылтуз. О лечебных свойствах озера 
Кызылтуз, существует несколько легенд. В одной из них говорится 
о том, что на побережье озера, под большим деревом стояла ветхая 
хижина, в которой жила женщина – целительница по имени Айкын, 
которая занималась лечением, как травами, так и густой илистой 
консистенцией, которую она собирала на побережье акватории озер 
Кызылтуз. Кто бы к ней не обращался за помощью, целительница никому 
не отказывала, и помогала в исцелении недуга. И были известны случаи, 
когда пожилых людей привозили в тяжелом состоянии, после лечения 
они самостоятельно, без чьей либо помощи, покидали своеобразный 
санаторий. После смерти, целительницы на месте где стаяла ветхая 
хижина, у большого дерева, был установлен Аулие Айкын (святое место), 
которое носит имя целительницы, стоит он и сейчас, и в знак уважения 
и памяти целительницы Айкын, поломники, туристы и гости региона, 
привязывают ленточки, и бросают монетки на счастье и удачу. 

4 Курганные группы могильников раннежелезного века 
«Кызылтуз – 1,3,5» расположены на северо-западном, восточном и, 
юго-восточном побережье акватории озера Кызылтуз. Относятся они 
к эпохе раннежелезного века, были сооружены приблизительно в  
III в. до н.э. - IV в. Были зафиксированы еще в 1950-х годах, в результате 
разведки археологических экспедиций. В 2010 году паспортизированы, 
вошли в свод памятников археологии и истории Павлодарской области. 
До настоящего времени не исследованы, охраняются государством.

5 Курганный могильник «Мынколь», гунно-сарматского 
времени. Расположен в 6 км на юго-восток от с. Михайловка, 
Железинского района, Павлодарской области. Сам могильник 
находится в центре березового околка, состоит из нескольких 
погребений, частично изучен. В 2006 году было исследовано одно из 
погребений, в котором была обнаружена могила война-лучника. Из 
предметов найденных в погребении особую историческую ценность 
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составляют фрагменты костяных накладок на сложно составной лук 
гуннского типа, 14 металлических наконечников трехлопастных 
стрел, железный акинак, металлические удила, и 1 крупная ременная 
пряжка изготовленная из черных металлов, 3 мелкие бронзовые 
пряжки относящихся к элементам одежды война. Погребение было 
проведено с использованием языческого ритуала, так как в могилу 
война были положены предметы военного ремесла и быта. При 
детальном изучении некоторых элементов данного погребения 
можно предположить что данный воин-лучник относится к племенам 
гунно-сарматской культуры, населявшей данный регион в 3-5 вв. н.э.,  
что относится к периоду раннего средневековья [2].

6 Железнодорожная станция Мынкуль - расположена на 
Средне-Сибирской железнодорожной магистрали Омск – Барнаул. 
Станция получила название по урочищу, со множеством озер, в месте 
расположению. Географические координаты: 9 км. юго-восточнее с. 
Михайловка, Железинского района, Павлодарской области.

Железная дорога через район начала строиться после успешных 
побед на целине. Зерно некуда было девать, возникла проблема 
его вывозки и хранения. Поэтому было принято решение о 
строительстве железной дороге, где были целинные совхозы. Дорогу 
начали строить в 1956-1960-ых гг. 

7 Березово – осиновый колок Мака. Березово-осиновый колок 
«Мака» – расположен в 12 км на юго-восток от с. Михайловка, 
Железинского района, Павлодарской области. Березово-осиновый 
колок «Мака» самый большой и длинный лесной массив в Железинском 
районе, общей площадью свыше 382,947 кв. м., длинной 4,7 км. 

Слово «Мака» (Макка) имеет несколько значений. В первом 
варианте слово (Макка), с арабского языка означает – имя 
собственное, как женское так и мужское. Во втором варианте, у 
кавказских народов слово (Макка), 18-19 вв. – обозначалось как 
«селение». В северо-восточной части данного лесного массива, 
сохранились грунтовые фундаменты, от жилищ-землянок, и 
старое кладбище, вероятнее всего здесь находилась казахская 
зимовка, начала 19 века. Но к сожалению, точных данных и другой 
информации, по этому селению не обнаружены, на поверхности 
земли, на территории данного селения были найдены, фрагменты 
от керамических сосудов гончарного типа. Археологические 
исследования на данном памятнике не проводились. Сам памятник 
имеет важное историческое значение, для данного региона, 
изучение которого, поможет пополнить знания о деятельности 

коренных народов на территории Михайловского сельского округа 
(Информация была предоставлена из личного архива В. С. Бычкова, 
краеведа, научного сотрудника ТОО «Археологическая экспертиза» 
г. Павлодара).

8 Михайловская метеорологическая станция находится в центре 
с. Михайловка, Железинского района, Павлодарской области. С 
1906 года в селе ведутся метеорологические наблюдения. Первыми 
приборами были барометр, показания которого записывались в 
записную книгу, анализировались на протяжении многих лет, 
выводились сезонные закономерности погоды. 

II «Қарағай орманы» – это модель туристическая кластера 
разработанного на базе объектов оздоровительного и исторического 
значения. Ключевые объекты туристского интереса в данном кластере: 
1) Государственная дача «Тасты»; 2) захоронение бытыра Дербысалы 
(п.п. XVIII в.); 3) Государственный природный заказник «Белый 
кордон; 4) захоронение начала XVIII века Өмір батыра (н. XVIII в.); 
5) соленое озеро «Айғыр атқан»; 6) Государственный природный 
заказник «Красный кордон». Данный туристический маршрут 
проходит по территории Новомирского и Весело Рощинского 
сельских округов, имеет протяженность 60 км, в состав маршрута 
входят 6 объектов представляющих местные достопримечательности.

1) Государственная дача «Тасты» расположена в 5 км к северо-
западу от села Церковное, Железинского района, Павлодарской 
области. Общая площадь составляет 2182 га. Это место можно 
назвать маленькой тайгой, где сочетаются 40-метровые сосны, 
плакучие ивы, множество кустарников среди стройных берез;

2) захоронение бытыра Дербысалы (п.п. XVIII в.) расположено в  
17 км к северо-западу от с. Церковное, Железинского района, 
Павлодарской области. Батыр Дарбысалы жил в XVIII веке, оставил 
след в истории как один из предводителей борьбы казахского 
народа, а именно рода Уак, против джунгар. Сохранились устные 
предания среди населения Алтайского края, так у Барабинских татар 
есть поговорка «Дербысалы келет - шаш алат». Среди урянханцев 
и алтайцев сохранились рассказы о набегах Дербысалы батыра 
вместе с Кошкарбай батыром [3]. В Трудах Ч. Валиханова осталось 
упоминание, что Дарипсалы устрашил джунгар в на далекие 
киллометры от своего аула [4]. По сведения старожилов с. Макратай 
(18 км от с. Церковное) до середины ХХ века (начала поднятия 
целины) напротив села Троицкое стоял мазар из саманного кирпича, 
где был похоронен легендарный батыр уаков. К мазару стягивались 
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весной казахи, поклоняться праху батыра в надежде, что поможет им 
в их судьбе. Таким образом, в прошлом место являлось сакральным; 

3) Государственный природный заказник «Белый кордон 
расположен в 8 км к северо-востоку от с. Веселая Роща, Железинского 
района. Общая площадь составляет 118,364 м2. Название заказника, по 
словам местных жителей, происходит от кордона белогвардейского 
корпуса атамана Анненкова. В период гражданской войны, неподалёку 
от кордона в с. Славяновка (в 9 км. к северо-западу) располагался пост 
дивизии К. Е. Ворошилова. Не смотря на историческую значимость, 
место имеет большую экологическую ценность, потому как является 
сосредоточение подсадков сосен, ягодных кустарников;

4) захоронение Өмір батыра (н. XVIII в.) расположено в 20 км от  
с. Веселая Роща, Железинского района. По сведениям местных 
жителей батыр из рода Уак-Шоға в годы великого бедствия (1723-
1727 гг.) в местечке Келтесор (возле г. Петропавловск, Северо-
Казахстанская область) сражался с джунгарами [5];

5) соленое озеро «Айғыр атқан» расположено в 12 км к северо-
западу от заказника Белый кордон. Площадь озера 111,446 м2. Название 
озера имеет большую топографическую значимость, поскольку 
рассказывает об истории края до Столыпинской аграрной реформы. 
У батыра из рода Уақ-Шоға был редкой выносливости жеребец, но 
между тем он доставлял ему много хлопот. При перекочевки на летнии 
сезонные пастбища он не давал пергнать табун. Батыр лешившись 
терпения решился застрелить своего коня, с тех пор эта местность носит 
название «где был убит жеребец» [6]. В 5 км северо-восточнее озера 
находится с. Славяновка, Железинского района, Павлодарской области;

6) Государственный природный заказник «Красный кордон» 
расположен в 9 км к юго-востоку от с. Веселая Роща, Железинского 
района, Павлодарской области. Общая площадь составляет  
90,100 м2. Название заказника, по словам местных жителей, 
происходит от кордона рабоче-крестьянской красной армии. В 
ранний советский период рядом с заказником существовало село 
«Красный кордон», стояла тракторно-полеводческая бригада, 
имелась четырехлетняя школа. Село позднее было расформировано, 
а место, с посадками сосен, по прежнему остается живописным, 
может служить местом экологического туризма;

Краткий инфортур по достопримечательностям Железинского 
района должен пробудить в вас чувство гордости, что мы живем 
в таком живописнейшем уголке земли, площадь которого можно 
сравнить с Бельгией или Данией. 
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«TORAIGʼYR» – ЖАЗҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ЭТНОЛАГЕРІ

БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ А.
10 сынып оқушысы, № 25 Қазақ қыздар гимназиясы, Екібастұз қ.

ЖАНГУРОВА А. Б.
тарих және география пәнінің мұғалімі, 

№25 Қазақ қыздар гимназиясы, Екібастұз қ.

Елімізде бүгінгі таңда «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге 
асыру, осы бағдарлама аясында жасөспірімдерге халқымыздың 
этнографиялық, ұлттық құндылықтарын дарыту, тәрбиелеу 
көзделіп отыр. Мектеп оқушыларының жазғы демалыстарын сәтті 
ұйымдастыру арқылы, қазіргі таңда жеткіншектерімізді ұлттық 
мәдениетке және табиғатымызды сүйуге тәрбиелеу қажет. 

Павлодар облысында балалардың жазғы демалысын тиімді 
қамту мақсатында әртүрлі үлгідегі 700-дей лагерь жұмыс істейтін 
көрінеді. Оның ішінде тілдік, туристік-өлкетану, этно-мәдени, 
интеллектуалды, спорттық т.б. бағыттарды қамтитындары бар. 
Сонымен қатар, біздің жобамызға ұқсас 2018 ж. Баянауыл аумағында 
«Жас дәурен» оқу-сауықтыру орталығы жанынан ашылған «Қазақ 
Саmp» атты скауттық жобаны да атауға болады. «Қазақ Саmp» 
ұлттық құндылықтарды дәріптеуге негізделген [1].
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Өзектілігі: Ұлттық дәстүрлерімізбен қалалық мектептер 

қабырғасында «Наурыз мейрамы», тәрбие сағаттары, шағын 
көрмелер ұйымдастырылу барысында танысып, орындалып 
келеді. Бұл жағдай жастардың ұлттық дәстүрлерімен сусындауына 
аздық етіп отыр. Сол себептен оқушылардың жазғы демалыстары 
барысында Баянауыл-Торайғыр аймағында этноәлеуметтік лагерді 
ұйымдастыра отырып, балаларды өз жеріміздің, дәстүріміздің асыл 
қазыналарымыз бен бай табиғатына сүйіспеншіліктерін арттыру, 
дәріптеу, басты мәселе.

Жұмыстың мақсаты: «Toraigʼyr» этноәлеуметтік лагерінде 
мектеп оқушыларын ұлттық дәстүрлеріміз бен мұраларымызды 
дәріптеу және ұлттық спорт түрлеріне баулу мақсатында жазғы 
демалыстарын белсенді өткізуге жұмылдыру, арқылы отан 
сүйгіштік және ұлттық құндылықтарымызды сіңіруге тәрбиелеу.

Міндеттері:
- Бағдарламаны іске асыру үшін жергілікті жердегі мектеп, 

әкімшілік, музей өкілдерінің қолдауына сүйену, келісімдер жүргізу.
- Оқушылардың қызығушылықтарын ескере отырып, қолға 

алынатын ұлттық дәстүрлеріміз бен спорт түрлерін айқындау.
- ТМД және Қазақстан аумағындағы этнолагерь түрлерімен 

танысу. Этнолагерь бағдарламасын құру.
- Әр баланың бойындағы қабілеттерін: ойлау, өнерін көрсету, 

тапқырлық, сахна мәдениетін қалыптастыру, дамыту. Қазақтың 
ұлттық ойындарын құрметтей білуге тәрбиелеу.

Ал біздің этнолагеріміздің ерекшелігі – қала балаларының 
шаруашылық икемділігін арттыру, салт-дәстүрін насихаттау. 
Оқушыларды ауылға шақыра отырып, біз оларға табиғаттың әсем 
көрінісін сыйлаймыз. Серуен кезінде оқушыларға түрлі аңыздар 
айтылып, қазақтың ұлттық ойындары ойнатылады. Сонымен қатар 
мемлекеттік тілге де көңіл бөлінеді.

Біздің бағдарламада Торайғыр жерінің кереметтеріне 
экскурсия жасалып, табиғатқа көз сала отырып, оқушылар туған 
жерлері туралы ауқымды мағлұмат біле алады, туған өлкеге деген 
сүйіспеншіліктерін арттырады.

Бағдарламаны құрастыруда және жобамыздың жүзеге асыру 
жағдайларын қарастыруда төменде аталған адамдардан кеңестер 
аланып, келісімдер жасалды: ПМПУ-нің география кафедрасы 
оқытушысы Ә. Қ. Елемесов, С. Торайғыров музейінің меңгерушісі 
Жаңар Аубакирова, Торайғыр ауылдық округінің әкімі Абраров Арғын 
Бейсембайұлы, Баянауыл МҰТС директоры Сүйіндік Бердешұлы.

Кесте 1 – «Toraigʼyr» - жазғы әлеуметтік этнолагері атты ғылыми 
жобаның маршруттық бағдарламасы
1 күн Қонақтарды күтіп алу. 

Алғашқы күні киіз үйлерге орналастырады. 
Жаңадан келген қонақтарға ерулік апарады. 
Қонақтар орналасып болған соң қазақы дәстүр бойынша қонақасы 
беріледі. 

3 күн Киіз үйде таңғы ас. 
Қазақ жерінің жауһары «Торайғыр мектебіне», «Торайғыр көліне» 
саяхат жасау. Саяхат барысында туристер көл жағалауының әсем 
көріністеріне куә болады. Торайғыр көлінен алаштың ардақты ұлы 
С. Торайғыров зиратына зиярат ету. 
Түстен кейін этноауылда қазақ тұрмысынан қойылымдар (бие 
байлау рәсімі, қымыз дайындау, ер азаматтар үшін қой сою рәсімі) 
Кешкісін қазақтың ұлттық спорт ойындары (Бәйге, аударыспақ, 
теңге алу).

5 күн Киіз үйде таңғы ас.
Әулие мекені Мәшһүр Жүсіп Көпеев қабіріне зиарат. М. Ж. Көпеев 
ауылындағы мемориалды мұражайға саяхат. 
Түскі ас Жаңажол ауылында беріледі. 
Этноауылда кешкі ас (Қазақ халқының ұлттық тағамдар мәзірінен 
мерекелік ас дайындалады.). Қазақтың салт-дәстүрлерінен рәсімдер 
(Шілдехана, сүндет той бұл рәсімдерде қазақ хақының жаңа туған 
сәбиді бесікке салу дәстүрімен мұсылмандық рәсімдердің бірі ұл 
балаларды сүндетке отырғызу мерекесін көрсетіледі. 
Осы күні қазақтың ұлттық тағамы яғни мерекеге байланысты 
бесбармақ, қалжа.
Кешке қазақтың ұлттық ойындары (Ат ойындары аударыспақ).

7 күн Этноауылда таңғы ас. 
Сосын тарихы сырға толы Ақсан ауылындағы қол дәуіріндегі 
адамдардың мекен еткен орынмен танысады. 
Одан әрі Қаражар ауылы аумағындағы ертеде өмір сүрген түркілер 
ескерткіші балбал тастарды көру мүмкіндігі туады.
Қайтар жолында Сабындыкөл жағасын тамашалайды. Көл 
жағасының ерекше сұлу табиғаты кез келген туристерді 
тамсандырмай қоймайды. 
Кешкісін этноаулыда қазақтың қол өнері түрлері мен танысады. 
Қайыcтан таспа тілу, одан қамшы өру, жүн түту, кіз басу, тері илеу.

10 күн Қазақы дәстүрмен шығарып салу. Этноауылдан кетерлерінде 
жергілікті қолөнер шеберлері жасаған әшекей бұйымдардан 
сыйлықтар сатып алуына мүмкіндіктері бар.

Бағдарлама бойынша біз оқушыларды қазақ халқының ас 
мәзірімен, салт-дәстүрімен, Торайғыр жерінің табиғатымен 
таныстырылады. Қазақ елінің ас мәзірімен таныстырудың маңызы 
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өте зор. Оқушылар ұлттық тағамдардың дәмін татып, тіл үйірердей 
тамаша дәмін сезе алады. Дәміне тамсанған «туристтер» тағамның 
дайындалуын ауыздан ауызға жеткізеді. Ал салт - дәстүрлермен 
таныса отырып, олар бар білгенін түйіндеп, естеріне сақтайды. 
Осы арқылы қазақтың дәстүрін ұрпақтан ұрпаққа таратады. Ал көз 
тартарлық жерлермен таныса отырып, «туристтеріміз» кереметтей 
әдемі жерлер шетелдерде ғана емес, өзіміздің Қазақстанымызда 
да бар екенін аңғарады. Этноауыл біздің өңірде қарқынды өсе 
бастайды. Көбінесе, адамдар әлемнің кереметтерін көру үшін ел 
асып, шетелге аттанады. Ал егер табиғатымызбен таныстырсақ, 
ол адамдар Қазақстан жеріне келіп, әлем кереметтерінің бірі- 
Торайғырды көре алады. Осының бәрі елдегі елдің экономикасының 
дамуына, қазақ ұлтының өркендеуіне ықпал етеді.

Бұл бағдарламаға сәйкес біздің құрған «Toraigʼyr» этноауыл өзінің 
қызметіне байланысты бизнес жоспары жасалып, келетін қонақтарға 
мынадай баға ұсынады: оқушыларға 25. 000 теңге баға тағайындадық.

Бағалар әр адамға арналған. 
Баға ішіне кіреді:
Этноауылға орналастыру.
Астандыру - толығымен жол жүрудегі минералды сусындар.
Барлық жерде жүрулер.
Бағдарлама бойынша экскурсия. 
Медициналық сақтандыру.
Бағдарламаға кірмейтін қосымша экспедициялар.
Саяхат үшін арнайы құрал-жабдықтар.
Сонымен, Баянауыл өлкесіндегі Торайғыр ауылында 

этнотуризмді дамытудың кең мүмкіншіліктері болғанымен, оны 
іске асыру механизмдеріне арнайы бағдарлама жасалу керек. 
Біздің бағдарламамызға мемлекет тарапынан немесе жергілікті 
билік органдарының қолдауымен немесе оң көз-қарасы болса іске 
асады. Сонымен қатар жергілікті ірі өнеркәсіп иелерінің қаржылық 
көмек көрсетуі арқылы іске де асыруға болады. Бұл болашақта 
өңіріміздің туристік секторының дамуына және өлкенің әлеуметтік 
– экономикалық жағдайына ықпал етеді деп сенеміз.

- Торайғыр ауылдарында этнолагерді дамыту мүмкіншіліктері 
зерттелініп, жалпы этнотуризмнің жастар үшін және келешек аймақ 
экономикасы үшін маңызы қарастырылды;

- Шетелдік және отандық этнолагер арқылы, туризмді дамыту 
тәжірибелері сараланды; 

- Жобаны іске асырудың инвестициялық жобасы ұсынылды; 

Торайғыр ауылындағы этноауылды дамытуға арналған 
«Toraigʼyr» этноәлеуметтік лагері бағдарламасы жасалды.

Торайғыр аумағында жазғы этноәлеуметтік лагер арқылы 
өңірде шағын жұмыс орындарының ашылуына ықпал етеді.

Бұдан басқа алдыға қойған міндеттерге сәйкес жобамыз 
бойынша келесі мәселелер өз шешімін тапқандығына көз жеткіземіз, 
олардың қатарында:

- бағдарламаны іске асыру үшін жергілікті жердегі мектеп, 
әкімшілік, музей өкілдерінің қолдауына сүйену, келісімдер жүргізілді;

- оқушылардың қызығушылықтарын ескере отырып, қолға 
алынатын ұлттық дәстүрлеріміз бен спорт түрлерін айқындалды.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

ДАНДИНА А. Х.
учитель истории и географии, СОПШДО № 17, г. Павлодар

ГУКЕНГЕЙМЕР В. М.
ученик 9 «А» класса, СОПШДО № 17, г. Павлодар

«Только то прочно и устойчиво,
Только то и жизненно и выгодно,
Только то имеет будущность,
Что сделано в согласии с природой.»

В. В. Докучаев

В последнее время наряду с традиционным понятием 
«природные ресурсы» прочно закрепились также термины, как 
«экология», «геоэкология» ее производные: «биологическое 
разнообразие», «устойчивость ландшафтов», «природное наследие», 
и др. Природные ресурсы всегда играли важную роль в жизни и 
развитии человеческого общества.

Популярность и общепринятая ныне во всем мире концепция 
устойчивого развития базируется на непременном признании 
приоритета природных ценностей как условия и фактора процесса 
человеческого общества.

Немаловажное значение при этом имеет и такая наука, как 
география, которая изучает все представленные на Земле явления и 
процессы, имеющие пространственную составляющую. Среди них 
и такое понятие как культура, в многочисленных и многообразных 
формах связанная с природой и хозяйством человек. Как доказано 
географами «пространство Земли организует культуру, а культура 
организует пространство». Сохранение природно-культурного 
наследия является одной из основных предпосылок обеспечения 

экономически стабильных условий, как для Павлодарской области, 
так и для всей Республики Казахстан.

В последнее десятилетия наблюдается резкий рост антропогенной 
нагрузки на природно-территориальные комплексы Павлодарской 
области: происходит деградация природных ландшафтов, 
экономическое загрязнение почв, водных объектов воздушного 
бассейна. Негативные воздействия в большинстве случаев обусловлены 
несовершенством промышленных и сельскохозяйственных 
технологий, экологической неграмотностью, низким экологическим 
сознанием, непродуманными административными решениями.

В настоящее время в Павлодарской области зарегистрировано 
и функционирует 72 туристских организаций, имеющих лицензии 
на осуществление туристской деятельности. На территории 
Баянаульского государственного национального природного парка 
насчитывается 35 домов отдыха, из них на берегу оз. Жасыбай – 
28, оз. Сабындыколь – 5, оз. Торайгыр – 2 дома отдыха и 2 детских 
лагеря с предоставлением мест проживания, лодок, катамаранов, 
автобусов для экскурсии, культурные мероприятия в летний период. 
В настоящее время на территории национального парка имеется  
37 археологических памятников, памятников природы и места 
показа. В целях развития туризма на территории парка разработаны 
и утверждены 11 туристских маршрутов с общей протяженностью 
208,5 км и 1 ботаническая тропа. Богата область так же своими 
здравницами. К северо-востоку от г. Павлодара расположена 
лечебно-оздоровительная местность – санаторий «Мойылды».  
О лечебных свойствах озера Мойылды с его уникальными грязями 
жители Павлодарского Прииртышья знали с древнейших времен. В 
восточной части Павлодарской области на правобережье Иртыша 
находится ГУ «Государственный лесной природный резерват «Ертіс 
орманы». Протяженность границы 556 км. ГЛПР «Ертіс орманы» 
состоит из двух филиалов – Шалдайского (площадь 143247 га, центр 
п. Шалдай Щербактинского района), Бескарагайского (площадь 
134714 га, центр п. Шака Лебяжинского района) и 16 лесничеств. 
Территория предоставлена одной категории защищенности «особо 
ценные лесные массивы». Восточно-Казахстанская и частично 
Павлодарская области – единственные места в Казахстане, 
где со времен ледникового периода сохранились уникальные 
ленточные сосновые боры. На правом берегу р. Иртыш расположен 
Палеонтологический памятник природы Республиканского 
значения «Гусиный перелет». Захоронение неогеновых ископаемых 
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животных – гиппариона (трехпалой лошади), носорога, жирафа, 
саблезубого тигра и др., обитавших 7-10 млн лет назад, находятся 
на глубине 6-8 м. Захоронение гиппарионовой фауны является 
крупнейшим в Евразии. В будущем на месте памятника планируется 
создание палеонтологического парка и раскопочного павильона. 
Создание палеонтологического парка и раскопочного павильона 
позволит не только сохранить уникальный памятник для науки, но 
и привлечь туристов из других регионов Казахстана и из-за рубежа, 
таким образом, повысив туристский и экономический потенциал 
региона [29].

Государственный Национальный природный парк Баянаул.
Баянаул – живописный уголок среди полупустынной степи. 

Склоны гор и долины поражают изобилием и непохожестью 
видов растений. Того, кто хоть раз побывал в Баянаульских горах, 
обязательно вновь потянет сюда, чтобы провести целительный отдых. 
Пройдя по туристским тропам и познакомившись со старожилами 
края, Вы расширите познания об этом чудесном и красивейшем 
уголке Казахстана. Название Баянаульского района часто связывают с 
именем прекрасной казахской Джульетты, судьба которой послужила 
истоком создания знаменитой лирической поэмы, сложенной на 
все времена. 21 тысяча квадратных километров территории названа 
по имени девушки. Имеется и другая версия названия: известный 
просветитель Чокан Валиханов слово Баянаул (Баян-Ола) трактовал 
как Благополучие, Счастливые горы-возвышенности. Микроклимат 
здесь таков, что в самые свирепые зимы оставляет возможность 
благополучно завершить зимовку скота.

Геологические объекты Павлодарской области.
На территории области имеются геологические, геоморфологические 

и гидрологические объекты государственного природно-заповедного 
фонда, имеющие республиканское и международное значение. Они 
представляют собой особую экологическую, научную и культурную 
ценность, и отнесены к категории особо охраняемых природных 
территорий. К объектам республиканского значения относятся: 
грот Драверта, грот Кувшин, пещера Аулие, пещера Коныраулие, 
родник Аулиебулак, родник Телеубулак, ущелье Айманбулак, ущелье 
Каменных чудес, ущелье Рахай, ущелье Ушсала.

Государственный природный заказник – Қызылтау.
Государственный природный заказник – Қызылтау – находится 

на юго-западе Баянаульского района, в Северо-восточной части 
Сарыарки. Общая площадь 60 000 га. Организован с целью охраны 

и воспроизводства редких видов животных и мест их обитания. 
Положение в системе природного районирования – степная 
ландшафтная зона умеренного пояса, южная подзона типчаково-
ковыльных степей, страна Казахского плато и мелкосопочника, 
Баянаул-Каркаралинский округ, Баянаульский район.

Зоологический природный заказник – Ертіс жағалауы.
Государственный зоологический природный заказник «Ертіс 

жағалауы» (пойма р. Иртыш) – простирается от 1 до 10-12 км на 
левобережье и от 4 до 6 км на правобережье. Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2001 года № 877 
«О государственных природных заказниках и государственных 
памятниках природы республиканского значения» был утвержден 
государственный природный заказник «Пойма р. Иртыш» 
(комплексный). Долина р. Иртыш на территории Павлодарской 
области в южной части Западно-Сибирской низменности. Разделяет 
низменность на правобережье Обь-Иртышское междуречье 
(Кулундинская степь) и левобережье Прииртышских степей. Площадь 
особо охраняемой природной территории и охранной, санитарно-
защитной территории: площадь природного заказника «Пойма реки 
Иртыш» – 377133 га; площадь охранной зоны не имеется.

Пойма р. Иртыш представляет собой уникальное создание 
природы, со свойственным ей повышенным грунтовым и паводковым 
увлажнением. Пойма реки пересекает всю степную и южную 
половину лесной области западной Сибири на протяжении 3-х тыс. км. 
Современная долина р. Иртыш представлена поймой до 7-8 м высотой 
и комплексом трех верхне-четвертичных эрозионно-аккумулятивных 
надпойменных террас. Абсолютные отметки поймы возрастают до  
87 м у западных границ Павлодарской области, до 112 м – у восточных. 
По степени развития и характеру форм рельефа поверхность поймы 
р. Иртыш относится к пересеченной и осложнена многочисленными 
протоколами, старицами, песчаными гривами, береговыми валами.

Богатство недр Щербактинского района озеро Маралды.
Павлодарская область уникальна наличием зон, которые могли 

бы стать международными курортами. Грязь и рапа с соленого 
озера Маралды оставшихся со времен, когда на территории региона 
плескалось море может вылечить многие серьезные недуги. 
Когда-то Павлодарская область славилась большим количеством 
санаториев и профилакториев. Некоторые озера Павлодарской 
области давно стали местами паломничества как местных жителей, 
так и приезжих гостей. Особой популярностью пользуются озера 
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Ямышевское, Маралды и Мойылды. Свойства, и состав грязи из 
глубин Маралды до конца не изучены. Спектр их действия довольно 
широк. Некогда простые наблюдения и домыслы местных жителей 
в условиях современности дополнились научными выкладками 
и выводами исследовательских работ. Целебная грязь соленого 
озера Маралды, каждый год привлекает тысячи поклонников. На 
дне упомянутого озера Маралды, грязь которого излечивает от 
ревматизма и болей в суставах, температура воды на 10-15 градусов 
выше, чем на поверхности. Запасы целебной грязи оцениваются в 
100 тысяч кубических метров. Мало того, на дне озера есть еще и 
залежи голубой косметической глины.

Чалдайский ленточный бор.
Ч ал дай ски й  л ен т о ч н ы й  б о р  –  о дн а  и з  г л ав н ы х 

достопримечательностей Павлодарского Прииртышья. Памятник 
природы, без всякого преувеличения, планетарного масштаба – 
на фотографиях из космоса они смотрятся весьма впечатляюще, 
протянувшись узкими и длинными (в сотни километров) бороздами 
в степном междуречье Оби и Иртыша. Всего их пять, но лишь два из 
них переваливают казахстанско-российскую границу и достигают 
Иртыша: один, помельче – совсем рядом с Семипалатинском, другой, 
помассивнее, так называемый Иртышский (куда мы и приехали) – 
в Павлодарской области. По одной из версий, ленточные боры 
выросли после того, как древний ледник, сползая с северо-востока, 
пропахал несколькими языками безлесную степь, принеся в себе 
и древесные семена, и подходящую песчаную почву. Чалдайский 
ленточный бор славится местной популяцией белки – телеуткой. 
Она здесь весьма многочисленна, обладает красивой голубоватой 
шкуркой, и в советское время на нее шла даже промысловая охота, 
а мех отправляли в Италию, где его активно внедряли в дамские 
наряды знаменитые тамошние портные [39].

Памятник природы Гусиный перелет.
Памятник расположен в Павлодарской области, на правом 

берегу р. Иртыш, на северной окраине г. Павлодара, в 500 м к югу от 
железнодорожного моста. Историческая справка. Памятник открыт 
в 1928 г. московским палеонтологом Ю. А. Орловым, после чего 
здесь были произведены палеонтологические раскопки в 1929-30 гг., 
в ходе которых было обнаружено несколько тысяч костных останков 
древних (предковая форма современной африканской фауны) 
млекопитающих плиоцен-миоценового возраста. При вскрытии 
археологами Палеонтологического института лишь небольшой 

части местонахождения были обнаружены остатки не менее  
20 особей оленей, 40 жирафов, 130 носорогов, 200 гиппарионов и 
т.д. Открытие палеонтологического местонахождения «Гусиный 
перелет» с такой богатой фауной животных неогенового периода  
(25-2 млн лет) привело в Павлодарское Прииртышье палеозоологов со 
всего бывшего Советского Союза. К сожалению, весь обнаруженный 
палеоматериал увозился учеными, так как, во-первых, в Павлодаре 
в то время еще не было краеведческого музея, во-вторых, не было 
научной организации, которая могла бы обеспечить изучение и 
сохранность палеонтологических остатков. Многие палеонаходки 
того времени, поступали в коллекцию ЗИН АН СССР. Начатые 
работы Орлова А. Ю. в 1960 г. были продолжены экспедицией 
отдела палеобиологии Института зоологии АН КазССР, Путем 
промывания через сита пород среднего и нижнего горизонтов была 
добыта большая коллекция позвоночных, среди которых были 
обнаружены останки зайцев, пищух, тушканчиков, земноводных 
и мелких птиц. Благодаря тому, что памятник находится в черте 
города, он является наиболее посещаемым местом как жителями 
г. Павлодара, так и гостями и туристами нашего города. Памятник 
природы «Гусиный перелет» является самым крупным известным 
захоронением неогеновых животных т. н. эталонным памятником, 
известным во всем мире, по которому ведется сравнение всех 
ныне изученных захоронений вымерших животных этого времени. 
Сейчас ведутся активные работы по разработке паркового комплекса 
(музей под открытым небом) на месте памятника, с разработкой 
раскопочного комплекса, где всякий желающий может наблюдать 
процесс раскопок костей древних животных, а также скульптурной 
галереи, где в скульптуре будут воспроизведены основные виды 
животных того времени. 

ЛИТЕРАТУРА 
1 Ердавлетов С. Р. Достопримечательные места Казахстана. – 
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(примечательные ландшафты и их охрана). – Алма-Ата : Кайнар, 
1980. – 143 с.
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сы ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДА СПОРТТЫҚ  
ЖӘНЕ ОЙЫН-САУЫҚ ОРЫНДАР  

МЕН ҒИМАРАТТАРДЫ ТУРИЗМ МАҚСАТЫНДА 
ПАЙДАЛАНУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

ЕЛЕМЕСОВ Ә. Қ.
аға оқытушы, ПМПУ, Павлодар қ.

ЖҰМАНАЗАР Н.
9 сынып оқушысы, № 32 ЖНОМ, Павлодар қ

Спорттық туризм саласының жағдайы мен әлеуетін зерттеу 
дені сау ұлттың қалыптасуындағы алғашқы қадам болып табылады. 
Саланың даму деңгейі ең алдымен халықтың спортқа және 
салауатты өмір салтына деген қызығушылығына байланысты. 

Спорттық туризм – жарыстар (спорттық жорықтар) негізінде, 
табиғи ортадағы санатталған кедергілерді еңсеруге бағытталған 
(әртүрлі шатырлы жолдар мен жолдар, өткелдер, асулар, шыңдар, 
каньондар, үңгірлер, су жолдары және табиғи ортада және жасанды 
рельефте салынған орындар) спорт түрлерін қамтиды. Туризмдегі 
өзара қарым-қатынастың қоғамдық сипаты қатысушылардан 
ұйымшылдыққа, өзара көмек көрсетуге, рухани адамгершілікке 
тәрбиелейді. Спорттық туризм – бұл тек спорт емес. Ол саяхат 
ауданында тұратын халықтардың мәдениетімен танысуға, таңғажайып 
ландшафтардың дамуымен ләззат алуға мүмкіндік береді. 

Соңғы кезде спорттық туризмнің кейбір түрлері: экстремальді, 
белсенді, спорттық-сауықтыру, уақиғалық т.б. деп аталып, 
көп жағдайда синоним ретінде қабылданады және өзара үлкен 
айырмашылықтары болмай жатады. 

Спорттық туризмде белсенді түрлерімен айналысушылар 
(спортсмендер) және белсенді емес (жанкүйерлер) бола отырып, 
спорттың белгілі бір түрінде үлкен іс-шаралардың ұйымдасуына 
себепкер бола алады. 

Бағыттың ерекшелігі сол, әуесқой-қолданбалы мәнінен басқа, 
кәсіби қолданбалы маңызы да бар. Табиғи ортада өмір сүру әдістері 
және спорт түрлерінің арқасында жетілдіріліп отырады. Спорт 
туризмі ел халқының барлық тобына қолжетімді және осы бірегей 
спорт түрінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, ұйымдастырушылық 
негізін қамтамасыз етуге бағытталған, бірегей және бұқаралық 
ұлттық спорт түрі болып табылады [1]. 

Павлодар облысы аумағында келесі спорттық туризм түрлерін 
дамытуға мүмкіндіктер бар: жаяу туризмі, шаңғы туризмі, тау 
туризмі, велосипед және атпен туризм.

Спорттық туризм келесі түрлер бойынша ерекшеленеді:
- жаяу туризмі – күрделі емес таулы және жазық жерлерде 

өткізілетін туристік жорықтар. Арнайы көлікті қажет етпейді, кез- 
келген аумақ бойынша, ауданда (туған өлкеде) демалыс күндерінде 
өткізілуі мүмкін. Жаяу туризм – спорттық туризмнің бір түрі 
ретінде қарастыруға болады. Павлодар облысында көбіне Баянауыл 
аймағында және Павлодар қ. ішінде мәдени және көрікті орындарға 
жаяу саяхаттау мүмкіндіктері баршылық. 

- шаңғы туризмі – маршрутта жүру негізінен шаңғымен жүргізіледі. 
Негізгі міндет шаңғыда қар және қар-мұз жамылғысы бойынша 
рельефті-ландшафтық кедергілерді еңсеру, жоғары күрделілік санаттары 
үшін - қатал климаттық аймақтар жағдайында және таулы жерлерде 
жүргізуге болады. Павлодар облысында Баянауыл (Мырзашоқы), 
Павлодар қ. Ертіс жағалауы (Жасыл тоғай, Ертіс шаңғы базалары) т.б.

Қозғалыс құралдарына байланысты – жаяу, велосипед, ат, және 
авто туризмді біздің аймағымызда дамытуға мүмкіндік жеткілікті. 

Шетелдік сарапшылар Қазақстан бірегей туристік мүмкіндіктері 
бар, тұрақты елдердің бірі ретінде қарастыра бастаған. Соның ішінде 
Павлодар облысында да соңғы жылдары туризмге көңіл бөлініп, 
даму жағдайлары байқалу үстінде. 

Облыста қысқы, жазғы, су және қысқы спорт түрлерін дамытуға 
барлық жағдай жасалған. Бүгінде өңірде 3 жарым мыңға жуық спорт 
ғимараттары бар. Спортпен белсенді айналысатын адамдар саны 
бойынша павлодарлықтар төртінші орында. Тек осы жылы облыста 
115 спорт нысаны пайдалануға берілгендігі атап өтілді [2]. 

Өңірде туризмді дамыту 2016-2020 жылдары Туризмді дамыту 
тұжырымдамасы, 2020 жылға дейін Павлодар облысы туристік 
кластерін құру және дамыту мастер-жоспары шеңберінде жүзеге 
асырылып келеді.

Облыс аумағында туристерді қысқы мезгілде қызықтыратын 
орындардың бірі Баянауыл МҰТП аумағындағы Мырзашоқы – тау 
шаңғы базасы.

Баянауыл аумағында 2017 жылдан бері қолға алынып,  
2018-19 жылдың қыс мезгілінен қолданыла бастады. Атаулы 
спорттық-туристік кешеңді құрлысыны 300 млн. теңгеден астам 
қаражат жұмсалаған. Қазіргі таңда бұл жерде аспалы арқан жолының 
ұзындығы 800 м., қардан сырғанау ұзындығы 1200 м. құрайды. 
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Қысқы демалыс күндері Мырзашоқыға келіп демалушылардың 

үлесі уақыт өте көбейіп келеді. 2019-2020 жылдар аралығында 
демалыс күндері 1000 жуық туристер келіп демалу үстінде. Туристер 
Қарағанды, Нұр-Сұлтан, Екібастұз қ. көптеп келеді. Павлодар қ. аздау 
келу себебі, Павлодар қ. ішінде және аумағында шаңғы базалары мен 
сырғанайтын орындардың көптеп ашылып, қысқы ойын-сауық және 
спорт түрлерінің жан-жақты дамуымен түсіндіруге болады. 

Баянауылға баруда кей жағдайда ауа-райының қолайсыздығы 
қиындық тудыратыны белгілі. Сонымен қатар қыстың бастапқы 
айларында қардың аз түсуі, туризмің уақытында қолға алынуына 
кедергі келтіреді. Таудың жоғарғы жағындағы сырғанайтың 
орындардың жел жағынан қар ұстайтын арнайы бөгеттер салынған. 
Бірақ олардың көмегі жеткіліксіз. Сондықтан арнайы суды пайдалана 
отырып қар жасаушы қондырғы пайдалану басты мәселе болып 
отыр. Ол үшін су көзі қажет. Суды таудың баурайынан ұңғыма қазу 
арқылы немесе Қаражар ауылының ішінен көлемді су көзін тауып, 
арнайы құбырлармен биікке сорғылар арқылы көтеру қажет.

Бүгінгі таңда атаулы шаңғы базасында асхана, қонақ үй, 
спорт инструкторы мен медициналық қызметкердің, спорттық 
жабдықтар мен құралдардың (шаңғы, сноуборд, үрлемелі камера 
т.б.) жетіспеушілігі байқалады. Сәйкесінше сырғанау аймағында 
сноубордшы, шаңғышы және көпшілікке арналған үрлемелі 
камерамен бір орында сырғанауы қауіпсіздік тудырып келеді. 
Сондықтан мүмкіндігінше жеке сырғанау орындарын белгілеу қажет. 
Мырзашоқыға келушілерді кедергі жасайтын проблемалардың бірі 
транспорт жағдайы. Жеке автокөліктері жоқ адамдарға Баянауылдың 
автотұрағынан Мырзашоқыға дейінгі қашықтықта (15-20 км.) 
арнайы шағын автобус ұйымдастыру қажет. Мырзашоқы базасы 
қазіргі таңда таңертенгі сағат 10.00-17.00 дейін жұмыс істейді.

Павлодар қ. қысқы спорт түрлері мен ойын-сауық-орындары: 
«Астана» мұз айдыны – Павлодардың басты көрікті орындарының 

бірі. Бұл спорттық-сауықтыру кешені қаланың орталығында 
орналасқан. Оны 2003 жылы салды. Бұл көп функциялы спорт 
кешенінің ішінде толық өлшемді мұз корты бар. Мұнда ең маңызды 
және маңызды іс-шаралар өткізіледі. Мұз сарайының жалпы ауданы – 
13356 шаршы метр, мұз аренасының өзі 1830 шаршы метрді құрайды 
- бұл халықаралық стандарттарға сәйкес келеді, шайбалы хоккей және 
мәнерлеп сырғанау бойынша жарыстар өткізуге мүмкіндік береді. 

Павлодарда балалар хоккейі дамуда, мәнерлеп сырғанау бойынша 
мектептер жұмыс істейді. Астана мұз сарайында Павлодарлық 

«Ертіс» ХК өз жаттығулары мен жарыстарын өткізіп тұрады. Соңғы 
жылдары мұз сарайында демалушылар мен жаттығушылардың саны 
артқандықтан, мұз айдыны көпшілік әуесқой сырғанаушыларға 
босамайды. Қазіргі таңда тек сенбі және жексенбі күндері 1,5-2 сағат 
уақыт ішінде қала тұрғындарына сырғанау мүмкіндіктері бар [3]. 

Осыған байланысты Павлодар қ. «Құлагер» ипподромы 
аумағында мұзда сырғанағысы келетіндер көп болғандықтан 
үстіміздегі жылы жаңадан мұз сарайын аяқтауды жоспарлап отыр. 
Осы салынып жатқан ғимаратта келесі жылы тек балалар ғана 
айналысатын болады. Хоккей кортын күн сайын 800 адамға дейін 
қабылдай алады. Жоғары спорт шеберлігі мектебі басшысының 
орынбасары Ерлан Қожабековтың айтуынша, мұнда энергия 
үнемдейтін жабдықтар болады және соңғы технологиялармен бүгінгі 
күні осы спорт ғимараты жабдықталатындығын хабарлаған [4]. 

Павлодар қ. қысқы мезгілде қазіргі таңда мұзтөбелерде 
(горка) сырғанау орындары көптеп ашылуда. Олардың көпшілігі 
жас жеткіншектеріміздің жақын аумақтарда денсаулықтарын 
шынықтыруға және демалыс уақыттарын тиімді өткізуге мүмкіндік 
тудырып отыр. Осыдан 2-3 жыл бұрын 3-4 болатын болса, бүгінгі 
таңда олардың саны 7-ге жетіп отыр. Атап өтер болсақ: Өзен 
вокзалы, Орталық жағажай аумағы, Орталық қалалық саябақ, 
Усолка мөлтек ауданы, Гагарин паркі аумағы, Жасыл тоғай 
демалыс зонасы, 2 Павлодар аумақтарында бүгінгі күні жұмыс 
жасауда. Атаулы мұзтөбелерден сырғанау аумақтарында үрлемелі 
камераларды жарты сағат немесе 1 сағатқа жалға алып сырғанауға 
мүмкіндік бар, бағалары да қол жетімді (500-1000 тнг көлемінде). 

Қаламыздағы келешегі мол аумақтың бірі Спорт сити аумағында 
сонымен қатар, жабық футбол манежі мен олимпиадалық резервті 
дайындау орталығы салынады. Екі спорт нысаны жыл соңына дейін 
пайдалануға берілетін болады. Спорт қаласында 500 орындық 
автокөлік тұрағы қарастырылған. Қонақ үй мен асхана құрылысы 
жоспарда бар. Футбол манежінің жанында жасанды жабыны бар жаңа 
футбол алаңы орналасатын болады. Жабық футбол манежінің жобасы 
киевтік «Динамо» футбол клубының жаттығу базасымен бірдей. 
Нысанның құны бір миллиард 200 миллион теңге. Ғимарат энергия 
үнемдеу элементтері бар заманауи австриялық технология бойынша 
салынған. Жақын арада олимпиада резервін дайындау орталығы 
салынуда. Бұл бұқаралық мәдени іс-шаралар мен спорттың әр түрі 
бойынша республикалық чемпионаттарды өткізу мүмкіндігімен 
мыңдаған орындық үлкен спорттық арена болады. Орталық келесі 
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жылдың соңына дейін пайдалануға берілді. Оның құрылысына  
3,5 миллиард теңге инвестицияланады. Онда жекпе – жек, күрес, түрлі 
шоу, спорттың ойын түрлері-волейбол, баскетбол сияқты жарыстар 
өткізуге болады. Сондай-ақ түрлі мәдени-ойын-сауық іс-шараларын 
өткізуге болады. Және үш жаттығу залы 18-ден 36-ға. Бұл жобаның 
әмбебаптығы – олимпиада резервін даярлау орталығында 40 метрде 
бірнеше футбол шағын алаңы орнатылады [5].

Павлодар облысы аумағындағы спорттық инфрақұрылым 
жағдайы келешекте туризмді дамытуда бірқатар мүмкіндіктерге 
жаратуға болады. Жоғарыда аталған орындар мен ғимарттардан 
басқа келесі спорт кешендері орналасқан: «ErtisOlympic» бассейіні, 
халықаралық су спорты жарыстарды ұйымдастыруға мүмкіндік 
беретін орталықтың бірі. Батырмолл сауда үйінде орналасқан «ICE 
ARENA» жеке иеліктегі мұз айдыны. «Энергетик» теннис орталығы. 
Қалалық орталық футбол стадионы. Осы аталған орындарда 
аймақтық, республикалық немесе халықаралық деңгейдегі 
жарыстарды жүйелі түрде ұйымдастырып отырған жағдайда 
аймағымызда туризмнің дамуына белгілі бір серпін берері анық.

Павлодар қаламызда соңғы 5-6 жыл қатарынан спорт және 
туризм басқармасы тарапынан «Туризм алға» атты стдуденттік 
жастар арасында олимпиада ұйымдастырылса, сонымен қатар 
Павлодар қ. «Туризм PVL» атты көрме жәрменке ұйымдастырылып 
келеді. Қаламызда спорттық туризмді дамыту үшін жоғарыда 
аталған спорттық кешеңдеріміз және ғимараттарымызды жан-жақты 
дамытуды қолға алу қажет.

Аймағымыздың спорттық инфрақұрылымы туризмді дамытудың 
қазіргі кезеңінде біршама дамып келеді. Бірақ қызмет көрсететін 
туризм саласының осы қарқынды көтерілуі туристердің қажеттілігін 
тек жақын болашақта ғана қанағаттандырады,ал қазіргі уақытта 
қазіргі бар инфрақұрылым отандық және шетелдік туристердің 
барлық сұраныстарын қанағаттандыруды қамтамасыз етпейді. 

Спорттық туризм инфрақұрылымын дамыту туристердің 
тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін стратегиялық объектілерге, 
сондай-ақ туристік қызметтердің қосымша құнын құрайтын сән-
салтанаттың жекелеген объектілеріне сұранысты қанағаттандыруға 
кешенді жұмыстар жүргізу қажет.

Материалдық-техникалық базаның әлсіз жағдайында туризм 
инфрақұрылымын дамыту шетелдік инвестицияларды тарту 
жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырмай іс жүзінде мүмкін емес. 
Туризм капиталды қажет ететін сала болып табылатындықтан, 

жоғары дамыған туристік шаруашылық құру үшін инвестициялық 
қаражат қажет. Кейбір дамушы елдер шетелдік капитал 
қызметтеріне назар аудара отырып, осындай проблеманы шешеді. 
Шетелдік инвестициялар кезінде туризмді дамыту өңірдің (елдің) 
экономикасына қолайлы әсер етуі үшін, туристік объектілерді 
салу мен пайдалануды жергілікті билікпен тікелей байланыста 
жүргізген жөн. Мемлекеттік органдардың инвесторлармен өзара 
іс-қимылының кең таралған тәсілі туризмді дамытудың кластерлік 
аймақтарын құру маңызды болып табылады. Туризмді дамытудың 
осы тетігі инвесторларға бір жобаға емес, туристік нысандар 
кешеніне инвестиция салуға мүмкіндік береді [6].

Спорттық туризммен әуестену әр түрлі елдер мен халықтардың 
мәдениетімен және тұрмысымен, табиғаттың тамаша және бірегей 
орындарымен, қызықты көрікті жерлермен танысуға, қарым-
қатынастан сенімді достарды табуға мүмкіндік береді. 

Спорттық туризмнің ішкі түрлерінің дамуы үшін келесідей 
мәселелерді атауымызға болады: 

– Қауіпсіздікті ойламай тұрып, бірден үлкен пайда табуға асығу.
– Туристер мен спорттық түрлерді ұйымдастырушылар 

тарапынан қоршаған ортаның ластану жағдайлары;
– Туристердің қызығушылықтарын арттыратындай күрделі 

маршруттар мен экстремальді түрлерін ұсынуда табиғи объектілердің 
шектеулі болуы.

– Спорттық-туристік кадрларды дайындауда кәсіби 
жаттықтырушылар мен білім беру мекемелерінің талапқа сай 
болмауы.

Көліктік қамтамасыз ету, инженерлік, энергиямен қамтамасыз 
ету, жаңа қонақ үйлер, санаторийлер мен пансионаттар, спорт 
объектілерін салу сияқты инфрақұрылымдық проблемаларды шешу 
едәуір қаржыландыру көлемін талап ететін ауқымды сипатқа ие. 
Спорттық туризмді дамыту үшін қаржы, материалдық қаражат ғана 
емес, сонымен қатар мемлекеттік қолдау көрсету қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Таймазова В. А. Теория и методика спортивного туризма: 

Учебник. – М. : Советский спорт, 2014. – 424 с. 
2 Интернет-сайт: https://pavlodar.gov.kz/kk/pavlodar-oblysy-

sportpen-ajnalysudan-respublika-bojynsha
3 Интернет-сайт: http://www.llk.kz/content
4 Интернет-сайт: https://24.kz/ru/news/social/item
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БАЯНАУЫЛ АУДАНЫНДА САПАЛЫ ҚОНАҚ ҮЙ САЛУ

ЗАЙКИНОВА Д. Ж.
11 сынып оқушысы, ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ.

КАПСАМАТОВА А. Н.
11 сынып оқушысы, ХББ Назарбаев Зияткерлік мектібі, Павлодар қ.

Берілген ғылыми жұмыста Павлодар облысындағы Баянауыл 
ауданындағы бағасы мен сапасы бір біріне сәйкес келетін және 
халықаралық стандарттарға сай қонақ үй салу арқылы, туризмнің 
дамуы туралы жазылған. 

Жобаның жүзеге асыруға қарастырылған жер – Павлодар 
облысы, Баянауыл ауданы, Жасыбай көлінің жағасы. Баянауыл 
– сан ғасырлық тарихы бар, мыңжылдықтар бойы қалыптасқан 
ғажайып табиғаттың сырлары тұнған өлке. Қазіргі таңда, ол тек 
мәдени мұраның қайнар көзі ғана емес, сонымен қатар туризм 
саласы дами алатын перспективалық аудан. Баянауыл ауданының 
табиғаты, тарихы және қызықты, әрі ерекше аңыздары 2018 
жылы 120 мың туристерді тартса, 2019 жылдың тек шілде айында  
130 мың туристерді тартты.Соған қоса, Баянауыл демалыс аймағы 
− 2023 жылға дейін республикалық 10 туристік орталықтың біріне 
айналады. Аудан аумағындағы көрікті табиғат аясы бұрыннан 
бері туризм кластерін дамытуға өзінен-өзі сұранып тұр. Тарихи 
орындар да аз емес. Белсенді туризммен де айналасуға мүмкіндік 
бар. Туристер тауға мініп, Баянауылдың көрнекті жерлеріне 
тамсаңа қарайды. Мысалы, Баянауылдың Ақсаң ауылы маңындағы 
Мырзашоқы биігінен тау-шаңғы кешені жыл сайын мыңдаған 
туристерді тартады. Облыста туризм экологиялық, тарихи-өлкетану, 
мәдени-танымдық және спорттық-сауықтыру бағыттары бойынша 
жүргізілуде. Соған қоса, 2016 жылдан бастап Баянауылда шағын 
авиацияға арналған аэродромның құрылысы басталды. Жоба жүзеге 
асса демалыс аймағына ұшып келетін туристердің саны арта түспек. 
Тарихи-танымдық туризмге қызығушылар жиі баратын орынның 
бірі − Жасыбай көлі, сондықтан біз осы аймақты тандадық.

Ауданда қонақ-үйлер бар болғанымен, сапасы мен бағасы бір-
біріне сай келетін, қазақстандықтарды мен шетел туристерді толық 
деңгейде қанағаттандыратын қонақ-үйлер бұл өңірде кездеспейді. 

Баянауыл үлкен аудандарының бірі болмағандықтан және жыл 
сайын миллионнан астам туристер келмегендіктен, осы аймақта шағын, 
бірақ сапалы қонақ-үйді салу өзекті деп санаймыз. Клиенттердің 
басым бөлігі Баянауыл қонақтарынан мен туристерден және жергілікті 
тұрғындарынан құрылады. Жоба тұжырымдамасы стандартты 27 және 
3 люкс нөмірлерінен тұратын қонақ үй салуды қарастырады. 

Басқа қонақ үйлерден ерекшелену үшін және де қонақ үй 
кешенімізге клиенттерді тартып, оларға қолайлы жағдайды жасау 
мақсатымен қонақ үй келесі қызмет спектрлерін көрсетуді жоспарлайды:

– Спорт комплекс, оған бассейн мен жаттығу залы кіреді.
– Демалу орындары, оған массаж мен боулинг кіреді.
– Келісім жүргізу орны, оған конференц-залы кіреді. 
Қонақ үйдің тамағы да ерекше. Түрлі ұлттық тағамдарын татып 

көруге мүмкіндік болады. Итальяндық тамағынан бастап, Үнді, Қытай 
тамағына дейін. Жалпы барлық клиенттеріміз «all inclusive» жүйесін 
таңдай алады. Оған, күніне үш реттік тегін тамақтану, бардағы 
алкогольсіз сусындар және кейбір қонақ үйдің қызметтері кіреді. 

Қонақ-үй жайлы ақпаратты тарату үшін БАҚ қолданылады. 
Оған: Интернет: әртүрлі әлеуметтік желілер, Павлодардың ресми 
парақшалары, флаерлер мен брошюраларды тарату және билбордтар 
кіреді. Қазіргі таңда ең таңымал Инстаграм желісінде қонақ үйіміздің 
жарнамасы жарияланады. Осыған қоса, промо-роликті түсіріп, 
теледидарда, билбордтарда және өзіміздің инстаграм парақшасында 
орналастыруды жоспарлаймыз. Адам қонақ үйдің сапасын, көрсетілетін 
қызметтерді және сервистің жоғарғы деңгейде болуын визуалды түрде 
көргенде, бұл қонақ үйге баруға ынтасын арттырады. 

Жобаны сәтті жүзеге асырудың маңызды факторларының бірі 
ол тығыз және тәжірибелі мамандар тобын қалыптастыру. Демек, 
кәсіпорынның жеке құрамын қалыптастыру үшін жоғары және 
арнайы білімі бар, жұмыс тәжірибесі, әлеуеті жоғары, кәсіпорынның 
ұйымдастырушылық және экономикалық белсенділігін қамтамасыз 
етуге қабілетті білікті мамандарды тарту керек.

Штаттық кестеге сәйкес қонақ үй қызметкерлерінің саны  
28 адамды құрайды, оның ішінде: Басқарушы- 1 адам, Бухгалтер -  
2 адам, Менеджер - 2 адам, Қызметшілер – 13 адам, Аспазшылар -  
3 адам, Штаттық электрші - 2 адам, Күзетшілер – 3 адам, Программист 
- 2 адам. Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы келесідей.
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Сурет 1 – Штаттық кесте

SWOT талдау:

Кесте 1 – SWOT талдау
Күшті жақтар Әлсіз жақтар

– Жаңа мүмкіндіктер
– Сапалы қызмет көрсету
– Жаңа жұмыс орындары
– Білікті мамандар 
– Халықаралық тәжірибе алмасу
– Клиенттердің тілектеріне 
сәйкес қызмет көрсету 

– Шетелдік туристтерді 
қызықтыру қиындығы
– Тұрақты туристтер 
жоқтығы
– Инфрақұрылымның 
жоғары деңгейде жетілмеуі

Мүмкіндіктер Қауіп-қатерлер
– Қонақ-үй қызметтеріне 
сұраныстың өсуі
– Жастардың туризмді дамытуға 
үлесін қосу мүмкіндігі
– Жергілікті халықтың кірісінің 
өсуі
– Саяси мемлекеттік қарым-
қатынастарды нығайту
– Тұрақты клиенттердің пайда 
болуы
– Қазақ мәдениетін Әлеммен 
таныстыру

– Инфляция өсуі
– Бәсекелестіктің үлкен 
болуы
– Салықтардың жоғары 
болуы
– Экологияның бұзылуы
– Форс-мажор;

Кесте 2 – Қаржылық жоспар
Шығын түрі Саны Бағасы, тг Барлығы, тг

Қонақ үй
Құрылыс шығыны 100 000 00 100 000 000
Қағаз шарттары 2 000 000 2 000 000
Теледидар 30 100 000 3 000 000
Безендіру шығыны
(бояу + кілем + шам)

7 000 000 7 000 000

Диван 7 200 000 1 400 000
Электро құралдар
(роутер + кабельдер)

1 200 000 1 200 000

114 600 000
Бөлмелер
Төсек-орын (1 орынды) 36 80 000 2 880 000
Төсек-орын (2 орынды) 18 120 000 2 160 000
Диван 5 150 000 750 000
шкаф 30 100 000 3 000 000
Жуыну бөлме шығыны 30 190 000 5 700 000

14 490 000
Ресторан
Үстел 15 50 000 750 000
Орындықтар 100 28 000 2 800 000
Есеп орыны 1 70 000 70 000
Бар орыны 1 110 000 110 000
Декор 3 000 000 3 000 000
Асхана құралдары 
(ыдыстар, қасық, шанышқы)

2 000 000 2 000 000

8 730 000
Саябақ
Орындық 6 45 000 210 000
Қоқыс тастау орыны 15 10 000 150 000
Балалар ойнау алаңы 3 80 000 240 000
Ағаштар мен гүлдер 500 000 500 000

1 100 000
Ұжым

Қызмет Адам 
саны

Еңбек ақы 
(айлық), тг

Барлығы, тг

Басқарушы 1 500 000 500 000
Менеджер 2 350 000 700 000
Бухгалтер 2 200 000 400 000
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сы Программист 2 300 000 600 000
Қызметші 13 100 000 1 300 000
Штаттық электр 2 80 000 160 000
Күзетші 3 120 000 360 000
Аспазшы 3 300 000 900 000

4 920 000
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1 Қазақстандағы ғаламтор: Баянауылда туризм қалай өрістемек? // 

Egemen Qazaqstan 20 тамыз 2018 ж. [электрондық ресурс]. – URL:https://
egemen.kz/article/173086-bayanauylda-turizm-qalay-oristemek 

2 Баянауылда туристер көбейді.//Informburo 17 тамыз 2018 ж. 
[электрондық ресурс]. – URL: https://informburo.kz/kaz/bayanauylda-
turister-kbeyd.html 

3 Надолго ли хватит Баянаула? /Inbusiness.kz 24 қыркүйек 
2019 ж. [электрондық ресурс]. – URL: https://inbusiness.kz/ru/news/
nadolgo-li-hvatit-bayanaula 

4 Баянауылдың бағы – туризм. //7kun.kz 14 қыркүйек 2018 ж. 
[электрондық ресурс]. – URL: https://7kun.kz/baianauyldyn-bagy-turizm/

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ КИЕЛІ ЖЕРЛЕР  
КАРТАСЫНА ЕНГЕН ЕКІБАСТҰЗ АУМАҒЫНДАҒЫ 

ОРЫНДАРЫНЫҢ ТУРИСТТІК ӘЛЕУЕТІ

КАСАМБАЕВА А. Л.
география пәнінің мұғалімі, Ы. Алтынсарин атындағы Дарынды балаларға 

арналған облыстық қазақ гимназия-интернат, Павлодар қ.
АЙТМАГАМБЕТОВА С. Б.

оқушы, Ы. Алтынсарин атындағы Дарынды балаларға арналған  
облыстық қазақ гимназия-интернаты, Павлодар қ.

«Мәдени мұраны игеру – бұл халықтың 
тарихи жадының негізі, мұнсыз, өз кезегінде,
шынайы патриотизм болуы мүмкін емес.»

Н. Ә. Назарбаев

2017 жылдың 12 сәуірінде Еліміздің Тұңғыш Президенті 
Н. Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы шыққан еді. Нұрсұлтан Әбішұлының 
бастамасымен басталған «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
негізінен 6 бағытты қамтиды. Бұл бағыттардың бірі, яғни 4-ші 

бағыт «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы». Осыған орай 
Қазақстан Республикасының Ұлттық музейінің жанынан «Қасиетті 
Қазақстан» орталығы құрылды. Жалпы ұлттық және жергілікті 
киелі жерлерді іріктеу мен жүйелеу бойынша 40 ғалым мен қоғам 
қайраткерлерінен тұратын ғылыми-сарапшылар кеңесі жұмыс 
істейді. Жалпы ұлттық және өңірлік маңызы бар нысандардың 
тізімі жасалып, жалпыұлттық маңызы бар 183 нысан анықталды.

Елімізде туризмді дамыту – мемлекеттік саясаттың басым бағыты. 
Туризмді дамыту арқылы Қазақстанның экономикалық жағдайын 
жақсартып, бірқатар әлеуметтік мәселелерді шешуге болатыны да 
белгілі. Қазақстанда туризмді дамыту үшін барлық қажетті мәдени, 
тарихи, географиялық және климаттық жағдайлар жеткілікті. 
Тәуелсіздік алған соң мәдени және тарихи құндылықтарды жаңартуға 
бағытталған бұл саланы дамытуға алғышарттар жасалды [1].

Өткен жылдарда «New York Times» газеті 52 мемлекеттің тізімін 
жасап, 2017 жылы туристерге баруға кеңес беретін елдерді жариялапты. 
АҚШ басылымы әзірлеген тізімде Қазақстан Республикасы  
26-шы болып тұр. Ал еліміздің бұл тізімге енуіне Астана қаласында 
өткен ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесі себеп. Жалпы, елімізде 
туризм саласын дамыту мақсатында түрлі шаралар жүзеге асырылып 
келеді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «100 нақты қадам»  
Ұлт жоспарында да еліміздің туристік ахуалына ерекше назар 
аударған. Ұлт жоспарының 57-қадамы труистік кластерлер құруда 
үздік тәжірибесі бар стратегиялық инвесторлар тартуды міндеттейді.

Өлеңті жазулары – алғашқы қауымның тауға қашалып салынған 
тау өнерінің ескерткіші. Екібастұз қаласының Тай ауылынан 15 км. 
шығысына қарай, Өлеңті өзенінің оң жақ тік жарының бауырайында 
орналасқан. 

1972 жылы геолог О. Молеммен табылған, 1988-2007 жылдары 
бірнеше рет павлодарлық ғалым В. К. Мерц бастаған археологиялық 
экспедициясымен зерттелген. 2005 жылы ескерткіш А. Х. Марғұлан 
атындағы Археологиялық институтының мамандарымен зерттелді. 
Он жеті ірі құмдақта елуден аса жануарлардың суреттері – бұқалар, 
жылқылар, бұғылар, түйелер, жыртық мысықтар, сонымен қатар, 
антропоморфты бейнелер мен аң аулаудың көріністері табылды. 
Барлық суреттер 0,5-0,7 см. дейін тереңдігімен бедерлі сызыктарды 
сызу техникасымен орындалған. Оларды хронологиялық үш негізгі 
кезеңге бөлуге болады: энеолит, қола дәуірі және ежелгі темір ғасыры.

Ақбидайық жартас суреттері – Павлодар облысы Екібастұз 
ауданы Майқайың станциясынан оңтүстікке қарай 3 км қашықтықта, 

URL:https://egemen.kz/article/173086-bayanauylda-turizm-qalay-oristemek
URL:https://egemen.kz/article/173086-bayanauylda-turizm-qalay-oristemek
https://informburo.kz/kaz/bayanauylda-turister-kbeyd.html
https://informburo.kz/kaz/bayanauylda-turister-kbeyd.html
https://inbusiness.kz/ru/news/nadolgo-li-hvatit-bayanaula
https://inbusiness.kz/ru/news/nadolgo-li-hvatit-bayanaula
https://7kun.kz/baianauyldyn-bagy-turizm/
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Ақбидайық шатқалында орналасқан. Суреттер қызыл түсті 
қабықпен қапталған палеогенді құмдақтардың желденген тегіс 
бетінде орындалған.

Би ырғағында қол аяқтары қозғалыстағы адамдар бейнеленген 
мүсіндер ең ежелгі суреттер болып табылады. Суреттер неолит 
дәуіріне жатады. Мұнда негізгі кейіпкер – бұғы мен басқа да 
жануарлардың сүйемелдеуімен жылқының бейнесі.

Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың 2017 жылдың 
12 сәуіріндегі «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласы аясында анықталған Павлодар облысының киелі жерлер 
картасына Екібастұз аумағынан енген алғашқы объект – Әулиекөл 
кешені.

Бұл кешенде археологиялық казба жұмыстары жүргізілген. 
Қазақстан археология мектебінің негізін салушы, ғылымның көптеген 
салалары: этнография, тарих, шығыстанушы, әдебиеттану, өнертану, 
бойынша көрнекті қайраткер, филология ғылымдарының докторы, 
Бүкілодақтық Геогрфия қоғамның толық мүшесі, Қазақ ССР-ға 
академигі, профессор, Қазақ ССР ғылымының еңбек сіңірген қызметкері 
Әлкей Хақанұлы Марғұланның ізін басып келе жатқан бүгінгінің 
археолог мамандары осы жерге қазба жұмыстарын жүргізді [1].

Зерттеу маршруты Екібастұз қаласынан бастау алды. Өйткені 
алға қойылып отырған шешуін табатын мәселе – ол киелі орындарға 
баратын маршрут ұйымдастыру. Маршруттық көлік болмағандықтан, 
біз өз күшімізбен жеңіл автокөлікпен жетуге мәжбүр болдық. 
Сондықтан маршрутымыз Екібастұз қаласынан басталды.

Ақкөл ауылына дейін баратын грейдер жолдың жағдайы 
өте нашар екендігіне көзіміз жетті. Әсіресе көктем мен жаздың 
жаңбырлы күндерінде ми-батпақтан аяғыңызды алып жүре алмайды 
екенсіз. Ал жолдың жайы мұндай жағдайда тұрғанда біз киелі 
орындарды насихаттап, өңірлік туризмді дамыту мәселесін алға 
жылжыта алмасымыз анық. 

Сондықтан осы бағыттағы автокөлік жолын жөндеп, қалпына 
келтіру керек екені аңғарылады. Аңызға айналған ұлы адамдар 
өмір сүрген өңірге саяхаттап, аруақтардың басына дұға бағыштай 
келушілердің қатары алдағы уақытта көбейетіні анық. «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында «Сакралды Қазақстан» ғылыми 
орталығы құрылып, әр өңірдің киелі жерлері мен тарихи орындары 
анықталғандыын айтып кеткен болатынбыз. Міне, осы Ақкөл-
Жайылма атырабында республикалық картаға енген екі объект бар, 
ол: Исабек ишан кесенесі, Ақкөл-Жайылма мекені [2]. 

Екібастұз қаласынан шығып, Ақкөл территориясына жете 
бергенде жол екіге айрылады, яғни оң беттегі жол Ақкөл ауылына 
және Исабек ишан мазарына апарса, сол жақтағы жол айрығы 
Екібастұз ауылдық округының тарихи ескерткіштері орналасқан 
Қаражар және Өленті ауылдарына жеткізеді. 

Павлодар облысының киелі жерлер картасына енген үш 
объектің екеуі: Әулиекөл кешені және Өленті жазбалары осы Ақкөл-
Жайылма жерінде орналасқан. Үшінші объект Екібастұз аумағына 
қарасты Майқайын станциясынан 3 км қашықтық жерде. 

Екібастұз қаласының Тай ауылынан 15 км. шығысына қарай, 
Өлеңті өзенінің оң жақ тік жарының бауырайында орналасқан 
Өлеңті жазулары – алғашқы қауымның тауға қашалып салынған 
тау өнерінің ескерткіші.

1972 жылы геолог О. Молеммен табылған, 1988-2007 жылдары 
бірнеше рет павлодарлық ғалым В. К. Мерц бастаған археологиялық 
экспедициясымен зерттелгендігін, 2005 жылы ескерткіш  
А. Х. Марғұлан атындағы Археологиялық институтының 
мамандарымен зерттелгендігін бірінші тарауда айтып кеткен 
болатынбыз. Міне фотосуреттерде көрсетілгендей жартас 
тастарында аң суреттері бейнеленген.

Осындай тасқа қашалып салынған ескерткіштер Павлодар 
облысы Екібастұз ауданы Майқайың станциясынан оңтүстікке қарай 
3 км қашықтықта орналасқан Ақбидайық жартас суреттері бар. 
Суреттер қызыл түсті қабықпен қапталған палеогенді құмдақтардың 
желденген тегіс бетінде орындалған. Осындай тарихи мәні бар 
киелі орындарға экскурсияны көбіне Екібастұз қаласы әкімдігінің 
кәсіпкерлік бөлімі Екібастұз тарихи-өлкетану музейімен бірлесе 
ұйымдастырылады [3]. 

Міне төмендегі суреттерде көрсетілгендей Ақбидайық 
петроглифтерінде түскен фото.

Әулиекөл қалашығы – Екібастұз аумағына жататын Қаражар 
ауылының шетінде орналасқан археологиялық қазба жұмыстар 
кешені. Қаражарға жолай Ақкөл жерінің тағы бір киелі орны, 
жолаушылардың сеніп, бата-тілек тілейтін жері – Әулие тасқа соқтық. 

Жайылмалы Ақкөл жері көлге бай. Тоғыз көлді тоғыстыран кең 
байтақ қазақ жері. Әнші, композитор, ақын Естай Беркімбаевтың 
туған жері Қаражар ауылы екені баршамызға мәлім. Осы орайда, 
ақын Дәмет Бабылбекқызының өлең жолдары еске түседі:
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Ақкөлмен Жайылмадай жерде туған,
Бұл ақын жастайынан өнер қуған,
Қаз қонып, аққу ұшқан, балығы мол
Тоғыз көлдің суына бетін жуған.
Бұл өлең жолдарынан Қаражар ауылының табиғатының бейнесі 

көзге елестейді.

Кесте 1 – «Павлодар облысының киелі жерлер картасына енген 
Екібастұз ауданыңдағы орындардың туристтік әлеуеті» атты 
ғылыми жобаның туристтерге арналған маршруттық бағдарламасы

1 күн

Қонақтарды күтіп алу. Қаладан шетелдік қонақтарды күтіп алады. 
Сосын автобустар арқылы туристттер тұрақтайтын орынға жеткізіледі.
– Қонақ үйге орналастыру. 
– Түскі ас ішу
– Тоғыз көлді тоғыстырған хандар мекені Аққөл-жайылмасымен танысу. 
Естай Беркімбайұлының кіндік қаны тамған Қаражар ауылы мен оған 
арналып көтерілген таспен таныстыру. Бәкібай ұлы Рахметиланның 
ұрпағынан Әулие Түйте-Тәуіпке тағзым ретінде көтерілген Әулиетасқа 
апару. 
– Кешкі ас ішу.

2 күн

– Қонақ үйде таңғы ас.
– Қаражар ауылының шетінде жүргізілген қазба орындарына бару. 
Аққөл-жайылма өңірінен табылған балбал тастар, ескерткіштер, 
тасқа қашап салынған бейнелер мен бұл жерде өмір сүрген әйгілі 
бабаларымыз жайлы деректер шоғырлану барысында салынған «Аққөл-
жайылма тарихи-өлкетану» мұражайына бару.
– Түскі ас ішу.
– Алғашқы қауымдық жартасқа қашап салу өнерінің ескерткіштері 
Екібастұз қаласы Тай ауылындағы Өленті өзеніндегі тік жардың 
оң жағында орналасқан, 1972 жылы геолог Моол тапқан Өленті 
жазбаларына бару.
– Павлодар облысы Екібастұз ауданы Майқайың станциясынан 
оңтүстікке қарай 3 км қашықтықта орналасқан тастарға қызыл түсті 
қабықпен қапталған палеогенді құмдақтардың желденген тегіс бетінде 
орындалған тастарға бару
– Кешкі ас ішу

3 күн

– Қонақ үйде таңғы ас ішу.
– Ақкөл-Жайылма атырабында республикалық картаға енген 
нысандардын бірі Исабек Ишанның кесенелі кешеніне бару.
– Түскі ас Исабек Ишанның кесенелі кешенінде беріледі.
– Исабек ишанға арналған «Исабек ишан хазірет музейіне» бару.
– Кешке қарай тұрақтайтын орынға қайтып, сонда кешкі ас ішу.

Тереңірек танысқан нысанымыз – Әулиекөл кешені Қаражар 
ауылынан 2 км қашықтықта ауыл зиратының жанында орналасқан 

екен. Қазба жұмыстарының орнына қарасаң, екі шеңбер тәріздес 
қазылған жер және төртбұрышты етіліп қазылған шаршы аймақтар 
байқалады. Теориялық бөлімде айтып кеткендей, бұл жерде тұрғын 
үй, шеберхана, оны ішінде пеш табылған. Қазылған шаршы аумақ 
төрт бөлікке бөлінген. 

Ортағасырлық ескерткіштерді іздеу барысы бізді Екібастұз 
қаласының Екібастұз тарихи-өлкетану музейіне әкелді. Тарихи-
мәдени құндылықты сақтайтын бірден-бір орта болғандықтан, осы 
мәдениет ошағына келуді жөн көрдік. Музейден зерттеу жұмысының 
тақырыбына қатысты мәліметтерді таба алдық. Музейдің 
экспозициялық залдарында Әулиекөлдегі қазба жұмыстары жайлы 
мәлімет, онда табылған тас кірпіштің қалдықтары, көк бояуы 
бар сәнді тақтайшаны (плитка) кездестіруге болатындығына көз 
жеткіздік. Сонымен қатар, музей қорында да сол археологиялық 
қазбадан әкелінген тастар бар екендігін білдік [4]. 

Ортағасырлық ескерткіштерді абаттандыру жағына келетін 
болсақ, қазіргі таңда жағдай жасалмаған. Ол жерге келушілер санын 
арттыру мәселесі де аса мәз емес десек болады. Сондықтан мысалға 
соңғы төрт жылды санаққа алып көрдік. Санаққа алынан 2015-
2018 жылдары келушілер санының көрсеткіші жоқ деуге келмейді, 
дегенмен аса көп емес. Оны төмендегі диаграммадан көруге болады. 
Алда туриссік бағыт дами түссе келушілер мен қызығушылық 
танытқандар саны өсе түседі деген сенімдеміз.

Сонымен қатар, қала тұрғындарының ескі, тарихи орындарға 
саяхат жасау көзқарасымен танысып, пікірлерін айқындау 
мақсатында тұрғындар арасында тақырыпқа байланысты сауалнама 
жүргізілген еді. Оның нәтижесін төменнен көре аласыздар.
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сы «ЕРТІС ОРМАНЫНДА» ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
ТУРИЗМНІҢ ДАМУЫ

ҚАЙДАРОВА Л. С.
география пәнінің мұғалімі,  

«Жас дарын» мамандандырылған мектебі, Павлодар қ.
ХАСЕНОВА Н. Т.

7 сынып оқушысы, «Жас дарын» мамандандырылған мектебі, Павлодар қ.
ҚАНАПИЯ Е. Н.

7 сынып оқушысы, «Жас дарын» мамандандырылған мектебі, Павлодар қ.

Қазақстанда туристік саланы дамытудың перспективті 
бағыттарының бірі экологиялық туризм болып келеді. Қазақстанның 
қорық аймақтарына қызығушылық танытып келе жатқан 
туристердің саны өсіп, ұйымдастырылған туризмнің велосипедті, 
ат, су туризмі сияқты жаңа нысандары дамуда.

Экотуризмнің сәтті дамуы қоршаған ортаның жағдайына 
жағымды әсер етіп қана қоймай, өңірлерде шағын бизнестің 
құрылуына әсер етіп, белгілі бір облыстың мәдениеті мен табиғи 
әсемдігі туралы білімді тарату көзі және жалпы Қазақстан бойынша 
туризмді дамыту мүмкіндігі болып табылады.

«Ертіс орманы» мемлекеттік орман табиғи қорғалымының 
(бұдан әрі - «Ертіс орманы» МОТҚ) аумағының зор бөлігі «жабайы 
табиғат» учаскелерінің жақсы күйде сақталғанымен ерекше, 
ландшафттары жаппай урбандалуына байланысты әлемде оған деген 
қызығушылық артуда. Бұл аумақтың экологиялық туризм объектісі 
ретінде одан әрі тартымды болуына кепілдік береді.

Жұмыс мақсаты: «Ертіс орманы» МОТР-дағы экологиялық 
туримнің даму мүмкіндігін зерделеу. 

«Ертіс орманы» МОТҚ-ның ормандары қысқа уақыт та, 
анағұрлым ұзақ уақыт демалуға болатын тартымды жерлер болып 
табылады. Олар жеңіл серуендеу, көрікті панорамаларды тамашалау 
және ылғал мен фитонцидтерден құралған шаң жоқ ауа ортасының 
таза ауасымен тыныс алу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

«Ертіс орманы» Қазақстан сауда кәсіпорындарының «Сауда 
Үздігі-2019» республикалық конкурсында «Тандаулы демалыс 
аймағы» номинациясында II орын алған үшін дипломмен марапатталды. 
«Ертіс орманында» Экотуризмнің келесі түрлері дамыған: велотуризм, 
скандинавиялық жүріс, кемпинг, шаңғы туризмі, ат туризмі.

Балалардың демалысын, сауығуын және іспен айналысуларын 
ұйымдастыру мемлекеттің маңызды міндеттерінің бірі болып 

табылады. Жазғы демалыс кезіндегі ұйымдастырылған демалыс 
– бұл ең бастысы, баланы әлеуметтік қорғау. Жазғы лагері өте 
маңызды міндеттерді орындайды: яғни, балалардың үлкендердің 
қарауынсыз болу уақытын қысқартады деп есептеледі. Дәл осы 
лагерьде әр баланың маңыздылығы анықталып, балаларды алуан 
түрлі әлеуметтік тәжірибеге, қоғамдық-ұйымдастырылған бос 
уақыт құндылықтарына кеңінен баулу жүзеге асырылады [1, с. 89].

Біз жазғы лагерьдің бір нұсқасын ұсынамыз бұл экологиялық 
лагерь. 

Экологиялық лагерь дегеніміз не? «Эко»-лагерь – бұл 
экологияны жай зерделеу және табиғатта жай демалу ғана емес. 
Бірге қосылғанда – бұл анағұрлым зор нәрсе. Қорықтар мен ұлттық 
парктердің аумағында болудың өзі тәрбие беріп, экологиялық 
дүниетанымын қалыптастырады. Қаланың балалары бірден өзге 
шындыққа – табиғат нағыз өзі қожайын болып табылатын әлемге, 
ұялы телефондар жұмыс істемейтін жерге, қала қарбаласы мен шуы 
жоқ, дүкендер жоқ жерге, бірақ өзен сылдыры, жел шуы, шөптегі 
шық тамшысы, орман сыбдыры бар тамаша әлемге түседі. Және де 
олардың зерттеуші шабытын сезіну, табиғат әлемінің әсемдігі мен 
нәзіктігін көру, өзінің табиғатқа қатыстылығын және оны қорғау 
үшін жеке жауапкершілігін түсіну мүмкіндігі болады. Екі апта 
ішінде біз шығармашылық және қуаныш атмосферасын құрып, 
жаңа білім беруіміз керек және ең маңыздысы, балалардың оң 
эмоционалдық жауабын алуға тиіспіз. Өйткені, олардың арасында – 
болашақ инженерлер, мұнайшылар, менеджерлер, кәсіпорындардың 
басшылары бар емес пе, және де ерте ме, кеш пе табиғи ресурстарды 
тиімді пайдалану туралы шешімдерді дәл солар қабылдайтын болады. 
Мүмкін жазғы экологиялық лагерьде өткізген тамаша уақыт туралы 
естеліктері табиғаттың осалдығы мен бұл кереметті болашақ ұрпақтар 
үшін сақтап қалу қажет екендігі туралы ойландырар [2, с. 70].

Біз «Ертіс орманы» туристік жолбағыттарын, сонымен қатар 
техникалық жабдықталуын және резерваттың кадрлық әлеуетін 
зерделеп, Садық-Ащы орманшылығында жазғы қысқа мерзімді 
экологиялық лагерьді ұйымдастыру бағдарламасын ұсынғымыз келеді.

Орны: «Ертіс орманы» мемлекеттік орман табиғи қорғалымы, 
Садық-Ащы орманшылығы.

Қатысушылардың (балалар мен үлкендер) жалпы саны, 
балалардың жасы: Лагерьге 12 жастан 16 жасқа дейінгі балалар 
келіп, әр топ шамамен бір жастағы 10-15 баладан құралады. 
Балалармен үнемі вожатыйлары болады, дәл солар лагерьдің басты 
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ұйытқылары – аналары мен әкелері болады. Оқытушылар тек қана 
оқытады, олар Тәлімгерлер, Мұғалімдер, ал ұйымдастырушылар 
болса жалпы басшылық ету, бағдарламаларды орындау, режімді 
сақтаудың ауыр жүгін көтеріп, барлық даулы мәселелерді шешетін 
басты төрешілер болады.

Педагогтар: Шалдай ЖОМ қызметкерлері қатарынан  
2 тәрбиеші дене шынықтыру жетекшісі, музыкалық жетекші-
волонтер, 2 вожатый-волонтер, дыбыс режиссері-волонтер, 
фельдшер, аға тәрбиеші, лагерь бастығы – барлығы 10 адам.

Лагерьдің мақсаты: Балалардың бойында табиғатқа деген 
сұйіспеншіліктерін ояту, орманда болған кездегі қажетті білімдер 
мен дағдыларды алу (алау жағу, шатырды орнату, бағдарды білу 
және т.б.), ауыл тұрмысымен, жергілікті мәдениетпен және салт-
дәстүрлермен танысу, дәстүрлі ауыл еңбегіне қатысу болмақ.

Балалар экологиялық лагері 5 күннен 8 күнге дейін деп 
есептелген. Оның барысында балалар өздіктерінен бақылау 
жүргізіп, жазбалар жасау және оларға талдау жүргізуге үйренулері 
тиіс. Бұдан басқа, олар ормандағы тәртіп ережелерімен, табиғатта 
тіршілік ету негіздерімен танысады. Оқу іс-шаралары мен арнайы 
экологиялық ойындар қатар-қатар өткізіледі. 

Балалар қандай да бір зерттеу жұмысын алдын ала алады. 
Өздерінің тақырыптары бойынша жұмыс күннің бірінші жартысында 
жүргізіледі. Күннің екінші жартысы туристік дағдылар бойынша 
жұмыс жүргізу, алғашқы көмек көрсету тәсілдерін үйрену және күн 
көрудің кейбір элементтерін меңгеру, экскурсияларға, лекцияларға 
арналады. Бұл іс-шаралардың жоспарын жетекшілер алдын ала 
әзірлейді. Барлық жұмыстар жоспарланған күн тәртібі бойынша 
жүргізіледі.

Кесте 1 – Күнтізбелік жұмыс жоспары
КҮН ІС-ШАРА

Бірінші 
күн

Келу, танысу, орналасу. 
Лагерь бағдарламасымен және ережелерімен танысу.
Зерттеу тақырыбын таңдау (өз тақырыптары бойынша жұмыс 
күнделікті, күннің бірінші жартысында жүргізіледі).
Жолбағыттағы қауіпсіздік техникасы және ЕҚТА-да болу ережелері 
бойынша нұсқама. «Ертіс орманы» туралы ақпараттық дәріс.
Қауіпсіздік шаралары және жолбағыттағы жазатайым оқиғалардың 
алдын алу, бірінші медициналық көмек көрсету туралы түсіндіру 
жұмысы.
Дискотека.

Екінші 
күн

Белсенді топты таңдау, топ бұрыштарын ресімдеу: топтың атауы, 
ұраны, эмблемасы.
Кезекшілікті ұйымдастыру.
№1 туристік жолбағыт. Ғабдул Уахит Хазірет кесенесіне бару. 
Павлодар облысының шығыс жағында, Шарбақты ауданында «Ертіс 
орманы» МОТҚ-да қарайғайлы қалың орманда Ғабдул Уахит Хазірет 
кесенесі орналасқан. Бұл Қазақстанның қасиетті жерлерінің бірі, 
мұнда хазреттердің бірі жерленген. «Хазрет» титулы Мир Араб 
Бухара медресесінің шәкірттеріне ғана берілген. Жақын уақытқа 
дейін кесене туралы жергілікті тұрғындар ғана білетін, ал қазір ол 
туралы облысымыздан тыс жерде де белгілі. Жүректерінде үміттері 
мен нанымдары бар адамдар қажылық жасап, өздерінің және 
жақындарының денсаулықтары үшін дұға етеді.
Дискотека.

Үшінші 
күн

№2 туристік жолбағыт. Орманды алқапта бағдарлау (алау жағу, 
шатыр орнату, бағдарлау және т.б.), «Зарница» спорттық-сауықтыру 
іс-шарасы. 
Дискотека.

Төртінші 
күн

Ауылдағы ауыл өмір салты. Туристер біраз уақыт табиғат арасында 
ауылдық тұрмысты кешіп, халық мәдениетінің, қолданбалы өнер 
құндылықтарымен, ұлттық әндермен және билермен, жергілікті 
салт-дәстүрмен танысып, дәстүрлі ауыл еңбегіне, ұлттық мерекелер 
мен фестивальдарға қатысады.
Балаларға сиырларды, биелерді қалай сауатынын, сүтті қалай тартып, 
қаймақты қалай алатынын, май, айран, қымызды қалай жасайтынын, 
бешбармақ пен қазақтың тағы басқа көптеген ұлттық тағамдары қалай 
әзірленетінін көрсетеді. Балалар тағамдарды әзірлеуге қатысады.
Дискотека.

Бесінші 
күн

«Автобустағы тәртіп ережелері туралы» әңгімелесу.
«Ертегіде қонақта» туристік жолбағыты.
«Ертіс орманы» МОТҚ Тайбағар орманшылығының аумағында 
«Ертегіде қонақта» туристік жолбағыты орналасқан. Қарағайлы 
орман – бұл демалуды жақсы көретіндерге арналған жер. Тайбағар 
көлінің суы тұзды. Халық айтуынша, судың шипалық қасиеттері бар. 
Көлдің тағы бір ерекшелігі – ақшыл және қара балшық шоғырлануы. 
Мамандардың пікірінше, бұл балшық көптеген сырқаттарға дауа. 
Туристік жолбағыт аумағында отбасылық демалыс үшін және 
орманда сауығу үшін, табиғатпен оңаша қалуды жақсы көретіндер 
үшін қажеттінің бәрі бар. 17 жазғы күрке, балалар алаңшасы, спорт 
алаңы, автомобильдерге арналған тұрақ, алау жағуға арналған 
орындар бар. «Орман сыйлары» табиғи материалдардан жасалған 
жасанды бұйымдар сайысы
Дискотека.
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күн

ЕҚТА-дағы волонтёрлік жұмыс. Бағдарлама ЕҚТА-дағы волонтёрлік 
жұмысты көздейді. Балалардың қорғалатын табиғи аумақтың 
күнделікті міндеттерін шешуге қосатын шынайы еңбектік үлестері 
– экологиялық лагерьдің өте маңызды тәрбиелік аспектісі. Мысалы, 
жас қарағайларды өсіру бойынша тәлімбақта балалар арамшөп жұла 
алады; құстарға арналған үйшіктерді сала алады; ормандағы күркелер 
мен шлагбаумдарды сырлай алады.
Зерттеу тақырыптары бойынша қорытынды жасау, жобаларды қорғау 
және марапаттау.
Дискотека.

Жетінші 
күн

«Автобустағы тәртіп ережелері туралы» әңгімелесу. Зауыттық 
орманшылыққа
Колчактың бұйрығы бойынша салынған теміржол төсемеүймесіне 
экскурсия. А. В. Колчак Қытайға қарай теміржол тартуды көздеген.
Зерттеу тақырыптары бойынша қорытынды жасау, жобаларды қорғау 
және марапаттау.
Қоштасу алауы, гитара шерту.

Сегізінші 
күн

Маусымды жабу. 
«Автобустағы тәртіп ережелері туралы» әңгімелесу. Жолға шығу.

Экологиялық бағыттағы бейінді лагерьлер қызметінің оқушы 
жастардың арасында экологиялық мәдениетті арттыру, балалар 
экологиялық қозғалысын дамыту, олардың арасында экологиялық 
белсенділерді қалыптастыру үшін зор маңызы бар. 

Экскурсия барысында балалар қорықта қандай өсімдіктер 
өсетініне, олардың қайсысы Қызыл кітапқа енгізілгенін, бұл жерді 
қандай жануарлар мен құстар мекендейтінін білетін болады. Бұның 
бәрі балалардың тірі табиғатқа және өз өлкесін танып білуге деген 
қызығушылықтарын оятады. 

Бірақ, ең бастысы – балалар табиғаттың қандай шексіз екеніне 
көз жеткізіп, қалада қалалық тапсырыстар мен парктерді сақтап 
қалу маңыздылығын, біздің ЕҚТА мегаполистер әлі басып алмаған, 
азғантай ғана жабайы табиғат аралдары екенін түсінеді.

Сонымен, экотуризмнің өңірді дамытудағы рөлі қандай? 
Біріншіден, ең бастысы, экотуризм табиғат аймағын қорғауға 
ықпал етіп, халыққа экологиялық тәрбие беруге септігін тигізеді, 
отансүйгіштікке тәрбиелеп, өз елі үшін мақтаныш сезімін тудырады 
және жеке тұлғаның үйлесімді дамуына әсер етеді. Бұның саяси 
маңызы да бар – туризм халықаралық байланыстарды кеңейтіп, 
еліміздің экономикасын дамыту, жаңа жұмыс орындарын ашу 
мүмкіндіктерін береді.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Храбовченко В. В. Экологиялық туризм: оқу-әдістемелік 

құрал. - М. : Қаржы және статистика, 2013. - 208 бет. 
2 Шайкенова P. P. «Экологиялық және этнографиялық 

туризм: құрылуы, проблемалары және даму перспективалары» / 
P. P. Шайкенова, К. Р. Мамутова // Ресей ғылыми-практикалық 
конференциясының мақалалар жинағы, Хабаровск, 2009. – Т. 3. – 
70–76 бб.

ТУРИЗІМНІҢ БІР БАҒЫТЫ – «ҚОҢЫР ӘУЛИЕ»

САЯХИМОВА Ш. Т.
география және биология пәнінің мұғалімі , № 32 ЖОББМ, Семей қ.

ШРАХМЕТОВ Б. Е.
8 сынып оқушысы, № 32 ЖОББМ, Семей қ.

Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың 2007-
2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 
біздің облыста да өңірлік бағдарламаның жаңа жобасына сол 
бағдарламаға өз үлесімізді қосу. «Туризімнің бір бағыты – Қоңыр 
әулие» тақырыбын алған себебім «Қоңыр әулие» үңгірі құпиясы 
мол тылсым күшпен жанға шипа тарихи оқиғалардың ізі қалған 
орын екенін дәлелдеу.

Қоңыр әулиеде көптеген тарихшылар зерттеу жұмыстарын 
жүргізді. Бұл Қазақстанда ғана емес, Бүкіл Еуразияда өзіндік орны 
бар. Мәдени-тарихи бірегей орын. Дегенмен қасиетті Қоңыр әулие 
үңгірі де толық қарастырылмаған, тылсым сыры толық ашылмаған 
тұңғиығы тереңде жатқан қасиетті өлке деген ойдамыз. 

Жобаның өзектілігі: Бұл тақырып бұрын зерттелмеген тың 
тақырып. Өлкеміздегі тарих қойнауында жатқан құнды жәдігерді 
жарқырата әлемге таныту. 

Жобаның мақсаты: Абай елінің, Қазақстан Республикасының 
туризмінде алатын орнын ашу арқылы, Қоңыр Әулие үңгірінің 
туризмге қосар үлесін айқындау.

Қоңыр әулие үңгірі – табиғаттың сирек кездесетін ескерткіші. 
Абай ауданы, Тоқтамыс ауылынан 20 шақырымдай жерде орналасқан 
үңгірдің сырты тасты, жоталанып біткен. Қоңыр әулие үңгірі-Тас үңгір 
қажылық орны, Жасыбай орманының аймағында орналасқан. Шаған 
өзенінің жарқабақты жиегінен 80-100 м жоғары орналасқан ұзындығы 
65-70 м, ені 10-22 м, биіктігі 2 Шыңғыстаудың сырт жағында, атақты 
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Шаған шайқасы болған Шаған өзенінің бойындағы Ақтас тауында. 
Осы негізгі үңгірдің оң жағында 15 м жерде ені 50 см, биіктігі 110 см 
тар қуыс бар, бұл тар қуыс кеңейе келе ұзындығы 12 м, ені 10 м, биіктігі 
5 метрдей үлкен бөлмеге ұласады. Бұдан 12 м солтүстік бағытта үңгір 
төбесінің биіктігі 20 метр, диамерті 5-7 метр 2 күмбезді болып келеді 
де, көлге жалағасып аяқталады. Негізгі бөлменің төрінен көлге қарай 
шығар жолда, биіктігі 12-15 метр бөлме бар. Үңгірдің бір кісі әзер 
сиятын тар аузына жақын жерде үстін қына басқан, қазақ руларының 
таңбалары қашалып салынған көптеген тас молалар бар. Бұл-
жауынгершілік заманда осы жерде болған қан майданның ізі. Бұл жерге 
Абай талай келген. Оның тасқа қашалған қолтаңбасы үңгірдің ішінде 
соңғы жылдарға дейін сақталып, ыс пен күйеден көрінбей қалыпты. 
Ал Мұхтар Әуезов Шаған бойындағы бір ауылда сабақ беріп, бала 
оқытқан. Қоңырәулие үңгірінде көптеген атақты адамдар Абай 
Құнанбаев, Мұхтар Әуезов тағы басқа адамдар болып тамашалаған. 
Үңгір ауасының температурасы 10 градустан аспайды. Үңгірдің кіре 
берістері тар, кірген адам әрі қарай ақшағыл құмның үстімен жүріп 
отырып терең көлге келіп тіреледі. Көлдің суы қасиетті болып 
саналады. Жергілікті ақсақалдардың айтуынша, тереңдігі 15 метр 
көлдің түбінде құпия есік бар көрінеді, оның арғы жағынан тағы бір 
үңгір шығады. Егер атақты қолбасшының сүйегі дәл осы жерде жатқан 
болса, онда мыңжылдық құпияның сыры ашылар еді. Ол үшін алдымен 
көлге сүңгуірлерді түсіріп, құпия есікті табу керек. Әрі қарай ғылыми 
экспертиза жұмысына кіріседі. Шындығындада, Шыңғыстау өңірінде 
«Шыңғыс ханды осы төбелердің бірінде ақ киізге көтеріп, хан сайлаған. 
Жидебайдың төңірегіндегі белгі орнатылған» деген әңгімелер баяғыдан 
бері айтылатын. Ауызша әңгімеге дес берсек, бұл өңірде күні бүгінге 
дейін Шыңғысханның қыстауы, орда тігуі, оның орыны, жорыққа 
аттанарда кіріп алып бірнеше күн бойы өзімен-өзі сөйлесетіні туралы 
небір аңыз-хикаяны айтып тауыса алмаймыз» – деп, «Қоңыр әулиенің» 
іші сыртындағы көңіл аударар ерекшелікті тізбелеп келіп, үңгірдің 
аузындағы жергілікті халық «Қалмақ бейіті» дейтін көптеген ру, 
тайпалар таңбасы айқын сақталған қорымды Шыңғыс ханды жерлеуге 
қатысқандардың рулық таңбасы деп дәлелдеп-тарихи еңбектердің 
ұрпақтан-ұрпаққа қалдыратын дерегі бойынша ұлы Хақан солтүстік 
ендіктегі 47-54 параллельдің аралығында хан тауының ішінде 
жерленген. Бұл үңгір жайында көптеген аңыздар айтылғанымен, Қоңыр 
әулие әлі күнге тарихшылар тарапынан жүйелі зертттелмеген. Жыл 
сайын Қоңыр әулие үңгіріне мыңдаған адамдар келіп зиярат жасайды, 
шипалы суына жуынады. Дегенмен, көнеден жеткен аңыздарға 

сүйенсек, жоңғарлар қазақтардан қорғану үшін осы Қоңыр әулие 
үңгірін паналаған. Күндіз соғысып, түнде жоқ болып кеткен 
жоңғарларды қазақтар бірнеше күн бойы жеңе алмай жүреді. Соңында 
жау сыртынан аңдушы қойып, осы үңгірдің үстінен түседі. Бұл 
орынның қасиетін түсінген жоңғарлар қылыштарын көтеріп, 
ертоқымдарын тастап, өздері шыққан. Сырт жағында бірнеше қорым 
бейіттер бар. Олардың таңбаларына қарасақ қазақ елінің сол кездегі 
барлық руларының белгісін кездестіруге болады. Алмағайып ат үстінде 
өткен заманда бас біріктірген бар ұлыстың жауынгерлері Абылайханның 
ықпалы мен үңгірде түнеп тыныққан, көлге түсіп жараларынан 
жазылған. Үңгірге кіргеннен кейін 100 қадамнан соң өзіміздің қазақ 
үйдің керегесі және шаңырағын көресіз. Үңгірдің бір бүйірінде адам 
бейнесі сияқты тас болған. Оны кеңес үкіметі тұсында осы жерді 
зерттейміз деп келген тарихышлар алып кеткен деседі жергілікті 
тұрғындар. Олар шын мәнінде бұл үңгірден алтын іздеп оның ішіндегі 
тастарды қопарып біраз бүлдірген. Ал 1960 жылдары барған ауыл 
тұрғындары қыздың бейнесіне келетін ұзындығы бір метрдей болатын 
тасты көрген. Үңгірдің де иесі бар. Семей сынақ полигонында 
жарылыстар жүріп жатқан кезде шығыс өлкесін аралап жүрген шет ел 
азаматтары жергілікті тұрғындардан қандай қасиетті жер барын 
сұрастырып осы Қоңыр әулиеге барған. Үңгірдің ішіне кіріп тамашалай 
бастаған кезде үңгірдің кіре берісіндегі тастар құлап жабылып қалады. 
Іштегі адамдар суықтан тоңып қалтырай бастаса, кейбіреулер 
қорқыныштан ауыздарына сөз түспей, өмір мен өлімнің арасында 
жанталасып жатқанда төбеден сәуле түсіп, бірнәрсенің сұлбасы 
көлбеңдегендей болады, қас қағым сәттен кейін сол жерден тесік пайда 
болып, аман қалады. Бұл болған оқиға. Ал кейіннен барғандардың 
көзіне үңгірдің алдында немесе ішінде жарты құлаш сұр жылан 
кездескен. Ешкімге тиіспей айбар да шекпей, жартастың қуысына кіріп 
кетеді. Бұл осы үңгірді торуылдап жүретін ешкімге зияны жоқ иесі де 
болуы мүмкін. Ол тек адал, ақ ниетті адамдарға ғана көрінеді екен. 
Үңгірге жыл сайын баратындар ішіндегі тастардың өзгергендігін де 
айтады. Көл суының кереметі сондай үңгірге түсіп төмен қарай 
жүргеннен кейін айналасы ат шаптырым, шеті көрінбейтін көлге 
кездесесіз. Дәмі кәдімгі әкке ұқсайды. Көл суы жылдың төрт 
мезгіліндеде бір температурада болады. Дәмін татып көрсеңіз кәдімгі 
әкке ұқсайды. Кейбіреулер автокөліктегі аккумулятордың суы ретінде 
де пайдаланған. Көлдің суы азаймайды не көбеймейді. Суға неше рет 
түссеңіз де тоңбайсыз. Киіміңізді суға бір-екі рет малып алсаңыз онда 
жағылып қалған қара күйе, басқа дақтар да бірден кетіп, далаға 
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шыққанша киіміңіз құрғап қалады. Көлдің құрамында көптеген 
минералды элементтер, кальций, көп мөлшерде азот бар. Суға түскен 
адамның тыныс мүшелері ауырып, дем алуға қиын болса көлден кейін, 
тыныс алу мүшелері кеңейіп, денесіндегі жаралар жазыла бастайды. 
Қазіргі кезде көлді қасиетті орын деп келетіндер, суына жуынып-
шайынып, тәу ететіндердің саны жыл сайын артып келеді. «Қоңыр 
әулиенің» іші мұнтаздай таза, әрі салқын, сыры ашылмаған жұмбақ 
үңгір. Келушілер денсаулыққа пайдасы бар деп көлдің суын шипалыққа 
жатқызады. «Қоңыр әулие» атты үңгірдің мәнін баяндайтын, үңгір 
туралы мәлімет қалдырған, «Қоңыр әулие» деген очерктің авторы 
Семей өлкесімен айналысқан көрнекті орыс ғалымдарының бірі Виктор 
Антонович Брюхановқа келсек, Семей орыс географиялық қоғамының 
1911 жылдың 26 тамыздағы мәжілісінде оның Ақтас тауындағы Қоңыр 
әулие атты таңғажайып үңгір туралы мәлімет жібергені хабарланыпты. 
Осы жылдың 28 қыркүйегінде өткен мәжілісте «Запискидің» кезекті 
алтыншы шығармаларында басылатын священик Борис Герасимовтың 
«Ф. М. Достоевскийдің Семейдегі жылдары», саяхатшы ғалым 
Гензердің «Ертіс бойымен саяхат күнделігі» атты, т.б. мақалалармен 
бірге В. Брюхановтың «Қоңыр әулие» мақаласы да талқыланып 
бекітіледі. Ол Абайды бірнеше рет көріп, ақынның балалары, туған-
туыстарымен, әсіресе Турағұл, Шәкәріммен араласып тұрған. Олар 
жайында естелік жазып қалдырған. Брюханов жазбаларында  
Н. Я. Коншиннің Э. П. Михаэлис арқылы Абаймен танысқанын, 
ақынның Коншинмен тез тіл табысып, араласып кеткенін, екеуінің 
ұзақ әңгімелесетінін баяндаған. Статистикалық комитет басып 
шығарған «Ескерткіш кітабында», «Экономикалық шолуларда» Абайға 
жиі сілтеме жасалып, Абайдың орысша тәп-тәуір сөйлейтіні, сауатты 
болғаны, статистикаға қажетті мәселелерді жақсы білетіні жайында 
жазылған» дегендей анықтама берілген. «Қоңыр әулие» атты еңбегінде 
В.А.Брюханов қасиетті үңгірдің географиялық орналасу жағдайына, 
геологиялық құрылымына, сонымен бірге оған қатысты ел арасындағы 
аңыз әңгімелер мен наным-сенімдерге, т.б. жағдайларға тоқталады. 
Мысалы, ол осы еңбегінде: «Вход в пещеру расположен с южной 
стороны Ак таса, немного повыше того места, где Чаганка ударяет в 
подножье гор. Близ входа находится большое старинное калмыцкое 
кладбище с обычными каменными бабами и другими надгробными 
памятниками той эпохи, -в виде выложенных плитняков могли и пр., 
несомненно, очень интересными археолога» дейді. Белгілі абайтанушы 
ғалым Қайым Мұхамедханов «Ұлы ұстаз, қамқор аға» атты естелігінде 
Мұхтар Әуезовтың Қоңыр әулие үңгірінде болған кездегі айтқандарын 

былай деп әңгімелейді: «-Мұхаңды аса қызықтырған «Қоңыр әулие» 
дейтін аласа тау қойнауындағы үңгір болды. «Бестамақ» колхозының 
«Қоңыр әулие» жайын жақсы білетін бір адамы Мұхаңды бастап 
апарып көрсетті. Үңгірге шырақ жағып кіреді екен. Үңгірдің ішінде 
көл бар екен. Мұнда бұрын келіп-кеткен адамдардың тасқа жазып 
кеткен жазуларын оқып жүрген кезде, Абайдың балалары Әбдірахман, 
Ақылбай, Мағауиялардың және Долгополовтың жазуларын 
кездестірдік. Олар «Қоңыр әулиеге» 1887 жылы 30 июнь күні келіпті. 
Мұхаң жазып алған соң, Есмағанбет екеуімізде жазып алдық». Ұлы 
Мұхаң назарын өзіне аударған «Қоңыр әулие» үңгірінің көптеген құпия 
сырларының бірі осы. Бүгінде ел мен жер тарихына байланысты 
ертеректе жазылған әдеби-тарихи мұраларымызды өскелең жас 
ұрпаққа айтып жеткізу-біздің мұратымыз. Бұл арада Әлихан 
Бөкейхановтың «Список обам на реке Слеты в Коржункульской 
волости Акмолинского уезда» және Виктор Брюхановтың «Конурь-
аулие» атты ғылыми құнды еңбектері оқырмандар қызығушылығын 
туғызары сөзсіз. Туған жер кім-кімге де ыстық болатыны шындық қой. 
Абай ауданында тау ішінде орналасқан Қоңыр әулие үңгіріне барғанда 
қатты әсер алдық. Таудағы бұл үңгірдің бір кереметі жүз метрдей 
тереңдеп енген кезінде анадай болып жалтырап жатқан көлге кездесесіз. 
Бұл жердің қасиеттілігі соншалықты еліміздің түпкір-түпкірінен 
жанына шипа, денсаулығына пана іздеп келетіндер көп. Қалай десеңде 
«Қоңыр әулеие» әрі жұмбақ, әрі ғажап нәрсе.

Осы жердің табиғатына тамсанып және ем қабылдап жатқан 
адамдарды өз көзімізбен көріп көз жеткізгеннен кейін бұл тылсым 
сыры көп киелі жердің батпағы мен мөлдір суын зерттемек болдық. 
Осы орайда батпақ пе судың қасиетін анықтау үшін оларды Семей 
қаласындағы Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті 
жанындағы «Радиэкологиялық зерттеулердің ғылыми орталығы» 
инженерлік бейіндегі зертханасына әкеліп, осы орталықтың маманы 
Аймара Ануарбековамен бірлесе отырып, сараптама жасадық.. 
Батпақ пен суға нақты сипаттама алу үшін қазіргі заман талабына сай 
зерттеулер жүргіздік. Алынған батпақ пен судың мөлшері Жапонияның 
«JEOL Technics Ltd» фирмасының JSМ-6390 сканерлеуші электронды 
микроскобында зерттелді. Сканерлеуші электронды микроскоп –үлгі 
бетінің кескінін жоғары дәлдікпен (микрометрден кіші) алуға мүмкіндік 
беретін құрал. Батпақ пен суды алдымен SNOL (Литва) термостат 
қондырғысында 90 С - 100 С-де 2 сағат кептірдік. Кептірілген батпақты 
фарфор шынысына салып, бір қалыпқа келгенше ұнтақтадық. Алынған 
нәтижелерге спектр бойынша түсінік бердік. 1-ші көріністе батпақтың 
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электрондық бейнесі көрсетілген. Зерттеу нәтижесі бойынша 2-3-ші 
көріністе элементтердің толық тарау шкалалары бейнеленген. 4-ші 
көріністе элементтердің алынған нәтижелері пайыздық мөлшермен 
бейнеленген. Зерттелген батпақтың құрамында біршама химиялық 
элементтер табылып, 5-ші көріністегі кестемен көрсетілген. 

Кесте 1 – Тексеру нәтижесі: Барлық элементтердің анализі жасалды. 
(Қалыпты жағдай) 

Спектр В 
стат.

Na Mg Al Si P K Ca Нәтиже

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Спектр 1 Да 18.48 17.62 4.29 23.08 6.00 4.17 26.35 100.00
Орташа 18.48 17.62 4.29 23.08 6.00 4.17 26.35 100.00

Қалыпты 
жағдай

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Макс. 18.48 17.62 4.29 23.08 6.00 4.17 26.35
Мин. 18.48 17.62 4.29 23.08 6.00 4.17 26.35

Барлық қорытындылар % есебімен көрсетілген. 

Зерттеу барысында анықталған элементтердің адам ағзасы 
үшін өте пайдалы екені мәлім. Мәселен осы батпақтың құрамынан  
26,35 % мөлшерде табылған кальций (Са) элементін алсақ ол денедегі 
сүйектің негізін құрап, ферменттер қатарын белсендіреді және адамның 
жүйке-жүйесіне, жүрек қантамырларының жақсы жұмыс атқаруына 
көмектеседі. Қабыну, рахи, аллергия ауруларына пайдаланады. Ал одан 
кейінгі 23,08 %-ды құрап тұрған кремний (Si) элементі көздің көруін 
арттыратыны да дәлелденген. 17,62 %-ды құрап тұрған магнийдың 
(Mg) адам ағзасында алатын орыны ерекше. Магний –ақуыздың 
және нуклеин қышқылының түзілуіне қатысады, көмірсу алмасуына 
ферменттерді реттейді. Адам қан тамырларын кеңейту қасиетіне ие 
болғандықтан, сала тамыр қысымын баса алады. Ал 4,17 %-құрап тұрған 
калий (К) элементінің де адам ағзасына жүрек қан тамыры жүйесінің 
қызметін жақсартуға қосар үлесі мол. Калий су мен тұздың бөлінуін 
реттеп, жүректің бұлшықеттерінің жиырылуын жақсартады.

Осы элементтердің барлығы да кездескен батпақтың шынымен 
де адам денсаулығын жақсартатына сенбеске болмас. 

«Су – тіршілік көзі» деп халық бекер айтпаған. Судың 
адам ағзасында алатын орнын ерекше. Су организмде әр түрлі 
заттардың еріткіші рөлін атқарады. Ол дене масссасының  
60-65 %-ын құрайды. Су ағзадағы барлық биохимиялық реакцияларға 

қатысады. Қоңыр әулие жерінен сараптамаға алынған суымыздың 
құрамынан да пайдалы элементтер анықталды. Судан анықталған 
элементтерге де спектр бойынша түсінік бердік. 1-көріністе 
судың электрондық бейнесі берілген. 2-3 көрініске элементтердің 
толық таралу шкалалары түсірілген. 4-ші көріністе элементтердің 
алынған нәтижелері пайыздық мөлшермен бейнеленген. 5-көріністе 
табылған элементтерді кесте бойынша көрсетік. 

Кесте 2 – Тексеру нәтижесі: Барлық элементтердің анализі жасалды. 
(Қалыпты жағдай)

Спектр В 
стат.

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Fe Нәтиже

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Спектр 1 а 58.7 12.1 2.3 16.0 0.4 4.7 2.1 2.5 0.7 100.0

Спектр 2 Да 36.2 10.3 2.7 47.1 0.7 2.8 100.0

Макс. 58.7 36.2 10.3 2.7 47.1 0.4 4.7 2.1 2.8 0.7

Мин. 58.7 12.1 10.3 2.3 16.0 0.4 4.7 0.7 2.5 0.7

Барлық қорытындылар % есебімен көрсетілген.

Бұл кесте Қоңыр әулие жерінен алынған судың құрамынан 
анықталған элементтер тізімі берілген. Судың құрамында ең көп 
мөлшерде 58,7 %-ды құрайтын оттегі (О) бар. Екінші орында тұрған 
натрий (Na) судың құрамында 36,2 % -ды құрайтын еншілеп тұр. 
Натрий адам ағзасында минералды тұздардың алмасуында болады, 
ас қорыту сөлінде болады және организімдегі қышқылды реттеп 
отырады. Медицина саласында асқазан ауруларына ұсынылған 
«Норсолфазол» дәрісінің құрамында да натрий кездеседі. Зерттеуге 
алған судың құрамында 4,7-і хлордан құралған. Хлор (Cl)-тұз 
қышқылының құрамды бөлігі болып табылады және асқазан сөлінің 
құрамына кіреді. Судағы ауру тудырушы бактерияларды жояды.

Осы зерттеулердің нәтижесінде алынған судың құрамындағы 
элементтердің адам ағзасына тигізер пайдасы мол екеніне көз 
жеткіздік. Қоңыр әулие мекеніндегі батпақ пен судың адам 
денсауалығы үшін жанға шипа, дертке дауа емдік қасиетінің ешбір 
теңдесі жоқ десек, қателеспейтініміз анық. 

Туған жер кім-кімге де ыстық болатыны шындық қой. Абай 
ауданында тау ішінде орналасқан Қоңыр әулие үңгіріне барғанда 
қатты әсер алдық. Таудағы бұл үңгірдің бір кереметі жүз метрдей 
тереңдеп енген кезінде анадай болып жалтырап жатқан көлге 
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кездесесіз. Бұл жердің қасиеттілігі соншалықты еліміздің түпкір-
түпкірінен жанына шипа, денсаулығына пана іздеп келетіндер көп. 
Қалай десеңде «Қоңыр әулеие» әрі жұмбақ, әрі ғажап нәрсе. 

Болашақта біздің ауылымызға туристер ағылып келіп жатса, Шаған 
өзеніне жан бітер ме, оның көкорай шалғыны, нулы тоғайлары, сыңсып 
тұрған қарақаттары мен да емдік қасиеттері де адам жанын жадыратыр, 
тамаша курорттық жерге айналып жатса, «менің ауылым гүлденген, 
мәдениеті дамыған» деп кеудедегі қуаныштарды бірге бөліссек қандай 
жайсаңдық пен дархандық сезімдер мен рахаттанар едік. 

Осы сұлулықтың бәріне өзіміз куә болғандықтан, осы киелі 
жерді туристік аймақ ретінде жарияласақ Қазақстандағы туризмге 
қосар үлесі мол болар деп ойлаймыз.

Зерттеу тақырыбымызға өзекті болып отырған Қоңыр 
әулие үңгіріндегі суы мен батпағы адам денсаулығы үшін жанға 
шипа, дертке дауа емдік қасиетінің ешбір теңдесі жоқ десек, еш 
қателеспейтініміз анық. Егер адам денсаулығы үшін зор пайдасы 
мен мемлекеттік тұрғыда туризм саласына қосар мол үлесі бар екенін 
дәлелдей алсақ, біздің өз мақсатымызға жеткеніміз деп білеміз. 

Шығыс Қазақстан облысындағы Қоңыр әулие жерінің осынау 
бір мол байлығын туризм саласына кеңінен пайдалана отырып, туған 
жеріміздің тамашасын дүниеге паш етер мұражайға, адамзат баласы 
үшін қайта қалпына келмес ең құнды байлық –денсаулығымызды 
түзетер ем мен шипа және ел экономикасын толықтырар қаржы 
көзіне айналдыра білсек, егемен еліміздің елдігі нығайып, даңқы 
одан әрі арта түсері сөзсіз. 

«Еліміздің ертеңі-жас ұрпақ қолында»-деген болатын өз сөзінде 
елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Әр жас жеткіншек ата-бабамыз көзінің 
қарашығындай аялап келген өз туған жерін сол қалпында сақтай 
білсе, ардақтай білсе, қорғай білсе, ел ертеңі-еңселі, келешегіміз 
де кемел болары хақ..
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ЖЕРГІЛІКТІ ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУЫНА  
САКРАЛДЫ ТУРИЗМНІҢ РӨЛІ

СҮЛЕЙМЕН И. Н.
12 сынып оқушысы, ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ.

ТУЛЕБАЕВА Б. Т.
Қазіргі әлемдегі Қазақстан пәнінің мұғалімі, 

ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ.

Қазақстан Республикасындағы туризм ұлттық экономиканың 
индустриялық-инновациялық дамуының басым бағыттарының бірі 
болып табылады. Осыған орай, мемлекет ішіндегі туризм саласы 
үлкен қарқын алуда. Елбасы Н. Ә. Назарбаев XVIII Дүниежүзілік 
Туризм Ұйымының Генассамблеясында «қазіргі таңда Қазақстан 
туризм саласының барлық дерлік түрін иемденудің қайталанбас 
мүмкіндігіне ие болып отыр» деген. 

Әлемдік жаһандану дәуіріне сәйкес Қазақстан жаңа 
мүмкіндіктерін иемденуде және өзінің ұлттық кодын айшықтай 
түсетін бағыттарға жоғары мән беруді көздейтіні анық. Осы 
орайда, Үкімет елдің этномәдени алуантүрлілігін бірден-бір 
насихаттаушы – туризм секторын нығайту шараларын жүзеге асыру 
үстінде. Себебі 1991 жылдың егемендік алған кезеңінен бастап аса 
жаңғыртылмаған туризм бағыттары қоғам назарын аудартуда және 
соның бірден-біріне – сакралды туризмді жатқыздыруға болатыны 
анық. Мемлекет аумағында шетелден келген саяхатшылар үшін 
белгілі спорттық, сауықтыру, экологиялық және діни туризм түрлері 
дамығанымен, тарихи-киелі бағытқа қажетті назар аударылмағаны 
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белгілі. Нақтылай түссек, елде экономикалық рөл атқарар түрлі 
тарихи-киелі орындар өте көп, алайда олардың потенциалы қажетті 
түрде қолданылмай, тек соңғы жылдарда ғана қарастырылуда. Осы 
орайда, сакралды орындар әлеуетінің өзектілігін толықтай зерттеп, 
олардың қаржылай кіріс көзі ретіндегі маңыздылығын анықтау – 
зерттеу жұмысының негізі болмақ. Дүниежүзілік Туризм Ұйымының 
деректеріне сүйенсек, ҚР туризмнің келешектегі экономикалық кіріс 
көзі ретіндегі сакралды бағытқа Үкімет тарапынан толыққанды 
көңіл бөлінгені абзал. Мәселен, қазіргі уақытта, әлем бойынша 
шетелдік саяхатшылар ағымы көпшілікке белгілі(Жерорта теңізі, 
Кариб бассейні) туристтік нарықтарында тұрақты түрде ұсынылатын 
туризм стандарттарына (all inclusive, желілік сервис) қанығуына 
байланысты, қоғам арасында аса жарнамаланбаған Орталық Азияның 
менталитетін, тарихи көлемділігі мен салт-дәстүрін құптауда және 
өз саяхатын аталған бағытқа сәйкес жоспарлауда. 

Қазақстанның Еуропадан Азияға, Қытайдан Ресейге дейінгі 
жолдардың қиылысында қолайлы орналасуына байланысты Ұлы Жібек 
жолының бөлігі болып табылатынын атап өткен жөн. Нәтижесінде 
Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан арқылы 
өтетін БҰҰ ЮНЕСКО «Жібек Жолы туризмін дамыту стратегиясы» 
жобасын жүзеге асыруға ерекше назар аударылып отыр. Аталған 
халықаралық деңгейдегі үкіметаралық бағдарламаларға қатысу ел 
мүмкіндіктерін тиімді пайдалану және оның мәдени мұрасын сақтау 
арқылы өз өңіріндегі кіріс туризмін басқару мен дамытудың оңтайлы 
стратегиясын жасауға мүмкіндік берері хақ. 

Осыған орай, Қазақстанның көбінде көпшілікке танылмаған және 
жаңғыртылмаған, әрі басты өңірлік туристтік маршруттарда қажетті 
деңгейде насихатталмаған сакралды жерлерін зерттеу және аталған 
туризм түрінің Павлодар облысының жергілікті экономикасына әсерін 
анықтау жұмыстары қолға алынды. Аталған орындарды толыққанды 
қарастырып, бағыттың басты назарында ұстау - зерттеу жұмысының 
негізгі мақсаты мен алғышарттарының бірі болмақ.

Дүниежүзі бойынша туризмнің нығаюына байланысты қазіргі 
таңда ҚР аумағында аталған салаға көңіл бөлініп, Үкімет тарапынан 
қаржылай қолдау мен реставрация жұмыстары өткіздірілуде.  
Н. Ә. Назарбаевтың 2017 жылдың 12 сәуірінде жарыққа шыққан 
«Болашаққа бағдар - рухани жаңғыру» атты мақаласына сәйкес, 
өз кезегінде, өңірлердегі тарихи-киелі орындарды негізге алатын 
«Қазақстанның сакралды картасы» атты жобасы қолға алынды. 
Сондай-ақ, «Kazakh Tourism» ҰК АҚ кеңеюі мен қаржыландыру 

жұмыстарының артуы елдегі сакралды орындар бойынша кең көлемді 
зерттеу жобаларын іске асыруға жол берді [1]. «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласының «Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы» бөлімі аясында 2017 жылы облыстың ішкі саясат 
басқармасымен Ертіс-Баян өңірінің киелі орындары бойынша 
«Сакралды жерлерге саяхат» атты акциясы өткізілді. Облыста өңірлік 
туристтік потенциалын дамыту мақсатында 75 объектіден тұратын 
сакралды орындардың тізімі әзірленді [2]. Осы тізімнің 4 объектісі 
тарихи-киелі орындардың республикалық маңыздылығы бар қатарына 
енді. Олар: Баянауыл ауданындағы Жасыбай батыр монументі, Қоңыр 
әулие үңгірі және Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы кесенесі, Екібастұз 
қаласының Ақкөл ауылдық аумағындағы Исабек Ишан Хазірет кесене 
кешені болып табылады. Сонымен қоса, Шарбақты ауданындағы 
Ғабдыл-Уахит Хазірет кесенесі, Павлодар ауданындағы Үміт апа мешіті, 
Баянауыл ауданындағы Ақбалық Хазірет кесенесі, Май ауданындағы 
Үкібай би кесенесі мен өзге тарихи-киелі орындар облыстың сакралды 
картасына енгізілді. 2025 жылға қарай ҚР-ның жалпы ішкі өнімі негізгі 
көлемінде туризмнің кемінде 8 % үлесін қамтамасыз ету мақсатында 
өңірдің тарихи-киелі орындарын дәріптеу және аймақтың тарихи-
мәдени объектілеріне археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізу 
аясында 2019 жылы облыстық қазынадан 14,8 млн теңге қаржы 
бөлінді. Елбасының 2018 жылғы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының 
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан халқына 
Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық жоспарының «Қазақстан 
Республикасының туристік секторын дамытудың 2019-2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын әзірлеу және қабылдау» атты  
19 тармағы бойынша туристтік кластерді негіздеуде Ертіс-Баян 
аймағы республикалық маңызы бар негізгі 10 бағыт қатарына енгізілді. 
Осылайша, жоғарыда келтірілген мәліметтерді ескере отыра, өңір 
басшылығы тарапынан сакралды туризм әлеуетін нығайтуға көңіл 
бөлініп отырғанын атап өткен жөн [3].

2018 жылдың 3 кварталына сәйкес өткен жылмен салыстырғанда 
шығыс туризмі 4 %-ға (8,2 млн туристке дейін), кіріс туризмі  
16,6 %-ға (6,8 млн адамға дейін) және жалпы ішкі туризм 5,8 %-ға  
(4,6 млн туристке дейін) артты. «Kazakh Tourism» ҰК АҚ басшысы 
Рашид Күзембав: «2018 жылы Қазақстанда 8,5 миллион шетелдік 
туристтер саны тіркелді және аталған көрсеткіш 2017 жылмен 
салыстырғанда 10,2 %-ға, 2015 жылмен салыстырғанда 32 %-ға 
артты» деп мәлімдеді [4]. ҚР Ұлттық Экономика Министрлігі 
Статистика Комитетінің деректеріне сәйкес 2018 жылы облысқа 
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енген туристтер саны 150 537 адамды қамтығаны баяндалды. 
Бұл көрсеткіш жеке меншік кәсіпкерлікті есептемегендегі санақ 
қорытындысы нәтижесінде негізделгені анықталды. Облыстың 
туризм басқармасының пайымдауы бойынша, қазіргі таңда сакралды 
орындардың жергілікті экономикадағы алатын рөлін нақты 
түрде анықтау қиындық туғызуда. Себебі, ерте кезеңнен-ақ, жеке 
инвесторлық қолдау бастамасымен ғана реставрацияланып, тек 
шырақшы қарамағында сақталып келе жатқан кесенелер мен мешіттер 
сынды тарихи-киелі орындарда өңір басшылығы тарапынан туристтер 
санағы мен арнайы экономикалық есептеулер жүргізілмеген. Тіпті 
кесене жанында орналасқан қонақ үй немесе асханалардың көбі тек 
жеке кәсіпкерлік қарамағына тиесілі болып саналатындықтан, өңірлік 
деңгейдегі қаржылай кіріс көзін нақты анықтау қарастырылмаған. 
Мысалы үшін, Шарбақты ауданының Арбиген ауылындағы 
Ғабдыл-Уахит Хазірет кесенесінде 2012 жылы инвесторлық қолдау 
арқылы қайта жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін келушілерге 
арналған тегін жатын үй тұрғызылған және тек шырақшы 
бақылауындағы киелі орында экономикалық санақ жүргізілмеген. 
Алайда, алуантүрлі тарихи-киелі орындар негізделген облыстың 
әртүрлі аудандарына енген туристтер саны бақыланатындықтан, 
сакралды орындардың облыс бюджетіне бағытталатын қаржылай 
кіріс аясындағы рөлі әлдеқайда төмен деңгейді қамтымайтынын 
атап өткен жөн. Осы орайда, Павлодар облысында 2019 жылдың 
бірінші жартыжылдығында өңірге енген 7564 азаматтың 70 пайызға 
жуығы сакралды орындар саны бойынша алдыңғы қатардағы 
Баянауыл ауданына бағыт алғанын ескеру маңызды [5]. Өңірге 
еніп, тарихи-киелі орындарға қызығушылық білдіретін туристтер 
санының жылдан жылға арту тенденциясы және «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» бастамасы аясында тарихи-киелі 
орындардың жаппай реставрациясы мен инфрақұрылымдық дамуына, 
соның ішінде облыс орталығынан бастау алатын қатынау жолының 
және қызмет көрсету деңгейінің сапасына жергілікті әкімшілік 
тарапынан көңіл бөлінуде және аталған жайт сакралды туризмнің 
экономикалық кіріс көзі ретіндегі келешек потенциалының жоғары 
екенін анықтайды [6]. Осы орайда, облыстың тарихи-киелі орындары 
бойынша Ертіс-Баян өңірі аудандарының алғашқы бестігі негізделген 
және оның қатарына Баянауыл, Павлодар, Екібастұз, Шарбақты 
мен Май аудандары кіріктірілген және төмендегі кесте арқылы әр 
ауданның қамтитын негізгі сакралды орындары ұсынылған (Кесте 
1. Павлодар облысы аудандарының негізгі тарихи-киелі орындары).

Кесте 1 – Павлодар облысы аудандарының негізгі тарихи-киелі 
орындары
Павлодар 
облысының 
ауданы:

Сакралды орындар:

Баянауыл Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы кесенесі; Қоңыр 
Әулие үңгірі; Ақбалық Хазірет кесенесі; Шоң 
мен Шорман билер ескерткіші, Әбжалап Диуана 
зираты; Жасыбай батыр ескерткіші

Павлодар Нұрғали Хазірет ескерткіші; Үміт апа мешіті; 
Қазанғап би ескерткіші; Қаз Қонақ тарихи-
палеонтологиялық кешені; Кенжекөл қонысы; 

Екібастұз Исабек Ишан Хазірет кесене кешені; Ақкөл-
Жайылма тарихи мекені ; Жаңажол қонысы; 
Керегетас обасы; Атығай қонысы; Құтаяқсор 
обасы; «Ақбидайық жазулары петроглифтері» 
этномәдени ескерткіші;

Май «Өленті петроглифтері» этномәдени ескерткіші; 
Қалмаққырылған таулары; Олжабай батыр 
ескерткіші; Үкібай би кесенесі:

Шарбақты Ғабдыл-Уахит Хазірет кесенесі; Шалдай табиғи 
резерваты [7].

2018 жылы өңірлік «Рухани жаңғыру» жобалық офисі «Қасиетті 
Қазақстан» ғылыми-тәжірибелік орталығының қолдауымен Ертіс-
Баян өңірінің сакралды орындары бойынша ғылыми-танымдық 
экспедициясын ұйымдастырды. «Қазақ географиялық қоғамы» 
бірлестігінің бастамасымен «Ұлы Дала елі» тарихи-мәдени 
экспедициясы қолға алынды [8]. 2019 жылдың 12-19 тамыз 
аралығында «Қазақстан Жастарының Конгрессі» ЗТБ «Жастар 
Керуені» республикалық экспедициясын ұйымдастырып, 16-29 жас 
аралығындағы азаматтарды мемлекеттің түрлі облыстарындағы 
тарихи-киелі ескерткіштермен етене таныстырды. Осы орайда, 
Қазақстан Халықтарының Ассамблеясының мүшелері, қоғам 
қайраткерлері, мемлекеттік емес ұйымдар мен БАҚ қызметкерлері, 
ЖОО студенттері мен мектеп оқушылары Павлодар және Шығыс 
Қазақстан облыстарын аралап, құнды тарихи деректер жинастырды. 
Мұндағы басты мақсат – ғылыми-танымдық іс-шаралар арқылы 
жастар қауымы арасында ұлттық рухани құндылықтарды дәріптеу 
мен өз мәдениетіне деген патриоттық сезімін насихаттау екендігі 
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белгілі. Өз кезегінде, жоғарыда аталған мәдени-танымдық іс-
шаралар халықтың тарихи-киелі орындар жайлы білімін арттырып, 
сакралды туризмге деген қызығушылығын нығайтатынын ескеру 
маңызды болып табылады [9]. Өңірдің сакралды туризм әлеуетін 
нығайту мақсатында Павлодар әкімшілігі тарапынан жастар 
бастамаларын дамытуға көңіл бөлінуде. Мәселен, 2019 жылы 
өңірдегі сакралды туризмді насихаттау мақсатында Назарбаев 
Зияткерлік мектебінің оқушысы «Қазақстандағы сакралды туризмді 
дамыту» жобасы аясында «Sacred Tourism Kazakhstan» шетелдік 
саяхатшыларға арналған киелі орындар жайлы негізгі базалық 
ақпарат беретін мобильді қосымшасын құрастырған. Оқушының 
зерттеу жұмысында облыстағы шетелдік туризм стандарттарына 
сай келетін негізгі тарихи-киелі орындарға дейінгі жету жолы 
және көлік қатынасы бойынша базалық ақпарат берілген. Шетелдік 
туристтерге қажетті киелі орындардың сипаттамасы, соның ішінде 
орналасуы, тарихы, инфрақұрылымы(қонақ үй, дүкен) және қаражат 
қажеттілігі бойынша мәліметтер қамтылған [10].

Зерттеу жұмысында Ертіс-Баян өңіріндегі сакралды туризмнің 
дамуы және оның жергілікті экономикадағы рөлі қарастырылды. 
Н. Ә. Назарбаевтың 2017 жылғы «Болашаққа бағдар - рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласынан кейін қоғам арасында 
қолға алынған тарихи-киелі орындарды зерделеу жұмысына баға 
беріліп, сыни тұрғыда анализ жасалды. Жалпылама түрде, сакралды 
орындардың облыс үшін экономикалық кіріс көзі ретіндегі рөлі 
анықталып, келешектегі даму мүмкіндектері мен алғышарттары 
зерттелінді. Осы орайда, әлем бойынша саяхатшылар өздері 
үшін белгілі туризм стандарттарына қаныққандықтары белгілі 
және олардың Орталық Азия сынды жаңа мәдениет пен рухани 
байлық мекенін құптайтыны анық екенін қорытындылаған жөн. 
Қазақстанның егемендікке ие болған кезеңінен бастап, сакралды 
туризмге толыққанды көңіл бөлінбесе де, даму сатысына сәйкес 
бүгінгі күні мемлекет аумағындағы тарихи-киелі орындардың 
туристтік потенциалын нығайту ісіне Үкімет жоғары жауапкершілік 
танытуда және оны көптеген республикалық маңызы бар қоғамдық-
мәдени жобалар мен ғылыми-практикалық экспедициялардан 
байқауға болады. Зерттеу жұмысы нәтижесінде Павлодар 
облысындағы сакралды туризмнің даму стратегиясы жоғары сапаға 
негізделгенін баяндаған жөн. Жобаны негізін айшықтаудағы басты 
түйін – XXI ғасырда қаншалықты ғылыми-технологиялық даму 
орын алса да, адамзат әрдайым өзінің шығу тегі мен мәдениетіне, 

соның ішінде тарихи-киелі орындарға назар аударуға бейім болмақ 
және оның өңір экономикасына әкелер кірісі аз емес екені анық.
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сы БАЙҚОҢЫР ҒАРЫШ АЙЛАҒЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ

ТОҚТАРОВ А.
9 сынып оқушысы, № 80 Мектеп-гимназиясы,  

Қызылорда облысы, Төретам кенті
НИЯЗОВ С. У.

педагогика ғылымдарының магистрі, № 80 Мектеп-гимназиясы, 
Қызылорда облысы, Төретам кенті

Халықаралық экономикалық байланыстардың түрі болып 
табылатын халықаралық туризм қазіргі кезде жедел дамып 
келеді Туризм әлемдік экономикада басты рөл атқаратын, еңбек 
ресурстарының ауқымды бөлігін іске қосатын, демалысты 
ұйымдастыратын сала. Ол нарықтық экономикада мұнай өндіру мен 
автомобиль өнеркәсібінен кейінгі 3-ші орынды ала отырып, мемлкет 
бюджетінің кіріс бөлігін толықтырудың маңызды көздерінің бірі. 

Халықаралық туризм акдемиясының анықтамасы (Монте-
Карло қаласы). «Туризм – бұл өмір сүрумен және жұмыс орнын 
ауыстырумен байланыссыз халықтың демалу, емделу, іскерлік, 
мәдени, ғылыми-техникалық мақсатта саяхаттауы.

Ғылыми-техникалық бағыт бойынша: АҚШ-тың Флорида 
шатындағы Мыс-Каневрал ғарыш айлағы, Француз Гвинеиясы 
ғарыш айлағы, Курчатов атом-ядро орталығы, Ресейдегі Капустин-
Яр, жаңа әскери қару-жарақтар көрмесі, әуе көліктерінің сынақ 
алаңындағы көрмесі және соның бңрң біздің мақтанышымыз 
Байқоңыр ғарыш айлағы [2, 17-23 б.].

Байқоңыр – ғарыш алаңы, дүние жүзіндегі 20-дан астам ғарыш 
айлақтарының ішіндегі ең ірісі. Қызылорда облысы, Қармақшы 
ауданы аумағында Төретам станциясынан 20 км қашықтықта 
орналасқан.Оның көлемі 6717 шаршы шақырым, оңтүстіктен 
солтүстікке қарай 75 шақырым, ал батыстан шығысқа қарай  
90 шақырым қашықтықта созылып жатыр. Байқоңыр ғарыш айлағын 
салуға байланысты 20000 гектар жерді қамытып жатыр. Ғарыш 
алаңын салу үшін, негізгі ескерілген талаптар:

- Сырдария) су бассейнінің жақын орналасуы; 
- (Ташкент-Москва) темір жолының болуы;
- бұл жердің елді мекендерден қашық болуы;
- ракета ұшырудың қауіпсіздігі, қайтып оралатын ғарыштық 

обьектілер үшін қолайлы 
- қону аймақтарының болуы;
- ауданның сейсмикалық қауіпсіз болуы; 
т.б. факторлар ескерілген [1, 6 б.].

Сурет 1 – Байқоңыр ғарыш айлағының сызбанұсқасы

Туған жерімнің туризм саласының дамуына өз үлесімді қосу 
мақсатында жергілікті жердің ескерткіштерін, ғылыми техникалық 
кешеннің барысын, Сыр өңірінің табиғатын паш ету үшін аталған 
жобамның негізімен таныстырамын. «Сыр – Алаштың анасы» деп 
елбасымыз атап өткендей құнды, бай тарихы бар, ғылыми-техниканың 
қарыштап дамыған кешені бар, ақ күрішке толы сары даламның атымен 
ғылыми жобамның бағдарламасын «Сыр-Тур» деген атпен атадым.

Шетелдік туристік агенттіктер арқылы «Сыр-Тур» 
бағдарламасына туристердің Сыр өлкесіне қызығушылықтарын 
оята отырып, келуіне ықпал ету. 

Бұл саяхат 7 тәулік болады. Әуе көлігімен келген туристерді 
Байқоңыр қаласынан 3 шақырымда орналасқан «Крайний» 
әуежайынан күтіп алудан басталады. Бұл жерде құжаттары 
рәсімделіп, жабық аймақтарға арнайы куәлік арқылы өткізілетін 
болады. Темір жол арқылы келген туристерді Төретам қыстағының 
темір жол вокзалынан күтіп алып, құжат рәсімін жасап, қала 
ішіне өткізілетін болады. Төретам қыстағы Байқоңыр қаласынан 
2 шақырым жерде орналасқан. Қала ішіне келген соң 3 жұлдызды 
орталық қонақүйге орналасады. Қонақ үй қызметіне: 5 тілд жетік 
меңгерген аудармашысы, жаттығу жасайтын тренажерлық залы, 
сауықтыру бассейні, қазақтың ұлттық калориті бар ас мәзірі, орыс, 
фин моншасы, ойын-сауық орталықтарымен қоса қаланың шағын 
екенін ескере отырып, туристерге велосеруен ұсынылады. 

А) Қонақүйге жайғасып болған соң, алғашқы саяхат киелі Қорқыт 
бабаның мұражай-кесенесін тамашалаудан басталады. Сапары –  
1 тәулік. Ол үшін ежелгі «Ұлы Жібек жолын жалғастырған қазіргі 
«Батыс-Европа, Батыс-Қытай тас жолын пайдалана отырып, 
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тарихтан сыр шертуге болады. Бабаның кесенес Байқоңыр қаласынан  
40 шақырым жерде орналасқан. Кесене қақпасының алдында балбалтас 
мүсіндерімен, «Тілек талымен», жел соққанда қобыздың қоңыр үні 
шығатын Қорқыт бабаның кесенесімен, тарихи құнды жәдігерлері, 
шамамен ҮІІ-Х ғасырлар арасында өмір сүрген Қорқыт бабаның 
қолжазбаларының көшірмесі және Сырдың біртуар азаматтарының 
жайында мәліметтер беретін мұражаймен, тастан қашалып жануарлар 
бейнеленген мүсіндермен, т. б. кеңінен жолсерік (гид) таныстырады. 
Кесененің оң қапталында ұлттық ойындар көрсететін шоу, «Сыр елі 
– Жыр елі» деген ежелден қалған ұғым бойынша қазақтың ұлттық 
музыкалық аспаптарының ансамблі өнер көрсетеді. Бұл жердегі қонақ 
үй қызметі те халал өнімдерімен, қазақтың ұлттық тағамдарымен 
туристерді таң қалдырмақ. Аллаға құлшылық ететін мұсылмандарға 
мешіт бой көтерген, Қорқыт баба кесенесінің шырақшысымен бірге 
тілек тілеу мақсатында жасалған қызмет түрлері де қарастырылған. 
Туристерге естелік ретінде қазақтың ұлттық бұйымдары (қобыз, 
домбыра төрт түлік, Қорқыт атаның суреті, Қазақстан картасы, киіз 
үй, қамшы, әшекей бұйымдары) сатылатын дүкен жұмыс жасайды. 
Байқоңыр қаласына қайтар жолда туристер алға рухани әсерімен 
бөліседі, жолсерік туристердің қойған сұрақтарына жауап береді. 

Б) Байқоңыр қаласындағы саяха 2 тәулікке созылады. Байқоңыр 
қаласының тарихымен танысу үшін «Байқоңыр қалалық музейден» 
басталады. Бұл музейде қаланың 1955 жылы құрылғанынан бастап 
бүгінгі күнге дейінгі тыныс тіршілігі туралы жан-жақты толық мағлұма 
береді. Сонымен қата «Жас конструктор» үйірмесінің жұмысымен 
танысып, аталған үйірменің дайын зымыран-макеттеріні ұшырылуын 
тамашалайды. Ескерткіштерғарышкерлердің, конструкторлардың, 
ұшақтардың, зымырандардың құрметіне тұрғызылған бірқатар 
ескерткіштерды тамашалай жүріп, оның тарихымен кеңінен 
танысатын болады. Біздің қалада көптеген ұлт өкілдері тату өмі 
сүруде. «Достық үйіне» саяхат жасап, олардың тыныс-тіршілігімен, 
ұлттық құндылықтарымен, асханасымен танысуға болады. 
Кешкі Байқоңырды тамашалау жақсы әсер қалдырады. Қаланың 
самсаған шамдары аспан әлеміндегі шоқ жұлдыздар тәрізді. Ғарыш 
атауымен байланысты қаламыздың бірқатар дүкендері, ойын-сауық 
орталықтары, мейрамханалары, қызмет көрсету салондары бар. 

В) Байқоңыр ғарыш айлағына саяхат 3 тәулікке жалғасып, №2 
«Гагарин» атындағы ұшыру алаңынан басталады. Бұл жерде «Ю. 
А. Гагарин» атындағы музейі бар. Аталған музейде ұшырлылған 
же серіктері (спутниктер), 1961 жылы адамзат баласы ғарышқа 

ұшрылғанынан бастапосы кезге дейінгі барлық ғарышкерлердің 
ғарыштық зымырандарды құрастырушы конструкторлардың өмі 
тарихтары, олардың қолы тиген заттары ғарышта тұтынған тұрмыстық 
заттары, тағам түрлері де сақталған. Осы №2 айлақта «Бәйтерек» 
Ресей-Қазақстан бірлескен кәсіпорын негізінде құрылғаналаңда 
зымырандарды құрастыру және сынау алаңындағы жұмыстармен 
танысады. Екінші нысан «Буран» атты бірнеше қайтара ұщыру 
орталығымен танысады. Бұл жерде 1988 жылы ұшырылған 
Америкалық «Апполон», Кеңе Одағының «Союз» икемелерінің бір-
бірімен ғарышта түйісуі жайында толық мағлұмат алады. Қоғаныс 
саласының негізгі тірек «Зенит» ракето-модельдік техникасымен 
танысады. Ғарыш әлеміндегі ең ірі «Протон зымыраны жайында мәліме 
ала отырып, оның ұшырылуын тамашалайды. Жалпы Байқоңыр ғарыш 
айлағында айына екі мәртеұшырылым болып тұрады. 

Ресей ғарыш агенттіктері мен баспасөз конференциясын 
ұйымдыстыра отырып, туристердің көкейіндегі ғарыш саласы 
бойынша сұрақтарына жауап алуына мүмкіндік жасалады. 
Туристердің жер кіндігі Сыр өңірінен алға әсерлері жақсы 
болатынына сенемін.

Осымен«Сыр-Тур» бағдарламас өз мәресіне жетеді. Бұл 
жобамда қазақтың кең байтақ жерін, қонақ жайлылығын, қарыштап 
дамып келе жатқан ғылыми-техникалық нысандарымызды көрсетіп, 
туристердің Сыр өңіріне келгенінен бастап олардың қауіпсізігін 
қамтамасыз етіп, елдеріне қайтуларын қамытып өттім. 

Кеңес өкіметі тұсында 50 жыл бойы құпия-қала болып, 
картағатүспей келген Байқоңыр қаласын, айлағын бірі білсе, ал 
біреулер біле бермейді. Сондықтан Қазақстандықтарға ғылым мен 
техниканының соңғы мүмкіндіктерін көрсетіп, өскелең ұрпақты 
ғарыш саласын одан әрі дамытуға шақыру.

Әлемдік экономикалық көрсеткішбойынша туризм саласы пайдасы 
жағынан ІІІ орын алады. Кейбір мемлекеттердің қазынас туризм 
кластерінен толығып отыр. Бұл кластер мәдениетімізді, тілімізді, ұлттық 
құндылықтарымызды насихаттау жағынан болсын экономикалық пайда 
жағынан болсын, біздің ұтыларымыздан ұтарымыз көп.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Нұрпейісова М. Б. Ғарыштық геодезия: Алматы, – 2012, – 

6;24 б.
2 Байқоңыр қалалық админстрациясының арнайы сайты http://

www.baikonuradm.ru/index.php?mod=adm

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=adm
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=adm
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31 Секция. География
31 Секция. География

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МУЗЕЯ 
«ГУСИНЫЙ ПЕРЕЛЕТ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

3D ГОЛОГРАММ

АРТЫКБАЕВА А., БИСИМБАЕВА Т. 
ученик 9 «А» класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

АЛЕНОВА Б. Б. 
учитель географии, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

«Гусиный перелёт» – палеонтологический природный 
памятник, расположенный в городской черте Павлодара, на правом 
берегу реки Иртыш. Данное название было получено, потому что 
эта птица, мигрируя весной и осенью, останавливалась здесь 
на отдых. Впервые это место открыл и исследовал московский 
палеонтолог Юрий Орлов. При вскрытии учеными были найдены 
останки не менее 20 особей оленей, 40 жирафов, 130 носорогов,  
200  гиппарионов  и  других  представителей  древних 
млекопитающих плиоцен- миоценового возраста. К сожалению, 
весь найденный Московскими учёными палеоматериал увозился 
за пределы нашей страны, так как в то время в нашем городе 
не было краеведческого музея и научной организации, которая 
могла бы изучать и сохранять палеонтологические остатки 
древней фауны. Лишь в 1960 году изучение этих мест перешло 
к нам, когда открылся отдел палеобиологии Института зоологии 
АН КазССР. Небольшая часть оставшейся коллекции хранится 
в Павлодарском краеведческом музее в виде небольшой 
экспозиции. До сих пор после весеннего разлива Иртыша в 
обнаженных слоях можно найти кости древних животных. Это 
еще раз подтверждает гипотезу об уникальности этого места и 
палеонтологическом богатстве Павлодарского региона.

С 2001 года памятник получил статус республиканского 
значения, и была предложена идея создания музея под открытым 
небом. Первые шаги по претворению в жизнь этих замыслов были 
предприняты в 2018-19 г. На берегу Иртыша был организован 
небольшой парк, в котором поставлены скульптуры некоторых 
животных гиппарионовой эпохи. Для удобства посетителей 
проложена брусчатка и поставлены скамьи. Мы убедились, что это 

место становится для жителей и гостей города одним из любимых 
мест отдыха. Скульптуры животных вызывают живой интерес у 
детей, и они с удовольствием фотографируются на их фоне.

Но, приходится констатировать и тот факт, что не все люди 
научились бережно относиться к окружающему миру и мы 
заметили, что некоторые скульптуры уже частично подверглись 
акту вандализма: отбиты куски, появились надписи и т.д.

Наверное, не все еще доросли до музеев под открытым небом 
и слова о том, что «Гусиный перелет» – это самый крупный в 
Евразии памятник гиппарионовой эпохи все еще остаются ничего 
не значащими для некоторой группы людей. Еще одной причиной, 
подтолкнувшей нас к идее инновационного музея, послужил живой 
интерес наших сверстников из Голландии, которые обучались в 
нашей школе в прошлом учебном году. Совершая экскурсии по 
нашему городу, они заинтересовались термином Гусиный перелет 
и задавали множество вопросов и выражали удивление, что такое 
уникальное место не стало всемирно известным.

Переосмыслив все это и особенно после впечатлений 
от посещения самого места у нас появилась идея сделать 
совершенно новый и уникальный музей: мы решили использовать 
3D-голограммы, которые увеличивают интерес человека при 
изучении и восприятии им новой информации. Использование 
3D-голограмм в обучении и при проведении различных презентаций 
логически вытекает из первого пункта. Уникальная возможность 
трехмерных голограмм – показывать объект на 360 градусов и 
позволять человеку взаимодействовать с ним: крутить, увеличивать 
и уменьшать, смотреть меню, изучать план здания и т.д., делают 
процесс демонстрации и обучения более интерактивным.

Мы планируем построить музей на правом берегу реки 
Иртыш. Наш музей будет в форме иглу, в правой части будет 
большой коридор. Музей будет построен из обычных материалов. 
Внутри музея в главном зале будут стоять аудиогиды и буклеты с 
подробным описанием. В длинном коридоре планируем поставить 
стенды с планшетами, в которых будут загружены видео о 
животных, обитавших в гиппарионовую эпоху в нашем регионе. 
На планшетах будет стоять пирамида, которая позволит передать 
видео в 3Д. Свет в музее будет приглушен, и люди будут подходить 
к стендам с животными, слушая аудиогида и самостоятельно 
взаимодействуя с трехмерными голограммами. Так мы хотим 
сделать процесс посещения музея интересным и познавательным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
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Насколько нам известно, в нашей стране таких музеев ещё нет, 
поэтому это может заинтересовать многих людей. Кроме этого, 
мы перенесем интересные моменты нашего интерактивного 
музея в виртуальную среду в виде рекламного ролика, и через 
интернет о нем узнают во многих странах, а это сподвигнет 
любознательных людей совершить путешествие и посетить музей с 
тем, чтобы увидеть всё своими глазами. Это добавит популярности 
уникальному памятнику природы. 

Таким образом, благодаря нашему музею мы сможем 
подтолкнуть своих сверстников к изучению не только истории города, 
но и всех событий, которые происходили миллионы лет назад. 

При подготовке проекта мы провели краткий опрос среди 
учащихся нашей школы, иностранных гостей и студентов ПГПУ, 
проходивших практику в НИШ. Результаты анкетирования 
представлены в следующих диаграммах:

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Диаграмма 3

Как мы видим такой музей вызовет интерес у многих людей 
разных возрастов, а особенно у молодежи.

За эти годы было высказано немало предложений и воззваний 
о сохранении памятника природы Гусиный перелет, но кроме 
призывов и многочисленных статей нужны и действия. Может 
наш проект о создании интерактивного музея привлечет внимание 
неравнодушных людей, и мы совместными усилиями создадим 
интересный объект, отвечающий требованиям современности. Ведь 
до сих пор после весенних разливов Иртыша на берегу обнажаются 
новые пласты с останками древних животных и нам надо приложить 
все усилия для сохранения и преумножения палеонтологических 
богатств нашего региона. И одним из значимых шагов к этой цели 
будет создание нашего инновационного музея «Гусиный перелет» 
с использованием 3D голограмм.

ЛИТЕРАТУРА 
1 https://visitkazakhstan.kz/ru/guide/places/view/109/ 
2 https://silkadv.com/ru/node/533
3 «Гусиный перелет» в Павлодаре станет музеем под открытым 

небом/ КазТАГ,17.05.2018
4 https://www.youtube.com

https://visitkazakhstan.kz/ru/guide/places/view/109/
https://silkadv.com/ru/node/533
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сы ШЕТЕЛ АЗАМАТТАРЫНЫҢ 
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДАҒЫ АККЛИМАТИЗАЦИЯСЫ 

ЕСИМОВА Д., МӘДЕТ А.
10 сынып оқушылары, 

ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ. 
КАСЫМОВ Т. Ж.

магистр, география пәнінің мұғалімі, 
ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ. 

Қазіргі кезде Павлодар облысында шетел азаматтарының саны 
көбейді. Олардың көбі спорттық командаларда, зауыт- фабрикалары 
мен білім беру орталықтарында жұмыс істейді. Еліміз қонақжайлы 
халық болғандықтан, осы азаматтардың жағдайын жақсарту 
мәселесі қарастырылып жатыр. Өткізілген сауалнамалардың 
нәтижесінде, шағымдар көбінесе денсаулыққа байланысты. Мысалы 
ауырсыну, әлсіздік, қан қысымы, бас ауруы және тағы басқалары. 
Бұл белгілердің басты себебі акклиматизация екенін тауып, біз бұл 
тақырыпты қарастыра бастадық.

Павлодар қаласында шетел азаматтар үнемі ұстаздар, оқушылар 
немесе сайысқа қатысушылар ретінде келіп тұрған. 2010 жылы 
«Ертіс» атты команданың футболисті Бразилия ойыншысы Даниэл 
Роберт де Жезус сайыс алдындағы ойынға дайындық кезінде жүрегі 
тоқтап, қайтыс болған. Директордың айтқан сөздері бойынша, 
Даниэл Роберт де Жезустың өмірден қайту себебі акклиматизациядан 
өтпей қалуы болып табылады. Осындай жағдайлар қайталуы мүмкін, 
сондықтан, шетел азаматтардың акклиматизациядан өту процессін 
зерттеу өте өзекті тақырыптардың бірі. 

Павлодар қаласы суық климатқа ие. Павлодар- жауын- 
шашынның түсу мөлшері едәуір көп қала. Құрғақ ай кезінде 
де жауын мөлшері көп. Кеппен мен Гейгер классификациясы 
бойынша, бұл климат түрі - Dfb (орташа ылғалды). Ауаның орташа 
температурасы-2… 3 ° C. Жауын-шашынның орташа нормасы  
278 мм. Ауа ең төменгі температурасы - 35… 37 ° C шамасында. Ал 
ауа температурасының максимумы 27- 30 ° C- қа тең. Сондықтан 
бұл климатқа үйрену аса қиын.

Қолайсыз климат-географиялық жағдайларға т ірі 
организмдердің бейімделуін акклиматизация деп атаймыз. Ол 
тіршілік ортаның комплекстік факторларына дағдыланудың 
жеке оқиғасы болып табылады. Биологиялық объектілердің 
акклиматизациясы табиғат шарттары мен тіршілік ареалдарының 

өзгеруіне байланысты, молекулярлықтан бастап биоценотикалыққа 
дейін өмірдің барлық деңгейлерінде өтеді. Сонымен қатар 
бейімделудің әсерінен жаңа морфологиялық белгілердің пайда 
болуы мүмкін. Оларға дене бітімінің өзгеруі, тері структурасының 
реңденуі және тағы басқалары жатады. Мысалы Заполярья жерінің 
тұрғындарында трахеобронхиалды ағаш пен өкпе тіндерінің қайта 
құрылуы, қан құрамындағы гемоглобиннің артуы байқалды. 

Акклиматизация процесі бірнеше жылға созылады. Бұл 
қоршаған ортаның ерекшеліктеріне, әлеуметтік-гигиеналық 
жағдайлар мен жеке организмнің өзгешелігіне байланысты. 
Көбінесе акклиматизация 3 сатыдан тұрады. 

1) Ауырсыну кезеңі, 3-6 ай аралығында шамамен дені сау 
адамның 1/3 бөлігі ауруханаға шаршау, ұйқының бұзылуы және 
әртүрлі орналасқан ауырсынуына шағымданады. Бұл азаматтардың 
жағдайы жеңіл ентігумен, қан қысымның лабильдігі және жүйке-
психикалық саладағы өзгерістермен сипатталады.

2) Функцияларды тұрақтандыру кезеңі. Бұл кезең шағымдар 
өткенде, яғни 6-8 айларда өтеді. Осы уақыт аралығында адамның 
жұмыс қабілеттілігі, әртүрлі функционалдық жүйелердің 
қауырттылығы қалпына келеді. Оған қоса бұл уақыт аралығында, 
адам акклиматизациядан өтті ме, әлде организмнің функциясы 
бұзылып патология пайда болды ма екені нақты көрінеді. 

3) Алдыңғы кезеннің қолайлы нәтижесі деп қарастырылады 
және 10-15 жыл шамасында жалғасады. 

Бұл схеманы ерекше табиғи зоналарда қолдану үшін бастапқы 
кезеңге тағы бір уақытша мезгіл (1-2 апта) қосу керек. Осы кезде, 
барлық қорғау және бейімделу механизмдері толық жұмыс 
істесе де, қандай да бір фактордың (гипоксия, ыстық климат) 
шамадан тыс әсерінен асқынусыз өте алмайды. Сондықтан да 
уақытша ауырсыну бронхит, гипертония, ревматизм, фурункулез, 
коронарлы жеткіліксіздік және тағы басқалары. Бұл аурулардың 
белгілері(ентігу, жүректің ауырсынуы, бұлшықеттегі әлсіздік) 
көбінесе ұқсас. Бірақта физиологиялық ауытқулардан басқа 
психологиялық мәселелер де кездеседі. Адамның үйренбеген 
климато-географиялық аймақтарда болуы жағдайлардың көбінде 
психосоматикалық бұзылуларды тудырады. Оған ашуланшылық, 
үрейлі жағдай, эмоциялық тұрақсыздық, жабырқаңқылық, 
шаршағыштық пен ұйқының бұзылуы жатады. Ол қоршаған 
ортаның сыртқы факторлары мен тұрмыстың спецификалық 
ерекшеліктерінің әсерінен туындайды. Мысалға сенсорлы 
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жеткіліксіздік, ақпараттың дефициті, гиподинамия мен әлеуметтік 
ортаның біртүрілігін келтіруге болады. 

Әр дерттің өз себебі мен салдары болады. Мысалғы жүректің 
коронарлық жеткіліксіздігі қан қысымының кенет өсуінен немесе 
құлауынан туындайды. Медициналық көмектің дәл уақытында 
көрсетілмегендіктен, оның салдарына жоғарыда айтылып 
кеткеніндей өліммен аяқталуы мүмкін. Бұл жағдайға ұқсас 
оқиғалардың санын азайту үшін профилактика мен аурулардан 
қорғану жолдары қарастырылды. 

Акклиматизацияның әсерін толық талдау үшін біз 17 шетел 
азаматтарынан интервью алдық. Бұл сұхбаттың нәтижесінде біз 
өзге елден келген достарымыздың қандай мәселелері бар екенін 
толық зерттедік.

Сурет 1 – Жас ерекшелігіне байланысты еркектердің 
акклиматизациясы

Сурет 2 – Жас ерекшелігіне байланысты әйелдердің 
акклиматизациясы

Сурет 3 – Жынысына байланысты акклиматизацияға кететін 
орташа ай көрсеткіші

Сурет 4 – Жұмысы бойынша акклиматизацияға кететін 
орташа ай көрсеткіші

1-ші суретте көрсетілгендей еркек азаматтарында 
акклиматизация жас ерекшелігіне байланысты өзгереді. Мәселен,  
25 жастағы азамат 45 жастағы ер адамға қарағанда акклиматизациядан 
тез өтеді. Яғни, неғұрлым адамның жасы үлкен болса, соғұрлым ол 
акклиматизациядан баяу өтеді. 25 жастағы ер адам акклиматизациядан 
шамамен 2 ай, ал 50 жастағы ер адамға шамамен 10 ай уақыт қажет. 
Бұл графиктің арқасында, біз 35 жасқа дейінгі еркек адамдар 
акклиматизациядан тезірек өтеді деген қорытынды жасай аламыз. 
Яғни, 35 жастан асқан адамдарға акклиматизация процесінен өту 
қиынырақ түседі. Акклиматизациядан өту адамның денсаулығына, 
төзімділігіне және т.б. факторларға тәуелді.
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2-ші суретте байқағандай әйел азаматтарында да акклиматизация 

жас ерекшелігіне байланысты өзгеруі мүмкін. Графикке сүйінсек, 
25 жастағы әйел адам акклиматизациядан 35 жастағы әйел адамға 
қарағанда шамамен 6 есе тезірек өтеді. Себебі, жас әйелдердің ағзасы 
төзімді, қуаты көп, дені сау болады. Осыған байланысты, шамамен  
25 жасқа дейінгі әйел адамдарға басқа жердің климатына үйрену үшін 
тек 2 ай уақыт қажет. ал шамамен 25 жастан асқан әйел адамдарға 
2 айдан бір жылға дейін уақыт қажет. Яғни, бұл графиктің көмегімен 
әйел адамдарда акклиматизация 25 жасқа дейін тез өтетінін ұғамыз, 
ал 25 жастан артқан адамдар қиындықтар көре бастайды.

Акклиматизация процесі жас ерекшелігіне ғана емес, сонымен 
қатар жыныс ерекшелігіне байланысты өзгереді. Бұл үдерісті 3-ші 
сурет бойынша бақылай аламыз. Әйел адамдардың көрсеткішіне көз 
жүгіртсек, акклматизациядан өту үшін оларға орташа 5.5 ай шамасында 
уақыт керек. Осы кезде, ер адамдарға тек шамамен 4 ай уақыт керек. 
Бұл графиктің көмегімен біз әйел адамдар акклиматизация процесінен 
қиынырақ өтетінін көреміз. Яғни, ер адамдар әйел адамдарға қарағанда 
климаттың ауысуына төзімдірек болатынын көре аламыз.

Сонымен қатар, 4-ші суретте сипатталғандай акклиматизация 
адамның жұмысы мен қызмет түріне тәуелді. Біз белсенді емес 
жұмыспен айналысатын адамдардан, яғни, студенттерден, 
ұстаздардан және белсенді қызмет түрімен айналасатын адамдардан, 
яғни, футболистерден шағын интервью алғанбыз. Интервью нәтижесі 
графикте бейнеленген. Белсенді қызмет түрімен айналысатын 
адамдар, яғни футболистер, ұстаздарға, студенттерге қарағанда 
акклиматиациядан тезірек өтеді. Оларға орташа 1-1,25 ай уақыт 
қажет болса, белсенді емес қызмет түрімен айналысатын адамдарға 
4 айдан көп уақыт керек. Себебі физикалық жағдайы жақсы, 
физикалық жүктеулерге үйренген адамдар үшін акклиматизциядан 
өту жеңіл болып келеді. Мәселен, бұл адамдардың ағзасы физикалық 
және психикалық тұрғыдан жүктемелерге үйренген. 

Жоба жұмысы басында қойылған мақсат пен міндеттерге сай 
зерттеу жұмыстары жүргізілді. Біз бұл акклиматизациядан қалайша 
тезірек өтуге болатындығын толық зерттеп, профилактика шаралары 
мен кей аурулардан сақтану жолдарын қарастырдық.
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕМОГРАФИЯСЫ

ЖАНАБАЕВА Ж. А. 
география пәнінің мұғалімі, № 25 ЖОББМ, Павлодар қ.

ИМАНБАЕВА А. Э. 
10 сынып оқушысы, № 25 ЖОББМ, Павлодар қ.

Халық - экономикалық және әлеуметтік географияның 
басты зерттеу нысаны. Тұрғын-халықтық фактор ел экономикасы 
дамуының негізгі факторларының бірі. Адамдар - материалдық 
игілікті жасаушылар, сонымен қатар тұтынушылар да болып 
табылады. Сондықтан да, кез келген мемлекет үшін ең алдымен 
халық санының манызы зор, өйткені жұмыс күшінің саны мен ішкі 
нарықтық сыйымдылығы онымен тығыз байланысты. Сонымен 
бірге, халық санының қалай және неліктен өзгеріп отыратынын 
білу де қажет [1, 68 б.]. 

ХХ ғасырдың 2-ші жартысында Қазақстан территориясында 
халық санағы 5 рет 1959, 1970, 1979, 1989, 1999 жылдары және 
2009 жылы өткізілді. 

Павлодар облысында 1959 жылы жүргізілген санақ бойынша 
халық саны 455013 болды. 1970 жылы халық саны 697947 адамға 
жетіп, 242934 адамға, 53,4 %-ға өсті. 1979 жылғы жүргізілген санақ 
бойынша халық саны 807224 адамға жетіп, 109277 адамға, 15,7 % 
өсті. Павлодар облысының халық саны 1989 жылы 942313 адамға 
жетті. Бұл Павлодар облысының даму тарихындағы халық санының 
ең жоғарғы көрсеткіші. Халық саны 135089 адамға өсті, бұл 16,7 %. 
1989 жылға дейін халық санының өсуі бірқатар тарихи оқиғалармен 
байланысты, мысалы, тың және тыңайған жерлерді игеру. 1989 
жылдан бастап Павлодар облысының халқы азая бастады. Бұл 

http://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%90%D0%9A%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%BE%D0%BC_1
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ҚР тәуелсіздік алғаннан кейін көптеген этнос өкілдерінің өзінің 
тарихи отандарына қайтумен байланысты. 1999 жылы халық саны 
806983 адамға дейін, 135330 адамға азайды, - 14,4 % (ең жоғарғы 
көрсеткіш). 2009 жылғы ұлттық санақ нәтижесі бойынша халық 
саны 742475 адам, 64508 адамға азайды. 2019 жылдың басында 
халық саны 753 853 адамға жетті, яғни 2009 жылға қарағанда 
11378 адамға өскен. ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің есепті мерзіміндегі халық саны 754354 адамға өсті. Ал 
2008 жылдың басында халық саны 754 854 болған. 

Павлодар облысындағы халық санын, өсу/кему динамикасын 
1-кестеден көруге болады.

Кесте 1 – Павлодар облысындағы халық саны [2, 4 б.]
Жылдар Барлық 

халық, 
адам

%-бен қала 
халқы, 
адам

%-бен ауыл 
халқы, 
адам

%-бен

1959 455013 100 131431 28,9 323582 71,1
1970 697947 100 339423 48,6 358524 51,4
1979 807224 100 456746 56,6 350478 43,4
1989 942313 100 602643 64,0 339670 36,0
1999 806983 100 511448 63,4 295535 36,6
2009 742475 100 504579 68 237896 32,0
2019 753 853 100 583191 77,4 170662 22,6

Демографтар халық саны өсуінің 3 түрін – ежелгі (архетип), 
дәстүрлік және қазіргі түрлерін бөледі. Халық саны өсуінің типтері 
ең алдымен табиғи өсім мөлшері арқылы ажыратылады. Архетипте 
өсім аса көп емес (промилле бөлігінен бірнеше промиллеге дейін), 
дәстүрлікте – жоғары (12 % жоғары), қазіргіде – төмен (12% және 
одан төмен) [1, 70 б.]. 

Сурет 1 – Павлодар облысының табиғи өсімі

Соңғы 2018 жылды алатын болсақ, Павлодар облысы, Павлодар 
қ.ә., Екібастұз қ.ә., Ақсу қ.ә., Ақтоғай, Баянауыл, Аққулы, Май, 
Павлодар аудандарында халық саны өсуінің типі – қазіргі, яғни 
12%-ден төмен. 

Ал Железин, Ертіс, Тереңкөл, Успен және Шарбақты 
аудандарында табиғи өсім типі – архетип, яғни промилле бөлігінен 
бірнеше промиллеге дейін. 

Ең жоғарғы табиғи өсім – Ақтоғай ауданында (10,4%), ал ең 
төменгі – Тереңкөл ауданында (1,84%). 

Жалпы Павлодар облысы бойынша табиғи өсім соңғы  
5 жылда төмендеуде, 2014 жылы 7,3 % бастап 2018 жылы  
5,96 %-ге дейін төмендеген. Павлодар қ.ә., Екібастұз қ.ә., Ақтоғай, 
Баянауыл, Аққулы, Май, Павлодар аудандарында табиғи өсім облыс 
көрсеткішінен жоғары. Қалған аудандарда төмен. Табиғи өсім 
Успен, Шарбақты, Тереңкөл, Ертіс және Железин аудандарында 
соңғы 5 жыл бойы төмен көрсеткіште (6 % төмен). Железин 
ауданында 2017 жылы табиғи өсім - 0,13 % болған, яғни өлген 
адамдар саны туғандардан артық. 2018 жылы табиғи өсім 3,85 %-ге 
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дейін өскен. Ақтоғай ауданында 2017 жылы жоғары табиғи өсім 
10,77 % болған. Ертіс ауданында 2015, 2016 жылдары табиғи өсім 
төмен болған, сәйкесінше 2,83 және 2,16 %. Тереңкөл ауданында 
2017 жылы табиғи өсім байқалмаған деп айтуға болады, яғни  
0,94 %. Шарбақты ауданында табиғи өсім 2017 жылы 5,55%-ден 
2018 жылы 2,9 %-ге дейін төмендеген.

Табиғи өсімнің әр түрлі болуына, оның ішінде туу 
коэффициентінің әр түрлі болуына көптеген факторлар әсер етеді. 
Аудандардағы халықтың ұлттық құрамы да әсер етеді. Ақтоғай  
(76 %), Баянауыл (90 %), Май (86 %), Аққулы (81 %) аудандарында 
қазақтардың үлесі жоғары екендігі бәрімізге мәлім. Ал табиғи өсім 
аз аудандарда Железин (40 %), Ертіс (55 %), Успен (34 %), Шарбақты 
(42 %), Тереңкөл (39 %) аудандарында қазақтардың үлесі аздау, 
орыстар, украиндер, немістер басым. Ауылды жерлерде туудың 
төмен болуына, мысалы, жұмыссыздық та әсер етеді. Сонымен 
қатар экономиканың дамуы, білім деңгейінің жоғарылауы, әйел 
адамдардың жұмысбастылығы, баланың тәрбиесі мен біліміне 
уақыттың көп кетуі, урбанизация, халықтың әл-ауқатының әр 
түрлі болуы, денсаулық сақтаудың жақсаруы сияқты факторлар 
әсер етеді. 

Халықтың көші-қоны облыстың тұрақты халық санын және 
еңбек ресурстарының санын есептеуде маңызды роль атқарады. 

Ішкі миграция. Облыс ішіндегі миграцияның екі ағымы бар: 
1) ауыл халқының қалаға көшуі; ә) кішігірім қалалардан үлкен 
қалаға көшу. «Қаладан ауылға», «ауылдан – ауылға» ағымдарының 
мөлшері өте аз [1, 81 б.]. 

Аудандардар көші-қонның негізгі ағыны – облыстағы қалалар 
деп айтуға болады.

Сыртқы көші-қонның 2 ағымы бар. Біріншісі – шетелден 
қандастардың көшіп келуі. Репатрианттардың көбі Ресейден, 
Өзбекстаннан, Қытайдан, Монғолиядан келуде. Екінші ағын – 
орыс және украиндардың Ресейге, немістердің Германияға көшуі 
(эмиграция). 
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Сурет 2 – Көші-қон сальдосы, промилле

2-суретке қарасақ, біз Павлодар облысында тек теріс көші-қон 
сальдосын байқаймыз. Әсіресе, ең теріс көрсеткіштер Аққулы, 
Железин және Ақтоғай ауданында болып тұр.

1959 жылдан бастап Павлодар облысының қала халқының үлесі 
28,9 %-дан бастап 2019 жылы 77,4 %-ға дейін өсті. Сәйкесінше 
ауыл халқы 71,1 %-дан 22,6 %-ға дейін азайды. Адамдардың қалаға 
жылжуы – дүние жүзінің барлық елдеріне тән үрдіс. Павлодар 
облысы – ҚР жоғары урбандалған облыстардың бірі. 

2009 жылға қарағанда 2019 жылы қалалық әкімдіктердегі 
халық саны көбейген, ал аудандардағы халық саны азайған.  
2009 жылы да 2019 жылы да халық санын 3 топқа бөлсек:

1 Халқы аз аудандар: Ақтоғай, Железин, Аққулы, Май, Успен
2 Халқы орташа аудандар: Ертіс, Тереңкөл, Шарбақты
3 Халқы көп аудандар: Баянауыл, Павлодар болып сақталған. 
Облыс үшін халық санының болжамы облыстағы, аудандардағы 

халық санын болжауға, демографиялық жағдайды бағалауға, 
облысты аумақтық ұйымдастыруға пайдасы өте зор. 2-кестеде 
Павлодар облысы мен аудандарының 2016 жылдан бастап  
2019 жылға дейінгі халық саны көрсетілген. Ал 2020 жылдан 
бастап 2035 жылға дейін болжау. Болжам жасау үшін облыс 
және әрбір аудан үшін 2018 жылдың табиғи өсім және миграция 
коэффициенттері алынды. Болжам бойынша, табиғи өсім мен 
миграция коэффициенттері өзгермей, осы қалыпта сақталса, облыс 
және аудандар халқы азаятындығын көрсетеді.
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Кесте 2 – Қалалар және аудандар бөлігіндегі халық саны [3]

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035
Облыс 
бойынша

758594 757014 754854 753853 753068 749160 745272 741404

соның 
ішінде:
Павлодар 
қ.ә.

358972 360088 360048 360 096 360135 360333 360531 360729

Ақсу қ.ә. 70 457 70 849 70 214 70 124 70042 69636 69233 68832
Екібастұз 
қ.ә.

152727 152589 152853 152 971 153151 154056 154967 155883

аудандар:
Ақтоғай 12 791 12 634 12 625 12 556 12485 12139 11802 11475
Баянауыл 26 870 26 268 26 000 25 859 25730 25095 24476 23872
Железин 16 197 15 977 15 730 15 438 15157 13830 12619 11514
Ертіс 17 468 16 788 16 604 16 469 16341 15716 15115 14537
Тереңкөл 20 609 20 364 20 181 20 176 20172 20155 20138 20121
Аққулы 13 001 12 720 12 451 12 204 11962 10824 9795 8863
Май 10 941 10 668 10 378 10 379 10383 10404 10425 10446
Павлодар 26 380 26 057 26 044 26 092 26152 26458 26767 27080
Успен 12 182 12 120 11 987 11 983 11979 11959 11939 11119
Шарбақты 19 999 19 892 19 739 19 506 19289 18241 17250 16313

Болжам бойынша, Павлодар қ.ә. Екібастұз қ.ә., Павлодар 
ауданының халық саны өседі, сәйкесінше 633, 2912, 988 адамға. 
Железин және Аққулы аудандарында халық саны сәйкесінше 
3924 адамға, 3341 адамға азаяды. Өйткені жоғарыда атап өткендей, 
Железин ауданында табиғи өсім аз, миграция сальдосы теріс. 
Аққулы ауданынан да көшіп кетушілер саны өте көп. Шарбақты 
ауданының халқы да 3193 адамға азаяды. Ақсу қ.ә. халық саны 
- 1292 адамға, Ақтоғай ауданының халқының саны 1081 адамға, 
Баянауыл халқы – 1987 адамға, Ертіс халқы – 1932 адамға, Успен 
халқы – 864 адамға азаяды. Успен ауданы мен Май ауданында халық 
саны өзгеріссіз қалады деп айтуға болады, Успен халқы 55 адамға 
азаяды, ал Май ауданының халқы 67 адамға көбейеді. Әрине, егер 
де табиғи өсім мен миграция ағыны 2018 жылғы деңгейде сақталса...

2035 жылғы болжам бойынша: 
1 Халқы аз аудандар: Ақтоғай, Железин, Аққулы, Май, Успен, 

Ертіс.
2 Халқы орташа аудандар: Тереңкөл, Шарбақты
3 Халқы көп аудандар: Баянауыл, Павлодар. 
Болжам бойынша, Железин, Аққулы және Шарбақты 

аудандарының халқының саны көп азаяды. Ең халқы аз аудан 

Аққулы болады (8863 адам). Баянауыл және Павлодар аудандары 
халқы ең көп аудандар болып сақталады. Ертіс халқы орташа 
ауданнан халқы аз ауданға ауысады.

Қорытындылай келе, Павлодар облысының демографиялық 
проблемалары:

– Халық санының азаюы (әсіресе Железин, Аққулы, Шарбақты 
аудандарында);

– Табиғи өсімнің аздығы (әсіресе Ертіс, Железин, Тереңкөл, 
Успен, Шарбақты аудандарында);

– Теріс көші-қон сальдосы (Баянауыл, Железин, Аққулы, 
Шарбақты, Ақтоғай аудандарында ең жоғарғы салыстырмалы 
көрсеткіш);

– Болашағы жоқ ауылдардың көптігі;
Ұсыныстар:
– «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасын сапалы жүзеге асыру;
– Репатрианттарды және оңтүстіктен көшіп келушілердің көп 

ағынын Железин, Аққулы, Шарбақты аудандарына, әсіресе Аққулы 
ауданына жіберу; 

– Қазақстанның басқа аймақтарынан, әсіресе «Оңтүстіктен 
солтүстікке бағдарламасы» бойынша көшіп келушілерге жағдайлар 
жасау. 

– Болашағы жоқ ауылдардың халқын қалаларға емес, ауылдық 
тірек елді мекендерге көшіру;

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы. 

Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық/ 
В. Усиков, Т. Казановская, А. Усикова, Г. Зәбенова. – Алматы : 
Атамұра, 2013. – 448 б.

2 Павлодар облысы. 2009 жылғы Қазақстан Республикасы 
халқының Ұлттық санағының қорытындылары. 1 – Том. 
Статистикалық жинақ. Редакциясын басқарған Ә. А. Смайылов / 
Астана, 2011. – 102 б.

3 https://stat.gov.kz

https://stat.gov.kz
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сы «БОЛАШАҚ ЭНЕРГИЯ» – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ КЕПІЛІ

ҚАБЫКЕН Д. М.
6 сынып оқушысы, Дарынды балаларға арналған  
Абай атындағы № 10 лицей-мектебі, Павлодар қ.

«Болашақ энергиясы» тұрақты даму ұстанымдарына негізделеді, 
ал оның астында экономикалық және әлеуметтік мұқтаждықтарды, 
сондай-ақ мәдени ахуалдылылықпен және адам денсаулығына 
пайдалы ортаны қамтамасыз етумен байланысты сұраныстарды 
қанағаттандыруға бағытталған үрдістер ұсынылған. Қуат 
көздерінің дамуына бағытталған стратегияларды, бағдарламалар 
мен технологияларды зерттеу, қуатпен жабдықтау сенімділігі мен 
тиімділігін арттыру, қалпына келтірілетін қуат көздерін қолдануды 
ынталандыру және қонақтарға қуат көзін үнемдеу өндірісінің 
жоспарын дайындау мен іске асыруға, энергетикалық қорларды 
тиімді пайдалануға белсенді қатысу қажеттілігін көрсету тәрізді 
нақты мақсатпен негізделеді. Алаштың айбыны мен айбарына 
айналған ажарлы Нұр-Сұлтан қаласында Бүкіләлемдік ЕХРО-2017 
көрмесі болды. Көрменің де көрмесі бар. ЕХРО Халықаралық 
көрмесі күнделікті көп шараның бірі емес. Оны өткізуге әлемнің 
әлеуметті елдерінің бәрі қатысты. Кезінде Парижге – Эйфель 
мұнарасын, Лондонға – Хрусталь сарайын сыйлаған, ал Венаға 
әлемдегі ең үлкен мұнарасы бар павильон тұрғызған ЕХРО 
Бүкіләлемдік көрмесі Нұр-Сұлтанда өтті. Қазақстан осы құрметті 
жеңіп алды. Осы 2017 жылы өткен ЕХРО Халықаралық көрмесінің 
басты тақырыбына бүкіл әлем үшін өте маңызды болып табылатын 
«Болашақтың энергиясы» атты тақырыпты шығара отырып, дүние 
жүзін балама энергия көздерін дамытуға және «жасыл экономика» 
қалыптастыруға шақырып отырмыз. Бұл проблеманың біздің 
еліміз үшін де маңызы зор. Өйткені, қазіргі таңда Қазақстанда 
ауыр экологиялық ахуал қалыптасқан. Екінші жағынан, ұлттық 
экономикамыздың құрылымын түбегейлі өзгертуге мүмкіндік 
беретін көптеген озық бастамалар белгіленген және жүзеге 
асырылып жатыр. Таяу болашақта еліміз жүріп өтетін жол жеңіл 
емес. Бұл даму жолы ауқымды инвестиция, жан-жақты ізденіс және 
озық технологияларды қажет етеді. 

Энергия – бұл адамзат тіршілігінің дамуына жағдай жасаушы және 
ынталандырушы бірден-бір табиғи қайнар көз. Энергия социумдар 
үлгісінің сақталуын қамтамасыз етеді, ол көптеген аспектілерді 
біріктіретін ұғым ретінде бүкіл әлем мен адамзатқа тікелей қатысты 

қызықты сауалдарды туындатады. Қоғамның энергия көздеріне 
қол жеткізу олардың әлеуметтік, экономикалық және экологиялық 
тұрақты дамуының нақты жағдайларын тікелей түрде аңықтайды. 
Технология саласындағы әр түрлі қуат көздерін оңтайландырумен 
байланысты ғылыми зерттеулер мен жетістіктер қоғамдастықтардың 
функционалды тәсілдерін аңықтап, энергетикалық тұрақты даму 
болашағын қалыптастырады. Нұр-Сұлтанда «Болашақ энергиясы» 
ұранымен өткен ЭКСПО 2017 көрмесі кең ауқымды және барлығын 
қамтушы жоба ретінде ойластырылды, оның тақырыбы жан-жақты 
терең қызығушылық танытатың, қоғамдастықтардың тіршілігін 
анықтайтың және осы қоғамдастықтардағы адамның күнделікті 
тұрмыс – ахуалын айқындайтын фактор ретінді қарастыруға 
мүмкіндік беретін энергия болып табылады.

Болашақ энергиясы – бұл қазіргі заманның келесі мәселелеріне 
және болашақтағы шешімдерді болжауға қатысты міндеттерді 
шешуге бағытталған, ойлануға нәр беретін ауқымы кең тақырып 
болып отыр. «Болашақ энергиясы» жобасының түпкі ойы тұрақты 
қуат көздерін басқаруды қамтамасыз ететін шешімдер мен әдістерге 
қоғамдастық назарын аудару болып табылады. Бұл әдісте ауа-райы  
өзгеруімен және көмірқышқыл газының шығарылуымен күресуге; 
балама қуат көздерін пайдалануға ынталандыруға бағытталған, 
оның ішінде қалпына келтірілетін қуат көздерін пайдалану және 
энерготиімділік жөніндегі бағдарламаларды енгізу; энергия мен 
қамту сенімділігін қамтамасыз ету; энергияны өндіру, сақтау және 
пайдалануды басқару; және тұрақты қуат көздеріне жалпы қол 
жетімділікті қамтамасыз ету.

Әлеуметтік–экономикалық салаға қатысты жоба шеңберінде 
қарастырылатын түйінді ұғымдарды келесі түрде жалпылауға болады:

• Қалпына келтірілетін қуат көздерін және энергияның басқа 
да баламалы түрлерін пайдалануға ынталандыру.

• Энергияны тұтыну тиімділігі және ұтымды пайдалану.
• Көлікті электрлендіру.
• Көпшіліктің экологиялық таза энергияға қолжетімділігі.
• Энергиямен қамтамасыз етілгендік.
• Энергия мен материяның, тіршілік пен адамның бөлінбеушілігі.
Қоршаған ортаға қатысты:
• Басты электр энергиясы ретінде пайдаланудағы шектеулі және 

қоршаған ортаны қатты ластаушы қазбалы қуат көздері.
• Жаһандық жылыну және ауа-райының өзгеруі.
• Қоршаған ортаның ластануы және денсаулыққа қауіп – қатері.



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

437436

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«О
ҚУ

Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
• Қазбалы жанармайды пайдалану және көмірқышқыл газының 

шығарылуын азайту.
Осылайша:
«Болашақ энергиясы» тақырыбының халықаралық көрме 

өткізу біздің тіршілігіміздегі басты мағынаға ие болатын және 
біздің өміріміздің қауіпсіздігі мен сапасын арттыруда шешуші рөл 
атқаратын мәселе туралы ойлануға мәжбүр етеді.

Бұл мәселе көліктерімізді энергиямен жабдықтауда, үйлерімізді 
жылытуда және қалаларымызды жарықтандыруда пайдаланатын 
азды – көпті дәстүрлі қуат көздерінің үдемелі ескіруі, толуы 
мүмкіншілгінің жоқтығы және оларды пайдалануды біздің 
планетамызға, денсаулығымызға және кауіпсіздігімізге күрделі әсер 
етуі сенімсіздік тудыратын кезеңдер әсіресе өзекті болып табылады.

Қазіргі кезде XXI ғасырға қадам басқан адамзат жаңа дәуірде 
өмір сүру үшін нені басты негіз болатындығына зер сала бастады. 
Соның ішінде қуат көзі адам өмірінің құрамдас бөлігі болып 
табылатындығы сөзсіз. Ол әр түрлі материалдар туындатуға 
мүмкіндік береді, жаңа технологиялар жасауда басты фактор 
болып табылады. Қарапайым тілмен айтқанда әр түрлі қуаттарсыз 
адамзаттың толыққанды өмір сүруіне қабілеті жетпейді. Адамзат 
алғашқы от алаудан атом электр станциясына дейінгі жолдан өтті, 
көмір, мұнай және газ сияқты негізгі дәстүрлі энергия қуаттарын 
өндіруді, өзен қуатын пайдалануды үйренді, «бейбіт атомды» 
меңгерді. Дегенмен, кейінгі кездегі жаңа дәстүрлі емес баламалы 
қуаттар түрлерін пайдалану мәселесі жиі талқыға түсе бастады.

Мамандардың бағалауы бойынша көмірдің әлемдік қоры  
15-тен 30 трлн. тоннаны, мұнай – 300 млрд. тоннаны, газ – 220 трлн. 
текше метрді құрайды. Көмірдің барланған қосалқы қоры 1685 
млрд. тоннаны, мұнай – 137 млрд. тоннаны, газ – 142 трлн. текше 
метрді құрайды. Осындай ауқымды деректерге қарамастан, кейінгі 
жылдары теңіздердің қайран аймақтарында мұнай мен газдың 
орасан зор қорлары табылып отырғандығына қарамастан баламалы 
қуат көздерін игеру беталысы байқалады.

Мұндай беталысқа көптеген себептер табылуда. Соған орай 
бірнеше жауап та табылуда. Соның ең біріншісі – энергетика 
саласын негізгі тұтынушы өнеркәсіптің үздіксіз өркендеуі. Қазіргі 
жағдайда көмірдің қоры шамамен 270 жылға, мұнай 35 – 40 жылға, 
газ 50 жылға жетеді деген көзқарас бар.

Екінші – жаңа кен орындарын, әсіресе терең бұрғылауды 
ұйымдастырумен (оның ішінде теңіз жағдайында) байланысты, 

басқа да күрделі және ғылымды көп қажет ететін технологияларға 
жұмсалатын елеулі қаржылық шығынмен байланысты.

Үшінші – энергетикалық қорларды өндірумен байланысты 
экологиялық мәселелер.

Бұған қоса қуат көздерін игерудің қажеттігіне жаһандық жылыну 
да маңызды себеп болып табылады. Оның мәні жылу, электр қуатын 
алу ұшін және көлік құралдарының жұмысын қамтамасыз ету үшін 
көмірді, мұнайды және газды жағу кезінде бөлінетін көміртегінің 
қос тотығы (СО2) Күн жылытып тұрған планетамыздың беткі 
қабатындағы жылуды жұтып, булану әсерін туғызады.

Қазақстан даласы геотермальдық энергия көздеріне бай. 
Сарқылмайтын энергия көздерін жан басына шаққанда әлем 
мемлекеттерінің алдыңғы сапында екенбіз. Қазақстанның 
климаттық жағдайы күн, жел, су ағынының энергиясын пайдалануға 
өте қолайлы болып табылады. Қалпына келтіретін дәстүрлі 
емес энергия көздерінің ерешелігі сол, қор көздері ешуақытта 
сарқылмайды, экологиялық жағынан да таза. 

2.3 Қазіргі кезде қуаттың қайта жаңғыратын барлық түрлерін 
пайдалану жөнінде әр түрлі көптеген идеялар мен ұсыныстар 
жасалуда.Шынын айтқанда Күннің көзі таусылмас қуаттың негізгі 
«тегін» түрінің бірі болып саналады. Күн қуаттың таусылмас қайнар 
көзі. Ол жер бетіне секундына 80 трлн. Киловатт береді, яғни бүкіл 
әлемдегі электр станцияларынан бірнеше мыңдаған есе көп. Тек 
оны пайдалана білу қажет.

Мәселен, Қытайдың Тибет автономды ауданында гелиопештер 
орнатылған. Күн қуатымен 150 мың шаршы метр аумағы бар тұрғын 
үйлер жылытуда, жалпы ауданы милиондаған шаршы метр гелио 
жылытқыштар салынған. Мәселен, Қытайдың Тибет автономды 
ауданында гелиопештер орнатылған. Күн қуатымен 150 мың 
шаршы метр аумағы бар тұрғын үйлер жылытуда, жалпы ауданы 
милиондаған шаршы метр гелио жылытқыштар салынған.
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Сурет 1 Сурет 2

Бірақ, күн қуаты тегін болғанымен, одан алынатын электр 
қуаты әрқашан арзан бола бермейді. Сондықтан да, мамандар 
күн элементтерін жетілдірумен және оны тиімді етумен үздіксіз 
айналысуда.

 
Сурет 3 Сурет 4

Қорытынды: Жалпы алғанда айтарымыз – күн қуатын 
пайдаланудың экологиялық тиімділігі зор. Қуат көзін тиімді 
пайдалану қазіргі заманға сай қолданыс табады. ХХI ғасыр 
технологиясының дамуы қарсанында қуат көзін сақтайтын 
технологиялар дамып келеді. Қуат көзін сақтайтын технологияларға 
мысал келтіре отырып, түсінгеніміз тек жасанды жолмен ғана емес 
сонымен қатар табиғи жолмен алуға болатынына көз жеткіздік.

ƏДЕБИЕТТЕР
1 «Энергия көзлері» В.С.Лаврус, 2013. 23-31 беттер;
2 Ғаламтор желісіндегі мақала http://www.expo2017astana.com/

kz/page/energy/
3 Қазақстан Республика Президентінің Қазақстан халқына 

жолдауы – 2012. 

4 «Күн батареясы» - «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясы. 
5-том, Алматы, 2010 жыл; 127 б.

5 1-сурет
6 2-сурет
7 3-сурет
8 4-сурет

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЧЕЛДАУК КӨЛІН 
ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ 

КАСАМБАЕВА А. Л.
география пәнінің мұғалімі, Ы. Алтынсарин атындағы Дарынды балаларға 

арналған облыстық қазақ гимназия-интернаты, Павлодар қ.
ТӨКЕН А. Т.

оқушы, Ы. Алтынсарин атындағы Дарынды балаларға арналған 
облыстық қазақ гимназия-интернаты, Павлодар қ.

Зерттеу жұмысының нысаны: Челдаук көлі.
Жұмыстың өзектілігі: Туризм мемлекет болашағын 

күшейтуші, оның әлемдік қауымдастығы маңыздылық деңгейін 
көтеруші бірден-бір фактор. Көптеген мемлекеттерде туризм 
бюджетке кіріс әкелуші жүйе ретінде дамуда. Олар туризм арқылы 
өздерінің тарихын, әдет-ғұрпын, рухани және діни құндылықтарын 
басқа елдерге таныстыруға үлкен мүмкіндік алып отыр.

Зерттеу жұмысының мақсаты: Павлодар облысыны Железин 
ауданындағы Челдаук су ресурсының қарастырып, оны тиімді 
пайдалануға бағытталған ұсыныстар жасау.

Зерттеу жұмыстың міндеттері:
1 Облыс суларын тиімді пайдалану жолдарын ұсыну.
2 Челдаук көлі аумағында туризм мен демалысты дамыту 

мүмкіндіктерін аңықтай отырып, жазғы демалыс жобасын ұсыну
3 Халықты жұмыспен қамту, кіріс және ішкі туризм 

көлемдерінің ұлғаюы есебінен өңірдің және халық табысының 
тұрақты өсуіне жағдай жасау;

Зерттеудің теориялық-практикалық құндылығы. Челдаук 
демалыс орнының аумағында туристтік-рекреациялық ресурстарын 
бағалау мен өңірде туризм мен демалысты дамыту жөнінде 
ұсыныстар жасау. Аймақтың туристік-рекреациялық кеңістігін 
тиімді игеруге мүмкіндік беретін деректер қарастырылды. Зерттелу 
нәтижесінде туристтік мүмкіншіліктерді дамытуды зерттеп, оны 

http://www.expo2017astana.com/kz/page/energy/
http://www.expo2017astana.com/kz/page/energy/
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іске асыру мақсатында қолданылған әдістер, аумақта туризмді 
дамыту бағытында маңызды рөл атқарады. 

Челдаук көлін пайдалану мүмкіндіктері
Еуропа елдерінде: «Туризм – бұл алтын жұмыртқалы тауық» 

дейтін нақыл бар. Ебін тапсаң, расында одан келетін пайда шаш-
етектен. Ал өкініштісі, біздің өңіріміздегі бұл сала «қолда бар 
алтынның қадірі жоқтың» кебін киіп отыр.

Қазіргі таңдағы еліміздің алдына қойған басты мақсаты 
ол еліміздің туризм аймақтарын көбейту. Ыстық су шығатын 
аймақтар еліміздің түкпір түкпірінен табылады бірақ оларды дұрыс 
мақсатта қолдатып жатқандар аз. Алматы обылысы Талдықорған 
қаласы Чунджа ауылында ыстық су шығатын бұлақтардың 
жанында бір емес бірнеше демалыс айақтары бар. Тағыда 
бір еліміздің туризм аймағы Шығы Қазақстан облысы Үржар 
ауданында адамңың аяқ-қол, буын, жүйке жүйесі, тері ауыруларын 
емдеуге арналған Барлық-Арасан шипажайы орналасқан Чунджа. 
Алматы облысы Ұйғыр ауданының орталығы, Алматыдан 243 км 
және Талдықорғаннан 495 км қашықтықта орналасқан. Алматы 
облысындағы суға шомылу денсаулықты нығайтуға және көптеген 
ауруларды емдеуге көмектеседі, өзінің бірегей ыстық радонды 
көздерімен танымал орын.

Сурет 1 – Чунджаның картасы [2]
 
Облысымызда термальді көздері бар су объектелері анықталған 

ол Железин ауданы Михайловка ауылындағы Челдаук көлі 
және Успен ауданы Темирязево ауылдағы су көзі. Мұндағы 
температурасы жоғары су өз бетімен жер бетіне ағып шығуда. Осы 
су көздерін тиімді пайдалу арқылы облысымыздағы туристік жаңа 
бағытты қалыптастуға болар еді.

Қазіргі уақытта облыс халқының туристік имиджін 
қалыптастыруға қолайлы жағдай жасау міндеті кең және шешілуді 
қажет етеді. Көлге баратын туристер үшін олар тоқтай алатын 

құрылыстар жоқ, туристік карталар мен схемалар, туристік объектілер 
көрсетілген жолсілтемелер және басқалар ұсынылмайды [3].

Челдаук көлін медицина тұрғысынан да зерттегіміз 
келеді,өйткені термальды суда көп уақыт өткізе отырып, ағзаға 
әсер етуін бақылау қажет.

Сурет 2 – Челдаук көлі

Болашақта осы екі ыстық су көздерінің туризмге қажетті 
жақтарын толыққанды зерттеп, жоғарыда қозғалған Чунджа мен 
Үржар аймағындағы шипажайлар мен демалыс орындарының 
қатарына қосып солармен бәсекеге түсе алатындай жағдай 
қалыптастыру керек. 

Бізде туризм дамытудың негізгі екі жолы бар деп ойлаймын:
1) Инвестрлерді тарту.
2) Үкімет үлкен қаражат бөліп, арнаулы (проект) жоспар жасап 

дамыту қажет.
Мен осы жұмыста сіздерге Железинканың жаңа туристік өнімі 

ретінде Челдаук (туристік-ойын-сауық орталығы) кешенін құру 
және оны насихаттау мәселелерін қарастырдым.

Челдаук көлі Михайлов ауылынан 10 км жерде орналасқан. 
Ауылда 2334 тұрғын бар (2009). Айта кететін жайт, бұл ауыл Ресей 
Федерациясының шекарасынан 25 км жерде орналасқан. Ресейдің 
шекарасында орналасқан қалалардың тұрғындары, бұл туристік 
орынға келе алады деген сөз. Бұдан бөлек, ауылдың жанында 
теміржол орналасқан. 

Осы кешен жыл бойы жұмыс жасау үшін жазғы туристік база 
нұсқасын ұсынамын. Ол: этноауыл, ипподром, аквапарк. 
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Этноауыл өз кезегінде киіз үйлі қалашықтан тұрып, онда 

ұлттық тағамдар ұсынылып, ұлттық ойындар өткізіледі. Жалға  
5 киіз үй беріледі. Жергілікті тұрғындар мен фермерлер өз өнімдерін 
ұсынады. Ипподромда 10 ат жалға беріледі.

Кесте 4 – Челдаук көлінің аймағында ипподром мен этноауыл жұмыс 
істеуіне керекті қаражат мөлшері
Объект Саны Сыйымдылығы Бірлік құны 

теңгемен
Мини ипподром 10 жылқы 100 адам 50000 (күніне)
Этноауыл 5 киіз үй 60 адам 66000 (күніне)
Барлығы 116000 (күніне)

Кәсіпкер бұл шығыннан бөлек жұмыскелерге де айлық береді. 
Оны есептейтін болсақ жұмыскелерге барлығы 800000 теңге 
төленеді. Яғни, оның ішінде 2 аспазшы, 2 ыдыс жуушы, 5 даяшы, 
2 ат күтуші бар. Әр айлықты жеке есептейтін болсақ, аспазшы мен 
ат күтушілердің жалақысы 100000 теңгені құрайды. Даяшылардың 
жалақысы 60000 теңге, ыдыс жуушынікі 50000 теңгеге тең.

Жалпы кәсіпкердің шығыны:
Орта есеппен – 151.330 х 30 /8 күн =567.487 теңгені құраса, 

киіз үйге арналған құралдарға 260.100 теңге және жұмыскерлердің 
жалақысы 800.000 теңгені құрайды. Жалпы айлық шығын 1.627.587 
теңгені құрайды. 

Оған қоса мини ипподром мен түскі астан түсетін қаражат 
мөлшері 122.000 теңгені құрайды. Егер тек орта есеппен 8 демалыс 
күнін алатын болсақ, 122.000 х8 күн = 976.000 теңге түсім түседі. 
Кәсіпкердің шығынға батуын есептейтін болсақ, кәсіпкер бірінші 
айда өз қалтасынан 1.627.587-976.000=651.587 теңгені қосты. 

Екінші айдың көрсеткіші:
Екінші айда демалушылар саны 75, ал демалыс күндері 12 күн 

деп алсақ, онда азық-түлікке күніне кететін шығын 181.330 теңгені 
құраса, демалыс күндерінде 679.987 теңге кетеді. Оған қоса киіз 
үйдің ақысы 120.000 теңге, жұмыскерлердің ақысы 800.000 теңге, 
сонда барлығы екінші айға кететін шығын 1.599.987 теңге кетеді. 

Түсетін түсім: 75 адам х1200 (түскі ас)=900000
90000+ 50000 (жылқы) =140000 ( күніне)
140000х12 = 1680000 (орта есеппен айына)
1680000-1599987 = 80013 теңге ( кәсіпкер түсімі)

Туристік орталықта шатырлар лагері құрылып, онда туризмнің 
белсенді түрлерімен айналысуға болады. 

Осы жұмыстар атқарылса туристік нарықта бәсекеге қабілетті 
туристік аймақ қалыптасатын болады. Туристік кешен негізінде жұмыс 
орындары құрылады. Аймаққа инвестиция тарту арқылы шетелдік 
туристерді тарту және жаһандық туристік нарықтағы Қазақстанды 
тану дәрежесін, сондай-ақ ішкі нарықта Павлодар облысының 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін кең мүмкіндіктер ашылады. 
«Челдаук» туристік кешенінің құрылуы негізінде аймақтың дамуына 
жаңаша жол ашып жалпы өңірімізге мол табыс әкеледі деген ойдамыз.

Егер де өзіндік өркениеттік деңгейінде дамытса,Челдаук демалыс 
орнының болашағы зор. Демалыс орны қыста да, жазда да жұмыс 
істесе туристтердің бұл орынға ағылатыны сөзсіз. Бұл демалыс орны 
арқылы спорттық туризм, танымдық туризм, экстрамалды туризмді 
дамытуға болады.Челдаук тауының алдын өндеп, елдің игілігіне 
айналдыру үшін мемлекет тарапынан қаржы бөлінуі керек. Егер 
туризмді дамытсақ біздің экономикамыз бірден көтеріледі. 

Осы жобаны зерттеу барысында туристік-рекреациялық, 
танымдық қағидаттары қарастырылды. Жұмыстың негізі аумақтың 
табиғи жүйелерін бағалау болып табылады.

Челдаук көлі туризмді дамытудың табиғи және әлеуметтік-
экономикалық алғышарттарына кешенді талдау негізінде, демалыс 
орнының рекреациялық ресурстары жинақталып жүйеленді.

Челдаук көлі демалыс орнының аумағында туристтік-
рекреациялық ресурстарды бағалау мен өңірде туризм мен 
демалысты дамыту жөнінде ұсыныстар жасалынды. Аймақтың 
туристік-рекреациялық кеңістігін тиімді игеруге мүмкіндік беретін 
деректер қарастырылды. 

Зерттеу нәтижелері бойынша келесідей шешім шығаруға болады: 
1 Туристік кешен негізінде маусымдық жұмыс орындары 

құрылады.
2 Ішкі нарықта Павлодар облысының туристік бәсекеге 

қабілеттілігі артады.
3 Челдаук туристік кешенінің құрылуы негізінде аймақтың 

дамуына жаңаша жолдар ашылып, жалпы өңірімізге мол табыс 
әкелетін болады.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Департамент природных ресурсов и регулирования 

природопользования Павлодарской области, проект водоохранных 
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2 Мироненко Н. С., Твердохлебов И. Т. Рекреационная 
география. – М.: МГУ 1980. – 215б.

3 https://tumartrans.kz/kz/all-tours/tury-po-kazahstanu/goryachie-
istochniki-chundzha
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ МОНОПОЛИЯСЫ

ФАЙЗУЛЛИНА А. К., БАКЕНОВ Н. А. 
10 «D» сынып оқушылары, ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ.

КАСЫМОВ Т. Ж.
магистр, география пәнінің мұғалімі, 

ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ.

Экономикалық география – бұл қоғамның экономикалық 
өмірінің аумақтық құрылымына байланысты өзгеруін қарастыратын 
география тармақтарының бірі. Экономикалық география әлеуметтік 
өндірістің аумақтық таралу заңдылықтарын, оның әр түрлі елдер 
мен аймақтардағы даму, таралу шарттары мен ерекшеліктерін 
зерттейтін ғылым. Павлодар облысы экономикасының негізін 
өнеркәсіп құрайды. Онда облыста жұмыс істейтін халықтың 
төрттен бір бөлігі жұмыс істейді және аймақтың ЖӨӨ-нің шамамен 
43 % құрайды. Болашақта индустриялық және мәдени әлеуеті 
бар Павлодар тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар Орталық 
Азияның жетекші орталығына айналуы мүмкін.

Экономикалық ойын ерекше ойын шарттарымен, басты 
мәнісімен барша әлемге танымал «Монополия» ойынына негізделіп 
құрастырылады, алайда ойынды дамыту арқылы қатысушылардың 
ойын барасында нақты Павлодар облысының экономикалық 
жағдайын зерттеу арқылы білімдерін толықтырып, кеңейту – 
жобаның басты мақсаты болып табылады. Ол үшін облыстың саяси-
әкімшілік картасына жұмыс атқаратын ірі кәсіпорындар түсіріліп, 
ойын алаңы дамытылған болатын.

Қазақстан республикасы Павлодар облысының экономикалық 
географиясының құрылымын терең зерттеу үшін түрлі кәсіпорындар, 
мекемелер, ұйымдар жайлы мәлімет жинастырылып, облыстың 

экономикасы энергетикалық кешенмен, көмір өндірісімен тығыз 
байланысты екендігіне көз жеткізілді. Сонымен қатар, қара және 
түсті металлургия, химиялық өндіріс өте жақсы дамыған. Жеңіл 
өнеркәсіп саласы бойынша тігін бұйымдары, тамақ кешенінде ет, 
сүт, ұн, өсімдік майы, шарап және арақ өнімдері, фармацевтикалық 
салада дәрі-дәрмектердің кең спектрі өндіріледі. Облыста 1000-
ға жуық өнеркәсіптік кәсіпорындар жұмыс істейді, оның ішінде  
15-і жалпы өнеркәсіп өндірісінің 70 % құрайды. («Богатырь Көмір» 
ЖШС (көмір өндіру), «Еуразиялық энергетикалық корпорация» АҚ 
(көмір өндіру, электр қуатын өндіру, жылу), Ақсу ферроқорытпа 
зауыты – «ТНК Казхром» АҚ филиалы (ферроқорытпа өндірісі), 
Қазақстан алюминийі (глинозем, электр энергиясы), «Қазақстан 
электролиз зауыты» АҚ (өңделмеген алюминий өндірісі), «KSP Steel 
PF» ЖШС (құбырлар мен болат өндіру), «Кастинг» ПФ ЖШС (болат 
өндіру), «Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС (мұнай өнімдерін 
өндіру, минералды шикізат өндіру, машиналар мен жабдықтарды 
жөндеу, бу және сумен жабдықтау), «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ  
(электр қуатын өндіру). Бұл кәсіпорындардың өнеркәсіптік өндіріс 
құрылымындағы басымдылығы аймақтық экспорттың ресурстық 
және шикізаттық бағытын анықтайды.

Көмір шахталары, жылу электр станциялары және мұнай өңдеу 
зауыты бар Павлодар облысы Қазақстанның энергия орталығы 
болып саналады. Қазіргі таңда облыс аумағында жалпы қуаттылығы 
8450 МВт болатын 7 жылу электр станциясы жұмыс істейді, оның 
ішінде республикалық маңызы бар үш блок бар, атап айтқанда Болат 
Нұржанов атындағы «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС және Екібастұз 
қаласындағы «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ, Ақсу қаласындағы 
«Еуразиялық энергетикалық корпорациясы» АҚ. Сондай-ақ Павлодар 
қаласында төрт жылу-электр орталығы жұмыс істейді. Бұл «Қазақстан 
алюминийі» АҚ ЖЭО, «ЖЭО-2 және ЖЭО-3» және «Павлодарэнерго» 
АҚ Екібастұз ЖЭО. Екібастұз көмір бассейніндегі шахталардың ең 
ірісі «Богатырь» тек Қазақстанға ғана емес, бүкіл әлемге танымал. 
Облыста көмір өндіретін ірі компаниялардың жұмысы тоқтаусыз 
жүреді. «Богатырь Көмір» ЖШС-нің ашық әдіспен өндірілген көмірі 
Қазақстан мен Ресейдің жылу электр станцияларында және халықтың 
тұрмыстық қажеттіліктеріне жұмсалады. 

Сонымен бірге ауыл шаруашылығын дамытуға, кәсіпкерлікті 
қолдауға, еңбек нарығында белсенді шараларды жүзеге асыруға 
ерекше көңіл бөлінеді. «РубиКОМ Кәсіпорны» ЖШС мал 
шаруашылығы кешенінде вертикальді - интеграцияланған Қазақстан 

https://tumartrans.kz/kz/all-tours/tury-po-kazahstanu/goryachie-istochniki-chundzha
https://tumartrans.kz/kz/all-tours/tury-po-kazahstanu/goryachie-istochniki-chundzha
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/254445-almaty-oblysynda-shipazhaj-men-zhylyzhaj-k-bejip-keledi
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/254445-almaty-oblysynda-shipazhaj-men-zhylyzhaj-k-bejip-keledi
http://shopomania.kz/travel/
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Республикасының тамақ өнеркәсібіндегі көшбасшылардың бірі 
және РубиКОМ Павлодар облысы аумағындағы жылына 112 000 
бас асырайтын жобалық қуаты бар ірі компания болып саналады. 
Компанияның өндірістік объектілері Ленинский кенті мен Черноярск 
ауылдық округінде орналасқан. Павлодар облысының Қызылжар 
ауылында орналасқан «Қызылжар-құс» фабрикасы 2014 жылы 
жұмысын жаңадан бастап, әлі де облысымыздың түрлі тамақтану 
орындарына, дүкендеріне бройлер тұқымды тауық етін жеткізіп, басқа 
республика облыстарына да өнімдерін сату қабілетіне ие болып отыр. 

Туризм саласы да облыстың бірнеше аймақтарында дамыған. 
Баянауыл ауданы - негізінен Орталық және Солтүстік Қазақстанның 
жақын қалаларынан келетін туристердің сүйікті орындарының біріне 
айналды. Паркте көптеген үйлер мен демалыс орындары бар және 
жылдан жылға көбейіп барады. Жылдың жаз мезгілінде келетін 
қонақтардың саны күрт артуымен байланысты ауданда бизнес 
саласы тез дамиды. Маралды көлі - Павлодар облысының солтүстік-
шығысындағы тұз көзі. Су қоймасы өзінің емдік қасиеттерімен облыс 
аумағында ғана емес, сонымен қатар оның шегінен де белгілі. Мұнда 
жергілікті тұрғындар жыл сайын демалып, туристер денсаулығын 
жақсарту үшін келеді. Сонымен қатар, Павлодар қаласынан солтүстік-
шығысқа 15 шақырым жерде Мойылды терапиялық шағын курорты 
орналасады. 1975 жылға дейін курорт маусым бойынша жұмыс істесе, 
қазір – жыл бойы жұмысын тоқтатпайды. Мойылды тереңдігіндегі 
балшықтың қасиеттері мен құрамы толық зерттелмеген. Олардың 
адам денсаулығына әрекет спектрі өте кең екенін облыс тұрғандары 
жақсы біледі. Қазіргі таңда жергілікті тұрғындардың бұрын жасаған 
қарапайым байқаулары мен болжамдары ғылыми есептеулер мен 
зерттеу жұмыстарының қорытындыларымен толықтырылды. Ертістің 
бойының тұрғындары ежелден бері Мойылды көлінің емдік қасиеттері 
туралы ерекше балшықтан білетін. Денсаулық пен ұзақ өмір сүрудің 
қайнар көзі бүгінде өзектілігін жоғалтқан жоқ. Бірақ әлі күнге дейін 
туристік аймақтардың инфрақұрылымы жеткілікті түрде дамымаған. 

Монополия ойынының мәні – бастапқы капиталды ұтымды 
қолдану арқылы дамыған тауар не қызмет көрсету желісін құрастырып, 
басқа ойыншылардың өз қаражаттарын жоғалтуына қол жеткізу 
болып табылатыны белгілі. Жалпы монополия ұғымы бір тауардың 
жалғыз өндірушісі құқығына ие кәсіпорынды меңзейді, сол себепті 
ойыншылар бір ортақ түспен белгіленетін ерекше желіні оны құраушы 
мекемелерді сатып алу арқылы құруға тырысады. Павлодар облысының 
Монополиясында туризм, энергетика, көмір өндірісі, теміржол 

қатынасы, тамақ өндірісі монополияларын енгізу жоспарланып отыр. 
Жобаның әрі қарай дамыту кезінде өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Жалпы ойын ережелерін қарастыратын болсақ:
Ойын Павлодар қаласынан басталады. Осы сәттен бастап 

ойыншылар алғашқы қадамдарын жасап, бүкіл Павлодар облысы 
бойынша толық шеңбер жасайды. Әр қатысушы ойын сүйектерін 
лақтырып, түскен ұпай санына байланысты өз мүсіндерін алаң 
бойынша жылжытады. Қатысушылар Павлодар нүктесінен өтіп, 
жасаған әр айналымдары үшін банктан 100 000 теңге алады. Ойын 
алаңы аудандар мен аймақтарға бөлініп, облыстың елді мекендері 
беліленетін болады. Картаны жақсы меңгеру арқылы қатысушылар өз 
туған өлкесінің әкімшілік құрылысымен ғана емес, экономикасымен 
танысатыны болжанады. Әр аймақта (мысалы, Павлодар, Екібастұз) 
ұяшықтар болады, оларда тоқтаған жағдайда ойыншы жер сатып ала 
алады, содан кейін аймақтың мамандандырылуына сәйкес келетін 
жылжымайтын мүлікті сатып алып, орналастыра алады. Мысалы, 
Баянауылда қонақүйлер, су парктері, жағажайлар орналастыруға 
болады, ал Екібастұзда жылу электр станцияларын немесе 
МАЭСтерді сала алады). Ойыншы қай саланы дамытуды өзі шешеді.

Меншік сатып алу
Егер сіз сатылып алынатын және басқа қатысушылармен 

иемденбеген ұяшықта тоқтасаңыз, сіздің оны сатып алу құқығыңыз 
бар. Сіз банкке арнайы карточкада көрсетілген бағаны төлейсіз. 
Осылайша сіз бұл ғимаратқа ие боласыз: ойын алаңына мүсініңіздің 
түсіне сәйкес келетін карта қойылады. Егер сіз үйлер сатып алғыңыз 
келмесе, олар аукционға жіберіледі. Ең жоғары бағаны ұсынған адам 
оларды сатып алады. Егер қатысушылардың ешқайсысы аймақты 
сатып алмаған болса, онда ол бос болып тұрады.

Жылжымайтын мүлікке меншік құқығы
Ғимаратты не кәсіпорынды иелену сізге осы ұяшықта тоқтаған 

ойыншыдан ақы алу құқығын береді. Бір саланың монополиясын 
жинап, иелену әсіресе пайдалы – ақы бірнеше есе артады.

Жылжымайтын мүлікті сату
Қолданылмаған, бірақ сатылып алынған аймақтарды сіз кез-

келген ойыншыға сата аласыз. Бұл үшін аранйы келісім жасалады. 
Егер сіз сататын учаскелерде жылжымайтын мүлік (объект) болса, 
оларды сатуға тыйым салынады. Алдымен, нысандарды банкке 
сату керек. Сондай-ақ айырбастау операциясында түрмеден және 
ақшадан босату карталары қолданыла алады. Келісімдер ойын 
сүйектері лақтырылғанға дейін жасалады.
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Біреудің мүлкіне тоқтау
Егер сіз монополияның басқа ойыншысы бұрын сатып 

алған аймақта болсаңыз, сізден арнайы ақы алынуы мүмкін. Егер 
барлық ғимараттар бір топқа жатса (мысалы, Екібастұздың барлық 
энергетикалық кәсіпорындары), жалдау екі есеге артады (2000 
теңгеден 4000 теңгеге дейін). Егер монополияның бір құраушысы 
кепілге қойылса, онда оның екі есе төлем талап етуге құқығы жоқ.

Жылжымайтын мүлік және объектілер
Белгілі саланың барлық территориясын жинағаннан кейін (бір 

топқа жататын), сіз жылжымайтын мүлік пен объектілерді сатып 
ала аласыз. Мұны сүйек лақтырмас бұрын жасаңыз. Бір қимылда бір 
ғана объект салуға рұқсат етіледі. Бір учаскедегі ғимараттардың ең 
көп саны – төрт. Егер белгілі бір топтың учаскелерінің бірі кепілге 
салынса, құрылыс жүруі мүмкін емес. Қажет болған жағдайда 
үйлерді банкке сатуға рұқсат етіледі. Құны сатып алған бағамен 
бірдей болады.

Салықтар
Егер сіз Салық ұяшығына тоқтасаңыз картада көрсетілген 

белгілі соманы банкке төлеу керек боласыз.
Кепіл
Егер ойыншының қарыздары болса, бірақ оларды төлеуге 

қаражаты жеткіліксіз болса, мүлікті кепілге қоюға болады. 
Алдымен, бір топқа тиесілі кәсіпорындар мен үйлерді сатыңыз. 
Банк кепілге қойылған жердің құнының 1/2 мөлшеріне кепілдік 
береді. Кепілге қойылған мүлік сіздікі. Басқа ойыншылардың оны 
сізден немесе банктен сатып алуға құқығы жоқ. Егер болашақта сіз 
мүлікті қайтарғыңыз келсе, банкке оның құнын толықтай төлеуге 
тура келеді, үстіңгі жағынан 10 %.

Банкрот болу
Егер сіз монополия субъектілерінің активтерінен түсетін 

кірістен асатын сомада қарызыңыз болса, сіз банкрот боласыз және 
сіз ойыннан шығатын боласыз. Банк сіздің барлық иелігіңіз бен 
ақшаңызды тартып алып, оларды еркін сатылуға қояды. Түрмеден 
босату билеттері де банкке қайтарылады. 

Қорытындылай келе, дайындалып жатқан ойынның көптеген 
перспективалары байқалады. Жасөспірімдер арасында Монополия 
ойыны көптен бері ойналып келеді, енді өзің тұратын аймақпен 
байланысты құрастырылған Монополияны ойнау мүмкіндігі 
көптеген ойыншыларды қызықтыратынына сенімдіміз. Жоба 
ойынға қатысушылардың туған өлкелерінің географиясымен 

танысуға көмектесіп, уақытты қызықты ғана емес, пайдалы өткізуге 
де арналады. Сондықтан ойын «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
аясында құрастырылды.

ӘДЕБИЕТТЕР 
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4 Инвесторларды шақыру мақсатымен құрастырылған веб-сайт. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ УРБАНИСТИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА – ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ Г. ПАВЛОДАРА

ФРОЛОВА В. А.
ученик 11 класса, Гимназия № 3 для одарённых детей, г. Павлодар

АХМЕДЖАН К. Б.
ученик 11 класса, Гимназия №3 для одарённых детей, г. Павлодар

ДМИТРИЕВ В. С.
м.г.н., учитель географии, Гимназия № 3 для одарённых детей, г. Павлодар

Развитие городов, неразрывно связано с безопасностью 
городской среды – криминальной обстановкой, но в большей 
степени с безопасностью дорожного движения. И прежде всего 
с безопасностью пешеходов, так как большая часть участников 
дорожного движения в мире, в Казахстане и в Павлодаре в частности 
составляют именно пешеходы – на 1000 жителей в Казахстане 
приходится всего 214 автомобилей, а в Павлодарской области –  
223 автомобиля разных классов [3]. 

В системе обеспечения безопасности дорожного движения все 
больше возрастает роль геоинформационных методов исследования 
транспортных систем, реализующие задачу – проанализировать 
картографические данные, накопленные в географических 

https://pavlodar.gov.kz/
https://pavlodar.gov.kz/
https://pavlodar.gov.kz/toplivno-jenergeticheskie-predprijatija/
https://pavlodar.gov.kz/toplivno-jenergeticheskie-predprijatija/
file:///E:/%d0%90%d0%9d%d0%90%d0%a0%d0%90/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%a1%d0%b0%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20XX-2020/V%20%20%d1%82%d0%be%d0%bc/31%20%d0%93%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/ 
http://archive.uiir.pavlodar.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=76&lang=ru
http://archive.uiir.pavlodar.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=76&lang=ru
http://investinpavlodar.com/
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информационных системах (ГИС). Что позволяет оперативно 
и наиболее точно определить причины изменений в дорожно-
транспортной ситуации города, условий их возникновения, выявлении 
опасных участков дороги. Геоинформационная система (ГИС) в 
Казахстане реализована как система сбора, хранения, анализа и 
графической визуализации пространственных данных, мониторинга 
за состоянием дорожно-транспортных происшествий в виде карты 
аварийности на дорогах Казахстана Комитета по правовой статистике и 
специальным учётам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

На основе данных сайта [1. 2] была произведена оценка и 
анализ аварийности микрорайонов г. Павлодара: «Прибрежный», 
«Дачный», «Восточный», «Усольский», «37» и новый микрорайон 
«Сарыарка» за 2015-2018 и за лето 2019 года. Данные временные 
рамки были определены по следующим причинам: Микрорайон 
«Сарыарка» активно начал застраиваться в 2016 году, поэтому 
2015 год был определён как контрольный, до начала массового 
строительства в микрорайоне. В 2017-2018 годах были введены в 
строй дома формирующие основной облик нового микрорайона, и 
их жители уже могли изменить ДТС в этой части города. 

В «Прибрежном», «Усольском», «Восточном», «Дачном» и «37-
ом» микрорайонах регистрируется большое количество автомобильных 
аварий, в основном на трассах, которые соединяют эти микрорайоны 
с остальным городом. Такая же ситуация наблюдалась в границах 
будущего микрорайона «Сарыарка» в 2015 году. Также следует 
отметить положительную динамику с ДТС окраинных микрорайонов, 
снижение количества ДТП, за производимый оценочный период.

Ситуация с ДТС в микрорайоне «Сарыарка», несмотря на не 
изменившееся общее количество ДТП, более негативная – налицо 
рост такого вида происшествий, как столкновение с пешеходами. 
Также необходимо отметить территориальное смещение ДТП 
с окраинных магистралей микрорайона «Алюминстрой» в  
2015 году (улиц Ломова, Камзина, Катаева), во внутреннюю часть 
микрорайона «Сарыарка» в 2018 году. Что обусловлено несколькими 
факторами – увеличившееся число жителей микрорайона и частного 
транспорта, а, следовательно, и транспортный поток; узкие улицы, 
при возросшем автомобильном трафике; несоответствие системы 
дорожных знаков, светофоров и т.д. увеличившейся нагрузке 
(отсутствие светофоров на сложных перекрёстках, пешеходных 
переходов, «лежачих полицейских» и т.д.). Так как конфигурация 
дорожной сети и системы дорожно-регулируемых знаков были 

сформированы гораздо ранее и с учётом условий малоэтажной 
застройки (небольшой внутрирайонной автомобильной нагрузки 
и числа потенциальных пешеходов) [4, 5].

Современные технологии оценки, планирования и развития 
безопасного урбанистического пространства предлагают множество 
путей решения имеющихся проблем в дорожно-транспортной сфере, 
которые могут быть применимы в том числе и в Павлодаре, и в 
других городах Казахстана.

«Умные ямы». Шведская фирма Edeva разработала свою 
альтернативу «лежачим полицейским». Главная особенность 
устройства Actibump в том, что оно никак не беспокоит водителей, 
соблюдающих скоростной режим. Actibump – это подвижная 
плита с сервоприводом и управляющей электроникой, которую 
устанавливают в углублении дорожного полотна. Алгоритм 
работы таков: если приближающийся автомобиль или мотоцикл не 
превышает установленную скорость, плита остается неподвижной. 
Но стоит водителю разогнаться сильнее, как одна сторона плиты 
опускается вниз на шесть сантиметров, а машина при проезде 
получает неприятный для седоков и ходовой части удар. Основной 
способ контроля скорости – при помощи радара, камеры или 
индукционной петли. Разработчики «умной ямы» упирают на 
то, что она полезнее для экологии, чем «лежачие полицейские»: 
законопослушных водителей она не вынуждает тормозить – а значит, 
и разгоняться после преодоления барьера, что снижает вредные 
выбросы от моторов. «Умные ямы» уже смонтированы на некоторых 
дорогах Швеции: в Уппсале, Линчепинге и на Оресундском мосту [6].

Безопасный пешеходный переход. В нашем городе приоритет 
в движении отдан пешеходам. Чтобы пешеходам было удобно, 
нужно много пешеходных переходов. Пешеходные переходы 
в городе могут быть только наземными – так подземные или 
надземные переходы разрывают единое городское пространство, 
как экономическое так и социальное. В таких переходах, на 
данный момент нельзя создать полноценную экономическую зону 
активности, а это может в последствии привести к маргинализации 
данных видов переходов, пример единственного подземного 
пешеходного перехода Павлодара достаточно показателен 
– мало используется по назначению, превращён в место для 
попрошайничества и др. К тому же в Павлодаре под основными 
улицами города проложены теплотрассы, и водопроводы, что делает 
строительство подземных переходов достаточно затратным.

https://chelurban.ru/knowledge/ppp-zlo/
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Пешеход должен быть виден заранее. Водители должны 

увидеть пешеходов еще до того, как они начали переходить дорогу. 
Для этого устраивают «треугольники видимости» с помощью 
выступов тротуара на дороге и запрещают парковку перед «зеброй».

Рисунок 1

В «треугольнике видимости» нельзя размещать строения и 
кусты высотой более 0,5 м, деревья с низом кроны менее 2,5 м, 
а также должна быть запрещена остановка и стоянка транспорта.

Если обеспечить видимость пешеходов на «зебре» и сделать 
выступы тротуара перед ней, это не только сделает переход более 
удобным и быстрым, но и сократит время конфликта «пешеход – 
транспорт», а это важно для безопасности. Это поможет людям, кто 
хочет перейти дорогу и тех, кто просто идёт по улице.

Переход должен быть освещен. Залог безопасности перехода 
– видимость. Если ночью переход недостаточно освещен или не 
освещен вовсе, это значительно повышает риск наезда на пешеходов 
– водители не смогут заметить их вовремя.

Нужно подсвечивать как людей, переходящих дорогу, так и тех, 
кто только подходит к ней. Важно подсвечивать не знаки перехода и 
прочую дорожную инфраструктуру, а самих пешеходов на «зебре».

Переход может быть в уровень тротуара и выделен другим 
покрытием. Хороший способ успокоить трафик на переходе – 
поднять его уровень. Можно дополнительно изменить покрытие на 
плитку. Это создаст у водителей ощущение, что они «не на своей 
территории».

Рисунок 2

Автомобильные полосы нужно сужать. Чтобы снизить 
скорость автомобилей, можно сужать проезжую часть: симметрично, 
асимметрично, с помощью волнистой шиканы или мощением 
обочины.

Водители будут притормаживать на узких полосах, боясь 
задеть другие автомобили. Однако этого не случится, ведь полосы 
остаются достаточной ширины.

Может показаться, что узкие дороги пропустят меньше машин 
и начнут провоцировать пробки, но это ошибочное предположение. 
Узкие полосы практически не влияют на объем трафика, зато 
успокаивают его и делают дорогу безопаснее [7].

При дальнейшем росте и развитии новых микрорайонов, нового 
городского пространства, появлении новых социальных объектов 
(школ, детских садов, торговых центров и т.д.), можно ожидать и 
дальнейшего ухудшения дорожно-транспортной ситуации. Мерами 
по улучшению дорожно-транспортной ситуации могли бы стать 
следующие виды действий:

– с целью повышения качества работы городских транспортных 
магистралей произвести реконструкцию улично-дорожной сети 
(сужение дорожного полотна, особенно в местах нерегулируемых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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пешеходных переходов, организованные зоны паркингов, 
подземные паркинги);

– введение на узких улицах одностороннего двух полосного 
движения; 

– изменение существующего регулирования движения 
транспорта и пешеходов;

– очистки перекрёстков от видимых препятствий; 
– введение стоп-линий на нерегулируемых перекрёстках; 
– улучшить ситуацию как транспортного полотна, так и 

пешеходных зон с целью улучшения видимости не только на дороге, 
но и на тротуаре (так как в вечернее время увеличивается количество 
ДТП с пешеходами).

– создание дополнительного освещения пешеходных переходов 
и сложных перекрёстков.

– ввести требование к наличию свето-отражающих элементов 
на одежде пешеходов.

– обязательное снижение скоростного режима во внутри 
квартальных территориях и дорогах.
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7 https://chelurban.ru/knowledge/safe-crossing/
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