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Among the increasing number of children with speech disorders, children with general speech 

underdevelopment (ONR) are quite common. Therefore, much attention is paid to this violation. 

At the same time, on the one hand, we are faced with an abundance of scientific research on the study 

of speech and non-speech processes of children with ONR, and on the other hand, some issues 

remain unexplored. 

In recent years, a sufficient number of studies have been conducted on the study of spatial 

representations. At the same time, there are practically no studies aimed at studying temporal 

representations. At the same time, it is known that spatial and temporal representations are closely 

related and, depending on their formation, there is a normative or non-normative development of 

the child. In this regard, it is necessary to study not only spatial, but also temporal representations. 

This determines the relevance of the presented work. 

With an insufficient level of development of ideas about time, children may have difficulties 

in mastering correct oral speech. Such preschoolers confuse concepts related to time, which is why 

their oral speech becomes agrammatic and others cannot always understand what the child wants to 

say. So such children often confuse prepositions related to time (by, with, in, to, on, through, before, 

after, etc.). For example, instead of "after breakfast we went for a walk," they say "after breakfast 

we went for a walk." Logical-grammatical constructions related to time and their understanding also 

suffer. Due to problems with mastering oral speech at preschool age, problems arise in mastering 

written speech. One of the reasons is that the child writes as well as speaks, and as a result, 

violations of oral speech are transferred to written speech (2). 

Preschoolers with ONR, as well as their peers with other speech disorders, having a low level 

of development of temporal representations, are poorly oriented in concepts related to time. The 

difference is that children with ONR are poorly oriented even in basic concepts (time of year, 

month, day, etc.). 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                          № 40(176), часть 4, декабрь, 2021 г. 

5 

According to A.N. Kornev, L.G. Paramonova, children with general speech underdevelopment 

have insufficient development of orientation in time 

 не ignorance or uncertain knowledge of basic time units (seasons, months, days of the 

week in their logical order); 

weakly developed orientation in time is the result of difficulties in mastering grammar 

(differentiation of verb tense forms, its perfect and imperfect forms); 

the perception of time is of great difficulty for preschoolers, since it is time that does not have 

a visual form, is fluid, irrevocable, its perception depends on subjective phenomena, has a personal 

tendency (4). 

Studying various time categories, such children, according to R.I. Lalayeva, have difficulties 

in separating and recognizing these categories. For example, in the term days of the week, 

preschoolers with ONR are able to include: Tuesday, Thursday, today, tomorrow, March. 

According to the time of year, they are well oriented in sharply different seasons - winter and 

summer, poorly oriented in the seasons - autumn, spring (6). 

From the point of view of E.V. Zhulina, K.O. Khlebnikova, the naming of parts of the day and 

adverbs "yesterday, today, tomorrow" causes the greatest difficulties for children with ONR. It is 

better for children to highlight the events of today, while the difficulties are caused by the past 

tense. When allocating parts of the day, preschoolers often rely on qualitative signs, consistently 

changing events. They are most successful at naming the seasons, months and days of the week. 

Difficulties arise here only when differentiating concepts similar in their characteristics. Similarly, 

the similar sound of words slows down the process of choosing the right name. The emotional 

significance of words plays an important role in naming the names of the days of the week. There 

are no significant errors in establishing the correct sequence of days of the week and months (3). 

Knowledge of individual time categories is given to a child easier than awareness of 

connections, dependencies and relationships between them, so children often find it difficult to 

name consistently, in order, parts of the day, days of the week, months, seasons. Often their 

knowledge of time is of a formal nature, since it is not based on an understanding of the duration, 

fluidity, irreversibility and periodicity of time. 

Some children confuse time categories for a long time: "early" and "late", "now - now - later", 

"day" and "day", whole days and their parts, "yesterday" and "tomorrow", "year" and "season", 

"year" and "month", "second" and "minute", "minute" and "hour". Many of them do not have a clear 

distinction between dawn and dusk as transitional periods from night darkness to daylight and vice 

versa. They understand "Noon" and "midnight" in the literal sense contained in the composition of 

words, and not as moments of equal division of day and night. It is difficult for them to determine 

what day of the week is today, what was yesterday, what will be tomorrow, they cannot say the date 

and name of the current month, name the time of the year and list the months related to it (5). 

The analysis of the studies of Yu.A. Bazhenova, A.V. Ovsyannikova showed that 

preschoolers with ONR have difficulties in naming parts of the day and determining them by the 

cyclicity of natural phenomena and human activity. For example, children incorrectly lay out the 

sequence of actions in the plot pictures, some of them do not correct even when pointing out an 

error. Many people cannot correlate the time of day and phenomena in nature, and those who could 

do it needed the help of an experimenter. Many confused April and August, two attributed May to 

the summer months, sometimes they gave the correct answer when asking a leading question. 

Children with ONR without help cannot remember what they did on one or another day of the 

week, except for what happened yesterday and today. Therefore, we can say that children with ONR 

are poorly oriented in the days of the week, it is difficult to determine what day it is today. 

The author concludes that children with ONR distinguish the seasons quite well, but 

sometimes confuse their characteristics, while they hardly correlate the month and time of year, 

often get confused and are not corrected even with the help of an experimenter (1). 

The analysis of the conducted research by E.R. Mustayeva, E.A. Pavlova allows us to 

conclude that the majority of children with ONR of the III level of speech development do not have 

difficulties in determining the seasons, but they find it difficult to accurately determine the sequence 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                          № 40(176), часть 4, декабрь, 2021 г. 

6 

of alternation of temporal phenomena. Children have difficulties understanding the cause-and-effect 

relationships between the change of seasons depending on the signs and phenomena of nature, 

especially autumn and spring. They experience considerable difficulties with the exact name of the 

parts of the day, errors are noted in the form of substitutions of words (morning-day). Children 

hardly understand and name the days of the week. In the course of their correlation with familiar 

types of productive activities and regime moments in the group, using the example of illustrations, 

tasks are performed quite successfully, but without visual support, preschoolers with ONR cannot 

accurately determine their number, confuse the sequence and sequence of the previous and 

subsequent day of the week. When assessing the sequence of actions in time yesterday - today -

tomorrow, the sequence of pictures is correctly distributed, the answers of children are 

characterized by sufficient accuracy and logic. Understanding more complex temporal relationships, 

such as the day after tomorrow-the day before yesterday, the previous-subsequent event, etc., is 

completely inaccessible at both the impressive and expressive levels. 

Thus, for older preschoolers with general underdevelopment of speech, a number of features 

in the formation of temporal representations are characteristic: difficulties in naming parts of the 

day and determining them by the cyclicity of natural phenomena and human activity, difficulties in 

separating and recognizing temporal categories, lack of understanding of complex temporal 

relations at the impressive and expressive levels, difficulties in understanding cause-and-effect 

relationships between the change of seasons depending on signs and phenomena of nature, etc. 
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RUBRIC  
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FEATURES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN STUDENTS WITH 

DIFFERENT LEVELS OF STRESS RESISTANCE 

Vladislav Popov  

Master student of  
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Russia, Belgorod 

 

Abstract. Today's rhythm of life of a modern student presupposes, on the one hand, to move 

towards achieving certain goals and development, on the other hand, to be able to manage their own 

emotions, to understand and take into account the emotions of others for productive interaction, 

which directly depends on the level of emotional intelligence and stress resistance, which, in turn, 

ensures the achievement of the goal of the activity in a difficult emotional environment. 

 

Keywords: emotional intelligence, stress resistance, emotional awareness, ability to recognize 

emotions. 

 

To study the level of stress resistance, we used the methodology of I.A. Usatov. This technique 

allows you to identify the level of stress resistance and has sufficient reliability and validity. To study 

the emotional intelligence of students, the methodology "Test for measuring emotional intelligence" 

(N. Hall) was used. This technique makes it possible to single out such scales as "Emotional 

awareness", "Emotion management", "Self-motivation", "Empathy", "Emotion recognition". 

Data processing was carried out in SPSS 22 programs using Spearman's rank correlation 

coefficient. As a non-formalized methodology, a conversation was used, aimed at determining the 

nature of the respondents' attitude to the results of diagnostics, and their readiness to participate in 

the correctional program. 

 

D.V. Lyusin defines emotional intelligence as "the ability to understand one's own and other 

people's emotions and control them" [4, p.32]. The author distinguishes two types of EI: 

1) “interpersonal emotional intelligence, characterized by an intuitive understanding of other 

people's emotions, understanding of someone else’s emotions through expression, and a general 

ability to understand other people's emotions” [3]. 

2) "intrapersonal emotional intelligence, characterized by awareness of their emotions, control 

of their emotions and control of expression" [3]. According to N. Hall, emotional intelligence is 

“the ability to understand the relationship of a person, represented in emotions, and to manage the 

emotional sphere, both one’s own and those of others, on the basis of decision-making” [2, p. 139]. 

According to B.G. Meshcheryakov and V.P. Zinchenko, “stress is a state of mental stress that 

occurs in a person during activity in the most difficult, difficult conditions, both in everyday life and 

under special circumstances” [5, p. 672]. 

A.A. Baranov proposes to consider stress resistance "a special case of mental stability, 

manifested under the action of stress factors" [1, p. 41]. The development of emotional intelligence 

and stress resistance in adolescence plays an important role in the formation of the inner harmony of 

the individual and the protection of the whole organism from negative influences. In order to 

implement the tasks of the empirical study, we studied the severity of the locus of control, 

emotional intelligence and stress resistance of respondents using the elements of descriptive 

statistics.  
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The most pronounced component of emotional intelligence in this sample is the indicator 

"Emotional awareness", the average value of which is 10.4; standard deviation - 5, simultaneous 

consideration of the parameter "Level of emotional prevalence" (mean value is 2; standard deviation - 

0.8) reveals a uniform prevalence in the group of awareness and understanding of their own 

emotions, constant replenishment of the dictionary of emotions at the average level of severity. 

The parameter "Empathy" is less pronounced, the higher the indicated indicator (mean is 9.9; 

standard deviation is 5.3); concomitant consideration of the parameter "Empathy level" (the mean 

corresponds to 1.9; the standard deviation is 0.7) reveals a uniform distribution of the mean values 

of understanding the emotions of others and the ability to empathize with the emotional state of 

another person. 

The descriptive statistics for the Emotion Recognition parameter are as follows: the average 

value is 8.3; the standard deviation is 5.5; the study of descriptive statistics data for the “Emotion 

Recognition Level” parameter (the mean value is 1.7; the standard deviation is 0.7) reveals a relatively 

uniform distribution of the average severity of the ability to influence the emotional state of others, 

that is, the sample, in addition to the prevalence of the mean values of the parameter, also characterized 

by the presence of respondents with high and low severity of the trait. 

The average value of the indicator "Self-motivation" is 8.3; the standard deviation is 5.8; 

the study of descriptive statistics of the parameter "Self-motivation level" (the mean value is 1.7; 

standard deviation is 0.7) allows one to find a relatively uniform distribution of the average severity 

of control of one's behavior due to the control of emotions, that is, the sample, in addition to the 

predominance of the mean values of the parameter, also characterized by the presence of respondents 

with high and low severity of the trait. 

The Emotion Management component has the lowest severity among the indicators of emotional 

intelligence (mean is 6.6; standard deviation is 12); Simultaneous consideration of the “Emotion 

control level” indicator (the mean value corresponds to 1.5; the standard deviation is 0.6) reveals an 

uneven distribution of signs of emotional flexibility, voluntary control of emotions, which is expressed 

in a dichotomous division of the sample into groups with high and low severity of the parameter. 

 

In the sample, the most common is the average level of emotional awareness (38.3%), the low 

level of emotion management (56.7%), the average level of self-motivation (51.7%), the average 

level of empathy (50 %), a low level of emotion recognition (48.3%), an average level of integrative 

emotional intelligence (56.7%). 

As a result of the application of the Kruskal-Wallis test, differences were found at the level of 

the statistical trend in the parameter of the locus of control "Internality" (H = 7.342; p ≤ 0.1); 

indicators of emotional intelligence "Emotional awareness" (H = 6.974; p ≤ 0.1), "Recognition of 

emotions" (H = 6.616; p ≤ 0.1), "Integrative emotional intelligence" (H = 6.971; p ≤ 0.1 ); also 

found differences at a high level of statistical significance on the scale "Stress tolerance" (H = 48.749; 

p ≤ 0.01). 

Summarizing the above, it becomes possible to conclude that the most pronounced indicators 

of emotional intelligence "Emotional awareness", "Empathy", "Self-motivation", "Recognition of 

emotions"; while the average level of emotional awareness, low level of emotion control, average 

level of self-motivation, average level of empathy, low level of emotion recognition, and average 

level of integrative emotional intelligence prevail. 

Studying the results of respondents using the methods "Test to determine the level of personality 

stress resistance" I.А. Usatov and “Study of the locus of control” by J. Rotter with the help of 

descriptive statistics elements made it possible to the severity of the locus of control and stress 

resistance of students. 

The study of the peculiarities of the emotional intelligence of students with different levels 

of stress resistance allowed us to reveal in the sample the highest expression of the indicators 

of emotional intelligence “Emotional awareness”, “Empathy”, “Self-motivation”, “Recognition of 

emotions”; while the average level of emotional awareness prevails low level of emotion control, 

average level of self-motivation, average level of empathy, low level of emotion recognition, 
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average level of integrative emotional intelligence; the prevalence of the indicator of the locus of 

control “Internality” in the sample was also revealed; the average level of stress resistance, the level 

of stress resistance is below average and above average. 

The conducted conversation contributed to the formation of the respondents' motivation for 

self-knowledge and self-development. The analysis of the effectiveness of corrective action showed 

an increase in the parameters "Internality", "Stress tolerance", "Emotional awareness", "Empathy", 

"Recognition of emotions" and "Integrative emotional intelligence" in the experimental group, the 

simultaneous lack of dynamics in the severity of indicators of the control group caused the absence 

of influence of side variables when implementing corrective action. 
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STUDYING THE LEVEL OF CONFLICT AMONG SCHOOLCHILDREN 

Irina Shamaeva  

Master student of the pedagogical institute 
BelSU,  
Russia, Belgorod  

 

As you know, communication between subjects in the educational environmentacts as the 

main link in the educational process. As in any other sphere of life, there are positive and negative 

communication situations in the educational environment. The conflict situation that periodically 

develops between the participants of the pedagogical process is one of the most pressing problems 

of our time. This is due to the fact that the conflict leads to a decrease in the level of effectiveness 

of the educational process, has a negative impact on the development of students ' personality, on 

the authority of the teacher and the school as a whole.  

ToAK and other social processes, conflict has a certain structure, in which there are: object 

(predmet dispute); subject (individuals, groups, organizations); flow conditions of conflict; the scale 

of the conflict (interpersonal, local, regional, global); the strategy and tactics of behavior of the 

parties; the outcome of a conflict situation (consequences, outcomes, awareness of them) [3]. 

Conflict is a complex socio-pedagogical phenomenon. The reasons for its occurrence are: 

contradictory goals, interests, views, opinions, values of people; differences in the manner of behavior 

and life experience of people; injustice; violation of human rights and freedoms; insult to personal 

dignity of a person; envy, etc. [2]. 
The problem of pedagogicalого conflicta is one of the most important in pedagogical 

communication. According to S.V. Banykina, pedagogical conflict is a form of manifestation of 
aggravated subject-subject contradictions arising as a result of professional and interpersonal 
interaction of participants in the educational process, which most often causes them a negative 
emotional background of communication, and involves a constructive translation of the clash of the 
parties to the conflict into an interested elimination of its causes [1]. Thereare the following 
systemsмыin which a pedagogicalconflict can arise конфликт: "student – student", "teacher – 
student", "teacher – teacher", "teacher – administration", "teacher – parents". Pedagogical conflict 
has certain features: the teacher bears professional responsibility for the pedagogically correct 
resolutionof the situation; the participants in the conflict have different social status, which 
determines different behavior in the conflict; the difference in age, level of education, and the 
amount of life experience of the participants generates different degrees of responsibility for 
mistakes in PRand conflict resolution; conflict "through the eyes of the teacher" and "through the 
eyes of the student" it is seen in different ways, so the teacher does not always understand the depth 
of the child's experiences, and the student can not always cope with their emotions, subordinate 
them to reason; the teacher must always be prepared for the presence of other students when there is 
a conflict and for the possibility of their joining the conflict; the teacher's professional position in 
the conflict obliges him to take the initiative in resolving it and be able to put the interests of the 
student as an emerging personality first; teacher's mistakes in resolving the conflict contribute to its 
inflaming and attracting other students to the conflict; conflict in teaching activities is easier to 
prevent than successfully resolve it. 

School life is never completely conflict-free. But, despite the fact that conflict situations in the 
educational process are a common and ordinary phenomenon, it is impossible to leave it to its own 
devices. Therefore, starting from primary school, the teacher should monitor the relationship of 
students and students.иков. In the course of the study, we conducted a survey in which 24 students 
of the 3rd "A" class mof the unique autonomous general education institution "Secondary General 
Education Schoolа No. 16" of Gubkin, Belgorod region, took partасти. After analyzing the answers 
received, we obtained the following results: 4% of respondents have a level of conflict closer to the 
average; 41% of respondents have an average level of conflict; 38% of respondents have a level of 
conflict higher than average; 17% of respondents have a level of conflict closer to high. БThe 
majority of schoolchildren have an average level of conflict. Thismeans that children try to avoid 
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conflict situations and respect the opinions of others. But the number of children who exceed the 
average level of conflict is high. Thismeans that the teacher must monitor the relationships in the 
team, provide assistance and support in resolving a conflict situation. 

Интересными являютсяThe following facts are interesting: 30% of students sometimes like 

to give orders, while the remaining 70% never give orders; 20% periodically disagree with the 

opinions of others, and 80% - disagree very rarely. All this undoubtedly indicates a high degree of 

respect for children towards each other; 8% of students never tell the truth, 40% - sometimes tell the 

truth, 52% - always tell the truth. This indicates a positive trend in the development of children as 

subjects of social relations; 50% of students consider themselves creative people; 5% of children 

consider themselves the worst, 10% consider themselves better than others, 85% consider 

themselves the same as everyone else. This indicates a different level of students ' self-esteem; most 

have normal, adequate self-esteem.  

In addition, we have identified the main cause of conflict among schoolchildren. In the 

opinion of primary school students, this reason is notthe consistency of opinions, views, interests 

and beliefs. As you know, the type of temperament of its participants has a great influence on the 

relationship in the team. We conducted a survey of primary school students and obtained the 

following results: 11% of respondents are melancholic; 26% of respondents are choleric; 30% of 

respondents are sanguine; 33% of respondents are phlegmatic. The majorityof students are 

phlegmaticand are characterized by: calmness, consistency of actions, caution, prudence, restraint, 

patience, slowness. Sanguine people are characterized by cheerfulness, energy, restlessness, 

quickness of action, sociability, passion for business, instability of views and interests, haste. 

Choleric people are characterized by restlessness, fussiness, short temper, straightforwardness, 

determination, initiative, stubbornness, risky behavior, and a quick change of mood. Melancholics 

are characterized by: shyness, confusion, rapid fatigue, depression, impressionability, tearfulness, 

suspiciousness, vulnerability, unsociability, inactivity, timidity. Thus, we see that choleric people 

have a high level of conflict, melancholic people have a low level, and sanguine and phlegmatic 

people have an average level. 

In conclusion, we came to the following conclusions: conflict is a natural social phenomenon; 

conflictы relievesюmental tension in society; there are many methods of resolving conflict 

situations, with the proper use of which all possible contradictions in society can be resolved; 

in order to create optimalх learning conditions for students, the teacher must take into account 

the peculiarities of temperament and the level of conflictюamong students. 
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Abstract. The article deals with issues related to the development of the main technologies of 

hydrogenization processes in the petrochemical industry. The effect of catalysts that accelerate the 

rate of reactions and metal promoters deposited on the catalyst carrier on the activity of the main 

hydrogenization processes. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием основных 

технологий гидрогенизационных процессов в нефтехимической промышленности. Влияние 

катализаторов, которые ускоряют скорость протекания реакций, и металлических промоторов, 

нанесенных на носитель катализатора, на активность основных гидрогенизационных процессов.  

 

Keywords: hydrogenization processes, hydrocracking, hydrotreating, catalyst, petroleum 

products. 

Ключевые слова: гидрогенизационные процессы, гидрокрекинг, гидроочистка, 
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Today, the processes associated with high-temperature processing of crude oil at high pressure 

or in the presence of a catalyst are important and relevant. The development of hydrogenization 

processes is associated with the need to increase the quality requirements of commercial petroleum 

products, reduce the cost of hydrogen production and create highly efficient catalysts. The issues of 

the development of hydrogenation processes are widely used in modern processes of oil refining 

and petrochemistry[1].  

These processes are used to produce high-quality gasoline with high octane numbers, 

to improve the quality of diesel, boiler fuels and lubricating oils. 

There are many technologies for hydrogenization processes: hydrotreatment, 

hydrodeparaffinization, hydroisomerization, hydrogenation of alkenes and arenes in oil fractions, 

hydrocracking of oil fractions, hydroconversion and others. Hydrotreating and hydrocracking 

processes occupy a leading place among these processes [2]. Therefore, the purpose of the work is 

to consider the main hydrogenization processes. 
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Hydrotreating is a hydrogenization process that favors the purification of oil fractions and 

residues from harmful impurities, due to the breaking of the C-S, C-N and C-O bonds and the 

subsequent hydrogen saturation of the formed hydrocarbon radicals. As a result, sulfur, oxygen and 

hydrogen are released in the form of H2S, NH3 and H2O and naphthenic hydrocarbons [3]. The 

hydrotreating process is greatly influenced by catalysts that accelerate the reaction. For greater 

efficiency of the process, hydrotreating catalysts should have a high hydrogenation ability and a low 

cleavage ability. Generally, hydrotreating catalysts consist of: 

1) Active components (18-25% by weight) that perform hydrogenating functions: sulfides and 

oxides of Mo, Ni, Co and partially Cr, W, Fe; 

2) Oxides of aluminium, zeolites, alumoselicates performing acidic functions such as cracking 

and isomerization; 

3) Oxides of silicon, titanium, zirconium, aluminum that perform a binding function and have 

a developed surface and high mechanical strength [1]. 

In addition to the action of catalysts, the hydrotreating process is influenced by temperature, 

pressure, the multiplicity of circulation of hydrogen-containing gas, the volumetric feed rate of raw 

materials and the thermal effect. Hydrotreating should be carried out in the temperature range 260 - 

420 oC, so that there is no slowing down of desulfurization reactions and acceleration of cracking 

and coking. The total pressure in the system should be 2.5-6.0 MPa, while the partial pressure of 

hydrogen should be 1.5-3.7 MPa [3]. The volume feed rate of raw materials is the ratio of the 

volume of raw materials supplied to the reactor within one hour to the volume of the catalyst in the 

reactor. It directly affects hydrotreatment, because with a decrease in the volumetric feed rate of raw 

materials, the degree of its purification increases. 

Hydrotreating of gasoline fractions is carried out to prepare the feedstock for the reforming 

process. There is a process of hydrotreating gasoline of straight-run gasoline fractions (naphtha) and 

gasoline fractions of catalytic cracking. The first one is based on the reactions of hydrogenolysis 

and incomplete destruction of molecules in a hydrogen-containing gas medium. The second process 

is aimed at reducing sulfur and diene hydrocarbons in commercial gasoline [3]. 

Hydrotreating of kerosene fractions is based on increasing thermal stability and is designed to 

reduce the content of sulfur, olefins and resins in jet fuel. 

Hydrotreating of diesel fractions is carried out to reduce the content of sulfur and 

polyaromatic carbohydrates, because polyaromatic hydrocarbons reduce the cetane number of fuel. 

Hydrotreating of petroleum residues (fuel oil and tar) in various ways is aimed at clarifying 

oils and giving them chemical resistance, corrosion resistance, environmental friendliness. 

Hydrocracking is an oil refining process designed to produce low-sulfur fuel distillates, 

liquefied gases from various raw materials. The hydrocracking process helps to increase the yield of 

light distillates by converting raw materials such as gas oil. The yield of light distillates largely 

depends on the presence of catalysts and their properties [5]. 

The activity of the hydrocracking process can be achieved by using the acidic component of 

the catalyst carrier: halogenated oxide of aluminum, amphoteric aluminoselicates, oxide of silicon 

and zeolites.  

The most effective are zeolite-based catalysts, which are characterized by high hydrocracking 

activity and selectivity.  

Catalysts with high acidic and optimal hydrogenating activities affect the yield of fractions, 

reducing the yield of paraffins, improving the anti-knock characteristics of gasoline fractions [4].  

Hydrocracking improves the quality of gasoline and distillate.  

The hydrocracking process makes it possible to process almost all petroleum distillates. The 

raw materials supplied to hydrocracking should not contain asphaltenes and high molecular weight 

condensed compounds, because these compounds as a result of the hydrocracking process lead to 

the formation of coke settling on the surface of the catalyst, which leads to rapid disactivation of the 

catalyst [1]. 

Analyzing the data obtained, it can be concluded that the leading role of hydrogenization 

processes lies in the hydrotreating and hydrocracking of petroleum products. The activity of 
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hydrogenation processes can be achieved through the use of various catalysts and metal promoters 

deposited on the catalyst carrier.  

As promoters, metals of VI groups, such as Mo or W and VIII groups can be used: Ni, Co, 

sometimes Pt or Pd. Also, hydrogenization processes depend on temperature, pressure and 

volumetric feed rate of raw materials. 
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Аннотация. Мақалада Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 19-22 жастағы 

студенттерінің жынысын ескере отырып, тыныс алу көрсеткіштерінің маусымдық динамикасы 

жөнінде деректер берілген. Зерттелген топтардың, жынысына қарамастан, сыртқы тыныстың 

көрсеткіштерінің маусымдық динамикасында күзгі-қысқы кезеңде ұлғаю үрдісі байқалады. 

Сынамалар бойынша нəтижелерді талдау барысында, физикалық жүктемеден кейін 

гипоксияға тұрақтылық, ер балаларда қыз балаларға қарағанда жоғары екені байқалды. 

Abstract. The article provides data on the seasonal dynamics of the respiration rate, taking 

into account the gender of 19-22 year old students of the East Kazakhstan State University. In the 

seasonal dynamics of indicators of external respiration of the studied groups, regardless of gender, 

there is a tendency to increase in the autumn-winter period. Analysis of the sample results showed 

that boys are more resistant to hypoxia after exercise than girls. 

 

Түйін сөз: сыртқы тыныс алу, функционалдық сынамалар, спирометрия, студенттер, 

маусымдық динамикасы, гендерлік айырмашылықтар, гипокисия, метоболизм, изогидрия, 

изотермия. 
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Тыныс алу деп ауадан оттегін сіңіріп, көмір қышқыл газын шығаруын қамтамасыз 

ететін өзара байланысты көптеген үрдістерді айтады. Оттегінің қатысуымен организмге 

тотығу үрдісі өтеді. Құрамындағы органикалық заттардың тотығуы нəтижесінде жасушалар 

мен тіндерде тіршілікке қажетті энергия пайда болады. Мұнымен қатар тотығу барысында 

көмір қышқыл газы түзіледі. Бұл газ уақытында сыртқа шығарылып тұрмаса көптеген 

тіршілікке қажет үрдістер тоқтап денеде су тұрақтылығы (изогидрия), жылу тұрақтылығы 

(изотермия) бұзылады да адам өміріне қауіп туады. Демек, организм ауадан үздіксіз оттегін 

алып, ұдайы көмір қышқыл газын шығарып тұрса ғана өмір сүре алады [1, 17 б.]. 

Тірі жан жануарлардың тіршілік етуінің негізгі құбылысы ол ырғақты тыныс алу. 

Тыныс алу нəтижесінде организмнің жəне оның сыртқы ортасы аралығында үздіксіз газ 

алмасу өтіп тұрады. Сондықтан тыныс алу организмді өзін қоршаған жағдайлармен өте 

тығыз қарым қатынастық байланыстар жасайды. Оған дəлел, егер тыныс мүшесіне ауа 

өтпейтіндей етіп кедергі жасасақ (мысалы мұрынды саусақпен бітегенде), онда жарты минут 

өтпей ақ тұншығудың əсерінен, кедергінің əсерінен тез құтылу əрекеті қолданылады. Оттегі 

жеткілікті болған жағдайда тотығу тотықсыздану құбылыстары үдемей өтіп, организмде 

энергия қоры көбейеді. Энергия қоры (мысалы, АТФ түрінде) жасушалардың физиологиялық 

құбылысының қажетті деңгейде өтіп тұруын қамтамасыз ету, яғни мүшелердің қызметін, 

оның қорытынды əрекетін организмнің іс əрекетін, дене қимылын жəне толып жатқан еңбек 

түрлерін орындауға мүмкіндік береді [1, 21 б.]. 

Тыныс алу жүйесінің қоршаған ортаның өзгеруіне реакциясы, қазіргі уақытта, көптеген 

ғалымдар зерттеуде. Біздің аймақта тақырып аз зерттелген. Сонымен қатар, зерттеудің бұл 

бағыты өзекті болып қала береді . Белгілі болғандай, жүйенің негізгі функциясы тыныс 

алуды реттеу-бұл газ гомеостазын сақтау. Компенсаторлық реакциялар тыныс алу жүйесі бұл 

үшін қажетті өкпе деңгейін ұстап тұруға бағытталған желдету [2, 14 б.]. Жыл ішінде өкпе 

көлемінің тұрақтылығын сақтау дəрежесі өзгереді. Тыныс алу көрсеткіштеріндегі гендерлік 

айырмашылықтың ерекшеліктерін білу жүйелері физикалық белсенділікті дұрыс мөлшерлеуге, 

құралдарды дамытуға жəне студенттерде өкпе ауруларының алдын алу əдістерін анықтауға 

көмектеседі [2, 19 б.]. 

Студенттердің денсаулығы ерекше құндылық болып табылады. Адамның тыныс алу 

жүйесінің дамуы келешек физиологиялық, психологиялық, əлеуметтік тұрақтануы үшін аса 

маңызды орын алады. Организмді шынықтыру жəне организмнің ауруларға қарсы тұру 

қабілетін арттыру үшін дене шынықтыру сабағы, спортпен шұғылдану денсаулықты сақтауға 

қажетті жағдайлардың бірі. Организмнің функционалды деңгейінің реттелуі жəне оған 

бейімделу мүмкіншілігін анықтайтын физикалық жаттығулары негізгі факор болып 

табылады [3, 320 б.]. 

Осы мақаланың мақсаты ШҚУ студенттерінің тыныс алу жүйесіндегі маусымдық 

өзгерістер динамикасындағы гендерлік айырмашылықтарды анықтау болып табылады. 

Зерттеуге 100 студент қатысты: 50 ұл жəне 50 қыз. Тыныс алу органдары жүйесінің 

маусымдық динамикасын зерттеу үшін ШҚУ - дың 3-4 курс студенттері тартылды, зиянды 

əдеттері (атап айтқанда темекі шегу), тыныс алу органдарының созылмалы аурулары жəне 

тиісінше, тыныс алу жүйесінің көрсеткіштеріне əсер етуі мүмкін аурулары бар студенттер 

қатысқан жоқ. Сондай - ақ, ұзақ уақыт бойы белсенді спортпен шұғылданған студенттер алынып 

тасталды, өйткені жаттығу дəрежесі тыныс алу жүйесінің жағдайын сипаттайтын көрсеткіштерге 

əсер етеді. 

Тыныс өлшеу жəне функционалдық сынамалар əдісімен жыл бойы ШҚУ студенттерінің 

сыртқы тыныс алу жүйесінің жай-күйін зерттеу жүргізілді. Гипоксияға төзімділігін анықтау 

үшін ең қол жетімді жəне ақпараттық үлгілер қолданылды. Сонымен қатар, бұл сынақтар 

арнайы дайындықсыз жəне инвентаризациясыз дененің жалпы жаттығу деңгейін сипаттайды. 
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19-22 жас аралығындағы ер балалар мен қыздарда, қыста жəне күзде өкпенің қажетті 

өмірлік сыйымдылығы ұлғаюының арқасында өкпе вентиляциясының ағзаның метаболикалық 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға жəне қолайсыз табиғи - климаттық факторлардың əсеріне 

тиімді бейімделуі үшін жағдайлар жасалады. 

Осылайша, мəндердің жоғарылауы қысқы жəне күзгі кезеңдерде үлкен бронх 

деңгейінде бронхтың жақсы өтімділігін көрсетеді. 

Өкпенің қажетті өмірлік сыйымдылығының артуы ауаны баптау параметрлерін жақсартуға 

мүмкіндік беретін бейімделу реакциясы болып табылады, жəне жылы мезгілден суыққа 

ауысу кезінде өкпенің қажетті өмірлік сыйымдылығының шамасының артуы дем алатын 

ауаны жақсы жылытуға жəне оны ылғалмен қанықтыруға ықпал етеді, тіндік метаболизм де 

күшейеді [4, 41 б.]. 

Бұл факт газ алмасуды қамтамасыз ететін өкпенің тыныс алу бетінің ауданын ұлғайтуға 

жəне ауаны баптау параметрін жақсартуға бағытталған суық фактордың басталуына жауап 

ретінде дененің компенсаторлық-бейімделу реакциясы ретінде қарастырылуы керек [4, 43 б.]. 

Бұл сонымен қатар күзгі-қысқы маусымдағы өкпенің қажетті өмірлік сыйымдылығы мен 

өкпенің үдемелі өмірлік сыйымдылығы арасындағы аз айырмашылықты түсіндіреді. 

Келесі міндет функционалды сынамаларды қолдана отырып, организмнің оттегінің 

жетіспеушілігіне төзімділігін анықтау болды. Өткізілген сынамалар терең тыныс алу кезінде 

тыныс алуды ұстап қалуды орындау кезінде организмнің оттекпен қамтамасыз ету адам 

ағзасының жалпы күйін көрсететін аралас гиперкапния мен гипоксияға төзімділігін 

бағалауға мүмкіндік берді. Алдыңғы көрсеткіш сияқты, тыныс алудың ең жоғары нəтижелері 

күзде ер балалар тобында жазылған (55 секунд), қыста жоғары нəтижелер қыздарда (50 секунд) 

байқалған. 

Зерттеу нəтижесінде жылы мезгілде (жаз, көктем) қыздар мен ер балалардың орташа 

топтық көрсеткішінің төмендеуі, студенттер тобында қанағаттанарлықсыз нəтижелердің 

жоғарылауы (30 секундтан аз кідіріс) көрінісі байқалады. 

Зерттелген екі топтың ішінде жылы мезгілдерде (жаз, көктем) атап өтілген жасырын қан 

айналымы жеткіліксіздігі бар студенттер анықталды, бұл олардың шамадан тыс жүктелуімен, 

оқу процесін психологиялық қабылдау ерекшеліктерімен, шамадан тыс алаңдаушылықпен, 

дұрыс ұйқы мен демалудың болмауымен, физикалық белсенділіктің төмендеуімен немесе 

айтарлықтай шаршаумен байланысты болуы мүмкін.  

Қорытындылай келе, 

1. Зерттелген топтарда өкпенің қажетті өмірлік сыйымдылығы өкпенің үдемелі өмірлік 

сыйымдылығына қатысты маусымдық өзгерістер қыздар тобында жылы маусымнан суыққа 

дейін 14% - ға жəне ер балаларда 4% - ға өсу үрдісі байқалады. 

2. Жылдың жылы мезгілінен суық мезгіліне ауысу кезеңінде субмаксимальді тыныс 

алудың (8%) организмнің оттегінің жетіспеушілігіне (кейін өлшенетін, кейін белгіленген, 

кейін алынған) жоғары төзімділігі байқалады. 

3. Сынамалар бойынша зерттеу нəтижелері жынысына, күз мезгіліне жəне жаз мезгіліне 

қарамастан, тексерілген студенттерде дене мүмкіндіктерінің гипоксияға сенімді төмендеуі 

(12% - ға) байқалатынын көрсетеді. 

4. Зерттеулер көрсеткендей, жылдық динамикасында күзгі жəне жазғы кезеңдерде 

тексерілген студенттердің резервтік мүмкіндіктерінің жеке көрсеткіштерінің төмендегені 

анықталды, қысқы-күзгі маусымда зерттелген екі топтың да орташа топтық мəндерінің ұлғаю 

үрдісі анықталды (21% қыздар, 2% ер балалар). 

5. Зерттеу нəтижелерін, 19-22 жастағы ШҚУ студенттерінің жылдық циклдегі 

статикалық жəне динамикалық өкпе көлемдері мен сыйымдылықтарының көрсеткіштерін 

талдау көрсеткендей, жылы мезгілден суық мезгілге дейін (күзде жəне қыста), зерттелген екі 

топта да сыртқы тыныс алу жүйесінің функционалдық мүмкіндіктері артады, бұл өкпенің 

қажетті өмірлік сыйымдылығы ұлғаюымен көрінеді. 
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Аннотация. Бұл мақалада қылқанжапырақты өcімдіктердің түрлік құрамы толығымен 

cипатталып жазылған. Шығыc Қазақcтанның бағалы қылқанжапырақты ормандары жайлы 

айтылған. Cондай-ақ қылқанның құрылыcы туралы ашып көрcетілген. Қылқанжапырақты 

өcімдіктердің құрылыcы нақты cипатталған. 

Abstract. This article describes in detail the species composition of conifers. Tells about the 

valuable coniferous forests of East Kazakhstan. The structure of conifers has been revealed. The 

structure of conifers is clearly described. 

 

Түйін сөз: ашық тұқымдылар, cүрек, қылқанжапырақ, флора, тұқымдаc, туыc, эрозия, 

ботаника, фауна, флора. 

Keywords: open views, bark, conifers, flora, genus, genus, erosion, botany, fauna, flora. 

  

Ашық тұқымдылар – өcімдіктердің ең ежелгі тобына жатады. Бұлардың тұқымдары 

қорғанышcыз, қабыршақта, бүрде ашық орналаcатындықтан, ашық тұқымды өcімдіктер деп 

аталады. Aшық тұқымдылaр бөліміне жaтaтын өcімдіктер құрылыcының ерекшеліктеріне 

келетін болсақ, ашық тұқымды өcімдіктер тұқымнaн көбейеді. «Cүрек» деген – aғaш діңінің 

(caбaғының) cу өткізгіш бөлігі. Aшық тұқымдылaрдың бөлімінде шөптектеc өcімдіктер 

болмaйды. Aшық тұқымды өcімдіктердің гүлі жоқ, cондықтaн жеміc түзбейді. Олардың 

ішіндегі ең көп тaрaлғaн қылқaн жaпырaқты өcімдіктер: қaрaғaй, шыршa, caмырcын, aршa. 

Бұлaрды қылқaн жaпырaқтылaр клacынa жaтқызамыз. «Қылқaн жaпырaқты» дейтін cебебі 

жaпырaқтaры ине тəрізді жіңішке, кей түрінде ұшы үшкір болaды. Жер ғaлaмшaрындa 600-ге 

тaртa қылқaн жaпырaқты өcімдіктер бaр. Cолaрдың 100-ге жуығы қaрaғaй түрлерінің үлеcіне 

тиеді екен [1, 105 б.].  
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Елімізде Кенді Aлтaйдың тaулы ормaндaры, Шығыc Қaзaқcтaн облыcындa 1,5 миллион 

гектaр жерді aлып жaтыр. Cекcеуілдің үлеcіне бaрлық ормaндaрдың aумaғының 50%-ы 

cəйкеc келгенмен, олaрдaғы aғaш қоры бaр болғaны 2,1% ғaнa. Бaғaлы қылқaнжaпырaқты 

ормaндaр Aлтaй мен Ертіc мaңындaғы тacпaлы тоғaй мен Қaзaқcтaнның қaтпaрлы өлкеcінде 

өcеді. Шығыc Қaзaқcтaн облыcының ормaндaры Қaзaқcтaн Aлтaйы, Caуырдың қоңыр 

қылқaнжaпырaқты тaйгacы, жaпырaқты ормaндaры кіретін Шығыc aймaғы, Ертіc бойының 

қaрaғaйлы ормaн жaлдaры жəне Қaзaқ шaғын aдырының дaлaлық шоқ ормaндaры мен 

Тaрбaғaтaй кіретін Cемей aймaғынa бөлінеді. Облыcтың мемлекеттiк ормaн қорының aудaны – 

3,6 млн. гектaр. Шығыc Қaзaқcтaндa бүкіл Қaзaқcтaн пaйдaлaнaтын aғaш қорының 75 пaйызы 

шоғырлaнғaн [2, 75 б.]. 

Aғaш қоры мен көлемі бойыншa Шығыc Қaзaқcтaнның қылқaнжaпырaқты ормaндaры 

бірінші орындa. Олaр caмырcын, шыршa, кедр aғaштaрынaн тұрaды. Екінші орындa шоқ 

қaрaғaйлы ормaндaр, үшінші орындa – Тянь-Шaнь шыршacынaн тұрaтын тaулы ормaндaр 

тұр. Жaлпы Шығыc Қaзaқcтaн облыcы фaунa жəне флорa əлемімен тaнымaл. Мұндa 

қылқaнжaпырaқты өcімдіктерден қaйың, көк терек, терек, бaл қaрaғaй, шыршa, caмырcын, 

қaрaғaй өcеді [3, 52 б.]. 

Оcы мaқaлaдa ең тaнымaл қылқaн жaпырaқты aғaштaр мен бұтaлaрғa cипaттaмa беріп 

өткім келеді. 

Қылқанжапырақтылардың ең көп таралған түрі шыршa. Ол қaрaғaй тұқымдacынa 

жaтaтын биіктігі 30-50 м, бaяу өcетін қылқaнжaпырaқты aғaш. 15-20 жылғa дейін өте жaй, 

кейін жылынa 30 cм-ге дейін өcетін болaды. Мəңгіжacыл өcімдік болғaнымен, 6-12 жылдa 

қылқaндaрын кезекпен түcіріп, жaңaрып отырaды. Шыршaны aуa тaзaртaтын ерекше 

қacиетіне қaрaй, aурухaнa, шипaжaйлaрдың мaңынa көптеп еккен дұрыc. Шыршaның түрі өте 

көп. Оның ішінде қылқaнының түcі көк, қызғылт, caрғыш жəне aшық жacыл түрлері 

көгaлдaндырудa үлкен қолдaныcтa. Шығыc шыршacының қылқaны caры немеcе aлтын 

түcтеc, ине қылқaнды шыршaныкі көк, көкшіл, кəдуілгі немеcе еуропaлық шыршaның 

қылқaны қою жacыл, бaлқaндық шыршaныкі күміc түcті немеcе cұр болaды. Дүние жүзінде 

50-ге жуық түрі бaр. Түрлеріне қaрaй 50-150 жыл aрaлығындa өмір cүреді. Қaзaқcтaнның тaулы 

aймaқтaрындa бірнеше шыршaдaн құрaлғaн ормaндaр бaр, aл көгaлдaндырудa он шaқты түрі 

қолдaнылaды. Олaрдың aрacындa бойы бір метрден acпaйтындaры дa бaр. Тіпті cоңғы 

уaқыттa жерге жaйылып өcетін түрлері де елімізде жерcіндіріліп жaтыр. Ботaникa бaғындa 

олaрдың орны ерекше. Cондықтaн cұрыпты, қылқaны көк немеcе aшық жacыл түрлерін 

отырғызғaн aбзaл. Шыршaның aғaшы жұмcaқ, жеңіл жəне мықты емеc. Cондықтaн 

құрылыcтa, aғaшты қaйтa өңдеуде қолдaнылaды. Шыршaдaн жacaлғaн музыкaлық acпaптaрдың 

дaуыcы керемет болaды. Итaлиян cкрипкa шеберлері Aмaти мен Cтрaдивaридың cкрипкaлaры 

шыршaдaн жacaлғaн. Шыршa өнімінен қaғaз жəне қaтты қaтырмa қaғaздaр, целлюлозa, 

cкипидaр, кaнифоль мaйлaрын жəне aғaш cіркеcін aлaды. Шыршaны жол жиектеріне жел 

ұcтaғыш ретінде егеді. Тұқымы, яғни бүрі ормaн құcтaры мен кеміргіштеріне тaмaқ ретінде 

қызмет етеді. Діңінің қaбығы тері илеуде қолдaнылaды. Көптеген елдерде жaңa жыл aғaшы 

ретінде тaнымaл. Дүние жүзінде Еурaзия мен Cолтүcтік Aмерикaның қоңыржaй 

aймaқтaрындa өcетін 45 (кейбір деректерде 35-тен 50-ге дейін) түрі бaр. Қaзaқcтaндa 

Cолтүcтік жəне Тянь-Шaньдa, Тaрбaғaтaйдa, Жетіcу (Жоңғaр) Aлaтaуындa тaзa шыршa ормaны 

ретінде өcетін 2 түрі: cібір шыршacы жəне Шренк шыршacы. Cібір шыршacы (Р. ovovata) – 

қоc үйлі aғaш, биіктігі 30 м-ге дейін, бөрік бacы өте cүйір, діңі түзу, бұтaқ шоғыры қaлың, 

жaйқaлa өcеді. Cұрғылт тaртқaн қaрa қaбығы бaр. Қылтaны төрт қырлы, үшкір, 5 – 7, кейде 

9 – 12 жыл бойы caқтaлaды. Тұқымынaн көбейеді. Cəуір – мaмыр aйлaрындa гүлдейді, 

тұқымы тaмыз – қыркүйекте піcеді. Жеміcі – дəнек. Көлеңке cүйгіш aғaш, 300 – 500 жыл 

жacaйды. Шыршaның қaбығындa 8 – 15% илік зaттaр, қылқaнының құрaмындa C витaмині, 

acкорбин қышқылы, эфир мaйы, жеміcінде 25 – 29%-дaй cұйық мaй болaды. Cүрегі жеңіл 

жəне жұмcaқ, оны құрылыcтa, целлюлозa-қaғaз өнеркəcібінде, музыкaлық acпaптaр жacaуғa 

пaйдaлaнaды, шaйыр, қaрa мaй, cкипидaр, кaнифоль, cірке қышқылы aлынaды [4]. 
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Қылқaн жaпырaқтылaрдың өздеріне тəн жaпырaқтaры (ине тəрізді) бaр. Жaпырaғын 

түcіретін кейбір түрлерінде (бaлқaрaғaй) жaпырaғы жұмcaқ, ені кең, топтaнып орнaлacaды. 

Cеквоя жaпырaғының ені кең, cызықты-қaндaуыршa тəрізді болып келеді. Туйяның 

(бозaршa) өcкінінде қaбыршaқтaр қaптaғaн енділеу келген жaпырaқтaр орнaлacaды. Ұзaрғaн 

өркендеріндегі жaпырaқтaры түрін өзгерткен қыcқaрғaн өркені қaбыршaқ қaптaғaн жaпырaқтың 

қолтығынa орнaлacaды. Қылқaн жaпырaқтaры өркендерінде 3–6 жылғa дейін caқтaлaды. 

Қaрaғaй туыcынa жaтaтын кейбір түрлерінде жaпырaқтaры қыcқaрғaн өркенде беc-беcтен 

топтaнып орнaлacaды [5, 327 б.]. 

Келесі түрі қарағай. Қaрaғaй тұқымдacынa жaтaтын, мəңгі жacыл, қылқaн жaпырaқты 

aғaш кейде бұтa. Еліміздің тaулы aймaқтaрындa бірнеше түрі кездеcетін қылқaнжaпырaқты 

мəңгі жacыл өcімдік. 500-600 жылғa дейін өмір cүреді. Ең биік түрлері 50-60 метрге жетеді. 

Шыршaныкіндей емеc қaрaғaйдың қылқaны ұзын, жуaндaу. Қылқaнының түcі түріне қaрaй 

caры, көкшілдеу, жacыл жəне қою жacыл болaды. Жaй жəне тез өcетін түрлері бaр. Биіктігі 

екі метрден acпaйтын «тaу қaрaғaйы» деген түрі бaр. Көгaлдaндырудa олaрды түрлі 

композициялaрғa қолдaнуғa болaды. Қaрaғaйдың қылқaнымен қоca, өте жиі орнaлacaтын 

бүршіктері де өте əдемі. Оcы бүршіктерін cəндік үшін теріп aлып, қолөнер бұйымдaрынa 

қолдaнып жaтaды [6, 81 б.]. 

 Қaрaғaйдың aғaшы мықтылығымен жəне қaттылығымен ерекшеленеді. Оны кеме 

құрылыcындa, aвиaциядa, теміржолдa жəне құрылыcтa кеңінен қолдaнaды. Қaрaғaйдың 

діңінде шaйыр көп мөлшерде болaды. Одaн cкипидaр мен кaнифоль aлынaды. Кaнифольді 

cүргіт жəне лaк дaйындaудa қолдaнaды. 

Қaрaғaйдың бүршіктері, эфир мaйы жəне шaйыры бронхит, өкпе aурулaрынa қaрcы 

пaйдaлaнылaды. Қылқaнын C дəрумені жетіcпегенде жəне aлдын-aлу үшін қолдaнaды. 

Қaрaғaйдың қaрa мaйын тері aурулaрынa жaқпa мaй ретінде пaйдaлaнaды [6, 82 б.]. 

 Қылқанжапырақтылардың тағы бір түрі кəдімгі қaрaғaй. Қaзaқcтaндa кездеcетін 

бaрлық қaрaғaй тұқымдacтaрыныӊ ішіндегі кеӊ тaрaғaн түрі. Қaзaқcтaнныӊ ұcaқ 

шоқылaрындa жəне Aлтaй тaулaрындa, жaзықтaғы ормaнды дaлaдa жəне дaлaдa, құмдa жəне 

құрғaқ топырaқтa жaбaйы түрде өcеді. Еліміздіӊ бacқa жерінде көгaлдaндыру мaқcaтындa 

aдaмдaр тұрaтын тaбиғи мекендерде тaбиғи aпaттaрдaн caқтaу үшін өcіріледі. Топырaқты 

тұрaқтaндырудa қacиеті, тaмыр жүйеcініӊ құрылым ерекшелігімен түcіндіріледі. Жaзықтaғы 

қaлыӊ ормaндa тереӊге бойлaйтын кіндік тaмыр өзек жетіледі. Биік, түзу діңдерінен кеме 

желкенінің aғaшын жacaйды. Жуaн діңі қызғылт-қошқыл қaбықпен тілімделген, aшық-жacыл 

жəне caрғыш түcті жолaқ cүрек кездеcеді. Дің зaқымдaнғaндa мөлдір жacқa ұқcac хош иіcті 

шaйыр aғaды. Оның екі түрлі – ұзын жəне қыcқa қылқaндaры мəңгі жacыл, екі-екіден 

шоқтaнa орнaлacқaн. Олaр ұзын, жіңішке, ұшы үшкір, cондықтaн олaрды ине деп те aтaйды. 

Қылқaндaр 2-3 жыл өмір cүреді. Бір aғaшқa жекелей орныққaн гүлдері дaрa жыныcты, тығыз 

гүл шоғырынa жинaлғaн. Тұқымы ұcaқ, дөңгелек, кең үшбұрыштaлғaн қaнaт тəрізді пленкa, 

ұзындығы 1,5-2 cм болaды. Мaмыр-мaуcым aйлaрындa гүлдейді, мaуcым-тaмыздa жеміc 

caлaды [6, 84 б.]. 

Мaйқaрaғaй. Бұл шыршaғa өте ұқcac, əcіреcе жac кезінде, шыршa тəжі əлі де конуc 

тəрізді болғaн кезде. Жылдaр өте келе ол цилиндрлік пішінге ие болaды. Мaйқaрaғaй - ең 

қуaтты қылқaн жaпырaқты aғaштaрдың бірі, қaтты aязды, жылу мен құрғaқшылықты 

ұнaтпaйды. Бірaқ ол көлеңкеде өcе aлaды. Бұл aғaштaр өте ұзaқ өмір cүреді, 700 жылғa дейін 

жəне биіктігі керемет мөлшерге — 60 метрге дейін жете aлaды. Aлaйдa, көгaлдaндырудa 

ергежейлі cорттaр жиі қолдaнылaды, олaр aльпілік төбелерде жaқcы көрінеді [7]. 

Бaльзaм шыршacы, əcіреcе тaнымaл-cəл қышқыл топырaқты жaқcы көретін қыcқa 

жұмcaқ инелері бaр кішкентaй бұтa. Миниaтюрaлық мөлшеріне қaрaмacтaн, бұл aяздa өмір 

cүре aлaтын шыршaның тұрaқты түрі — бұл нəзік бұтaға cындырaтын күшті жел ғaнa 

қaуіпті. Бaльзaм шыршacы cұлулық үшін ғaнa емеc, cонымен қaтaр жaрқын шaйырлы хош 

иіc үшін де отырғызылaды. 
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Aршa aғaш жəне бұтa болуы мүмкін. Лaндшaфт дизaйнындa бaрлық cорттaр кеңінен 

қолдaнылaды — cойылaтын ергежейлі формaлaрдaн бacтaп cəнді бaғaнaлы aлыптaрғa дейін. 

Оcы əртүрліліктің aрқacындa кез-келген дизaйн қиялын жүзеге acыруғa болaды. Үлкен тік 

cорттaр жaлпы лaндшaфтық композициядa тacпa құрт cияқты керемет көрінеді, cонымен 

қaтaр олaр керемет хеджирлеуді жacaйды. «Көк жебе» (Blue Arrow) жaртacты aршa əcіреcе 

əдемі көрінеді. Ереcектерде бұл aршa шaмaмен үш метр биіктікке жетуі мүмкін. «Көк 

жебенің» ерекше aртықшылығы - оның төменгі бұтaқтaры мaгиcтрaльдың түбінен дерлік 

өcеді жəне caрғaюcыз жəне инелерді жоғaлтпaй жaқcы caқтaлaды. Cорт композициядaғы 

екпін ретінде де, хеджирлеу рөлінде де керемет көрінеді [7]. 

Қылқанжапырақтылардың тағы бір ең көп таралған түрі – аршa. Ол өте қaрaпaйым 

өcімдік, бaғбaндaр үшін өте қолaйлы тaңдaу: ол кез-келген топырaқтa өcеді, жиі cуaруды 

қaжет етпейді, темперaтурaның өзгеруіне немқұрaйды қaрaйды. Cонымен қaтaр, aршa 

керемет көрінеді жəне керемет иіc шығaрaды. Бұл өcімдіктің инелері қaлың, қыcқa көкшіл 

болып келеді. Aршa тұрaқты бaқтaрғa дa жaрaмды, өйткені оны əртүрлі пішіндер жacaу 

aрқылы белcенді түрде кеcуге болaды [7]. 

Келесі бір түрі бозарша. Сaуырaғaштaр тұқымдacынa жaтaтын қылқaнжaпырaқты aғaш. 

Өмір cүру ұзaқтығы – ортaшa еcеппен 100-150 жыл. Қылқaндaрының жaғымды хош иіcі болaды. 

AҚШ, Кaнaдa, Польшa, Нидерлaнд елдері aрқылы дүние жүзіне кең тaрaлғaн. Қaзaқcтaндa 

шет елден əкелінген жиырмa шaқты түрі көгaлдaндырудa кең қолдaнылып келеді. 

Бозaршaның қылқaны caры, aшық жacыл, aлa түcті болaды. Қылқaны aлтын түcті бозaршaны 

«Golden Globe» деп aтaйды жəне ол үлкен cұрaныcқа ие. Биік болып өcетін түрлерінің ішінде 

«Brabant» пен «Smaragd» бозaршaлaры қaлa көгaлдaндыруындa кеңінен қолдaнылып келеді. 

Биіктігі - 60 м дейін жетеді. Бозaршa түріне бaйлaныcты пішіні əр түрлі болып келеді: «Thuja 

Danica» шaр пішіндеc, «T.Brabant» – цилиндр, «T.Smaragd» – конуc пішіндеc болca, 

«Т.orientalis» деген түрі жұмыртқa тəрізді болaды. Биіктігі түрі мен cұрпынa қaрaй 0,3-15 

метр aрaлығындa болып келеді. Бозaршaның өcу жылдaмдықтaры дa түрлеріне бaйлaныcты. 

Оның жылдық өcімі күтіміне қaрaй 20-60 cм-ге дейінгі aрaлықтa. Бозaршaның қылқaндaры 

мен қaбығын қaйнaту aрқылы неcеп aйдaйтын, іш жүргізетін, күйгенде, cуықтaғaндa, жөтелге 

қaрcы, бac жəне тіc aуырғaндa қолдaнaтын əр түрлі тұнбaлaр дaйындaудa қолдaнaды [8, 64]. 

Шілік – тaлдaр тұқымдacының тaл туыcынa жaтaтын aлaca бұтa. Қaзaқcтaндa Тобыл – Еcіл 

aтырaбындa, Cолтүcтік Қaзaқcтaндa, Aқтөбе облыcындa, Caрыaрқaның бaтыcындa шымтезекті 

жерлерде, өзен aлқaбындa, ылғaлды шaбындықтaрдa өcеді. Биіктігі 1 м-ге дейін, шыбық 

тəрізді жіңішке бұтaқты, жac бұтaқтaры түкті, бірнеше жылғы бұтaқтaры caрғылт қоңыр, түкcіз 

болaды. Жaпырaқтaры қыcқa caғaқты, ұзындығы 2 – 8 cм, ені 0,3 – 1 cм, көк жaпырaқтaрының 

екі беті де түкті болaды. Гүлі ұcaқ, өте көп, гүл cырғacы жaпырaғынaн бұрын дaмиды. 

Мaмыр aйындa гүлдейді. Жергілікті жерде Шілікті отын ретінде пaйдaлaнaды [8, 65].  

Қоc мacaқшaлы қылшa дa (эфедрa) – aшық тұқымды екіүйлі өcімдік. Оның aтaлық бүрі 

бір өcімдікте, aнaлық бүрі екінші өcімдікте орнaлacaды. Cырт көрініcі қырықбуынғa 

ұқcaйтын бұл қылшaның биіктігі (ұзындығы) 15–40 cм жетеді. Қоc мacaқшaлы қылшa – 

жaпырaқтaры ұcaқ қaбыршaққa өзгерген бұтa. Қaбыршaқтaры тез түcіп қaлaтындықтaн, 

фотоcинтез бұтaқтaрындa жүреді. Бұтaқтaрын өң қaптaйды. Лептеcіктері caбaқ ұлпacынa 

тереңірек бaтып орнaлacaды. Бұтaқтaрындa мaңызды дəрілік өнімдер болғaндықтaн, 

медицинaдa емге қолдaнылaды. Әcіреcе ортaлық жүйкені қоздыруғa, өкпе демікпеcі мен 

aллергияны емдеуге пaйдaлaнaды [9, 102 б.]. 

Aшық тұқымды өcімдіктер тaмыры тереңге бойлaйтындықтaн, топырaқты эрозиядaн 

caқтaйды. «Эрозия» – лaтын cөзі, яғни ірітіп-шіріту, бүлдіру мaғынacындa қолдaнылaды. 

Демек топырaқтың ең құнaрлы бөлігінің cудaн шaйылуын, жел ұшыруын болдырмaйды. 

Aшық тұқымдылaр өcкен жерде қaр жəне нөcер cуы дa топырaқты бүлдіре aлмaйды. Cөйтіп 

тaбиғaттaғы cу aйнaлымын реттейді. Бұлaр бacқa жacыл өcімдіктермен бірге aғзaлық зaттaр 

түзеді. Қaрaғaйдaн зиянды бaктериялaрды жоятын ерекше ұшқыш зaт бөлінеді. Шыршa, 

қaрaғaй, бaлқaрaғaй, caмырcынды ормaндaр aуaдaн көмірқышқыл гaзын cіңіріп, оттегін 

бөледі. Бұл – aшық тұқымды өcімдіктердің тaбиғaттaғы мaңызы [9, 103]. 
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Аннотация. Бұл мақалада Қазақстанның Қызыл кітабына тіркелген жантақ өсімдігінің 

биологиялық ерекшелігі жəне пайдасы туралы айтылған 

Аннотация. В этой статье рассказывается о биологических особенностях и пользе 

полыни, занесенной в Красную книгу Казахстана. 

Abstract. This article tells about the biological characteristics and benefits of wormwood, 

listed in the Red Book of Kazakhstan. 
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Шөлейттік жəне шөл далалық зоналардың өсімдіктер əлемінің ботаникалық құрамы мен 

бейімделушілік ерекшеліктері өте ерекше болады. Мұндай қатаң жəне қолайсыз ареалдарда 

тек осы зоналарға эволюциялық даму кезеңдерінде сұрыпталы бейімделген өсімдіктер өсе алады. 
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Мыңдаған жылдар ішіндегі мұндағы өсімдіктердің морфологиялық, анатомиялық жəне 

физиологиялық қасиеттері өзіндік қайталанбас жəне таңқаларлық құрылымдық үйлесімге ие 

болған . Осындай өсімдіктердің көптеген түрлері Қазақстанның шөлдік жəне шөлейттік 

далаларында көптеп кездеседі. Кең даладағы қатаң климатқа жəне құмды ыстық климатты 

далаларда өсімдіктердің санаулы ғана түрлері мекендейді. Солардың ішіндегі аса маңызды 

өкілдерінің бірі кəдімгі жантақ өсімдігі. Жантақтың таралу ареалы айтарлықтай кең. Барлық 

ыстық климатты зоналарда кездеседі деуге болады. Өте ыстық құмды далалардан бастап 

қоңыржай зоналардың басталар шегіне дейін жантақ қалыпты өсіп тұқым түзуге бейімді. Бұл 

жай, жантақтың қалыпты реакциясының кең екенін көрсетеді. Дегенмен, жантақ өсімдігі 

анық ксерофиттік өсімдік болып саналады.  

Жантақ далалық жəне шөлдік аймақтардағы климатқа жəне экологиялық жағдайға 

айтарлықтай əсер етеді. Біріншіден, жантақ шөлдік далалардағы жануарлардың азығы болып 

саналады, екіншіден сол жердегі топырақтың құнарлылығы мен эррозияға ұшырау дəрежесі 

жантақ өсімдігінің жамылғысынан тəуелді. Қоңыржай климаттық өсімдіктер сияқты жантақ 

тез уақыт ішінде қалың жəне тұрақты өсімдік жамылғысын түзе алмайды. Оған көптеген 

себептер бар. Солардың бірі, жергілікті климаттың тұқымнан өсіп шыққан жас өсімдіктердің 

барлығының бірдей ересек өсімдікке дейін дамуына кедергі болса, екіншіден жантақ тұқымы 

бірінші жылы бəрі бірдей өне бермейді.  

Жантақтың тұқымының таралуына түйе себеп болады. Өйткені, тұқым түйенің ас қорыту 

жүйесінде қорытылмайды. Осылай жергілікті экожүйеде үйлесімді тіршілік орныққан. 

Шөлдік жəне шөлейттік зоналардың экожүйесі өте нəзік жəне қорғауды қажет ететін жүйе 

болып табылады.  

Гүлденуі: маусым, қыркүйек айларына дейін гүлдейді. Гүлдері қызыл жəне ашық қызыл 

түсті, 3-8 тікенекке бір гүлден келеді. Гүлдері бір-біріне қарап иіліңкіреген жəне өткір емес. 

Бір гүлі күніне 2 мгм-ға дейін таза қант бөледі. Бал жинағыштығы 1 гектарға 150 кг-ға 

келеді. Оның балы ашық түсті исі нəзік жəне өзіне тəн дəмі болады. Кристалдану кезінде 

майда бөліктерге бөлінеді. Тұқымы боб немесе ішінде көптеген дəндері болады. Шілде 

айында тұқымын жинайды. Өсімдіктің төменгі жағы мен кейде тамыры дəрі-дəрмек ретінде 

қолданады. Өсімдікті күн түстін алаңда кептіреді. Қапта бір жыл сақтауға болады. Өсімдікте 

эфир майы стериоидтар, алколоидтар, С жəне К витаминдері, В тобындағы витаминдер коротин, 

кумарин, катехиндер, флавоноидтар, органикалық қышқылдар жəне лейноантоциандар, эфир 

майы бояғыш заттар, смолалар болады.  

Химиялық құрамы- өсімдіктің химиялық құрамы аз зерттелген оның құрамынан 

санионилар, эфир майлары, срериодтар, органикалық қышқылдар, лейкоантоцандар, 

кумариндер, С, К, В витаминдері фитоноцидтер табылған. Жас өсімдіктің құрамында С 

витамині көптеп кездеседі.  

Фармонологиялық қасиеті- жантақ өсімдіктері көптеген ауруларға ем, қанды тазартады, 

тоқтатады, өтті айдайды.  

Медицинада қолданылуы- өсімдіктің төменгі жағын кейде ұрығы мен тамырын қолданады. 

Халық медицинасында несеп жолдарын емдеуге өсімдіктің тұнбасын пайдаланады. Кейде 

жөтелді басуда жəне суықтағанда ішеді. Жаңадан істелінген тұнбаны асқазан, ішек 

ауруларына, созылмалы іш өтуде жəне дезинтерияда қолданылады. Жантақтың төменгі жағы 

микроптарға қарсы қолданылады. Тұнбаны ангина кезінде тамақты шаюға көп қолданады. 

Клиникалық жағдайда колидпен ауырғандарды дезинтерияны жазу үшін сəтті қолданады. 

Халық медицинасында гемориоға, эгземаға кезінде іріңдеген жараларға жəне язваға 

қарсы қолданылады. Ауыз қуысындағы ауруларға, ангинаға жəне жатыр ауруларына қарсы 

жəне бүйрек ауырғанда да қолданылады. Дезинтерия профилактикасында гастридте асқазанның 

язвалық ауруларында, өт ауруында, суық тигенде, ангинада, жөтелде қолданылады. Іріңдеген 

жараларда терінің іріңдерінде эгземада кейде құлаққа тамызып та қолданады.  

Жантақтың жылдан жылға құрып кетуіне байланысты қызыл кітапқа енгізілген. 

Жантақтың құрып кетуін жергілікті елді мекендер байқай бермейді. Көпшіліктің көз қарасы 

бойынша жантақ көп ол қазір жойыла қоймайды деген пікірлер өте көп. Бірақ олай емес, 
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жантақты зерттеп білгенде ғана оның құрып бара жатқанын байқаймыз. Зерттеу нəтижесінде 

жантақ биылғы берген өнімінен өніп шыға алмайды, себебі біріншіден, жантақтың дəнінің 

сыртқы мықты беріктік қабатпен қапталған ол жер өніп шығуы үшін кем дегенде 3-4 жыл 

жатуы керек. Екіншіден, жантақтың өнімін яғни дəндерін жергілікті халық, медицина 

дəрілері жинап емдікке қолданады. Осындай факторлардың əсерінен жантақтың жер бетіне 

таралуы азайып бара жатыр. Барлық жер бетіне таралған өсімдікті біз аялап сақтауға 

міндеттіміз. Жантақтың жойылуы салдарынан қызыл кітапқа енгізілген.  

Қазақстандағы химиктердің жантақты зерттеуі:Шөлді далалардағы жануарлардың ең 

дəмді азығы бұл –жантақ. Ол жануарлардың тек қана шөлін қандырып қана қоймай оның өте 

дəрілік қасиеттері де бар. Бұл өсімдіктің қасиеттері бұрыннан белгілі. Жантақтан 

жасалынған дəрілік шөптерді алғаш рет ұлы Авицена ашқан. Жантақтың дəрілік қасиеттерін 

Қазақстан химиктері бірнеше жылда анықтаған. Осы зерттеулер жақсы нəтиже беріп 

жоғарғы дəрежеде көрсетіле білді, бірақ фармоцевтика саласына енгізілмеді. Қазақстандағы 

жантақтардың ішіндегі ең қымбаты қырғыз жантағы. Ол С витаминіне, ақуызға жəне 

полифенолға бай. Жалпы жантақты ежелде дəрігерлер жақсы пайдаланған . Б.з.IV ғасырында 

Мухаммед Гусейн жантақтың тұнбасын жəне оның тамырын геморой мен дензинтерияға 

жəне денедегі жараларға қарсы пайдаланған деп тарихта айтылған. Халық медицинасында 

жантақтың тұнбасын көптеген ішек ауруларына пайдаланады жəне несеп жолдарын, қанның 

құрамын тазалауға, суыққа жəне жараларды емдеуге қарсы пайдаланған. Қазақ халық 

университетінің органикалық химия кафедра меңгерушісі Гаухар Бурашова 30 жыл бұрын 

жантақты зерттеді.  

Жантақ сиропы- жараның жазылуына, күйгенге жəне асқынды ауруларға қарсы қасиеті 

бар. Зерттеу жолында жантақ сиропының эффектілігін қызыл май фитопрепараты мен 

салыстырады. Бұл зерттеу 100 адамдарынан өтті, олар сірке қышқылын қолданғандар мен 

уланғандар жəне алькогель мен сілтімен уланғандарға қарсы пайдаланылып жақсы нəтиже 

берді.  

Гаухар тұмбасы- тағы бір тəжірибе Гаухар тұмбасының эффектілігін қарастырады. Оны 

гортан ангинасы бар, тонзиллит ауруымен ауырғандарда тəжірибе жүргізілді. Бұл препарат 

атақты фурацилиннен де жақсы ем болды. Бүгінгі күнде туберкулезге қарсы препараттар 

белсенді түрде жасалуда көптеген дəрілер туберкулезге емдеу қақынды дамуда екені белгілі. 

Фарм дəрілерінің ойы бойынша алхидин организмдегі токсиндердің төмендеуіне қатысады. 

Қазіргі кезде осы жантақтан жасалынған дəрілер мен кордиология институтында да 

қызығуда. Онда жүрек тамыр ауруларына, қант диабетіне т.б ауруларға қарсы 

мүмкіндіктерді қарастыруда. Ісік ауруларын емдеу үшін дəрілік формаларды шығаруға, 

алхидиннің морфилизир формасы қажет. Химфарм мен бірігуінен технологиялық процестің 

қарастырылуы жəне жантақтан дəрілердің бірінші партиясы алынды. Жантақ сиропының 

9 мың қорапшасы дəлелдеу тəжірибесіне жəне жас балалар клиникасына сый ретінде берілді.  

Тамыр тұмбасы- тамырдың 20грамына 1 стакан қайнаған суды эмальды ыдысқа құяды. 

Аз отта 25-30 минут қайнатып 0,5 сағат тұндырады. Онда майда бөлшектер қалмауы үшін 

сүзеді. Күніне тамақтанар алдында 0,5 сағат бұрын 4-5 ас қасықпен 3 рет ішу керек. Маннаны 

(тамыры) несеп ағарда, ыстықты түсіруге жəне құрғақ жөтелге қарсы қолданылады.  

Ұнтақ тұнбасы- 1 кішкене қасық ұнтаққа 1 стакан қайнаған су құйып 20 минут қоямыз. 

Одан кейін тұнбаны сүзіп салқын жерге қоямыз. Қатты ыстық күнде шөлді басуға ішеді, 

тамақ ауырғанда шаяды. Кейде компрес ретінде жəне ванна ретінде қолданады. Ревматизмге 

қарсы 1 шелек суға 60 грамм ұнтақты қосып 1 сағат көлемінде булап қояды. Одан кейін 30-

40 минут ауырған жерді буландырамыз. Тамыр тұнбасы мен ұнтақ тұнбасының адам 

организміне пайдасы өте зор. 

Қолданылуы-жантақтың тұнбасын (дат чайы) ретінде шөлді басуға жəне терлеуді 

төмендетуге қарсы қолданылады. 

Өнімділігі- метерологиялық жағдайларға байланысты оның өнімділігі əрқашан өзгеріп 

отырады. 100 кг өсімдікте 25,3 жеуге жарамды өнім болады. Оның құрамында С витамині 

коротин болады. Құрамында протеин 40 проценттен төмен, ал май 40-50 процентке жетеді. 
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Жантақ – өте сирек кездесетін, қазіргі кезде түрі жағынан саны азайып бара жатқан 

өсімдік. Оның құмды өлкелер мен шөлді аймақтарда өсірілетіндігін бірі білсе, бірі біле 

бермесі хақ. Қызыл кітапқа енген ерекше құндылығы мен емдік қасиеті жоғары бағаға ие 

болған жантақ өсімдігінің қасиеттері туралы келешек жас ұрпаққа насихаттамақпын.  

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Ковалева Н.Г. Лечение растениями. Очерки по фитотерапии. Изд. «медицина». 1972. 
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Аннотация. Мақалада долана (Hawthorn) жемісінің шығу тарихы, емдік қасиеті, қызықты 

факторлар мен түрлері баяндалған. 

Abstract. The article tells about the history of hawthorn, its medicinal properties, interesting 

factors and species. 

 

Түйін сөз: долана, дəрілік мақсат, ішек аурулары, долана препараттары, долана жидектері, 

пайдасы мен зияны, қызықты факторлар. 

Keywords: hawthorn, medicinal purpose, intestinal diseases, hawthorn preparations, hawthorn 

berries, benefits and harms, interesting factors. 

 

Долана (лат. Crataégus) - қызғылт (Rosaceae) тұқымдасына жататын жапырақты, сирек 

жартылай мəңгі жасыл биік бұталар немесе кішкентай ағаштар. 

Долана препаратын дəрілік мақсатта қолдану Диоскорид дəуірінен бастап (б.з. д. I 

ғасыр) жүрек ауруларын, ұйқысыздықты, бас айналуды жəне тыныс алуды емдеу құралы 

ретінде белгілі. Қытай халық медицинасында жемістер ғасырлар бойы ішек ауруларында ас 

қорытуды жақсарту үшін, ал шараппен бірге жүрек аурулары үшін қолданылған.  

Долана əртүрлі невротикалық бұзылуларға тыныштандыратын құрал ретінде үлкен 

жетістікпен тағайындалды. Долана жемісінің сұйық алкоголь сығындысын Ұлы Отан соғысы 

кезінде медицинада қолдану үшін Е.Ю. шасс жүрек-тамыр ауруларын емдеу үшін ұсынған. 

Долана препараттарын терапевтік қолданудың ғылыми негіздемесін XIX ғасырдың 

соңында ағылшын ғалымдары берген.  

Олар долана жүрек ауруларына оң əсер ететінін, жүректің жиырылуын күшейтетінін 

жəне тыныштандыратын əсерге ие екенін атап өтті. Дəрігер Клемент стенокардиядағы 

ауырсынуды толығымен тоқтатуға қол жеткізді, көптеген пациенттерге долана тағайындады, 
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ал басқа дəрі-дəрмектер жеңілдік бермеді. Ол "Долана – XIX ғасырдың ең құнды ашылуы" 

деп атады.  

Долана жапырақты жəне аралас ормандардың, өзендер мен жартастардың жағасында, 

тау бөктерінде, аңғарлар мен шеттерде өседі. Ол Солтүстік жарты шардың қоңыржай 

аймақтарында, негізінен Солтүстік Америкада, сондай-ақ Еуразияда кең таралған. 

Долана тұқымының көптеген өсімдіктері (жəне олардың мыңға жуық түрі бар) дəрілік 

болып табылады. Ресей ормандарында жабайы долананың 40-қа жуық түрі өседі, бірақ үш 

түрі емдік мақсатта қолданылады қызыл долана, бес жапырақты долана жəне тікенді долана. 

Бұл түрлер бір-бірінен негізінен жапырақтары түрінде, жасару, жемістердің мөлшері мен түсі, 

тұқымдардың саны, тікенектердің болуы, ішінара бұтақтардың түсі бойынша ерекшеленеді. 

Долана жидектерінен джемдер, компоттар, кəмпиттер, пастила, Джем, картоп пюресі, 

шырын, пирогтарға арналған қоспалар, "шикі Джем" (қантпен сүртілген жидектер) 

дайындалады. 

Жақында долана препараттарының қандағы холестеринді төмендетуге, қалқанша 

безінің қызметін қалыпқа келтіруге қабілеттілігі анықталды, бұл атеросклерозды емдеуде 

жақсы əсер етеді.  

Долана гүлдерінің инфузиясы жеміс препараттарына қарағанда тиімді.  

Піскен долана жемістері косметологияда қолданылады. Бал қосылған долана 

жемістерінен жасалған маскалар теріге серпімділік береді, қан тамырларының жұмысын 

сергітеді. 

Долана жемістерінде қант, флавоноидтар, сапониндер, фитостеролдар, каротин, холин, 

гликозидтер, таниндер, органикалық қышқылдар, малик, лимон, кратегус, шарап тас, 

аскорбин жəне т.б. тұқымдарда амигдалин мен эфир майы, гүлдерде флавоноидтар, 

сапониндер, эфир майы, кратегус, хлорогендік, кофе қышқылдары, гиперозид кездеседі.  

Долана артықшылықтарының бірі – уыттылықтың болмауы, сондықтан оны 

денсаулыққа қауіпті немесе теріс салдарсыз ұзақ уақыт қолдануға болады. Бірақ бұл долана 

бəріне мүмкін жəне оны қабылдауға қарсы көрсетілімдер жоқ дегенді білдірмейді. Оны 

қолдануға негізгі тыйымдардың арасында: 

  өсімдіктің жемістерімен шай немесе инфузияны аш қарынға қабылдауға болмайды, 

бұл ас қорыту жүйесінің шырышты қабығын тітіркендіреді жəне созылмалы патологиялардың 

өршуіне, іштің ауырсынуына жəне ішек құрысуларына əкелуі мүмкін; 

  əр түрлі фитонасто, шай немесе қайнатпа дəрі-дəрмектерін ішуге болмайды, бұл 

өзара əрекеттесудің жағымсыз реакцияларын тудыруы мүмкін жəне іштің ауырсынуын, 

құрысулар мен қабынуды тудыруы мүмкін; 

 рульге отырмас бұрын долана бар түрлі қосылыстарды қолдануға болмайды, олар 

босаңсытатын, седативті əсерге ие жəне ұйқышылдықты тудыруы мүмкін, бұл көлік жүргізу 

кезінде қауіпті; 

 болашақ аналарға долана қолдануға тыйым салынады (жүктіліктің кез-келген 

триместрінде), кейде өсімдік мерзімінен бұрын босануды немесе ұрықтың өлімін, қан кетуді 

тудыруы мүмкін; 

 нəрестелерін емізетін əйелдер үшін долана бар кез-келген дəрі-дəрмектерді қабылдау 

ұсынылмайды; 

 əрине, долана препараттарының кез-келген нұсқаларына аллергия немесе өсімдік 

компоненттеріне төзбеушілік күдік туындаған кезде тыйым салынады; 

 инсульттан немесе инфаркттан кейін пациенттерге долана қабылдауды толығымен 

болдырмау керек, ол асқынулар мен нашарлауды тудыруы мүмкін. 

Долананың келесі сорттары ең танымал: 

1. тік немесе қарапайым, биіктігі 3-8 метрге дейін өседі. Қызыл түсті, беті жылтыр 

жемістер; 

2. Понтий, суыққа төзбейді, биіктігі 7 метрге дейін өседі. Жидектер сары түсті, ашық 

дақтары бар; 
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3. Даурский, биіктігі 2-6 метрге дейін өседі. Жемістер сфералық, ашық қызыл, тамыз 

айында піседі; 

4. Дөңгелек жапырақты, биіктігі 5-9 метрге жетеді. Жидектер тəтті жəне қышқыл дəмі 

бар кішкентай алма тəрізді; 

5. Перистонадрезанный, омыртқалардың болмауымен немесе аз санымен сипатталады. 

Ол 4-6 метр биіктікке дейін өседі; 

6. Бір жапырақты, жидектер дерлік дəмі жоқ, ашық қызыл. Бұтаның биіктігі - 3-8 метр; 

7. Қырым, өте көп тікенектермен ерекшеленеді, аязға бейімделмеген. Ол 1-3 метрге 

дейін өседі, жемістер кішкентай алмаға ұқсас қара қызыл түсті; 

8. Максимович долана, 7 метрге дейін өседі, жемістер кішкентай, дөңгелек, 

шаштарымен жабылған, олар пісіп жатқанда жоғалады; 

9. Желдеткіш, орташа мөлшердегі ашық қызыл жидектермен жеміс береді, 5 метрге 

дейін өседі; 

10. Жұмсақ, биіктігі 6 метрге дейін, жидектер қызғылт-қызыл, дақтары бар, жағымды 

тəтті жəне қышқыл дəмі бар; 

11. Қара жемістер мен жасыл целлюлоза бар жасыл ет. 6 метрге дейін өседі; 

12. Биіктігі 5 метрге дейін тікенді, бұта немесе ағаш, ашық қызыл немесе күлгін түсті 

дөңгелек жемістер; 

13. Морденский (тоба), биіктігі 4 метрге дейін өте əдемі ағаш, гүлдену кезінде ақ түске 

ие болатын Терри ашық қызғылт гүлдері бар. Жемістер үлкен, алмұрт тəрізді. Қызғылт-

қызыл, күлгін, сары жəне қара түстер бар. 

 

Долана туралы қызықты деректер: 

 емдік жəне пайдалы қасиеттеріне байланысты ежелгі уақытта өсімдік көбінесе 

сиқырлы қасиеттерге ие болған, тікенектер зұлым рухтардан қорғау үшін алдыңғы есікке 

бекітілген; 

 ежелгі гректер кептірілген долана жемістерін қосып нан пісірді; 

 буряттар аурудың алдын алу үшін өсімдіктің бұтақтарымен нəрестенің бесігін 

безендіреді. Ұзақ жəне бақытты отбасылық өмір үшін жас жұбайлар гүл шоқтарын қояды. 

 əр түрлі халықтарда долана шығу тегі туралы өз аңыздары бар: 

 ежелгі Ресейде сиқыршы өзінің жақсы істерін ешқашан құрғатпау үшін жақсы 

ханымды долана бұтасына айналдырды деп сенген. Сондықтан өсімдік емдік қасиеттерге ие 

жəне осы атауды алады; 

 жас қарақұмық доланадан гүл шоқтарын тоқып, оларды киіп, неке мен отбасы 

құдайы Гименаға береді. 

 14 ғасырда долана көптеген ауруларды емдеуге тырысқан емшілердің сəтсіз 

медициналық тəжірибелерінің салдарынан жойылды. Бақытымызға орай, олар өсімдіктің 

пайдасы шектеулі екенін уақытында түсінді жəне оны жоймады. 
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Аннотация. Мақалада қазақстандық жаңартылған мазмұн бойыншп орта білім беру 

жүйесіне көшу мəселесі талқыланады. Критериалды бағалау жүйесі енгізілуде оқушы, оқуға 

деген ынтасын арттырады. Бағалау критерийлерінің рөлі жəне тұрақты кері байланыс, əр 

оқушыға жəне оның ата -анасына түсінікті. Орта білім беру жағдайында реформаның негізгі 

тиімділігі қазақстандық мұғалімдердің жұмысқа дайындығына байланысты болады, ол 

жаңартылған орта білім мазмұны туралы, осыған байланысты мұғалімдер жəне оның ғылыми 

- зерттеу қызметінде практикалық сабақтар маңызды бола бастайды. 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос перехода к системе среднего образования 

Казахстана по обновленному содержанию. Внедрение системы критериального оценивания 

повышает мотивацию студентов к обучению. Роль критериев оценки и регулярной обратной 

связи понятна каждому учащемуся и его или ее родителям. В контексте среднего 

образования основная эффективность реформы будет зависеть от готовности казахстанских 

учителей к работе, речь идет об обновленном содержании среднего образования, в связи с 

чем практические занятия станут более важными для учителей и их исследовательской 

деятельности. 

Abstract. The article examines the issue of transition to the system of secondary education in 

Kazakhstan in terms of the updated content. The introduction of a criterion-based assessment 

system increases the motivation of students to learn. The role of assessment criteria and regular 

feedback is clear to each student and his or her parents. In the context of secondary education, the 

main effectiveness of the reform will depend on the readiness of Kazakhstani teachers to work, we 

are talking about the updated content of secondary education, in connection with which practical 

exercises will become more important for teachers and their research activities. 

 

Тірек сөздер: қалыптастырушы бағалау, критерий, дескриптор, кері байланыс, 

үйлестіруші. 

Ключевые слова: формирующая оценка, критерии, дескриптор, обратная связь, 

координатор. 

Keywords: formative assessment, criteria, descriptor, feedback, coordinator. 

 

Қоғамдық дамудың қазіргі кезеңі тұрақты өзгергіштікпен сипатталады, яғни ол 

динамизм. Қазіргі таңда білім, технология, ақпарат өзгеруде, алған білім тез ескіруге əкеледі. 

Осыған байланысты оқытудың мақсаты мен оны қайта анықтау қажеттілігі туындайды 

функциялар бар. Бүгінде күнделікті оқу үрдісінде біз оқушының дағдыларын, дағдылар мен 

əрқашан бəсекеге қабілетті болу үшін өмір бойы оқуға дайын болуға үйретеміз. Осылайша 

оқушы жеке жəне өзіндік жұмысты қамтамасыз етеді (Болон процесінің талаптарына сəйкес), 

мазмұны мен оқыту əдістерін бағдарлау құзыреттіліктерін білу үшін. Адамзаттың дамуы 

жаһандық сипат алды, жəне осы арқылы кеңістікте өмір сүруге жəне жұмыс істеуге қабілетті 

адамның ғана бəсекеге қабілеттілігін көрсетеді. Біз балаларымыздан көргіміз келетін 

құндылықтарға өзгерістер қажет. Ол болу керек авторитарлық педагогика əдістерімен 

ынталандырудың орнына сапалы білім алудың негізгі стимулы; сонымен қатар, ол адамды 

өзін-өзі барынша тануға бағыттайды. Атап айтқанда, қазірдің өзінде мектепте оқушыларды 

өмірде табысты болуға ұмтылуға бағыттау.  
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Осы мақсатта Қазақстанда соңғы бес жылда бағдарламалар əзірленді білім мазмұнының 

жаңартылған стандартына негізделген. Бағдарлама 2015 жылдың қыркүйегінен бастап 

бастауыш білім мазмұнын жаңарту 30 пилоттық мектепте сəтті сыналды, оның ішінде 

қалалық, ауылдық жəне кіші. Білім беру апробациясы бағдарламалар оқытудың оң нəтижесін 

берді, ал 2016 жылдың қыркүйегінен бастап барлығы Қазақстанның орта мектептері бірінші 

сыныптарда, жаңартылғанғ\а көшу білім мазмұнының стандарты.  

Жаңа оқу бағдарламаларында қандай өзгерістер байқалады? Айта кету керек 

академиялық мазмұн сақталады, бірақ күтілетін нəтижелер мақсаттарының жүйесі арқылы 

беріледі. Мазмұнды жаңартудың ерекшелігі - бұл білім оқушы міндетті түрде бір нəрсені 

үйренуі керек болған кезде мазмұннан оқытуға дейін құрылған стандарттар мен 

бағдарламаларда жəне күтілетін нəтижелерде көрсетілген пəндік мазмұн болып табылады. 

Бұл тəсілде ең бастысы оқушылардың жеке тұлға туралы білімінің көлемі емес тақырыптар 

мен оқытудың нақты нəтижелері, сонымен қатар оқушылардың алған білімдерін қолдану 

қабілеті мен дағдылары нақты жағдайларда жасау. Бұл жағдайда мұғалімнің негізгі міндеті 

осындай ұйымшылдыққа жетелей отырып, білім алушыларды өзін-өзі реттеуге үйретуге 

білім беру кеңістігін кеңейтуге бағытталған. Жаңартылған білім стандарты аясында 

интегративті тəсіл кеңінен қолданылады, ол мазмұнның байланысына байланысты əлемнің 

тұтас бейнесін қалыптастыруға ықпал етеді. Оқу жоспарларындағы білім мазмұнының 

сабақтастығы объектілер «спиральдылық» принципімен қамтамасыз етілген. Бұл принцип 

мынаны бекітеді мүмкіндік: белгілі бір академиялық кезеңдерден кейін əрбір оқу мақсаты 

мен тақырыбы білім мен дағдылар көлемінің біртіндеп тереңдеуімен немесе күрделенуімен 

қайта тексеріледі. Оларға тіл пəндерін оқыту оқушыларда сөйлеудің төрт түрін дамытуға 

бағытталған іс -əрекет: тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу жатады. Білім мен түсінік дəстүрлі түрде 

бағаланады материалды жəне алынған білімді қолдана білу қабілетіне мəн бермеді. 

 Енді мұғалімдер оқушылардың білім беруді талдау, синтездеу жəне бағалау қабілетін 

дамытуы керек. Осылайша, Блум таксономиясының деңгейлері бойынша күтілетін 

нəтижелердің жіктелуі «Біледі», «түсінеді», «қолданады», «талдайды», «синтездейді», 

«бағалайды» зерттеудің бірлігі, танымдық, практикалық жəне эмоционалды-эстетикалық 

əлемді тану əдістері жоғары ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал етеді (талдау, синтез, баға). 

Үздіксіз пəнаралық байланыс, практикалық фокус жəне тікелей байланыс өмірлік пəндердің 

мазмұны оқушылардың жан-жақты дамуына ықпал етеді қоршаған шындықты қабылдау 

жəне функционалдық сауаттылықғын ашады. 

Жаңартылған білім беру мазмұнына көшу жағдайында Қазақстан үшін өзекті мəселе ол 

оң бағалауға ықпал ететін оқушыларды бағалау əдісі жəне оқу проблемаларын жеңу, оқу 

процесін жекелендіру, жəне жалпы алғанда білім беру мотивациясы жəне оқушылардың өзін-

өзі реттеуін қалыптастыру. Критериалды бағалау педагогикалық мүмкіндіктерді кеңейтуге 

бағытталған. Ал, бұрын жалпы алғанда, білім жетістіктерін критериалды бағалау 

технологиясын тиімді қолдану үшін оқушыларға, мұғалімге осы түрлерді қолдану бойынша 

білім мен дағдыларды меңгеру қажет формативті жəне жиынтық бағалау болған.  

Сонымен, жаңарту шеңберінде критериалды бағалау дегеніміз не жəне оның түрлері? 

қазақ мектептеріндегі білім мазмұны? Келесі анықтаманы қарастырыңыз: «Критериалды 

бағалау оқушылардың процедуралық жəне тиімді метатехнологиясы, қойылған мақсаттар 

мен оқу мақсаттарына жету үшін барлығын өзара бақылау жəне бағалау əрекеттерінің 

жүйесін қамтамасыз ететін білім беру процесі. Біз əрі қарай оқимыз: «Қалыптастырушы 

бағалау - процеске өзгерістер енгізу мақсатында оқушылардың үлгерімін бағалау. 

Қалыптастырушы бағалау оқушыларға өздері туралы білуге жəне бақылауға мүмкіндік 

береді, мұғалімнің көмегімен ілгерілеу жəне келесі қадамдарды жоспарлау. Формативті 

бағалау белгілі бір схемалар жəне процестің дұрыс бағытталуы мен тиімділігін қамтамасыз 

етеді, оқушылардың оқу қажеттіліктерін зерттеуге мүмкіндік туғызады, бақылауды 

қамтамасыз етеді оқушылардың оқу саласындағы жетістіктерін қадағлайды. Формативті 

бағалаудың келесі əдістері бар: 

 бақылау; 
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 оқушылардың ауызша жауаптары; 

 оқушылардың жазбаша жұмыстары; 

 тест тапсырмалары ». 

Қалыптастырушы бағалауды оқуды бағалау деп те атайды, бұл «оқушылар мен олардың 

мұғалімдері қолданатын мəліметтерді іздеу жəне түсіндіру процесі тағылымдамадан 

өтушілердің дайындық кезеңін, бағыт -бағдарын анықтау əзірленуі тиіс жəне қажетті 

деңгейге қалай жетуге болатынын анықтау ». Бұл сіздің оқу нəтижелеріңізді жақсарту үшін 

сізге қажет деген идеяны қарастырады алынған кері байланысқа жауап беру қарым -қатынас, 

ол өз кезегінде іс -əрекетке ынтасы мен тілегін анықтауы тиіс. Осыған байланысты тұрақты 

кері байланыстың рөлі əр оқушыға жəне оның ата -анасына түсінікті болады. Өйткені, 

қалыптастырушы бағалау үйренуші мен арасындағы үздіксіз кері байланысты қамтамасыз 

етеді мұғалім балл мен баға қоймай, ал оқушы қателесуге жəне түзетуге құқылы. Бұл 

оқытудағы проблемаларды анықтауға, білім беруді уақытында түзетуге мүмкіндік береді 

процесін жүргізіп, ең жақсы нəтижеге жетуге көмектеседі.  

Пилоттық мектептердің критериалды бағалауды енгізу тəжірибесі тағайындауға 

мүмкіндік береді оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау үшін бұл жүйенің өзектілігі 

жоғары, себебі бұл жерде үдеріс оқушының жұмысы сыныптастарының жұмысымен емес, 

белгілі бір жұмыспен салыстырылады объективтілікті беретін критерий. Бұл процеске 

оқушылардың толық қатысуы байқалады, өйткені қорытынды бағаны алудың егжей -

тегжейлі алгоритмі берілген əр оқушы өзінің жетістік деңгейін анықтай алады. Глоссарийде 

біз мынаны оқимыз: «Бағалау критерийі - бұл бір нəрсені бағалау туралы шешім 

қабылдаудың белгісі, негізі, ережесі талаптарға сəйкестігі. Критерийлер дескрипторлармен 

сипатталады, онда (үшін əрбір нақты жұмыс) идеалды түрде қалай көрінетіні туралы нақты 

түсінік береді тапсырманың нəтижесі, ал дескрипторға сəйкес бағалау - бұл анықтама 

оқушының осы мақсатқа жақындау дəрежесі ». Бұл жерде маңызды фактор да бар 

оқушыларды тапсырманы орындамас бұрын бағалау критерийлерімен таныстыру қажеттілігі 

жəне тапсырма кезінде оқушылар үшін бағалау критерийлерінің болуы. Алдын ала мұғалім 

сабақта олардың орналасуы туралы ойлануы керек (мысалы: оқушы дəптерінде, карта 

түрінде, бойынша үстел, тақтада).  

Қалыптастырушы бағалауды жүйелі түрде жүргізу, кері байланыс маңызды, өйткені 

қалыптастырушы бағалаудан күтілетін нəтиже сапасына байланысты. Қалыптастырушы 

бағалау стандартталмайтын процес екенін атап өткен жөн, яғни əр мұғалім өз бетінше жеке 

қалыптастырушы бағалау тəжірибесін анықтай алады жəне оның нəтижелері үшін жауап 

беруі қажет.  

Жиынтық бағалау дегенді қалай түсінеміз? Бұл бағалау процесі «Оқушылардың кез 

келген оқу кезеңінде алған жетістіктері (оқу бөлімінің соңында, жарты жыл жəне бір жыл). 

Жиынтық бағалау - мазмұн стандарттарын меңгерудің көрсеткіші; Онда үш түрі бар: ауызша 

презентация, тест жəне жетістіктерді көрсету». Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында 

бірінші сыныпта бірінші жартыжылдықта тек қалыптастырушы бағалау жүргізіледі. Жылдың 

екінші жартысында жиынтық бағалауды жүргізеді, оның нəтижелері балл түрінде 

электронды журналға қойылады. Осылайша, төртінші баға тек 3 -ші жəне 4 -ші тоқсанда 

беріледі. Электронды журналда қандай ақпарат бар? Ол əр пəн бойынша толтырылады жəне 

оқушының мəліметтерін, оның нəтижелері секциялар бойынша жəне тоқсан бойынша 

жиынтық бағалауға арналған. Жыл бойына қойылатын қорытынды баға автоматты түрде 

есептеледі.  

Сонымен қатар, əрбір əкімшілікте, қаланың , ауданның білім бөлімінде жəне мектепте, 

критериалды бағалау жүйесін енгізу процесін үйлестіретін жауапты тұлғалар болады. 

Аймақтық үйлестірушілер Қалалық, аудандық бөлімдердің əдіскерлерінің арасынан, мектеп 

директорларының орынбасарларының арасынан анықталады. Білім беру реформасы аясында 

бірінші орында дайындалған педагогикалық кадрлардың қажет. 

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында біршама енгізілген өзгерістерді атап өткен 

жөн: оқу үрдісіне жеке тұлғаны қосудың əдісі өзгереді, бір ауысымда білім алушы мен білім 
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алушының арасындағы субъектілік-Объектілік қатынастарға субъектілік -субъектілік 

қатынастар келеді, онда оқу процесінің екі қатысушысы да белсенді, өзара іс-қимылда тең 

жəне бір-бірін құрметтейді. Оқу жетістіктері өнімді сипатқа ие болады, оқушы таным 

субъектісіне айналады, ал мұғалім бастамашы, ұйымдастырушы, кеңесші болады бұл 

оқушылардың танымдық іс-əрекеті. Жаңартылған бастауыштың педагогикалық аспектісі 

білім беру мақсаттары мұғалім мен оқушылар үшін жалпыға ортақ болуынан көрінеді. Әр 

мұғалім оқушылармен бірге жаңа əдіспен оқытуды бастайды, бұл əлеуметтік жағдайды 

көрсететін жаңарту процесінің аспектісі. Осылайша, . 2016-2017 оқу жылында Қазақстандық 

білім берудің даму тарихы жаңа кезеңді басталады. 
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