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МАЗМҰНЫ 

 
№ Құжат түрлері  Бет  

1 Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің күнтізбелік-тақырыптық 

жоспары 

3 

3 Пән бойынша сабақ жоспары 10 

4 Білім алушының өзіндік жұмыстарына арналған материалдар 74 

5 Пәннен сабақ беруге арналған аудиториялар, кабинеттер және лабораториялар 79 
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Еуразия аграрлық колледжі 
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Директордың оқу жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

________ Инкарбаева Г.М. 

«_____»______________ 2021ж. 

        

 

«Зертханалық істер техникасы» пәнінің 

2021 – 2022  оқу жылының 

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

Семестр -5 

Мамандық 151300 – Ветеринария 

Біліктілік 1513053 -  Ветеринарный фельдшер 

Курс – 3 топ, Вн-314 

Сағат саны-36 

Педагог Мұхаметжанова Айнұр Әнуарбекқызы 

Күнтізбеліқ-тақырыптық жоспары  2013 жылдардағы типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрылды 

 «Ветеринария» пәндік (циклдік) комиссияның отырысында қаралды. 

20__ж. «___» _______ №___ хаттама 

Төраға _________ Исаева А.Б. 

 



 

 

 

 



Саб

ақ 

№ 

Тақырыпты 

оқытудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

Бөлім, тақырып атауы Сағаттар 

саны 

Сабақ типі Үй тапсырмасы Ескерту 

1  Кіріспе. Пәннің маңызы мен мақсаты, даму 

тарихы. Ветеринариялы - санитариялық 

зертханалар және олардағы техника қаупсіздігі 

2 Жаңа сабақты меңгеру, 

теориялық 

Тақырыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

2  Зертханалық ыдыстар 2 Аралас сабақ Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

3  Зертханалық ыдыстарды пайдалануға дайындау, 

физикалық-химиялық тазалау және кептіріп-

құрғату әдістері 

2 Білімді және дағды. жетіл. 

арн. сабақ, тәжірибе 

Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

4  Жалпы мақсатта қолданылатын зертханалық 

техника 

2 Білімді және дағды. жетіл. 

арн. сабақ, тәжірибе 

Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

5  Арнайы мақсатта қолданылатын зертханалық 

техника 

2 Білімді және дағды. жетіл. 

арн. сабақ, тәжірибе 

Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

6  Зертханалық жиһаз-бұйымдармен танысу 2 Білімді және дағды. жетіл. 

арн. сабақ, тәжірибе 

Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

7  Автоклавтың құрылысымен және жұмыс істеу 

тәртібін меңгеру 

2 Білімді және дағды. жетіл. 

арн. сабақ, тәжірибе 

Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

8  Зерттеуге сынама алу технологиясы мен тәртібі 2 Білімді және дағды. жетіл. 

арн. сабақ, тәжірибе 

Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

9  Бактериологиялық қоректік орталар  2 Аралас сабақ  Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 



 
Сағаттың бөлінуі 

 

Оқу уақытының бөлінісі Барлық сағат саны оның ішінде 

10  Мата-мақта тығынын дайындау 2 Білімді және дағды. жетіл. 

арн. сабақ, тәжірибе 

Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

11  Жағынды таяқшалар дайындау  2 Білімді және дағды. жетіл. 

арн. сабақ, тәжірибе 

Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

12  Бактериологиялық бояулар 2 Аралас сабақ Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

13  Ерітінділерді дайындау технологиясы  2 Білімді және дағды. жетіл. 

арн. сабақ, тәжірибе 

Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

14  Химиялық реактивтерді пайдалану және сақтау 

ережелерімен танысу 

2 Білімді және дағды. жетіл. 

арн. сабақ, тәжірибе 

Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

15  Зертханалық жануарларды күтіп-бағу 2 Аралас сабақ Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

16  Зертханалық жануарлардың аурулары 2 Білімді және дағды. жетіл. 

арн. сабақ, тәжірибе 

Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

17  Зертханалық жануарларды тәжірибелерде 

қолдану 

2 Білімді және дағды. жетіл. 

арн. сабақ, тәжірибе 

Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 

18  Зертханалық жануарлардың азығының сапасын 

бағалау 

2 Білімді және дағды. жетіл. 

арн. сабақ, тәжірибе 

Тақыртыпты оқу, 

конпсект жазу, түсінік 

айту 

 



№ 

р/с Теориялық сабақтар 

Практикалық және 

зертханалық сабақтар Курстық жоба/жұмыс 

1 Барлық сағат  36  8  28  - 

2 Семестрге жоспарланған  5 сем – 36 сағ  5 сем – 8 сағ  5 сем-28 сағ  - 

3 Бұрын өткізілген сағат  -  -  -  - 

4 Келесі оқу жылына қалған  -  -  -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән бойынша сабақ жоспары 

«Зертханалық істер техникасы» 
 (пәннің коды және толық атауы) 

 

 

                      _____________1315000 - «Ветеринария»___________                              
(мамандықтың шифры және толық атауы) 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Кіріспе пәннің маңызы мен мақсаты, даму тарихы. Ветеринраиялы-

санитариялық зертханалар және олардағы техника қауіпсіздігі   

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі:Теориялық сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Студенттерді пәннің мазмұны және маңызы мен рөлін түсіндіріп, 

ветеринариялы- санитариялық зертханалардағы техника қауіп-сіздігімен таныстыру. 
2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

плакаттар, жұмыс істеу ережесі.  

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі:  Ветеринариялы-санитариялық зертханалардың 

негізгі міндеттері: ауру-лардың алдын-алуға және жоюға бағытталған ветеринариялы-

санитария-лық шаралар ұйымдастыру; ауруды анықтау мақсатында балау жұмыста-рын 

жүргізу; мал өнімдерінің (ет, сүт, май, жұмыртқа, балық, т.б.) техноло-гиялық 

шарттарының сақталып және санитариялық сапасын анықтау; адам-мен мал арасында 

індетті аурулардың таралмауын қадағалау және т.с.с. 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Қосымша сұрақтар 

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Сабақтың мазмұны:  



         

1  «Зертханалық  іс»  пәні зертханалық қондырғылармен, техникамен, сондай-ақ 

зертханалық жануарлармен жұмыс істеу тәсілдерін үйретіп,бола-шақ мамандардың өз 

беттерінше ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. 

 Зертханалық  іс пәнінің негізгі міндеті барлық жүргізілетін зертхана-лық зерттеулерді 

толығымен әдістемелік, техникалық және олардың тәжі-рибелік жүзеге асуын қамтамасыз 

ету. 

       Сондықтан да «Зертханалық  іс»  пәні жалпы биологиялық, клини-калық, 

ветеринариялық, технологиялық және техникалық ғылым салалары-мен тығыз байланысты. 

       2  Ветеринариялық зертханалар, еңбекті қорғау мен техника қауіп-сіздігі  

       1 Ветеринариялық зертханалар әртүрлі биологиялық нысандарды, олардың 

құрылысын, құрамын, қасиеттерін және оларда жүріп жатқан хи-миялы-биологиялық 

процесстерді зерттейтін мекеме болып табылады. 

       Ветеринариялы-санитариялық зертханалардың негізгі міндеттері: ауру-лардың алдын-

алуға және жоюға бағытталған ветеринариялы-санитария-лық шаралар ұйымдастыру; 

ауруды анықтау мақсатында балау жұмыста-рын жүргізу; мал өнімдерінің (ет, сүт, май, 

жұмыртқа, балық, т.б.) техноло-гиялық шарттарының сақталып және санитариялық 

сапасын анықтау; адам-мен мал арасында індетті аурулардың таралмауын қадағалау және 

т.с.с. 

       Ветеринариялы-санитариялық және жалпы тағамдық зертханаларда ба-

ктериологиялық, биологиялық, серологиялық, токсикологиялық, патоанато-миялық, 

гистологиялық және технологиялық зерттеулер жүргізіледі. 

       Ветеринариялы-санитариялық нысандар өкілдерінің бірі ветеринария-лық 

зертханаларда мынадай бөлімдер орналастырылады: 

        - қабылдау бөлмесі – зерттеуге түскен материал қабылданып, құжат-талады; 

        - бактериологиялық бөлім – бактериологиялық зерттеулер жүргізуге арналған; 

        - серологиялық бөлім – қан сарысуымен серологиялық реакция қоюға арналған; 

        - клинико-диагностикалық бөлім – биологиялық сұйықтықтарды зерттеуге арналған; 

        - химико-токсикологиялық бөлім-материалдағы улы заттарды анық-тауға арналған; 

        -  тағамдық бөлім – малдан алынатын өнімдерді санитариялық-ги-гиеналық жән 

        - патологоанатомиялық бөлім – мал өлекселерін және олардың патологиялық 

материалдарын зерттеуге арналған; 

        - Асколи кабинеті – сібір жарасын анықтауға арналған бөлме; 

        - Паразитология бөлімі – гельминтологиялық және протозоологиялық зерттеулер 

жүргізуге арналған; 

        - гистологиялық бөлім – патологогистологиялық зерттеулерге ар-налған; 

         - қоректік орта дайындайтын бөлме; 

- автоклав бөлмесі;  

  - жууға арналған және т.б. қажетті бөлмелер. 

       Жоғарыда аталған бөлімдерден басқа кейбір зертханаларда «өндірістік бөлім» бар. 

Мұнда биопрепараттар дайындалады. Сондай-ақ ірі зертхана-ларда радиологиялық бөлім 

болады. Бұл жерде материалдардың радиоак-тивті ластануы зерттеледі. 

        Кез-келген химиялық, медициналық, ветеринариялық, бактериология-лық және басқа 

да зертханаларда жұмыс істеу қауіпсіз емес. Сол себептен зерт-ханада жұмысқа кіріспес 

бұрын техника қауіпсіздігімен танысқан жөн. 

3 Ветеринариялық зертханалардағы еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі – 

жұмысшылардың денсаулығына зиян келтіретін немесе жара-қатқа ұшырататын қауіпті 

факторлардың алдын алуға бағытталған шаралар жүйесі болып табылады. Техника 

қауіпсіздігі еңбек қорғаудың ажырамас бөлігі және ол жұмысшыларды еңбек 

қауіпсіздігімен танысты-рып, жұмыс жүргізілетін ғимаратты техникалық зиянсыз жағдайда 

ұстауды, қорғаныс құралдарын дұрыс пайдалануды, оқыс оқиға орын алғанда алғаш-қы 

көмек көрсету шараларын үйретеді. 



       Ғылым мен өндіріс салаларында қажетті қауіпсіздік пен еңбектің зиян-сыз деңгейлерін 

еңбекті қорғау жүйесі қамтамасыз етуге жұмылдырылған. Бұл жүйеде бір-бірімен тығыз 

байланыстағы, бірақ өздерінше дербес бірнеше бөлім бар, олардың негізгі мақсаты адамзат 

пен жан-жануарларды қорғау, түптеп келгенде, жалпы қоршаған тіршілік ететін ортамызды 

қорғау, олар:    

 - еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастыру мәселелері; 

- өндірістік санитария және еңбек гигиенасы; 

 - өртке қарсы және өрттен сақтандыру шаралары; 

- техника қауіпсіздігі. 

        Кез-келген зерттеу зертханаларында болсын, басқада жұмыс орында-рында болсын, 

міндетті түрде техника қауіпсіздігімен танысқан жөн. Сонда ғана адамдардың 

денсаулығына зиян келтіретін шаралардан қорғана алуы-мыз мүмкін. Техника қауіпсіздігі 

негізінен еңбек заңына сүйене отырып дайындалады. 

        1 Зертханаға тек қана халат және қалпақ (орамал) киіп кipy керек (халат түймеленген, 

шаш орамал астына жиналған болуы керек). 

        2  Зертханаға бөгде заттар, тамақ алып кipyre болмайды. Портфель жә-не сөмкелер 

арнайы орында қалдырылады. 

        3   Зертхана ішінде тамақ iшyгe, темекі шегуге болмайды. 

        4  Тек арнайы бекітілген 6ip орында және 6ip құрал-жабдыкпен ғана жұмыс icтey кажет. 

        5  Жұмыс орнында жұмысқа қажетті құрал-жабдыктардан басқа бөгде заттарды 

ұстауға-қоюға болмайды. 

       6  Жұмысты бастар алдында барлық қажетті құрал-жабдықтарды тексе-ріп алу қажет  

және   кемшілігі болса   ұстаздарды немесе жауапты маман-дарды хабарландыру керек. 

        7  Жұмыс орындарында міндетті түрде тазалық сақтау керек. 

        8  Жарылыс,басқа да қayiпті кездейсоқ жағдайларды болдырмау үшін спирт 

шілтерлерін (шамдарын) 6ip-6ipiнeн тұтатуға, орынсыз от көздерін пайдалануға болмайды. 

Тек қана шақпақ-cipiңкe қолдану кажет. 

        9  Металл немесе басқада  заттарды  электрожүйе   бөлшектеріне  және электросымдар 

ға тигізуге болмайды. 

       10  Ұстаздардың қадағалауынсыз электроқұралдарды және басқа ас-пап-құралдарды 

қосуға болмайды. 

       11  Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын және құрал-жабдық-тарды, аспаптарды 

тазалап өз орындарына қою керек. 

       12  Зертхананы шығар алды 6ip тексеріп, қадағалап байқау қажет, шы-ққаннан кейін 

қолды сабындап мұқият жуу керек. 

       13  Дәрі-дәрмектерді орынды да үнемді пайдалануға машықтану ке-рек. 

       14 Аспап-құралдар, құрал-жабдықтар мен қондырғыларды, дәрі-дәр-мек, ыдыстарды 

орынсыз «шұқылап-бұрап», бүлдіруге болмайды. 

       15 Суағарға химиялық реактивтер, органикалық ерткіштер, ерітінді-лер, 

микробиологиялық орталар, радиактивті ертінділер, т.б. дәрі-дәрмек, қоспалардың 

қалдықтарын құйып-төгуге тиым салынады. 

       16  Жұмыс icтen тұрған құрал-жабдықтарды, аспап-қондырғыларды, газ шілтерлерін 

(шамдарын), центрифуга, т.с.с. аппаратураларды қарау-сыз-қадағалаусыз қалдыруға 

болмайды. 

        17  Кездейсоқ, қayinтi-қатерлі жағдайларда алғашқы көмек көрсете бі-луге 

машықтану керек. 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Зертханалық ыдыстар  



Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі:Тәжірибелік сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Зертханалық ыдыстармен танысу 
2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

Плакаттар, жалпы мақсатта қолданылатын зертханалық ыдыстар  

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі:   

Зертханалық ыдыстар – деп барлық зертханалық жұмыстарда қолданылатын ыдысты 

атайды. Зертханалық ыдыс қолданылу мақсатына байланысты жалпы, арнайы және 

өлшеуіш болып бөлінеді. 

       1 Жалпылай қолданылатын ыдыстарға зертханаларда үнемі болатын және онсыз ешбір 

жұмыс жүрмейтін ыдыстарды жатқызуға болады (Мыс: сынағыштамалар, колбалар, 

стақандар, құйғыштар және т.б.). 

        2  Өлшеуіш ыдыстарға сұйық заттарды өлшеуге арналған ыдыстарды жатқызуға 

болады. (Мыс: өлшеуіш цилиндрлер, пробиркалар, мензуркалар, пипеткалар, бюреткалар). 

         3.  Зертханалық ыдыстар жасау үшін қолданылатын материалдар 

        Барлық зертханалық ыдыстар химиялық-зертханалық шыныдан, фар-фордан, сондай-

ақ пластиктен және басқа да материалдардан дайындалады. 

 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Қосымша сұрақтар 

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

        Сабақтың мазмұны:  

         



Зертханалық ыдыстар – деп барлық зертханалық жұмыстарда қолданылатын ыдысты 

атайды. Зертханалық ыдыс қолданылу мақсатына байланысты жалпы, арнайы және 

өлшеуіш болып бөлінеді. 

       1 Жалпылай қолданылатын ыдыстарға зертханаларда үнемі болатын және онсыз ешбір 

жұмыс жүрмейтін ыдыстарды жатқызуға болады (Мыс: сынағыштамалар, колбалар, 

стақандар, құйғыштар және т.б.). 

        2  Өлшеуіш ыдыстарға сұйық заттарды өлшеуге арналған ыдыстарды жатқызуға 

болады. (Мыс: өлшеуіш цилиндрлер, пробиркалар, мензуркалар, пипеткалар, бюреткалар). 

         3.  Зертханалық ыдыстар жасау үшін қолданылатын материалдар 

        Барлық зертханалық ыдыстар химиялық-зертханалық шыныдан, фар-фордан, сондай-

ақ пластиктен және басқа да материалдардан дайындалады. 

        І. Химиялық-зертханалық шыныдан жасалған ыдыстарды шынысының құрамына 

байланысты 5 топқа бөлуге болады:  

1. Кварцты шыныдан жасалған. Кварцты шынының құрамында 96%-дан астам 

кремнезем бар. Кварцты шыны жоғары температураға, отқа төзімді, сондай-ақ химиялық 

реагенттерге (қышқылдарға) төзімділігі жоғары және оның тағы бір қасиеті көзге көрінетін, 

ультракүлгін және инфрақызыл сәуле-лерді өткізеді. Дегенмен кварцты шыныдан жасалған 

зертханалық ыдыстар өте нәзік және күйдіргіш сілтілерге төзімсіз болады. 

2. Натрий-кальциймен силикатты шыныдан жасалған. Мұндай шыны-ның 

құрамында 13-20 % сілтілі тотықтар, 5-10 % CaO, 1,5-4 % Al2O3 болады.  

        3. Аллюмоборсиликатты шыныдан жасалған. Мұндай шынының құра-мына 6-18 % 

B2O3,  4-10 % NaO бар. Бұл ыдыстар жоғары температураға төзімді, дегенмен сілтілік 

ерітінділерге төзімсіз. 

4. Аллюмосиликатты борсыз шыныдан жасалған. Механикалық, тер-миялық төзімді 

және изоляциялық қасиетке ие. 

5. Сілтіге төзімді цирконий шыныдан жасалған. Құрамына цирконий, стронций, 

лантанның тотықтары кіреді. 

ІІ.  Фарфордан жасалған ыдыстар 

        Фарфор ыдыстар шыныға қарағанда химиялық және термиялық төзімді болып келеді. 

Бірақ бұл ыдыстар өте ауыр, мөлдір емес және шынымен са-лыстырғанда қымбат болады. 

       Фарфордан стакандар, түйгіш келі келі сабымен, тигельдер, шпательдер, қасықтар 

дайындалады. 

       ІІІ. Пластиктен дайындалған ыдыстар 

       Пластиктен әртүрлі зертханалық ыдыстар дайындалады: колба, пипетка, пробирка, 

цилиндр, стакан, воронка және бір рет пайдалануға жарамды зертханалық құралдар 

жасалады. Пластиктен жасалған ыдыстарға бөлме температурасындағы сұйықтықтарды 

құюға болады. 

Ветеринариялық зертханаларда күнделікті жұмысқа кеңінен қолда-нылатын ыдыстарды 

жалпы мақсатта қолданылатын ыдыстар деп ата-ймыз. Яғни, олардың көмегінсіз 

ешқандай зерттеу жұмыстарын жүргізе алмаймыз. 

       Сынағыштамалар (пробирка) - реакция жүргізу барысында реактив-терді өте көп 

мөлшерде қолдануға болмайды. Пробиркаларды аузына де-йін толтырмау керек (1-сурет).  

 

             



1-сурет 1,2,3,4 көріністер: 1,2- қарапайым сынағыштамалар; 3- өлшемделген-гра-

дуирленген сынағыштамалар; 4- конусты центрифугалық сынағыштамалар. 

 

         Шұңғыма құйғыштар (воронкалар) – сұйықтарды бір ыдыстан екін-шісіне ауыстыру 

үшін, сүзу үшін, араласпайтын сұйықтарды бөлу үшін қолданылады. Химиялық шұңғыма 

құйғыштар (воронкалар) әр түрлі кө-лемде шығарылады, олардың жоғарғы бөлігінің 

диаметрі 35, 55, 70, 100, 150, 200, 250 және 300 мм-ге дейін жетеді (2-сурет). 

Бөлгіш шұңғыма құйғыштар (воронкалар) - араласпайтын сұйық-тықтарды бөлу үшін 

қажет. Олар цилиндр немесе алмұрт пішінді келеді және аузы тығыз шыны қақпақпен 

жабылады, ал түбінде міндетті түрде шыныдан жасалған шүмегі (кранигі) болады (3-сурет). 

 

 
                               1                       2                        3                           4   

               2-сурет1, 2, 3, 4 көріністер: 1, 2- 45° бұрышпен ұштары қиғаш  кесілген шұңғыма құй-

ғыштар; 3- су арқылы сүзу шұңғыма құйғышы; 4- ұнтақтарға арналған шұңғыма құйғыш. 
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        3-сурет 1,2,3,4,5,6 көріністер - Бөлгіш шұңғыма құйғыштар: 1- конустәрізді бөлгіш 

шұңғыма құйғыш; 2-жондалған конусты цилиндрлік бөлгіш шұңғыма құйғыш; 3- ци-

линдрлік бөлгіш шұңғыма құй-ғыш;  4,5,6 - пішіндері әр түрлі шұңғыма құйғыштар. 

 

        Тамызғыш шұңғыма құйғыштар (воронкалар) - белгілі бір реактив-терді аз мөлшерде 

тамызып қосу үшін қолданылады. Олардың бөлгіш шұ-ңғыма құйғыштардан 

айырмашылығы жеңіл, жұқа және көбінесе түбі ұзын болып келеді. Тамызғыш шұңғыма 

құйғыштар жүргізілетін жұмысқа арнал-ған құралдың (прибордың) бір бөлігін құрайды (4-

сурет). 
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         4-сурет 1,2,3,4,5- Тамшылатып құйғыштар көрінісі: 1- шлифтелген қиғаш тамшы-

латып;  2,3 – сақтандырғыш құйғыштар; 4,5 - тамшылатып құйғыштар саптамасымен 

 

       Химиялық стақандар- пішіні цилиндр тәрізді жұқа шыныдан жасал-ған ыдыстар. Олар 

әр түрлі химиялық реакцияларды жүргізу үшін пайда-ланылады (5-сурет). 
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            5-сурет 1,2 көріністер: 1- химиялық стақан, 2- тұмсықты химиялық стақан. 

 

Колбалар - Түбі тегіс колбалар пішіні шар және конус тәрізді болып келеді. Олардың 

көлемі 50 мл-ден 10 л-ге дейінгі аралықта болады. Кең және тар мойынды, қақпақты және 

қақпақсыз түрлері болады. Конус тәрізді колбаларды «Эрленмейер» колбасы деп атайды. 

Колбалар көптеген химия-лық реакцияларда, титрлеу үшін және әр түрлі ерітінділерді 

дайындау және сақтау үшін қолданылады (6-сурет).   
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          6-сурет. 1,2,3,4,5,6,7,8 көріністер: 1,2- жалпақ түпті колбалар; 3,4- конусты қуыс 

мойынды колба; 5-конусты кең мойынды колба; 6,7- конусты тұмсығы бар колбалар; 8-

конусты тығыны бар колба. 

        Кристаллдағыштар (кристаллизаторлар) - жұқа шыныдан жасал-ған, түбі тегіс, 

көлемі мен диаметрі әр түрлі ыдыстар. Олар химиялық заттардың кристалдарын алу үшін, 

ал кейде кейбір заттарды буландырып, құрғату үшін су моншаларын пайдалану қажет (7-

сурет). 
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       7-сурет 1,2 көріністер: 1- вакуум-сорғыш (насос) астында сүзуге (фильтрлеуге) ар-

налған Бунзен колбасы;  2- түйіршектендіргіш - кристаллдандырғыш (кристаллизатор). 

 

Шайып-жуғыштар (промывалки)-ыдыстарды жуу үшін бейімдел-ген аспап. Оларды 

сиымдылығы 0,5-2 литр колбалардан дайындайды. По-лиэтиленнен жасалған шайып-

жуғыштар қолайлы, бірақ оларды ыстық ертінділерде қолдануға бомайды (8 сурет, 1,2,3,4,5 

-көріністер). Жуғыш-тарды дайындау үшін екі тесігі бар рәзеңке тығынды колбаны 

пайдала-нады. Майыстырылған бірі ұзын, бірі қысқа екі түтікшені рәзеңке тығын-дағы 

тесіктерге орналастырады. Түтікшелердің екі жақ басын балқыту арқылы доғалдайды. 

Осылай жиналған жуғышты дистілденген сумен тол-тырады, жуғыш жұмысқа дайын. 
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         8 сурет 1,2, 3,4,5 – Жуып-шайғыштар көріністері:  1,2- жетілдірілген шайғыштар; 3- 

жуып-шайғыштағы суды қыздыру сәті; 4- Къельдаль саптамасымен қамтамасыздан-

дырылған шайғыш; 5- түтікшеден (аллонжыдан) жасалған  арнайы субөлгіш. 

 



       Тоңазытқыштар - сұйықтарды айдауға арналған аппараттардағы бу тамшыларын 

салқындатып, жинау үшін олданылады. Салқындатылған бу тамшыларын арнайы 

қабылдағышқа жинауға арналған тоңазытқыштар «тік», ал қайтадан қайнап жатқан ыдысқа 

жіберетін тоңазытқыштар «кері» деп аталады (9-сурет).  
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        9 сурет 1,2, 3,4,5,6,7,8 – Тоңазытқыштар: 1,2 - Либихтің тік-түзу тоңазытқыштары  (1-

рәзеңке қамытпен (муфта), 2- үйкеліп-кіріктірілген-шлифтелген); 3,4- кері айдайтын 

тоңазытқыштар (3-Аллиннің дөңгелекшарлы, 4- бұралып-ирелеңдеген); 5- Сокслет то-

ңазытқышы; 6-шарлы тоңазытқыш араластырғышымен; 7,8- Домрат тоңазытқыштары. 

 

       Сифондар (ауа қысымымен айдағыштар)- сұйықтықты құюға арнал-ған ыдыстың түрі. 

Әртүрлі ыдыстағы сұйықтықтарды басқа ыдыстарға ауыстыру үшін немесе құю үшін қажет 

(10-сурет). 
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        10 сурет 1,2, 3,4,5,6  – Сифондар: 1,2,3-сұйықтарды аударып-ауыстырып құюға 

арналған әртүрлі пішінді шыны түтікшелер-сифондар; 4- тұнық-тұнба үстіндегі сұ-йықты 

құйып алуға арналған; 5- шағын құралдарға арналған; 6-сұйықты сифондау. 

 

         2   Арнайы  мақсатта қолданылатын зертханалық ыдыстар 

 Къелдаль колбасы - бұл азотты анықтауға арналған аппараттың бір бөлігі болып табылады. 

Жоғарғы температураға төзімді шыныдан жасала-ды. 

 Дефлегматорлар (12-сурет) - бұл сұйықтарды фракциялық (фракция-ларға бөліп) 

айдау үшін қолданылады, олардың көлемі мен пішіні әртүрлі болып келеді. 

Эксикатор (13-сурет), қабырғасы қалың, ылғал тартқыш заттарды салқындату, сақтау 

үшін қолданылатын ыдыс. 
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        11 сурет 1,2,3,4,5,6,7,8 көріністер: Сұйықтықтарды айдауға арналған колбалар - Вюрц 

колбал-ы: 1-жоғарғы температурада, 2-орташа температурада, 3- төменгі тем-пературада 

қайнайтын сұйықтар үшін; 4- түп жағы үшкірленген; 5- қылыштәрізді тү-тікше-құбырлы; 

6- Клайзен колбасы; 7- Арбузов колбасы; 8- имек түтікше - аллонж. 
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12 сурет  1,2,3,4 көріністер: Әртүрлі құрылым-құрылысты дефлегматорлар 
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        13 сурет 1,2,3,4,5 – Эксикаторлар: 1- кәдімгі эксикатор; 2,3- вакуум -эксикаторлар; 4- 

жұмысқа дайын вакуум-эксикатор құрылғысы  (1-вакуум эксикатор; 2- манометр; 3- 

сақтағыш Вульф шынысы); 5- эксикатор ішіне орналастырылатын фарфорлы сыналар. 

Газдарды жуу үшін Вульф, Дрексель, Тищенко шынылары қолданы-лады (14 сурет 

1,2,3,4,5,6 – көріністер). 



Вульф, Дрексель, Тищенко шыны-аяқтары (14 сурет),бұлар газдар-ды тарту немесе 

сору үшін қолданылады. 
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        14 сурет 1,2,3,4,5,6 – Шыны ыдыс-құралдар көріністері: 1,2, 3 – Вульф шыны құ-рал-

ыдыстары; 4-Дрексель шыны құрал-ыдысы; 5,6 - Тищенко шыны құрал-ыдыстары. 

 

         Кипп аппараты (15-сурет), көміртегінің қос тотығын, күкіртті сутек және басқа да 

газдарды алу мақсатында қолданылады 
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        15 сурет 1,2 көріністер: 1- Кипп аппараты (1-қойма-резервуар; 2-шартәрізді шы-ны 

кеңістік; 3-газды шығаратын құбыр-түтік (тубус); 4- шартәрізді кеңістіктік мойны; 5- ал-

мұрттәріздес құйғыш; 6-құйғыштың мойны; 7-сақтандырғыш құйғыш); 2 – ыстық-тай 

жуып-шайғыш тамшылатқышы. 

       Тамызғыштар (16-сурет), тамшылатып қосылатын сұйықтарды құю-ға арналған ыдыс. 

Тамызғыштарға көбінесе индикаторлар құйылады, олар пипет-калы немесе тұмсықты 

болып келеді. 
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                                16 сурет  1,2,3,4 көріністер - әртүрлі тамызғыштар. 

       Петри аяқшасы- бактериологиялық зертханада қатты қоректік ортада бактерияларды 

өсіру үшін қолданылатын ыдыс. 1887 жылы неміс ғалымы Петри ұсынған. Петри аяқшасы 

екі табақшадан тұрады, оның диаметрі үлкені - қақпағы болып саналады.  

 



 

                               17-сурет1,2,3,4,5 көріністері: 1,2,3- өлшеу үшін пайдаланылатын стақандар - бюкстер; 4- 

Петри аяқшасы; 5- Кох аяқшасы. 

 

        Заттық шыны- бактериологиялық, гистологиялық зерттеулер үшін қолданылады. 

Олар температураға төзімді жұқа шыныдан дайындалады. 

 

 3  Өлшеуіш ыдыстар - өлшеуіш ыдыстарға сұйық заттарды өлшеуге арналған 

ыдыстарды жатқызуға болады (Мыс.: өлшеуіш цилиндрлер, сынағыштамалар 

(пробиркалар), мензуркалар, пипеткалар, бюреткалар). 

Пипеткалар- белгілі сұйық көлемін дәл өлшеп алу үшін қажет. Пі-шіні түтікше 

тәрізді болып келеді, ұшы сүйір және өлшеу шкаласы бола-ды. Микропипеткалар өте аз 

мөлшердегі сұйықтарды өлшеп алу үшін қолданылады. Автомат–пипеткалар арнайы шыны 

бөтелкелерге орналас-тырылады және оларды жантайту арқылы толтырады. Олар 1 мл-ден 

10 мл-ге дейінгі көлемде болады. 

 Бюреткалар- арнайы өлшеуіш сызықтарымен бөлінген, көлемі үлкен түтік. Ол 

зертханада сұйықтарды өлшеу үшін және көп жағдайда титрлеу үшін қолданылады. 

Бюреткалардың түбінде шыны кран немесе қысқышы бар рәзіңке түтікше болады (18 -

сурет). 

 

             Автоматты шыны бюретка 

                    1                                   2   

18 -сурет. 1,2 көріністер: 1 - шүмекті микробюретка: 1- ағаш абақ-штатив; 2- мик-

робюретка; 3- сұйықты толтыратын бюретканың түтігі-трубкасы; 4- шұңғыма құйғыш; 5- 

шүмегі (кранигі), 2 - Автоматты шыны бюретка. 

 

 Газды бюреткалар- газдарды өлшеуге арналған. Сұйықтық бюретка-дан ерекшелігі, 

газды бюреткада крандары жоғарғы жағында орналасқан (19- сурет). 
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        19 сурет  1,2,3- көріністер: Дьюардың шыны ыдыстары, 4- көрініс: суйытылған газ 

дар сақтауға арналған металл ыдыс. 

 

Өлшеуіш цилиндрлер- қалың қабырғалы шыны ыдыс, сыртында өл-шеуіш шкаласы 

көрсетіледі, олардың көлемі әр түрлі болады (20- сурет). 

       Мензурка- пішіні конус тәрізді болып келетін ыдыс, жоғарғы жағы кең, ал төмен қарай 

тарыла береді. Көлемі әртүрлі және сыртында өлше-уіш шәкілі (шкаласы) көрсетіледі (20- 

сурет). 

Өлшеуіш колбалар – аналитикалық жұмыстарға арналған ыдыс, өл-шеуіш колба 

сұйықтықтарды өлшеу үшін  және әртүрлі ертінділерді дайы-ндау үшін қолданылады (20- 

сурет).     

Әртүрлі заттардың тығыздығын анықтау үшін және шынылармен жұ-мыс істеу үшін 

қолданылатын шыны құралдар да бар. Оған жататындар: тығыздықты анықтайтын 

пикнометрлер (Гей-Люссактың, Райшауердің, Раньенің, Менделеевтің шыны құралдары); 

қатты заттардың ұнтағының тығыздығын анықтауға арналған волюмометрлер; сұйық 

заттың тығыз-дығын анықтау үшін ареометрлер (21,22 суреттер); дәнекер оттығы шыны-

ларды кесетін пышақтар; шыны қыздырып үрлеп құрал-аспаптар жасауға арналған 

құрылғылар және т.б. (23 - сурет). 
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        20 сурет  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 көріністер – Өлшегіш ыдыстар: 1, 2, 3- көлемдік 

бюретка-лар; 4- автоматталынатын нөлмен және шыны ыдыспен жалғастырылған  бю-

ретка; 5, 6- өлше-гіш цилиндрлер; 7- шүмек тұмсықты мензурка; 8- пикнометр; 9,10- 

өлшегіш колбалар; 11- әртүрлі сыйымдылықты өлшегіш колбалар. 
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     21 сурет  1,2,3,4,5 көріністер – тығыздықтарды анықтауға арналған Пикнометрлер:  

1- Гей-Люссактің; 2- Райшауердің; 3- Раньенің; 4,5- Менделеевтің пикнометрлері. 
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22 сурет  1,2,3,4 көріністер: 1,2- ұнтақ тәріздес қатты заттектердің салыстырмалы 

тығыздықтарын анықтауға арналған волюмометрлер (өлшеніп белгіленген-градуир-

ленген); 3,4- сұйықтардың тығыздығын анықтауға арналған ареометрлер. 
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      23 сурет  1,2,3 көріністер: 1- әйнек кесуге арналған пышақ; 2- балқытып-дәнекерлей 

тін жалынды шам; 3- әйнек үрлеп-қыздырғыш аяқкөрік. 
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     24 сурет 1,2,3 көріністер:  1- стақан; 2, 3- қыздырып - буландырғыш табақшалар. 
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          25 сурет 1,2,3 көріністер: 1- келі келсаптарымен; 2- қалың қабырғал келі; 2- жұқа 

қабырғалы келі келсабымен. 
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        26 сурет 1,2,3,4,5,6 көріністер: Фарфордан жасалған - 1- қыздырып-шынықтыруға ар-

налған қайықша табақ; 2- қасық; 3- қалақша-шпатель; 4- Бюхнер құйғышы; 5- сүзу-ге  

арналған тор; 6- қасық-қалақша (ложка-шпатель). 

Шамоттан, Алундыдан, Графиттен, Корундыданжасалған бақыр-

лар(тигли)жоғарғытемпературада жұмыс істеуге өте ыңғайлы, оған мысал алундыдан 

жасалған ыдыстармен 1600-1800°С-де жұмыс істеуге болады (27-сурет 1,2,3 көріністер; 28-

сурет  1,2 көріністер).  
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       27 сурет 1,2,3 көріністер: 1- шамоттан жасалған бақыр; 2, 3- бақырлар орналасты-

рылатын басқыш-торлар. 
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         28 сурет 1,2 көріністер: 1- агаттан жасалынған келі келсабымен; 2- агаттан жаса-лынған 

механикалық келі. 

 

 

       29 сурет  Зертханалық ыдыстарды жууға пайдаланылатын әртүрлі қылды ысқыш-тар 

мен щетка-тазалағыштар. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Зертханалық ыдыстарды пайдалануға дайындау, физикалық-

химиялық тазалау және кептіріп-құрғату әдістері 

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Зертханалық ыдыстарды жуып тазарту әдістерін меңгеріп, 

керекті жуғыш заттардың құрамының қасиеттерін түсіндіру. 
2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

Плакаттар, жалпы мақсатта қолданылатын зертханалық ыдыстар  

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі:   

Сандық зерттеулер үшін қолданылатын зертханалық ыдыстар мұқият тазартылуы қажет, 

себебі ыдыстың тазалығы алынатын нәтижеге әсер етеді. 

       Зертханалық ыдысты тазартудың екі әдісі қолданылады: физикалық және химиялық. 

       Зертханалық ыдыстарды тазартудың физикалық әдістері       

       Зерттеулерге пайдаланылатын зертханалық ыдыстар мұқият дайындалуы 

керек, себебі зерттеу нәтижелерінің шынайылығы мен дәлдігі осы жағдайға тікелей де 

жанмалай да байланысты және тәуелді. Көбіне көп зерттеулерде шыны ыдыстар 

қолданылады, сондықтан да оларды толыққұнды дайындау іс-әрекеттеріне жеткілікті көңіл 

бөлініп, оларды өңдеу амал-тәсілдерін жақсы білу қажет. 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Қосымша сұрақтар 

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 



        Сабақтың мазмұны:  

Қарастырылатын сұрақтар: 

       1 Зертханалық ыдыстарды дайындау – өңдеу іс-әрекеттерінің маңызы мен рөлі және 

тәртібі мен технологиясы 

        2  Зертханалық ыдыстарды физикалық тазарту әдістері 

        3  Зертханалық ыдыстарды химиялық тазарту әдістері 

        4  Зертханалық ыдыстарды зарарсыздандыру әдіс-тәсілдері 

        5  Зертханалық ыдыстарды кептіру әдіс-тәсілдері 

 

       Сандық зерттеулер үшін қолданылатын зертханалық ыдыстар мұқият тазартылуы 

қажет, себебі ыдыстың тазалығы алынатын нәтижеге әсер етеді. 

       Зертханалық ыдысты тазартудың екі әдісі қолданылады: физикалық және химиялық. 

       1  Зертханалық ыдыстарды тазартудың физикалық әдістері       

       Зерттеулерге пайдаланылатын зертханалық ыдыстар мұқият дайындалуы 

керек, себебі зерттеу нәтижелерінің шынайылығы мен дәлдігі осы жағдайға тікелей де 

жанмалай да байланысты және тәуелді. Көбіне көп зерттеулерде шыны ыдыстар 

қолданылады, сондықтан да оларды толыққұнды дайындау іс-әрекеттеріне жеткілікті көңіл 

бөлініп, оларды өңдеу амал-тәсілдерін жақсы білу қажет. 

Зертханалық ыдыстар мүлдем тап-таза болулары керек, онсыз жұмыс істеуге 

болмайды. Сондықтан зертханалық ыдыстарды жуу-дайындау техно-логиясын жетік игеру 

қажет, сонда ғана ыдыстардың тазалығына толық се-німді бола аласыз. 

Зертханалық ыдыстарды жуып-дайындау амал-тәсілдерін таңдау үшін әрқилы 

жекеленген жағдайларға байланысты мыналарды ескеру өте-мөте қа-жет: 

        - ыдыстар қандай заттармен ластанғандығын, олардың ерекшеліктерін;          

        -  ластаған заттардың суда (суық және ыстық суларда), сілтілер ертін-ділерінде, әртүрлі 

тұздар мен қышқылдарда  ерігіштіктерін пайдалануды; 

        - тотықтандырып-қышқылдандырғыштардың, белгілі бір жағдайларда  органикалық 

және бейорганикалық ластануларды тотықтандыра және оларды өзгертіп-жойып, жеңіл 

еритін заттар-қосылыстар түзе  алатын қасиеттерін; 

        - ыдыстарды жуу үшін беткейлі – белсенділік қасиеттері – мүмкін-шіліктері бар кез-

келген (барлық) заттектерді (сабын, синтетикалық жуғыш заттектер, жуғыш топырақтарды, 

т.с.с.) пайдалануға болатындығын; 

        - ыдысты ластаған қақ-тұнба химиялық тұрақтылық көрсетсе, оны кетіру үшін 

механикалық тазалау тәсілдерін (әртұрлі қыртысты сырғыштарды – шеткелерді, т.б.) 

қолдануды; 

       - осы іс-әрекеттер барысында техника қауіпсіздігін және қауіп-қатерлі жағайлардың 

туындауы мүмкіндіктерін әсте естен шығармау, тұрақты түрде ұмытпау керектігін, әсіресе 

зерттеуші-жұмыс істеуші ластандырған заттек-тердің қасиет-ерекшеліктерін білмейтін 

болған жағдайда.   

       Зертханалық ыдыстарды дұрыс жуып-дайындау зертханалық зерттеу-лердің негізі десе 

де болады, соған орай бұл іс-әрекетті жақсы да жеткілікті деңгейде меңгеру әр қызметкер-

зерттеушінің жазылмаған міндеті және қойы-латын шарт. Зертханалық ыдыстарды жуып-

дайындау әртүрлі заттектермен жүргізіледі, және де бұл процестің технологиясы әртүрлі 

және бір-бірінен айырмашылықтары көп.  

        Сумен жуу. Егер зертханалық ыдыс май қалдықтарымен, шайырмен және суда 

ерімейтін органикалық заттармен ластанбаса, онда тек қана сумен тазартуға болады. Сумен 

тазартқан соң ыдыстағы су бір қабат жұқа пленка тәрізді ағатын болса, таза деп есептеледі.  

        Егер ыдыстың қабырғасында жабысқан тұз қалдықтары немесе тұнба болса, онда 

ыдысты щетканың көмегімен тазартады және соңынан жақсылап сумен жуады. Сумен 

жуылған ыдысты міндетті түрде соңынан дистилденген сумен 2-3 рет шайқайды. 

        Бумен жуу. Зертханалық ыдыстарды бумен де тазартуға болады, бірақ бұл өте ұзақ әрі 

қиын болғандықтан өте сирек қолданылатын тәсіл. 



        Егер ыдысты сумен жуғанда 5-10 минут уақыт кетсе, ал бумен жуу үшін 1 сағат уақыт 

қажет. 

         2  Зертханалық ыдыстарды тазартудың химиялық әдістері 

         Органикалық еріткіштерімен тазарту 

        Органикалық еріткіштерге эфир, ацетон, спирт, бензин, скипидар және т.б. жатады. 

Органикалық еріткіштерді суда ерімейтін шайырмен және басқа да органикалық заттармен 

ластанған ыдыстарды тазарту үшін қолданылады. 

        Органикалық еріткіштерді өте сақ пайдалану қажет, себебі олар өртке қауіпті. 

Сондықтан органикалық еріткіштерді оттан алшақ жерде пайдалану қажет. 

        Жуғыш заттармен тазарту 

        Ыдыстарды әртүрлі синтетикалық жуғыш заттармен (сабын, жуғыш ұнтақ және т.б.) 

тазартуға да болады. 

        Ыдыстарды тазарту үшін құмды пайдалануға болмайды, себебі құм шы-ныны сырып 

кетеді, ал мұндай ыдыс қыздырғанда шыдамай жарылып кетеді. 

        Марганец қышқылды калиймен тазарту 

        Ыдысты тазарту үшін 4-5% калий перманганатының ерітіндісін қол-данады. Оған 

кішкене күкірт қышқылын қосса немесе қыздырса күшті тотық-тырғыш болады. 

Күкіт қышқылымен және сілтілер ерітінділерімен жуып тазарту 

Зертханалық ыдыстар шайырлы, суда ерімейтін,  заттектермен ластанса және де 

зертханада хром қосындысы ертінділері жоқ болған жағдайда, ыдыс-тарды қаныққан 

(концентрлі) күкірт қышқылымен, я болмаса концентрлі (40%) сілтілер ертіндісімен (NaOH, 

КОН) жууға болады. Шайырлы заттектер көбіне қышқылды, я сілтілі орталарда ериді. 

Ластанған ыдысты 1/4 мөлше-рінде сілтімен толтырады (егер шайыр көп болса, ол толық 

жабылғанға дейін, бірақ та ыдысты шайқауға толық мүмкіндік сақталуы керек) және 

ыдыстың қабырғаларын сілтімен толық ылғалдандырады. Егерде еру баяулау жүрсе, онда 

шаю уақытын 5-10 минөтке дейін созады.     

Хром қоспасымен жуу 

        Зертханаларда ыдыс-аяқтарды жууға хром қоспасы жиі пайдаланылады, себебі 

хромқышқылды тұздар қышқыл ортада күшті тотықтырғыш болып саналады. (Хром 

қоспасын дайындау үшін концентрлі күкірт қышқылына 5% -ға жуық (күкірт қышқылының 

массасына қарай) майдаланып ұнтақталған   екіхромқышқылды калий кристаллдарын 

қосады да  фарфор табақша салып, ақырындап-абайлап су моншасында толық ерігенге 

дейін қыздырады.) 

       Хром қоспасы зертханалық ыдыстарды жууға көп уақытқа дейін жарам-ды болады. 

Ұзақ уақыт (көр рет) пайдаланғаннан кейін оның түсі қою қара-сары-қызғылттан қою қара-

жасылкөк түске айналады-өтеді. Бұндай хром қоспасы жуғыштық қасиетінен айрылады, 

сондықтан оны жаңа ертіндімен ауыстырып отыру керек.  

        3  Зертханалық ыдыстарды зарарсыздандыру әдістері 

        Жоғарғы температурамен зарарсыздандыру – ең көп тараған физика-лық әдіс. Бұл 

зертханалық ыдыстарды жанарғы шамының жалынына қару, құрғақ ыстық ауамен, 

шамадан тыс температурасы бар буды қысымымен ұш-тастырумен жүзеге асады.  

           Жалында (жалынмен)қару зарарсыздандырудың ең шапшаң және 

сенімді әдісі. Бұл әдіспен заттық әйнектерді, пастер пипеткаларын және т.б. ұсақ 

аспаптарды зарарсыздандырады. Бұл үшін зарарсыздандырылатын зат-тарды спиртовка 

жалынында бірнеше рет қарып алады. Қыздырған кезде микробтармен олардың 

споралары өртеніп өледі. 

        Құрғақ ыстықпен зарарсыздандыру.Бұл тәсілмен әдетте шыны ыдыс-тарды 

зарарсыздандырады. Бұнда пробиркаларды, колбаларды алдын ала мақтамен тығындайды. 

Зарарсыздандырылған заттарға қайтадан ауа мик-робтары жұқпауы үшін оларды қағазға 

орап зарарсыздандырады, ол қағазды жұмыс жасаудың алдында ғана ашады. 

        Пипеткаларды ені 2,5-3см жалпақ қағазға орайды. Пипеткалардың ауыз-ға алып 

соратын жағына алдын ала кішкене мақта тығып қояды. Петри табақ-*шасын квадрат 



пішінді қағазға орайды. Осылай даярланған ыдыстарды алдын ала 160-170оС дейін 

қыздыратын құрғатқыш шкафтарда 2 сағаттай ұстайды. Осындай жағдайда бактериялар 

клеткалары ғана емес, олардың споралары да қырылып кетеді. Құрғатқыш шкафтар 

температурасын 175оС шамасынан асырмау ұсынылады, өйткені температура 

жоғарылағанда мақта тығын күйіп, қоңырқай тартады, орам қағаздар опырылып сынып 

кетеді. 

        Бу қысымымен зарарсыздандыру.Бұны автоклавта жүргізеді. Бұның өзі сопақша су–бу 

камерасы деп, ал ішкісін зарарсыздандырушы камера деп атайды. Ішкі камераға 

зарарсыздандырылатын материал орнатылады. Осы камераның жоғарғы жағында сыртқы 

камерадан бу келетін кішкене тесік бар. Автоклав қақпағы қысымды және температураны 

оның жұмыс істеу кезінде көрсетіп тұратын манометрмен, термометрмен жабдықталған. 

Автоклавпен жұмыс істеушілер арнайы нұсқаулармен қамтамасыз етіледі және оларды 

үйрететін арнаулы орындар бар. 

        4  Зертханалық ыдыстарды кептіру әдістері 

        Зертханалық ыдыстардыкептіруарнайы ағаш қазықтар орналасты- 

рылған тақталарда, арнайы торларда суық ауа ағынымен, егер қысымдағы ауа келтірілген 

болса, және де кептіргіш шкафтарда 80-100°С температурада кептіреді. Зертханалық 

ыдыстарды тездетіп кептіру керек болған жағдай-ларда оларды спиртпен және эфирмен 

алмакезек, я олардың қосындысымен  жуып кептіреді. Өлшегіш ыдыстарды, әсіресе шыны 

түтікшелерді – пипетка-ларды, бюреткаларды, микромөлшерлегіштерді 

(микродозаторларды) кептір-гіш шкафтарда кептірудің қажеті жоқ, оған кеңес берілмейді. 

Пластмассадан жасалынған зертханалық ыдыстарды 40-50°С –ден аспайтын температура-

ларда кептіреді.   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Жалпы мақсатта қолданылатын зертханалық техника 

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі:Тәжірибеліқ сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Зертханалық техникалардың түрлері мен жіктелуі, жалпы 

мақсаттарда қолданылатын техникалармен таныстыру. 
2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

Плакаттар, жалпы мақсатта қолданылатын зертханалық ыдыстар  

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі:   

Зертханалық техника – зертханада әртүрлі зерттеу жүргізуге мүмкін-дік беретін аспап-

құралдардың, аппараттардың, техникалық құрылғылар мен қондырғылардың жиынтығы. 

        Зертханалық техника төмендегідей жіктеледі: 

        -  қолдану аясына қарай жалпы және арнайы; 

        - ветеринариялы-биологиялық зерттеулер сипатына байланысты микро-биологиялық, 

биохимиялық, гематологиялық, гистологиялық, иммунология-лық, патолого-анатомиялық, 

ветеринариялы-санитариялық және т.б.; 

        - зертханалық үрдісте алатын орнына қарай талдауға арналған және тал-дау жүргізуге 

дайындайтын; 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Қосымша сұрақтар 

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

        Сабақтың мазмұны:  

        - тағайындалуына байланысты жалпы техникалық және ветеринариялық зертханалық 

техника болып бөлінеді.  



Зертханалық техника – зертханада әртүрлі зерттеу жүргізуге мүмкін-дік беретін аспап-

құралдардың, аппараттардың, техникалық құрылғылар мен қондырғылардың жиынтығы. 

        Зертханалық техника төмендегідей жіктеледі: 

        -  қолдану аясына қарай жалпы және арнайы; 

        - ветеринариялы-биологиялық зерттеулер сипатына байланысты микро-биологиялық, 

биохимиялық, гематологиялық, гистологиялық, иммунология-лық, патолого-анатомиялық, 

ветеринариялы-санитариялық және т.б.; 

        - зертханалық үрдісте алатын орнына қарай талдауға арналған және тал-дау жүргізуге 

дайындайтын; 

       1 Суды дистиллдеуге және деминералдауға арналған аппаратуралар 

(дистиллятор, бидистиллятор, аквадистиллятор, апирогенді су алуға және суды 

деминералдауға арналған аппараттар). 

       2 Қыздыруға, кептіруге және термостаттауға арналған аппаратуралар (тигель, муфель 

ошағы-пеші, инфрақызыл сәулелендіргіштер, колбақыздыр-ғыштар, термостаттар, ультра-

термостаттар, зертханалық моншалар, т.б.). 

       3 Өлшеуге арналған аппаратуралар (техникалық, аналитикалық, тең иықты, торсионды, 

электронды, т.б. таразылар). 

       4 Центрифугалауға арналған аппаратуралар (зертханалық және клини-калық 

центрифугалар, вакуумдық және рефрижераторлық, препараттық және аналитикалық 

ультрацентрифугалар). 

       5 Индикациялауға, идентификациялауға және мөлшерлеуге арналған аппаратуралар 

(микроскоптар, колориметрлер, нефелометрлер, спектрофо-тометрлер, рефрактометрлер, 

термометрлер, т.б.). 

       6  Шайқауға және араластыруға арналған аппаратуралар (шайқағыштар, механикалық 

және магниттік араластырғыштар). 

       7 Қосалқы қондырғылар мен құрылғылар (ыдыс жууға арналған маши-налар, 

тұрмыстық тоңазытқыштар, компрессорлар, вакуум-сорғыштар, сор-ғыштар (насостар), 

т.б.). 

1  Жалпы зертханалық техникалар 

        Дистиллятор суды дистиллдеуге арналған аппарат. Онымен жұмыс істеу тәртібі – ең 

алдымен онда ешқандай ақау жоқтығына көз жеткізу, яғни мұқият тексеріп шығу керек. 

Сөйтіп, буландыру камерасына краннан суды жібереміз. Буландырғыш камераны су 

қондырылған деңгейге дейін толты-рамыз. Осында орналасқан қыздырғыш элементтер 

арқылы суды қайна-ғанға дейін қыздырады. Камерада пайда болған бу, сыртынан краннан 

жіберілген сумен салқындатылып конденсаторға түседі, сосын түтік арқы-лы басқа ыдысқа 

құйылады. Қайнау кезінде су камераға жиілеп келеді, су конденсатор арқылы өтіп, 

құйылмалы түтік арқылы теңестіргішке құйы-лып, артық су қосымша түтік арқылы сыртқа 

қарай ағады. Теңестіргіш кө-мегімен, судың қажетті тұрақты деңгейі байқалып отырады. 

        Судың келуінің тоқтауы  немесе оның деңгейінің төмендеуі нәтиже-сінде, 

электрқыздырғыш элементтерден сақтану үшін дистилляторда ав-томатты құрылғы бар, ол 

электрқыздырғышты автоматты түрде желіден өшіреді. Егерде аппаратты ұзақ уақыт 

тоқтату қажет болғанда, булағыш камерадағы толтырылған суды ағызу керек. Бұл мақсатқа 

ағызғыш шүмек-кран жұмыс істейді. 

       Зертханада көп жағдайда жасалынатын операцияның бірі қыздыру. Қазіргі уақытта 

зертханаларда көбінесе электрлі қыздырғысы бар құрал-дар қолданылады. Электрлі 

қыздырғыш приборлардың ең көп тараған түр-лері - плиталар, пештер, моншалар, 

кептіргіш шкафтар және т.б. 

        - тағайындалуына байланысты жалпы техникалық және ветеринариялық зертханалық 

техника болып бөлінеді.  

          1  Жалпы мақсатта қолданылатын зертханалық техника 

         Жалпымақсатта қолданылатын зертханалық техника төмендегі-дей топтарға 

бөлінеді: 



       Зертханада қыздыру мақсатында сондай-ақ газды және спиртті шілтер-лер (горелки) 

қолданылады. Әртүрлі газды шілтерлер (Бунзен, Теклю, Мек-кер) түрлері зертханалық 

жұмыстарда қыздыру үшін қолданылады, ал көле-мі үлкен ыдыстағы сұйықтарды қыздыру 

үшін газ плиталары пайдаланы-лады. 

       Спиртті шілтерлер (жанғыштар немесе спиртовкалар), бұлар кішігірім зертханалық 

жұмыстар жүргізу үшін, сынағыштамадағы (пробиркадағы) сұйықтарды қыздыру үшін, 

қолданылады, себебі  спиртті шілтерлердің (спиртовкалар) от жалынының қызуы өте төмен. 

       Термостаттың пайда болуы микробиологияның дамуына байланыс-ты болды, 

кейінірек  оны тұрақты температураны қажет ететін биохимия-лық, т.б. зерттеулерде 

қолдана бастады. Термостаттың бірнеше түрі бар: 

        1  Жоғары температураны ұстау үшін қолданылатын термостат 

        2 Төменгі температураны ұстау үшін қолданылатын термостат неме-се креостат. 

Сонымен қатар сұйықтық және құрғақ ауалық термостаттар болады. 

        Сұйықтық термостаттардың үш түрі бар: 

        1 Төменгі  температуралы - мысалы, спирттік, мұнда температура -60ºС-ден  +10ºС 

аралығында болады. 

        2  Су термостаттары – температура  +10ºС - 95ºС аралығында болады.  

        3 Жоғары температуралы – мысалы, майлы( 100-130ºС ), тұзды және селитралы( 300-

500ºС) термостаттар. 

Құрғақ ауалы термостатта температура 300ºС және одан да жоға-ры болады.  

Су моншасында зерттелетін заттың деңгейіне дейін су құйылып, тер-мометрді 

реттегіш арқылы керекті температураға қоямыз. Сөйтіп, су сол температураға жеткенде, 

уақытты белгілейміз, яғни қаншалықты уақыт керек екенін білеміз. Кейбір моншаларда 

қанша уақыт керек екенін бел-гілейтін реттегіш (таймер) болады, белгілі уақытқа қойсаңыз, 

өзі авто-матты түрде өшіп, хабар-дыбыс (сигнал) береді. 

Өлшеуге арналған аппараттар, яғни таразылармен жұмыс істеу үшін, оларды деңгей 

реттегіштері (уровень) арқылы нақты тепе-теңдікті келтіріп алу керек. Кез-келген 

таразыларда жұмысқа қосқыш және өшір-гіштері болады.  

       Шайқау және араластырғыш аппараттармен жұмыс істеу тәртібі, ол үшін араласуы 

баяу жүретін реакцияларды колбаларға дайындап, магнитті араластырғыштың үстіне  

қояды. Сұйықтықтың ішіне темір тәрізді аралас-тырғышты (шопикті) салады, сөйтіп, 

араластырғышты іске қосқанда, ай-налыс пайда болып, сұйықтық араласады. Магнитті 

араластырғыш екі бағытта жұмыс жасайды. Біріншісі – қыздырусыз, екіншісі – 

қыздырумен, яғни, қыздыру арқылы араласуы баяу жүретін реакцияларда жылдамдат-қыш-

катализатор ретінде қолданады. Араластырғыштың жылдамдығын реттейтін реттегіштері 

болады.   

       Центрифуга – бұл әртүрлі тығыздықтағы біркелкі емес қоспаларды «бөліп»-ажырату 

үшін қолданады. Бірінші центрифуганы, сүттен қаймақ алуға арналған, 1887 жылы 

Германияда Лефельд құрастырған. 

        1  Центрифуганы қосарда мұқият тексеру қажет. 

        2  Алдын-ала сақтандыратын қақпағы жұмыстың басталу және тоқтау уақытында 

жабық болуы керек. 

        3  Сұйықтығы бар сынағыштамалар қос-қостан тең дәрежеде болу ке-рек. Тең дәрежелі  

сынағыштамалар (пробиркалар) диаметрі қарама-қарсы ұяшықтарға орналастырылады.  

        4  Шайқалып-дірілдеудің (вибрацияның) пайда болу жағдайында цен-трифуганы 

өшіріп және себебін жою қажет. Шайқалып-дірілдеудің (виб-рацияның) себебі, екі 

сынағыштаманың (пробирканың) салмағының бір-дей болмауы немесе біреуінің сынып 

қалуынан пайда болуы мүмкін. 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Арнайы мақсатта қолданылатын зертханалық техника 

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 



1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі:Тәжірибеліқ сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Зертханалық техникалардың түрлері мен жіктелуі, арнайы 

мақсаттарда қолданылатын техникалармен таныстыру. 
2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

Плакаттар, жалпы мақсатта қолданылатын зертханалық ыдыстар  

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі:   

Зертханалық техника – зертханада әртүрлі зерттеу жүргізуге мүмкін-дік беретін аспап-

құралдардың, аппараттардың, техникалық құрылғылар мен қондырғылардың жиынтығы. 

        Зертханалық техника төмендегідей жіктеледі: 

        -  қолдану аясына қарай жалпы және арнайы; 

        - ветеринариялы-биологиялық зерттеулер сипатына байланысты микро-биологиялық, 

биохимиялық, гематологиялық, гистологиялық, иммунология-лық, патолого-анатомиялық, 

ветеринариялы-санитариялық және т.б.; 

        - зертханалық үрдісте алатын орнына қарай талдауға арналған және тал-дау жүргізуге 

дайындайтын; 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Қосымша сұрақтар 

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

        Сабақтың мазмұны:  

Зертханалық техника – зертханада әртүрлі зерттеу жүргізуге мүмкін-дік беретін аспап-

құралдардың, аппараттардың, техникалық құрылғылар мен қондырғылардың жиынтығы. 

        Зертханалық техника төмендегідей жіктеледі: 

        - тағайындалуына байланысты жалпы техникалық және ветеринариялық зертханалық 

техника болып бөлінеді.  



        -  қолдану аясына қарай жалпы және арнайы; 

        - ветеринариялы-биологиялық зерттеулер сипатына байланысты микро-биологиялық, 

биохимиялық, гематологиялық, гистологиялық, иммунология-лық, патолого-анатомиялық, 

ветеринариялы-санитариялық және т.б.; 

        - зертханалық үрдісте алатын орнына қарай талдауға арналған және тал-дау жүргізуге 

дайындайтын; 

         Автоклав екі камерадан тұрады: су-бу және стерилдеу камералары. Ка-мералардағы 

ауа қысымы монометрлер арқылы реттеледі. Су-бу камерасын-дағы судың деңгейін арнайы 

шыны түтікше арқылы көріп, шүмектер ( 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Зертханалық жиһаз-бұйымдармен танысу  

        - тағайындалуына байланысты жалпы техникалық және ветеринариялық зертханалық 

техника болып бөлінеді.  

2  Арнайы мақсатта қолданылатын зертханалық техникалар 

       Зертханалық техникалар кез-келген зертханалық зерттеу жұмыста-рын іске асыруларда 

аса қажет. Олардың көмегімен зерттеу жұмыстары еш қиындықсыз атқарылып келеді. 

Бірақ, көптеген зертханалық жұмыстарды күнделікті қолданып жүрген техникалармен іске 

асыру мүмкін болмай жатады. Ол  үшін жұмыстардың зерттелу мақсатына байланысты 

арнайы техникаларды қажет етеді. 

        Арнайы зертханалық техника төмендегідей топтарға бөлінеді: 

       1.1  Микробиологиялық зерттеулерге арналған аппаратура (автоклав және булы 

стерилизаторлар, кептіргіш залалсыздандырғыш шкафтар, микроорганизм культураларын 

өсіруге, сақтауға және тасымалдауға арналған аппараттар, электронды микроскоп, 

люминесцентті микроскоп, инфрақызыл спектрометр, газохроматографиялық 

спектрометр). 

       1.2 Гистологиялық зерттеулерге арналған аппаратура (гистокесінді алуға арналған 

микротом, гомогенизаторлар, ұлпаны гистологиялық өңдеуге арнал-ған аппараттар). 

       1.3  Гематологиялық зерттеулерге арналған аппаратура (гемометр Сали, 

гемоглобинометр, Горяев камерасы, гематокритті анықтауға арналған цен-трифуга, 

лейкоциттерді санауға арналған он бір басқышты санағыш). 

       1.4  Цитологиялық зерттеулерге арналған аппаратура (зерттелетін био-ма-териалды 

бояуға арналған автомат, жасушаларды идентификациялауға және санауға арналған 

автоанализаторлар). 

       1.5 Иммунологиялық зерттеулерге арналған аппаратура (флоринский дозаторы, 

микротитрометрлер, қанның топтық және резустық қатынасын анықтайтын аппараттар). 

       1.6  Биологиялық сұйықтықтарды биохимиялық зерттеуде қолданыла-тын өлшеп-

мөлшерлеу құралдары (фотоэлектроколориметрлер, фотометр-лер, фотоэлектрлік 

адсорбциометрлер, спектрофотометрлер, флюориметр-лер, денситометрлер, рН-метрлер, 

осмометрлер, электрофорезге арналған аппараттар, т.б.). 

Микробиологиялық зерттеулер барысын екіге бөлуге болады:микро-биологиялық 

зерттеудің өзі және дайындық үрдісі.Микробиологиялық зерт-теулерге материал алу, оны 

қоректік ортаға егу, таза өсінді бөлу, серо-логиялық және биохимиялық әдістермен 

идентификация жасау жатады. Ал дайындық үрдісіне қоректік орталарды дайындау, мақта-

мата тығынын жасау, ыдыстарды залалсыздандыру жатады. 

        Қоректік орталарды, зертханалық ыдыстарды, зарарданған мате-риалдарды, 

микробиологиялық жабдықтарды залалсыздандыру үшін авто-клав қолданылады. 

        Құрылысына байланысты автоклавтар вертикальді және горизонталь-ді, 

тасымалданатын болып бөлінеді. Автоклавты ең алғаш 1884 жылы Гей-денрих практикаға 

енгізді. 



Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі:Тәжірибеліқ сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Ветеринариялық зертханалардағы зертханалық жиһаздар түрлері 

және ерекшеліктерімен таныстыру 
2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

плакаттар, жұмыс істеу ережесі.  

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі:  Стандартты құрылымы: полипропиленді суағар 

(раковина), ауа сорғыш жел-деткіштің құбырына жал-ғайтын жері диаметрі 200 мм, 

қорғаныс экраны 6 мм қатты қыздырылған шыныдан, шкафтың алдыңғы панелінде суық су 

шүме-гіне (кранына) арналған реттегіш орналасады; жарық түсіретін шамдар, ев-

ророзеткалар, шкафтың ал-дыңғы бөлігінде электр қуатын өшіргіш, есікті тум-балар және 

жасанды сор-ғыштан тұрады 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Қосымша сұрақтар 

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Сабақтың мазмұны:  

         



 
 

 

Титрлеуге арналған үстел (керамика, 1200х600х 900(1800) 

№2 ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚ 
Тақырыбы: Зертханалық жиһаз 

 

 

Өлшеуге арналған стол (гранит, 600х400х780) 

Қолданылуы: аналитикалық өлшеугу арналған стол. 

Жұмыс столының беті: үсті таза гранит қалыңдығы 60 мм. 

Гранит  металды рамаға демпфердың көмегімен бекітілген. 

Рамасы - сваркіленген металлоконструкция, ұнтақталған 

бояулармен сырланған, әрбір аяғында биіктігін 

реттегіштер орналасқан.  
 

 

 

Зертханалық ыдыстарға арналған шкаф  (меламин, 

800х580х1810) 

Қолданылуы: үлкен әрі кең комплексті зертханаларға 

арналған шкаф. Негізгі деталі меламиннен жасалған, жан-

жағы пластикпен өңделген, ылғалды сіңіру және механиклық 

әсерлерге төзімді. 

Рамасы - сваркіленген металлоконструкция, ұнтақталған 

бояулармен сырланған, әрбір аяғында биіктігін реттегіштер 

орналасқан. Екі бөлімнен тұрады. Жоғарғы бөлімде 

алынбалы сөрелер, ал төменгісі - бекітілген. Есіктері  

тонированды әйнектен жасалған. Замогы жоғарғы есіктің оң 

жағында орналасқан.   

Микроскопированияға арналған стол (ламинат, 

1200х700х760) 

Қолданылуы: Әртүрлі өндірістік, ізденістік және арнайы 

зертханалық жұмыстарды жасау үшін жасалған.  

Негізгі деталі меламиннен жасалған, жан-жағы пластикпен 

өңделген, ылғалды сіңіру және механиклық әсерлерге 

төзімді. 

Жұмыс столының беті - ламинат (ДСП қалыңдығы 30 мм,  

термо- және химияға төзімді ламирленген пластиктен 

жасалған). 

Рамасы - сваркіленген металлоконструкция, ұнтақталған 

бояулармен сырланған, әрбір аяғында биіктігін реттегіштер 

орналасқан. 
 

 



        Сорғыш шкафы модификациясы кейінгі ди-

зайнмен,арнайы сапалы ма-териалдан жасалған. 

 Жұмыс үстелінің беті өте төзімді, ұзақ қолдануға жа-

рамды материалдардан да-йындалған: 

Цельная керамика К8, К11  Монолитный пластик TRE-

SPA,  Цельная керамикаFRIDURIT  

Керамическая плитка 

Стандартты құрылымы: полипропиленді суағар 

(раковина), ауа сорғыш жел-деткіштің құбырына жал-

ғайтын жері диаметрі 200 мм, қорғаныс экраны 6 мм 

қатты қыздырылған шыныдан, шкафтың алдыңғы 

панелінде суық су шүме-гіне (кранына) арналған 

реттегіш орналасады; жарық түсіретін шамдар, ев-

ророзеткалар, шкафтың ал-дыңғы бөлігінде электр 

қуатын өшіргіш, есікті тум-балар және жасанды сор-

ғыштан тұрады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Автоклавтың құрылысымен және жұмыс істеу тәртібін меңгеру   

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі:Тәжірибелік сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Автоклавтың құрылысымен танысып, оның жұ-мыс істеу 

тәртібін меңгеру 
2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

автоклав,плакаттар, жұмыс істеу ережесі.  

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі:       Резеңке, шыны, металлдан (цинк) жасалған 

бұйымдарды қысым ас-тында қаныққан су буымен стерильдеу үшін арналған аппарат. 

Автоклав төрт 18 литрлік  КСК стерильдеу құтыларымен жабдықталған.  

       1   Жалпы ереже 

       1.1  Улы емес және жарылғыш қаупі жоқ орталардың қысымында, қа-бырға 

температурасы 200ºС және сыйымдылығы 10 000 литрден аспайтын, сонымен қатар улы 

және жарылғыш қаупі бар орталар қысымында, жоға-рыда көрсетілген температурада және 

сыймдылығы 500 литр-ден аспайтын автоклавтар жергілікті техникалық қадағалау 

инспекцияларының тіркеуіне жатпайды. 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, 

қолжетімді болдыма ?  Автоклавтың түрлері және құрылысы? Автоклавқа қойылатын 

талаптар?Автоклавпен жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздігі? 

 

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 



        Сабақтың мазмұны:  

         

       Горизантальды стерилизатор  ГК -100 -3 қондырғысы сипаттамасы  

       Резеңке, шыны, металлдан (цинк) жасалған бұйымдарды қысым ас-тында қаныққан су 

буымен стерильдеу үшін арналған аппарат. Автоклав төрт 18 литрлік  КСК стерильдеу 

құтыларымен жабдықталған.  

       1   Жалпы ереже 

       1.1  Улы емес және жарылғыш қаупі жоқ орталардың қысымында, қа-бырға 

температурасы 200ºС және сыйымдылығы 10 000 литрден аспайтын, сонымен қатар улы 

және жарылғыш қаупі бар орталар қысымында, жоға-рыда көрсетілген температурада және 

сыймдылығы 500 литр-ден аспайтын автоклавтар жергілікті техникалық қадағалау 

инспекцияларының тіркеуіне жатпайды. 

       1.2  Техқадағалау  ұйымдарында тіркелген және тіркелмеген барлық ав-токлавтар оның 

иесінің арнайы тіркеу жорналында тіркелуі керек. 

       1.3  Әр автоклавтың формасына қарай міндетті түрде паспорты болуы керек ( өндіруші-

зауыттан беріледі). 

        2  Бөлмелер дайындау, автоклавтарды орналастыру-қондыру 

       2.1 Автотклавтар «Медтехника» басқармасына сәйкес арнайы бөлме-лерде 

қондырылуы керек. 

       2.2 Автоклавтау бөлмелерінің ауданы Құрылыс Нормалары және Ере-желеріне (ҚН 

және Е) сәйкес алынады, ал ауруханалар және поликли-никаларда ҚН және Е П-Л. 9-70 

сәйкес алынады. 

       2.3  Автоклав қолдануға өте ыңғайлы болатындай етіп орналастыры-луы керек. 

Қабырға мен автоклав арақашықтығы 0,8м кем болмауы қажет. 

        3  Манометрлер және сақтандыру клапандары 

        3.1 Манометрлерді жылына кем дегенде жылына бір рет пломбаға тек-серу қажет, 

соныменен қатар әр 6 айда автоклавтар жұмысын қадағалап отыратын ұйым немесе 

кәсіпорындар жұмысшы манометрді бақылау мано-метрімен салыстыра отырып тексеру 

жүргізеді.  

        3.2 Сақтандыру клапаны автоклавтағы жіберілетін қысым деңгейіне дейін реттеліп 

қойылуы керек. Клапандар жұмысы үнемі және уақытында тексерілуі керек (4.3). 

        4  Автоклавты ұстау және қадағалау  

       4.1 Ұйым,кәсіпорын әкімшілігі автоклавтарды Ереже талаптарына сай ұстауға міндетті.  

       4.2 Ұйым, кәсіпорын жетекшісі бұйрығымен автоклавтар жұмысына жауап беретін 

арнайы дайындалған және оны куәландыратын куәлігі бар адамды бекітуі керек. 

       Әр үш жылда осы бекітілген жауапты адам білімі тексеріліп, нәтижесі куәлікке 

жазылып отырады. 

       4.3  Ұйымда, кәсіпорында автоклавтармен жұмыс істеу режимі және қа-уіпсіздігі 

туралы нағыз Ереже және типтік инструкция талаптарына жа-уап беретін Нұсқау-

Инструкция жасалу керек. Инструкция ұйым, кәсіп-орын, мекеме жетекшісімен немесе 

автоклавқа жауапты адаммен бекіті-ліп, жұмыс орнында ілініп тұруы керек. 

       5  Қызмет көрсетушілердің (персоналдың) міндеттері 

  Қызметші автоклавтың жұмыс режимі және қауіпсіздігі туралы Нұс-қау-Инструкцияны 

қатаң орындап, арматура, бақылау-өлшеу құралдары-ның және сақтандыру 

қондырғыларының жұмысын бақылап отыру керек. 

     Ережеге сай автоклав жұмысы мынадай жағдайларда тоқтатылады: 

       а) Инструкцияда көрсетілген барлық талаптар орындалғанға қарамас-тан автоклавтағы 

қысым көтерілсе; 

        б)  сақтандыру клапандары жұмыстан шықса;   

        в) автоклав бөлшектерінде жарықтар, томпаюлар, төсеніштің жырты-луы байқалса;  

г)  өрт пайда болғанда; 

д)  манометр жұмыстан шықса; 



е)  сұйықтық мөлшері деңгейден төмендегенде; 

  ж) қақпақтың бекіту бөлшектерінің саны толық болмаса немесе жұ-мыстан шықса; 

 з)   сұйықтық деңгейін көрсететін көрсеткіш жұмыстан шықса; 

 и)   сақтандыру қондырғыларының жұмысы бұзылса; 

         к) автоматика құралдары мен бақылау-өлшеу құралдары жұмыстан шықса немесе 

болмаса; 

л) Н           Нұсқау-Инструкцияда көрсетілген басқа да талаптар орындалмаса. 

 

    
 

АВТОКЛАВПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

        Бақылау сұрақтары: 

   1) Автоклавтың түрлері және құрылысы 

         2) Автоклавқа қойылатын талаптар 

         3) Автоклавтың қолданылу аясы және мақсаты 

   4) Автоклавпен жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздігі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Зерттеуге сынама алу технологисы мен тәртібі   

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі:Тәжірибелік сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: зерттеуге сынама алу технологисы мен тәртібін меңгеру 
2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

автоклав,плакаттар, жұмыс істеу ережесі.  

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі:       Зерттеу үшін су сынамаларын алу ережесі 

мен тәртібі. Талдау үшін су сынамаларын арнайы аспап-батометрдің көмегімен алады. 

Ағынды су айдынының, ластанудың қандай да бір көзінің сапасына әсер етуді қудалау 

сынамаларды көзден жоғары, оған қарсы және ағыс бойынша төмен алады 

Ашық су қоймаларынан су үлгілерін жер бетінен 0,6 – 1 м және жағадан 1-22 м 

тереңдікте алады. Құдықтан таңертең суды талдау басталғанға дейін және одан кейін кешке 

алыңыз 

Су шүмегінен тұрып қалған суды және 10:15 минут ішінде түсіреді, содан кейін олар 

сыналады ма 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Қосымша сұрақтар 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Сабақтың мазмұны:  

         

Зерттеу үшін су сынамаларын алу ережесі мен тәртібі. Талдау үшін су сынамаларын 

арнайы аспап-батометрдің көмегімен алады. Ағынды су айдынының, ластанудың қандай да 

бір көзінің сапасына әсер етуді қудалау сынамаларды көзден жоғары, оған қарсы және ағыс 

бойынша төмен алады 

Ашық су қоймаларынан су үлгілерін жер бетінен 0,6 – 1 м және жағадан 1-22 м 

тереңдікте алады. Құдықтан таңертең суды талдау басталғанға дейін және одан кейін кешке 

алыңыз 

Су шүмегінен тұрып қалған суды және 10:15 минут ішінде түсіреді, содан кейін олар 

сыналады ма 

Суды бактериологиялық талдау үшін тығыны сүртілген стерильді шөлмектерді алады 

және мүмкіндігінше тезірек зерттейді.  

Толық зертханалық талдау үшін кем дегенде 5 литр су алынады, қысқартылған үшін 

– кем дегенде 2 литр.зертханаға жіберілген әр сынамаға ілеспе хат қоса беріледі, онда 

сынаманың нөмірі, жылы, айы, қабылдау күні мен уақыты, су көзінің атауы және оның 

орналасқан жері, Сынаманы алу орны, алу әдісі, қандай мақсат үшін, кімнің тапсырмасы 

бойынша, сондай-ақ судың физикалық қасиеттері көрсетіледі. Су сынамалары ластану 

дәрежесіне байланысты 12-72-ден кешіктірілмей зерттелуі тиіс. Егер зертханаға су жіберу 

5 сағаттан асса, онда мұздату мен қызудың алдын алу үшін шаралар қабылданады. Жылдың 

жылы мезгілінде, егер тасымалдау бір тәуліктен астам уақытқа созылса, суды консервілеу 

ұсынылады 

Судағы аммиакты, тотығуды және хлоридтерді анықтау үшін консервант ретінде 1 

литр суға 2 мл 25% күкірт қышқылының ерітіндісін, қалған көрсеткіштерді анықтау үшін 

зерттелетін судың 1 литріне 2 мл хлороформды қосуға болады. Арналған ыдыс отырып, 

зерттелетін сумен наклеивает затбелгіге нөмірін көрсете отырып, сынамалар, күні мен 

орнын алу. Егер су улану жағдайларында арнайы зерттеулерге жіберілсе, онда су 

сынамалары сүргіш мөрмен мөрленеді және су сынамасының арнайы актісін жасайды 

2. Зерттеу үшін топырақ сынамаларын алу 

Топырақ сынамаларын алу үшін арнайы бұрғылау немесе таза шпатель қолданылады. 

Сынамаларды шахмат тәртібімен бірнеше орындарда немесе 0,25 м тереңдіктен ауданы 25 

м шаршы учаскеден диагональ бойынша үш – бес нүктеде алады 

Топырақтың барлық ойықтарын араластырады және орташа сынаманы алады, оны 

үгітілген тығынмен тығыз құмыраға салып, зертханаға жібереді. Патч сұрауларына сіз 

сынамаларды алу орны, уақыты, тереңдігі және анықталуы қажет көрсеткіштер көрсетілген 

ілеспе құжатты қоса бересіз 

3. Объектілердің зерттелетін беттерінен Сынама алу. 

Дезинфекциядан кейін шайындыларды алуды – зерттелетін объектінің алаңының 100 

см квадратын өзара перпендикуляр бағытта екі рет сүрту арқылы стерильді мақта 

тампонымен жүргізеді. 

Тампондарды дайындау үшін алюминий, ағаш шыбықтар қолданылады, олардың бір 

ұшында шайындыларды алу үшін мақта мата тегіс роликпен оралады, ал түтікке кіру 

деңгейінде мақта дәке тығыны жасалады. Пробиркадан аяғына дейінгі қашықтық 12 см. 

тампондар пробиркаларға салынып,осы қағазды орап, автоклавта 1,5 атм. 30 минут ішінде 

Тікелей алу алдында, онда пон 10 мл стерильді тұзды ерітіндіні түтікке жібереді. 

Зерттелетін бетті сүртпес бұрын тампонды сығады, ал тексеру қабырғаларын артық 

ылғалдан тазартады. Онда шаюды алғаннан кейін пон сол пробиркаға батырылады, мұз 

салынған термоста тігінен орнатылады және сол күйінде зертханаға да тасымалданады. 

Егуге дайындық және егу бойынша барлық манипуляциялар бактериологияда қабылданған 

асептиканың жалпы ережелерін сақтай отырып жүзеге асырылады 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Бактериологиялық қоректік орталар   

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі:Аралас сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Бактериологиялық қоректік орталар мен олардың химиялық 

құрамын, дайындау және пайдалану амал- тәсілдерін меңгеру. 
2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, мақта, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

бактериологиялық қоректік орталар, электронды таразы, микроскоптар, өлшеуіш 

колбалар, Петри табақшалары, электропли-тка, сынағыштамалар, дистиллденген су және 

т.б. 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі: Қоректік орталар микроорганизмдерді 

өсіру, олардың таза өсіндісін бөліп алу, көбейту үшін және әртүрлі биохимиялық-

культуралдық қасиет-терін зерттеу үшін қажет. 

        Микроорганизмдердің өсіндісін алу үшін қолданылатын қоректік орталар мынадай 

талаптарға сай болуы (азот және көміртегі көздері) қажет, минералды тұздардың және 

микробтың өсуіне қажетті В тобының дә-рудәрмендерінің (витаминдерінің) болуы, 

жеткілікті су мөлшерінің болуы, себебі микробтардың қоректенуі диффуздық жолмен іске 

асады, яғни микроб қоректік затты бүкіл денесімен сіңіреді; изотониялық осмостық 

қысымының болуы; белгілі бір мөлшерде сутегі иондарының концентрациясының болуы; 

оның стерильді және мөлдір болуы керек. 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, 

қолжетімді болдыма ?  Бактериологиялық қоректік орталардың жіктелуі ? Қоректік 

орталарға қойылатын талаптар? Жай қоректік орталардың түрлері және қолданылуы ? 

Сұйық етті қоректік орталар? 

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 



        Сабақтың мазмұны:  

         

1  Қоректік орталарға жалпы сипаттама  

Қоректік орталар микроорганизмдерді өсіру, олардың таза өсіндісін бөліп алу, 

көбейту үшін және әртүрлі биохимиялық-культуралдық қасиет-терін зерттеу үшін 

қажет. 

        Микроорганизмнің өсуі үшін қоректік ортада міндетті түрде органоген көздері – O, H, 

C, N; күлдік элементтер- S, P, K, Ca, Na, Mg, Fe болуы қажет. Көптеген микроорганизмдер 

белгілі бір микроэлементтерді қажет етеді: Mn, Zn (мырыш), Co, Cu (мыс) және т.б. 

        Микроорганизмдердің өсіндісін алу үшін қолданылатын қоректік орталар мынадай 

талаптарға сай болуы (азот және көміртегі көздері) қажет, минералды тұздардың және 

микробтың өсуіне қажетті В тобының дә-рудәрмендерінің (витаминдерінің) болуы, 

жеткілікті су мөлшерінің болуы, себебі микробтардың қоректенуі диффуздық жолмен іске 

асады, яғни микроб қоректік затты бүкіл денесімен сіңіреді; изотониялық осмостық 

қысымының болуы; белгілі бір мөлшерде сутегі иондарының концентрациясының болуы; 

оның стерильді және мөлдір болуы керек. 

        Гетеротрофты микроорганизмдер үшін әмбебап азот көзі ретінде пептон 

қолданылады. Пептон – бұл ет, сүт, балық белоктарының ыдырау өнімі. Оның құрамында 

P, S және негізгі минералдық заттар, сондай-ақ азот және көміртегі бар. Көміртегі көзі 

ретінде қоректік орталарға көмірсулар қосылады (глюкоза, лактоза, сахароза және т.б.). 

Консистенциясына байланысты қоректік орталар сұйық, қоймалжың және қатты болады. 

Табиғатына қарай олар табиғи және жасанды болып келеді.      

Табиғи қоректік орталар мал (ет, сүт, қан, қан сарысуы) және өсімдік (көкөніс, жеміс, 

дәнді дақылдар) өнімдерінен дайындалады. 

Жасанды қоректік орталар өсімдік, ет, сүттің қайта өңдеу өнімдерінен дайындалады, 

оларға көп жағдайда көмірсулар, ас тұзы, бояу және т.б. заттар қосылады. Жасанды қоректік 

орталардың негізгі бөлігін химиялық құрамы нақты белгіленген синтетикалық орталар 

құрайды. 

        2  Бактериологиялық қоректік орталар дайындау технологиясы 

        Қолдану аясына байланысты қоректік орталар жай, арнайы және ажыратып-

балаулық (дифференциалды–диагностикалық) болып бөлінеді. 

2.1  Жай қоректік орталар 

       Жай орталар микробтардың басым көпшілігін өсіруге жарамды. Бұларға ЕПС, ЕПА, 

ЕПЖ және т.б. жатады. 

а) Жай сұйық қоректік орталар – ет суы, ЕПС, пептонды су. Бұл орталар қатты етті, 

оларды және арнайы орталарды дайындау үшін негіз болып табылады. 

б) Жай қатты қоректік орталар – ЕПА, ЕПЖ. 

Ет пептон агарын (ЕПА) ЕПС-на 2-3% агар қосып алады. Агар – теңіз 

балдырларының өңдеу өнімі болып табылады. Оның қоректік қасиеті жоқ, себе-бі оның 

құрамында микробтар сіңіре алмайтын күрделі көмірсулар (полиса-харидтер) бар. 

Ет пептон желатин (ЕПЖ)– ЕПС-на 10-12% (қыста) немесе 18-20% (жазда) желатин 

(жануарлардан алынған желім) қосу арқылы  алынады. Же-латин – сүйектердің, сіңірлердің 

және желім беретін заттардың қайнауынан алынған өнім. 

         2.2  Арнайы қоректік орталар 

        Арнайы қоректік орталар – жай қоректік орталарда өспейтін мик-робтарды өсіруге 

арналған. Бұларғает–пептонды бауыр сорпасы (ЕПБС), қантты агар, 

саңырауқұлақтарды өсіруге арналған Саббуро ортасы, тубер-куллез таяқшаларын өсіруге 

арналған қоректік орталар және т.б. жатады.   

       2.3 Танып-ажыратып балаулық (дифференциалды-диагностикалық) қоректік 

орталар 

        Танып-ажыратып балаулық орталар микроорганизмдердің биохи-миялық қасиеттерін 

зерттеу мен кейбір микробтарды таза күйінде бөліп алуға арналған. Бұл орталарда 



микробтар ферменттерінің әсерінен белоктар мен көмірсуларда, тотығу–тотықсыздану 

реакциялары жүретіні белгілі. Әр мик-роорганизмнің қоректік ортадағы белгілі бір 

заттарды ыдырататын фер-менттерін зерттей отырып, олардың жүйелік жағдайларын 

анықтауға мүм-кіндік туады. Бұған құрамында көмірсулары бар сұйық Гисса ортасы, инди-

каторлары бар қатты Эндо, Левин, Плоскиревжәне т.б. қоректік орталар жатады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Мата-мақты тығынын дайындау  



Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі:Тәжірибелік сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Студенттерді әртүрлі тығындармен таныстыру, тығындардың 

жасалу технологиясын үйрету  
2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу, мата-мақта тығынын дайындау 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, мақта, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

мақта, дәке, бинт, ақ жіп, тығын дайындауға әртүрлі зертханалық ыдыстар 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Мақта-мата тығынын дайындау 

5. Үйге тапсырма беру 

6. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі: Мақта-дәке тығындары - көптеген зертханалық 

зерттеулердің ажырамас бөлігі. Мақта-дәке тығындары түтіктер мен кішкене колбаларды, 

бөтелкелерді жабу үшін кеңінен қолданылады. Әдетте, мақта-дәке тығындарын зертхана 

қызметкерлері дәке мен мақтадан қолмен дайындайды.  Мақта-дәке тығындарын дайындау 

үшін ақ медициналық мақта, дәке және кең таңғыш пен жіп, жақсырақ ақ түсті 

пайдаланылады 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, 

қолжетімді болдыма ? Мақта-мата тығыны қандай мақсатпен қолданылады? Мақта-мата 

тығыны таяқшаларға қойылатын талаптар қандай, мәні? 

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Сабақтың мазмұны:  

         



Мақта-дәке тығындары - көптеген зертханалық зерттеулердің ажырамас бөлігі. Мақта-дәке 

тығындары түтіктер мен кішкене колбаларды, бөтелкелерді жабу үшін кеңінен 

қолданылады. Әдетте, мақта-дәке тығындарын зертхана қызметкерлері дәке мен мақтадан 

қолмен дайындайды.  

Мақта-дәке тығындарын дайындау үшін ақ медициналық мақта, дәке және кең таңғыш пен 

жіп, жақсырақ ақ түсті пайдаланылады 

Мақты дәке тығынын дайындау әдістері  

Пробиркаға тығын дайындау үшін мақта жолағын дайындау керек, сумен сәл сулаңыз, 

алақаныңызды мүмкіндігінше мықтап бұраңыз, ал мақтаның шеттерін ішке қарай бүгу 

керек. Тығыздаудан кейін түтіктің қажетті диаметрін алғанға дейін қалыптасқан мақта 

жүніне мақта жүнін қабаттарға қосыңыз. Содан кейін бөліктерді дәкемен орап, роликтің 

тәжін жіппен байлаңыз. 

Жұмыс аяқталғаннан кейін барлық дайындалған тығындарды кептіру шкафына немесе 

жақсы желдетілетін құрғақ бөлмеге орналастырады.  

Мақта-дәке тығындары таза немесе құрғақ жерде сақталады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 



Сабақтың тақырыбы: Жағынды таяқшалар дайындау  

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі:Тәжірибелік сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жағынды алатын шайынды таяқшалар жасап дайындау тәртібі 

мен технологиясын үйрету 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу, жағынды алатын таяқша дайындау 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, ерітінділер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

мақта, дәке, бинт, ақ жіп, тығын дайындауға әртүрлі зертханалық ыдыстар және 

алюминилік, ағаштан және шыныдан жасалынған таяқшалар (стержни), анжылар 

(тампоны), сынағыштамалар абағымен, орамдық қағаздар (заверточная бумага), мақталы-

дәкелі тығын-дар, қоректік орталар таза және  өсінділерімен, автоклав және т.б. қажетті 

материалдар. 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Шайынды таяқша дайындау 

5. Үйге тапсырма беру 

6. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі: Ветеринариялық тәжірибеде нысандардың 

санитариялық өңдеулер сапасын анықтау, жүргізілген зарарсыздандыру шараларының 

санитария-лық сапасын бақылап-бағалау, жұқпалы ауруларды балау кезінде және ауыз 

қуысынан шайындылар алу, т.б. іс-әрекеттер үшін жағынды алатын ша-йындық 

таяқшаларды кеңінен пайдаланады.   

        Жағынды алатын шайындық таяқшалар аллюминийден, ағаштан, шы-ныдан жасалған 

шыбықшалар, олардың бір басына анжы (тампон) бекітіле-ді де сынағыштамаға енгізу 

деңгейінде мақталы-дәкелі тығын орналасады. 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, 

қолжетімді болдыма ? Жағынды алатын шайындық таяқшалар қандай мақсатпен 

қолданылады?Жағынды алатын шайындық таяқшаларға қойылатын талаптар қандай, мәні? 

Жағынды алатын шайындық таяқшаларды дайындау технологиясы негіздеңіз? 

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

        Сабақтың мазмұны:  

         



     Ветеринариялық тәжірибеде нысандардың санитариялық өңдеулер сапасын анықтау, 

жүргізілген зарарсыздандыру шараларының санитария-лық сапасын бақылап-бағалау, 

жұқпалы ауруларды балау кезінде және ауыз қуысынан шайындылар алу, т.б. іс-әрекеттер 

үшін жағынды алатын ша-йындық таяқшаларды кеңінен пайдаланады.   

        Жағынды алатын шайындық таяқшалар аллюминийден, ағаштан, шы-ныдан жасалған 

шыбықшалар, олардың бір басына анжы (тампон) бекітіле-ді де сынағыштамаға енгізу 

деңгейінде мақталы-дәкелі тығын орналасады. 

        Жағынды алатын шайындық таяқшаларды дайындау үшіналлюми-нийден, ағаштан, 

шыныдан жасалған шыбықшалар (стерженьдер) пайдала-нылады. Ол шыбықшалардың бір 

бас жағына мақтаны жатық қылып шира-тып орайды да (30х5мм) сынағыштамаға енгізу 

деңгейінде мақталы-дәкелі тығын жасайды. Шыбықшаның аяқ жағы мен сынағыштама 

екеуінің ара қашықтығы 12см.   

        Жағынды алатын шайындық таяқшалар шайынды-жағынды алу үшін 

залалсыздандырылған-стерильденген болуы шарт, ол үшін анжыларды сынағыштамаларға 

орналастырады да оларды орама қағазбен мұқият орап автоклавқа орналастырып 30 минөт 

бойы 1,5 атм. Қысымда залалсыздан-дырады (стерильдейді), содан кейін шайынды-

жағынды алуға пайдаланады. 

Осылай алынған жағындыдан қоректік ортаға «сеуіп» өсінді өсіреді де мик-роскоппен 

қарап, зарарсыздандырудың  санитариялық сапасын анықтайды. 

 

       Бақылау сұрақтар 

 

      1) Жағынды алатын шайындық таяқшалар қандай мақсатпен қолданылады? 

      2) Жағынды алатын шайындық таяқшаларға қойылатын талаптар қандай, мәні? 

      3) Жағынды алатын шайындық таяқшаларды дайындау технологиясы негіздеңіз? 

      4) Жағынды алатын шайындық таяқшаларды дайындау үшін қандай материалдар 

пайдаланылады? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 



Сабақтың тақырыбы: Бактериологиялық бояулар  

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Бактериологиялық бояулар мен бояғыштардың жіктелуін және 

олардың пайдалану әдістерін игеру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу, бояғыштар дайындау 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, ерітінділер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

әртүрлі бактериологиялық бояулар, микроскоптар, шұңғыл табақшалар, өлшеуіш 

колбалар, заттық шыны, беттік шынылар, дистиллденген су және т.с.с. 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Ерітінді дайындау 

5. Үйге тапсырма беру 

6. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі: Бояғыштар – түрлі материалдарды қосқанда 

немесе биологиялық субс-тратқа соңғы түс беруге қолданылатын заттар, яғни көзге 

көрінетін жарық сәулелерін таңдап тұтатын қасиеті бар заттар. Ветеринарияда кеңінен 

қолданатын бояғыштарды гистология және цитология да – ұлпалар мен торшалардың 

микроқұрылымдық түсін анықтауда қолданады.  

        Микроорганизмдердің түстері – инфекциялық ауруларды микробиоло-гиялық балауда 

және жарықта микроскопия көмегімен микроорганизмдердің морфологиясын зерттеуде 

қолданылатын микроорганизмдерді көрсету әдісі. 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, 

қолжетімді болдыма ? Бактериологиялық бояулардың жіктелуі, жағындыны дайындау және 

оны бекіту әдістері, клеткалар және олардың құрылымын бояу әдістері 

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

  Сабақтың мазмұны: 



Бояғыштар – түрлі материалдарды қосқанда немесе биологиялық субс-тратқа соңғы 

түс беруге қолданылатын заттар, яғни көзге көрінетін жарық сәулелерін таңдап тұтатын 

қасиеті бар заттар. 

       Ветеринарияда кеңінен қолданатын бояғыштарды гистология және цито-логия да – 

ұлпалар мен торшалардың микроқұрылымдық түсін анықтауда қолданады.  

        Микроорганизмдердің түстері – инфекциялық ауруларды микробиоло-гиялық 

балауда және жарықта микроскопия көмегімен микроорганизмдердің морфологиясын 

зерттеуде қолданылатын микроорганизмдерді көрсету әдісі. 

       Микроорганизмдер түстері микроб компоненті мен бояғыштар арасында болатын 

цитохимиялық реакцияларға жатады. Микроорганизмдерді бояуға арналған бояғыштар екі 

топқа – негізгі және қышқылдыболып бөлінеді.  

        Негізгі бояғыштар құрамына бояғыш катион және түссіз аниондар, ал қышқылды 

бояғыштардыңқұрамына бояғыш анион және түссіз катиондар кіреді (тұрады). 

Белсенділері негізгі бояғыштар болып табылады. Бұл ортада бактериялардың беткейі теріс 

зарядтан, ал іш жағы табиғи қышқыл заттардан тұрады (ДНК және РНК). Негізгі 

бояғыштардың негізгі бөлімі оң зарядтан тұрады, бұл тип микроб торшасының 

құрылымымен ұқсас келеді. Қалыпты жағдайдағы рН-та қышқыл бояғыштар торшада әлсіз 

бекітіліп, оны жуып-шайғанда оңай түсіп қалады. Сондықтан қышқыл бояғыштарды 

негативті бояуда қолданылады. Мұнда препараттың түсі боялып, көрінбейтін мик-

робтар байқалады. 

        Бояу әдісінің күрделі тәсілдері. Бұл бояу әдісінің ерекшелігі онда бір-неше бояғыш 

ертінділер мен реактивтер қолданылады. Олар бактерия мор-фологиясынан басқа, 

дифференциалды-балауда маңызды рөл атқаратын тин-кториальдық ерекшеліктері мен 

құрылымдық элементтерін анықтауға мүмкіндік береді.    

        Бұл әдістердің біріне Грам әдісі бойынша бояуды жатқызамыз: бекітіл-ген препаратқа 

2-3 минөт орта мөлшердегі карбол генцианвиолеттенген сүзгі қағазды саламыз. Осыдан 

соң, сумен шаймай, қағазды алып тастап, оған 2-3 минөт Люголь ертіндісін қосамыз. 

Соңғысын да сумен шаймай, жағындыны 96% спиртпен 30-40 сек. өңдеп, кейін сумен 

жақсылап шайып, фуксин ертін-дісімен 40-50 сек. бояймыз. Қайтадан сумен шайып, сүзгі 

қағазбен кептіріп, микроскопиялаймыз (микроскоптаймыз).  

Бактерияларды бояу әдісінің нәтижесіне байланысты, оны грам оң және грам теріс 

деп бөледі. Микроорганизм алғашқы көкшіл түсін сақтаса, оны грам оң деп атайды, ал 

спиртпен түссізделінген бактериялар, фукциннің қо-сымша бояуын қабылдаса грам теріс 

деп аталады. 

Микроорганизмдердің Грам бойынша жіктелуі 

  

Грам оң Грам теріс 



      Стафилококктар - Staphylococcus, Стреп-

тококктар - Streptococcus, Диплококктар – Dip-

lococcus, Сарциналар – Sarcina, Тетракокктар - 

Tetracoccus, Ацидофильді бактерия - Bact. Aci-

dophilus, Сүтқышқылды (болгар) таяқша - Bact. 

lactis, Азотбекіткіш бактериялар - Azotobacter, 

Қырыққабат таяқшасы - Вас.megatherium, 

Картоп таяқшасы - Вас. Mesentericus, Тамыр 

таяқшасы - Вас. mycoides, Нитрифицирлеуші 

бак-териялар - Nitrobacter, Nitrosomonas;       

Ауру қоздырушылары: топалаң - Вас. anthracis, 

қатерлі ісік - Clostridium septicum, Сl. perfrin-

gens, Cl. oedematiens, Cl. histolyticum, сіреспе 

- Cl. tetani, ботулизм - Cl.botulinum, шошқа 

тілмесі - Erysipelothrix іnsidiosa, листериоз – 

Listeria monocytogenes, туберкулез –Mycobac-

terium (tuberculosis, bovis, avium), паратубер-

кулездік энтерит – My-cobact. рaratuberculosis. 

   Барлық Enterobacteriaceae тұ-

қымдасына жататын бакте-риялар 

(Escherichia, Salmonella, Proteus,   

Enterobacter және т.б.);    

Ауру қоздырушылары: бруцел-лез - 

Brucella, пастереллез – Pas-teurella 

rnultocida, маңқа – Acti-nobacillus 

mallei, мелиоидоз – Malleomyces 

pseudomallei, нек-робактериоз - 

Fusobacterium nec-rophorum, вибриоз – 

Campylobac-ter foetus, лептоспироз – 

Leptos-pira, микоплазмоз - Mycoplasma, 

риккетсиоз – Rickettsia, туляремия - 

Francisella tularensis;  

Сіркеқышқылды бактерия-лар - Bact. 

аcetici, көк ірің таяқ-шасы - 

Pseudomonas aerugenosa. 

 

 

           Бұл әдісті 1888 ж. Дания ғалымы Грамм ұсынған.    

        

 Микроорганизмдерден препараттар дайындау әдістері 

       Препарат даярлау үшін өсінділерді - культураларды алу. Спирттік шілтер (спиртовка) 

жалынында әбден қарылған микробиологиялык ілмешекпен пробиркадагы өсіндіден-

культурадан ептеп азғана микробты іліп алады. Материалды алу үшін пробирканы спирттік 

шілтер жалынына таяп, оның тығынын оң қол саусақтарымен қысып алып, ашады да 

жалынға қарып, ілмешекпен қармайды. Материал алу кезінде пробирканы жалынға тиер-

тимес етіп, көлбете ұстаған жөн. Егерде өсіндіні (культураны) сұйық ортадан алынатын 

болса, сұйық төгіліп кетпес үшін пробирканы тым еңкейтіп жібермеу керек. Өсіндіні- 

культураны алып боллғаннан соң пробирканың аузын және тығынды жалынға жақсылап 

қарып алу керек. 

        Микроорганизмдердің клеткаларын тірідей зерттеу үшін жаншылған және аспа 

тамшылар әдістерін қолданады. Осы екі жағдайда да микроб-тарды тірідей бояуға 

мүмкіндік бар. 

        1  Жаншылған тамшы әдісі. Таза заттық әйнек бетінде таза құбыр суының бір 

тамшысын тамызады. Бұған ілмешекпен микроб өсіндісін-куль-турасын салып, 

араластырады да жабын әйнегімен ауа көпіршіктері қалмай-тындай етіп жабады. Шыны 

таяқшамен жабын әйнекті заттық әйнекке ептеп жанши қысады. Әйнек шетінен шыққан 

артық суды сүзгіш қағазбен сорғы-зып алады. Егер де микроскоптың иммерсиялы 

объективімен қараса жабын әйнек бетіне самырсын майын тамызады. Бұл әдіспен 

бактериялар қозға-лысын және ірі – зең саңырауқұлақтары, ашытқылар сияқты 

нысандарды-объектілерді қараған қолайлы. Сонымен бұл әдістің клетка ішіндегі қор зат-

тарын қарағанда да көп көмегі бар. Осындай әдіспен микробтарды тірідей зерттегенде 

концентрациясы 0,001-ден 0,0001%  дейін болатын метил көгі және бейтарап қызыл 

бояуларды қолдану керек. 

       2 Аспа тамшы әдісі. Микроорганизмдер клеткаларын ұзақ уақыт бақы-лағанда аспа 

тамшы әдісін қолданады. Сұйық қоректік ортада өсірілген немесе осы мақсатқа арнап 

физиологиялық ертіндіде дайындалған микробтар суспензиясын зарарсыздандырылған 

жабын әйнек үстіне тамызады. Содан соң жабын әйнекті ортасында ойығы бар 

зарарсыздандырылған заттық әйнекке аударып жабады. Сонда ойық бетінде тамшы асылып 

қалады. Жабын әйнек айналасын вазелинмен майлап, қымтап жауып тастайды. 

 



 Микроорганизмдердің бекітілген-фиксацияланған препараттарын 

даярлау 

       Микробиологияда осындай препараттарды көбірек қолданады. Препарат-ты бояғаннан 

соң микроскоппен қарайды. Бекіту - фиксациялау деп мик-роскоппен қарайтын тірі 

объектіні алдын ала тез арада өлтіруді айтады. Сонда клетка ішіндегі заттар бүлінбей 

сақталып қалады. Ал бекітілген-фиксацияланған препарат  шыныға жабысады да бояу 

жақсы сіңеді. Бұл әдіс заттық әйнекті дайындау, жағындыны әзірлеу, кептіру, бекіту-

фиксациялау және бояу сияқты бірнеше дайындық жұмыстарынан тұрады. 

       1 Бактериялар спорасын бояу. Бактериялар қолайсыз жағдайға тап бол-ғанда 

«қорғанып» споралар түзеді. Споралар әртүрлі қолайсыз жағдайларға аса төзімді келеді. 

Олардың пішіні де  түрліше болып келеді. Егер де спора диаметрі сол спора түзілген клетка 

диаметрінен артық болмаса, клет-каны бациллды, егерде артық болса спораның 

орналасуына қарап, яғни спора ортасында немесе клетка шетінде болса, клостридиалды 

немесе плектри-диалды деп ажыратады. Спораны күрделі әдіспен бояйды, олардың қабығы 

өте қалың болады. Бояу алдынан спораны қыздыра отырып карбол қышқы-лымен өңдейді. 

Спора қабығы осы кезде жұмсарады, мөлдірленеді, бояу жақсы сіңеді. Сіңген бояуға 

қышқылмен әсер еткенде, ол тез арада жойыл-майды. 

       2 Мюллер ептеп өзгерткен Циль-Нильсен әдісімен спораны бояу. Жо-ғарыда 

көрсетілген жалпы әдіспен даярланып, үстіне бекітілген-фиксация-ланған препаратқа 5% 

хром қышқылын қосады. 5-10 минөттен кейін оны жуады. Цильдің карболды фуксинімен 

ылғалданған сүзгіш қағаздың бір тілімін препаратқа жабады. Шілтер (спиртовка) 

жалынында бу пайда бол-ғанша препаратты қыздырып алып, бояудың жаңа порциясын 

қосады. Осы-лай 7 минөттей қайталайды. Бұнда бояу буланса да препарат кеуіп қалмауы 

керек. Салқындаған препаратты сумен жуады, сүзгіш қағазбен ұқыпты түрде құрғатады. 

Осылай өңдегенде клеткалар мен споралар бірқалыпты боялады. Бұдан әрі цитоплазманы 

ғана түссіздендіруге кіріседі. Ол үшін препаратты тұз немесе күкірт қышқылының 1% 

ерітіндісімен 15-20 секундтей өңдейді. Бұнда уақыт мерзімін қатаң бақылау керек. Уақыт 

асып кетсе спора да, клет-ка да түссізденіп кеуіп кетуі мүмкін. Түссізденген препаратты 

сумен жуады да қосымша 2 минөттей метилен көгімен бояйды. Егер де барлық жұмыс 

дұрыс жүргізіліп, талапқа сай орындалса, бояу қанық болып, өте анық көріне-ді. Спора 

ашық қызыл түске боялады, ал цитоплазма көгілдір түсті болады. 

3 Зертханалар жағдайларында студенттер спораны бояудың М.А. Пеш-ков ұсынған 

әдісін де қолданады. Оның мәнісі мынада: жалында бекітілген-фиксацияланған препаратқа 

Леффлердің метилен көгін құяды. Спирттік шілтер жалынында 15-20 секөнд қайнатады. 

Препаратты сумен жуады да, 30 секөндтей  0,5%  бейтарап қызыл бояудың сулы 

ерітіндісінде бояйды. Одан соң тағы да жуып, құрғатады да иммерсия арқылы препаратты 

микроскоппен қарайды. Сонда споралар ашық көк немесе көк, цитоплазма қызыл түске 

боялады. 

4 Микроб қапшығын-капсуласын бояу. Көптеген бактериялар дамуы-ның белгілі бір 

сатысында қапшық-капсула түзеді. Қапшық шырыш қабат. Әр түрлі бактерияларда 

олардың қалыңдығы бірдей болмайды. Негізінен қап-шық-капсула қоректік орталарда 

көмір сулары мен кальций тұздары шамадан тыс көп болғанда пайда болады. Қапшық-

капсуланың шырыш затында поли-сахаридтер, декстриндер, галактандар, еллюландар 

болады. Сонымен бірге ол глютамин қышқылының молекулаларынан құралған поли-

пептидтерден тұрады. 

       Қапшық-капсуланың негізгі міндеті клетканы қолайсыз жағдайлардан қорғау. 

Патогендік, яғни ауру қоздырғыш бактериялар үшін оларды әртүрлі сырттан түсетін 

заттардың әсерінен сақтайды. Қапшық-капсуланың заттары бояулармен түрліше боялады. 

Сондықтан қапшық-капсуланы анықтау барысы-сатыларында бояудың арнайы әдістерін 

қолданады. 

        4.1 Негативті тірі клеткадағы қапшық-капсуланы анықтау (Бурри әдісі). Туштың бір 

тамшысын спирт пен эфир қоспасымен жақсылап өңдел-ген заттық әйнекке тамызады да, 



оған бір тамшы бактериялары бар сұйықты қосады. Жабын әйнекпен жағындыны заттық 

әйнек бетіне үйкеп жаяды. Препарат кепкеннен кейін иммерсиялық жүйеде микроскоппен 

қарайды. Қара сұрғылт өрісте - фонда бактериялардың боялмаған қапшығы-капсуласы мен 

клеткалары анық көрініп тұрады. 

        5 Бактериялар қылшықтарын бояу. Көптеген таяқша бактериялар-дың, 

вибриондардың және спираллалардың клеткаларының сыртында тал-шықтары болады. Ол 

өте нәзік жіп тәрізді цитоплазмадан тұратын денелер. Талшықтар көмірсулар және 

талшықтардан тұрады. Талшықтар негізінен қоз-ғалу қызметін атқарады. Клеткалары тірі 

күйінде қарағанда негізінен мик-робтар қозғалуын сипаттауға мүмкіндік туады. Әдеттегі 

жарық микрос-коптарында талшықтарды бояудың арнайы әдісімен ғана көруге болады. 

Боялған жағындыда талшықтардың санын және ұзындығын анықтауға мүм-кіндік бар. 

       Бұнда жағынды дайындалатын шынылардың барлығы таза және спирт - эфир 

қоспасымен  майды кептіру үшін жақсылап өңделген болуы тиіс. Бакте-риялар клеткасы 

өте қозғалғыш болғаны жөн. Бактерия эмульсиясы алдын ала шайқалмай және 

араластырылмай дайындалғаны дұрыс. 

      Дайын жағындыны бекітпейді-фиксацияламайды, қайта оған дайын ула-ғыш затты 

(протрава) құяды да 10 минөттей ұстайды. Содан соң препаратты дистиллденген сумен 

жуады. Жағындыға жаңадан даярланған Цильдің карболды фуксинін құяды да, 5 минөт 

ұстайды. Тағы да таза құбыр суымен жуады да, ауада кептіреді. Содан соң иммерсиялы 

жүйеде микроскоппен қарайды. Қылшықтар қызыл түске боялады. 

 Клетка ішіндегі заттарды анықтау 

       6.1 Гликогенді анықтау.Микроб клеткасында гликоген-жануарлар крах-малы 

(полисахарид) жиі кездеседі. Бұны анықтау үшін бактериялар өсін-дісінің-культурасының 

бір тамшысын сондай мөлшердегі Люголь ерітін-дісімен араластырады. Сонда гликоген 

қызыл қоңыр түске боялады. Гликоген ашытқыда, шөп таяқшасында   және басқа да 

микробтарда кездесетіні белгіліболды. Клеткада гликоген жиналуы үшін қоректік орта 

көмірсуларға бай болуы тиіс. 

 

        Реактивтер:  

    А – улағыш заттар: 

 Кальций ашудасының қаныққан ерітіндісі  -5 мл, 

Танин(20% сулы ерітіндісі) -2 мл, 

Сулеманың қаныққан ертіндісі  -2 мл, 

    Б – бояғыш ертіндісі (Цильдің карболды фуксині): 

 Негізгі фуксин (бояу 90%) -0,3г, 

 Этил спирті (96%) -10 мл,   

 Фенол ерітіндісі:  -5г, 

 Айдалған су -95 мл. 

        

          А және Б ерітінділерін қолданар алдында араластырады да сүзеді. 

       6.2 Гранулезаны бояу. Крахмал тәріздес полисахарид бактерия клетка-сында спора 

түзелер алдында көп жиналады. Бұл да Люголь ерітіндісіне реакция береді. Гранулезаны 

анықтау үшін картоптан жасалған ортада өсірілген май қышқылы бактериялары 

өсінділерінің-культурасының бір тамшысына сондай мөлшердегі Люголь ерітіндісін 

қосады да жабын әй-некпен жабады. Иммерсиялы жүйе арқылы микроскоппен қарағанда 

ұршық тәрізді, көк түске боялған май қышқылы бактерияларының клеткалары көрі-неді. 

Клетканың бір ұшында боялған споралар болады.  

       6.3  Нейссер бойынша волютинді анықтау. Волютин микробтар клет-каларында 

түйіршік түрінде кездеседі. Олар полифосфаттар және нуклейд қышқылына тым ұқсас 

заттардан тұрады. Онда фосфат қоры мол. Волютинді табу үшін бояудың күрделі әдісін 



қолдануға тура келеді. Бұнда тек бір емес бірнеше бояулар және олардың қоспалары 

қолданылады. 

        Бояу тәртібі. Дайын бекітілген-фиксацияланған жағындыға Нейссердің сірке қышқыл 

көгін тамызып 1-2 минөт ұстайды. Бояуды төгіп, препаратты сумен жуады. Жағындыға 

Люголь ерітіндісін құяды, 20-30 сек. ұстайды. Ері-тіндіні төгеді де сумен жумай 2-3 

минөттей везувин немесе хризоидин ері-тіндісімен бояйды. Содан соң сумен жуып, кептіріп 

микроскоппен қарайды. Бактериялар клеткасы ашық қоңыр, ал волютин дәні қара көк түске 

боялады. 

        Майды бояу. Май көптеген микробтар клеткасында кездеседі. Оларға: ашытқылар, 

картоп бацилласы жатады. Клеткадағы майды анықтау үшін майда еритін бояуларды 

қолданған қолайлы. Мәселен, бұл жағдайда судан 111, қара судан бояуларын қолданады. 

        Бояу тәртібі.  Жаңадан себілген жас культурадан жағындыны даярлай-ды, шілтер 

шамында (спиртовка) жалынында бекітіледі-фиксациялайды. Жа-ғындыға қара суданның 

спиртті ерітіндісін құяды да, бөлме температура-сында 10-15  минөт ұстайды. Содан соң 

препаратты сумен жуады да жағын-дыға сафранин ерітіндісін тамызып, 5 минөттей 

ұстайды. Препаратты сумен жуып, кептіріп, содан соң иммерсия жүйесінде микроскоппен 

қарайды. Клет-ка протоплазмасы қызғылт, май тамшысы-  қара түске боялады. 

 

         Нейссер бойынша волютинді анықтау үшін мынадай қоспалар даяр-лануы тиіс: 

 

     Көкшіл Нейссердің сірке қышқыл ерітіндісі: 

Метил көгі -0,1г, 

96% спирт -2 мл 

Мұзды сірке қышқылы -5,0 мл, 

Айдалған су -100 мл, 

Везувин ерітіндісі: 

Везувин -2,0г, 

96% спирт -60,0 мл, 

Айдалған су -40 мл, 

Қоспаны қайнатып сүзеді  

Хризоидин ерітіндісі(везувин орнына қолданылады): 

   Хризоидин -1,0г, 

  Айдалған су -40 мл. 

 

                   Қара суданмен бояу, бояу ертіндісін даярлау: 

 

Қара В судан -0,3г, 

70% этил спирті -100 мл, 

Сафранин -1,5г, 

Айдалған су -50 мл 

Сафранинді қайнап тұрған суда ерітеді де,салқындаған соң сүзеді. 

        Бақылау сұрақтары: 

         1) Бактериологиялық бояулардың жіктелуі 

         2) Жағындыны дайындау және оны бекіту әдістері 

         3) Клеткалар және олардың құрылымын бояу әдістері 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Ерітінділерді дайындау технологиясы  

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Химиялық реактивтер түрлерімен таныстыру. Ерітінділердің 

концентрациясы мен дайындау технологиясын үйрену. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу, ерітінді дайындау 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, ерітінділер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

Өлшеуіш (1л) және жай колбалар (4-5 дана), химиялық реактивтер (NaCl, т.б. ертінділер), 

Менделеев кестесі, электрон-ды таразы, пипеткалар (5-10мл), құйғыштар, араластырғыш 

шыны таяқша-лар, фиксаналдар, резеңке қолғаптар, алжапқыштар, дистиллденген су, т.б. 

қажетті материалдар. 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Ерітінді дайындау 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі: Химиялық реактивтерді дайындау, пайдалану, 

тасымалдау және сақтау ережелері білім органдарымен реттелмейді. Бұл жағдайда 

қауіпсіздік техникасының нормалары, химиялық реактивтермен олардың қасиеттеріне 

байланысты жұмыс істеу ережелері қатаң сақталуы керек. Білім органдарының 

заңдылықтары реактивтерді сақтауға арналған арнайы бөлме бөлінуді ғана талап етеді. 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, 

қолжетімді болдыма ? Ерітінді дайындау барысында мг дұрыс алындыма ?  

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Сабақтың мазмұны: 

  Химиялық реактивтерді дайындау, пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелері 

білім органдарымен реттелмейді. Бұл жағдайда қауіпсіздік техни-касының нормалары, 

химиялық реактивтермен олардың қасиеттеріне байла-нысты жұмыс істеу ережелері қатаң 

сақталуы керек. Білім органдарының заңдылықтары реактивтерді сақтауға арналған арнайы 

бөлме бөлінуді ғана талап етеді. 

        Мысалы, көшіріп-көбейту  техникасымен жұмыс істеудің ұйымдасты-рылуына 

қойылатын гигиеналық талаптар (СанПиН 2.2.2.1332-03). 

        Химиялық реактивтер өндіруші-зауыт ыдысында сақталады, ыдыста жарғысы 

(этикетка) болуы керек. Аммиак пен қышқылдарды бір жерде сақтауға болмайды. 

Бөтелкелерден аммиак пен қышқылдарды сифонды қолдана отырып құяды. 

       Санитариялы-эпидемиологиялық ережелер "Тұрмыстық бұйымдардың химиялық 

тазалауына  қойылатын гигиеналық талаптар (СП 2.2.1289-03)". 

       Барлық химиялық реактивтер және препараттар арнайы жабдықталған алаңқайларда 

немесе қоймаларда сақталады. 

       Қоймаларда химиялық материалдардың сақталуы олардың біртекті-лігіне негізделеді, 

бір-бірімен арнайы қоршаулармен бөлінуі керек. 

       Өндіріс алаңдарында химиялық материалдарды арнайы шкафтарда шектеулі мөлшерде 

ғана (тәуліктік мөлшер) сақтауға болады. Химиялық материалдарды сақтайтын бөлме өте 

жақсы желдетілуі тиіс, жұмыс орнын-да ауа қозғалысының жылдамдығы 0,5м\с кем 

болмауы керек. 

       Қалдықтар жиналатын арнайы алаңқайларда жиналатын қалдықтар-дың мөлшері 

бекітілген нормадан аспауы тиіс. Ұйымның аймағы және оған қатысты территория да 

санитария ережелеріне сәйкес ұсталуы қажет. 

        Қалдықтар аузы жақсы жабылатын контейнерлерде немесе плас-тикалық қаптарда 

сақталуы тиіс.  

        Полиграфиялық ұйымдар, мекемелерге арналған еңбекті қорғау тура-лы ережелер 

(ПОТ РО 001-2002); "ТИ РО 001-097-2002 полиграфиялық ұйымдары үшін еңбекті қорғау 

туралы типтік нұсқаулықтары – инструк-циялары мынадай талаптар қояды:    

       Жұмыс бөлмесінде химиялық реактивтер мөлшері шамадан тыс бол-мауы керек. 

  Ерітінділер дегеніміз – екі немесе одан да көп құрамнан – компо-ненттерден тұратын 

гомогенді жүйелер. Барлық ерітінділер еріткіш және еріген заттан тұрады. Ерігенде өзінің 

агрегаттық күйін өзгертпейтін ком-понентті еріткіш, ал өзгертетін компонентті еріген зат 

деп атайды. Егер ерігенге дейін ерітіндінің екі компоненті де бірдей агрегаттық күйде болса 

(мыс., су мен спирт), онда артық мөлшердегі компонент еріткіш деп, ал аз мөлшердегі 

компонент еріген зат деп есептелінеді.  

       Еріткіштің түріне байланысты ерітінділер сулы және сусыз болып ке-леді. Көптеген 

тұздардың, сілтілердің және қышқылдардың ерітінділері сулы болады. Сусыз ерітінділерге 

органикалық еріткіштерде еріген ерітін-ділер жатады. Органикалық еріткіштер: спирт, 

эфир, ацетон, бензол, т.б. 

       Концентрациясының дәлдігіне байланысты ерітінділер шамамен алы-нған 

(приблизительные), дәлме-дәл (точные) және эмпирикалық болып  бөлінеді. 

       Концентрация дегеніміз – ерітіндінің белгілі масса немесе көлем бір-лігіндегі еріген 

заттың мөлшері. Ерітінділер сұйылтылған және концентрлі болып келеді. Сұйылтылған 

ерітіндіде еріткіштің мөлшеріне қарағанда еріген заттың мөлшері өте аз. Ал концентрлі 

ерітіндіде еріткіш пен еріген заттың мөлшері шамалас болады. Мысалы, 0,5%, 0,1н., 0,05М 

ерітінділер сұйылтылған, ал 40%, 6 н. және 10М ерітінділер концентрлі. 

       Ерітінділер қаныққан, қанықпаған және өте қаныққан болып келеді. Құрамында 

мүмкін болатын ең көп мөлшері бар ерітінді қаныққан ерітінді деп аталады. Ыстық 

қаныққан ерітіндіні абайлап салқындатса, еріген зат-тың артығы тұнбаға түседі. Мұндайды 

өте қаныққан ерітінді деп атаймыз.  



       Ерітінділердің концентрациясын дәл белгілеудің бірнеше тәсілі бар: пайыздық немесе 

массалық үлес, молярлық, нормальдық және моляль-дік. Шамамен алынған ерітіндінің 

концентрациясы көп жағдайда масса-лық үлес немесе пайызбен, ал дәлме-дәл ерітіндінің 

концентрациясы моль, грамм-эквивалентпен мөлшерленеді.  

       Пайыздық концентрация ерітіндінің 100г масса бірлігіндегі еріген заттың масса бірлігі 

санын көрсетеді. Мысалы, NaCl 10% судағы ерітін-дісінің 100 грамында 10г NaCl бар, яғни 

90г суға 10г NaCl қосылады. 

        Ерітіндінің молярлық концентрациясы, я молярлығы ерітіндінің 1литрінде еріген 

заттың моль санын көрсетеді. Мысалы, 1л 1М НCl ерітін-дісінде 1 моль НCl , яғни 36г НCl 

бар. 

        Ерітіндінің нормальдық концентрациясы немесе нормальдығы ерітін-дінің 1 литрінде 

еріген заттың гр-эквивалент санын көрсетеді. Мысалы, 1л 0,1 н. H2SO4 ерітіндісінде 0,1 гр-

экв, яғни 4,9г H2SO4 бар (г-экв /H2SO4/ = М(H2SO4)/2 = 98/2 = 49г; 49х0,1=4,9г H2SO4). 

        Ерітіндінің моляльдық концентрациясы, я моляльдығы еріткіштің 1кг-да еріген заттың 

моль санын көрсетеді. Мысалы, NaCl 2 моляльды судағы ерітіндісінде 2 моль, яғни 58,5г х 

2 = 117г NaCl  1кг суға келеді. 

       Правила хранения химических реактивов  

       Правила хранения химических реактивов не регулируются актами ор-ганов управления 

образования. В этом случае руководствуются нормами техники безопасности, нормами 

работы с химическими реактивами, пра-вилами обращения с химическими реактивами, 

обусловленные их свой-ствами. Законодательная база об образовании содержит только 

требование о выделении помещения для хранения таких реактивов.  

       «В рабочем помещении хранить химические реактивы в количестве, не превышающем 

их сменную потребность». 

 

   Бақылау сұрақтары: 

        1) Ерітінділер дегеніміз не? 

        2) Ерітінділерге қойылатын негізгі талаптар 

        3) Ерітінділердің концентрациясын анықтау тәсілдері. 

   4) Химиялық реактивтерді қолдану аясы 

        5) Химиялық реактивтерді сақтау ережелері 

        6) Химиялық реактивтерді тасымалдау және сақтау кезінде қойылатын талаптар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Химиялық реактивтерді пайдалану және сақтау ережелерімен 

танысу 

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Химиялық реактивтер түрлерімен таныстыру. Ерітінділердің 

концентрациясы мен дайындау технологиясын үйрену 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу, ерітінді дайындау 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, ерітінділер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

Өлшеуіш (1л) және жай колбалар (4-5 дана), химиялық реактивтер (NaCl, т.б. ертінділер), 

Менделеев кестесі, электрон-ды таразы, пипеткалар (5-10мл), құйғыштар, араластырғыш 

шыны таяқша-лар, фиксаналдар, резеңке қолғаптар, алжапқыштар, дистиллденген су, т.б. 

қажетті материалдар. 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Ерітінді дайындау 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі: Химиялық реактивтерді дайындау, пайдалану, 

тасымалдау және сақтау ережелері білім органдарымен реттелмейді. Бұл жағдайда 

қауіпсіздік техникасының нормалары, химиялық реактивтермен олардың қасиеттеріне 

байланысты жұмыс істеу ережелері қатаң сақталуы керек. Білім органдарының 

заңдылықтары реактивтерді сақтауға арналған арнайы бөлме бөлінуді ғана талап етеді. 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, 

қолжетімді болдыма ? Ерітінді дайындау барысында мг дұрыс алындыма ?  

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Сабақтың мазмұны: 

  Химиялық реактивтерді дайындау, пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелері 

білім органдарымен реттелмейді. Бұл жағдайда қауіпсіздік техни-касының нормалары, 

химиялық реактивтермен олардың қасиеттеріне байла-нысты жұмыс істеу ережелері қатаң 

сақталуы керек. Білім органдарының заңдылықтары реактивтерді сақтауға арналған арнайы 

бөлме бөлінуді ғана талап етеді. 

        Мысалы, көшіріп-көбейту  техникасымен жұмыс істеудің ұйымдасты-рылуына 

қойылатын гигиеналық талаптар (СанПиН 2.2.2.1332-03). 

        Химиялық реактивтер өндіруші-зауыт ыдысында сақталады, ыдыста жарғысы 

(этикетка) болуы керек. Аммиак пен қышқылдарды бір жерде сақтауға болмайды. 

Бөтелкелерден аммиак пен қышқылдарды сифонды қолдана отырып құяды. 

       Санитариялы-эпидемиологиялық ережелер "Тұрмыстық бұйымдардың химиялық 

тазалауына  қойылатын гигиеналық талаптар (СП 2.2.1289-03)". 

       Барлық химиялық реактивтер және препараттар арнайы жабдықталған алаңқайларда 

немесе қоймаларда сақталады. 

       Қоймаларда химиялық материалдардың сақталуы олардың біртекті-лігіне негізделеді, 

бір-бірімен арнайы қоршаулармен бөлінуі керек. 

       Өндіріс алаңдарында химиялық материалдарды арнайы шкафтарда шектеулі мөлшерде 

ғана (тәуліктік мөлшер) сақтауға болады. Химиялық материалдарды сақтайтын бөлме өте 

жақсы желдетілуі тиіс, жұмыс орнын-да ауа қозғалысының жылдамдығы 0,5м\с кем 

болмауы керек. 

       Қалдықтар жиналатын арнайы алаңқайларда жиналатын қалдықтар-дың мөлшері 

бекітілген нормадан аспауы тиіс. Ұйымның аймағы және оған қатысты территория да 

санитария ережелеріне сәйкес ұсталуы қажет. 

        Қалдықтар аузы жақсы жабылатын контейнерлерде немесе плас-тикалық қаптарда 

сақталуы тиіс.  

        Полиграфиялық ұйымдар, мекемелерге арналған еңбекті қорғау тура-лы ережелер 

(ПОТ РО 001-2002); "ТИ РО 001-097-2002 полиграфиялық ұйымдары үшін еңбекті қорғау 

туралы типтік нұсқаулықтары – инструк-циялары мынадай талаптар қояды:    

       Жұмыс бөлмесінде химиялық реактивтер мөлшері шамадан тыс бол-мауы керек. 

  Ерітінділер дегеніміз – екі немесе одан да көп құрамнан – компо-ненттерден тұратын 

гомогенді жүйелер. Барлық ерітінділер еріткіш және еріген заттан тұрады. Ерігенде өзінің 

агрегаттық күйін өзгертпейтін ком-понентті еріткіш, ал өзгертетін компонентті еріген зат 

деп атайды. Егер ерігенге дейін ерітіндінің екі компоненті де бірдей агрегаттық күйде болса 

(мыс., су мен спирт), онда артық мөлшердегі компонент еріткіш деп, ал аз мөлшердегі 

компонент еріген зат деп есептелінеді.  

       Еріткіштің түріне байланысты ерітінділер сулы және сусыз болып ке-леді. Көптеген 

тұздардың, сілтілердің және қышқылдардың ерітінділері сулы болады. Сусыз ерітінділерге 

органикалық еріткіштерде еріген ерітін-ділер жатады. Органикалық еріткіштер: спирт, 

эфир, ацетон, бензол, т.б. 

       Концентрациясының дәлдігіне байланысты ерітінділер шамамен алы-нған 

(приблизительные), дәлме-дәл (точные) және эмпирикалық болып  бөлінеді. 

       Концентрация дегеніміз – ерітіндінің белгілі масса немесе көлем бір-лігіндегі еріген 

заттың мөлшері. Ерітінділер сұйылтылған және концентрлі болып келеді. Сұйылтылған 

ерітіндіде еріткіштің мөлшеріне қарағанда еріген заттың мөлшері өте аз. Ал концентрлі 

ерітіндіде еріткіш пен еріген заттың мөлшері шамалас болады. Мысалы, 0,5%, 0,1н., 0,05М 

ерітінділер сұйылтылған, ал 40%, 6 н. және 10М ерітінділер концентрлі. 

       Ерітінділер қаныққан, қанықпаған және өте қаныққан болып келеді. Құрамында 

мүмкін болатын ең көп мөлшері бар ерітінді қаныққан ерітінді деп аталады. Ыстық 

қаныққан ерітіндіні абайлап салқындатса, еріген зат-тың артығы тұнбаға түседі. Мұндайды 

өте қаныққан ерітінді деп атаймыз.  



       Ерітінділердің концентрациясын дәл белгілеудің бірнеше тәсілі бар: пайыздық немесе 

массалық үлес, молярлық, нормальдық және моляль-дік. Шамамен алынған ерітіндінің 

концентрациясы көп жағдайда масса-лық үлес немесе пайызбен, ал дәлме-дәл ерітіндінің 

концентрациясы моль, грамм-эквивалентпен мөлшерленеді.  

       Пайыздық концентрация ерітіндінің 100г масса бірлігіндегі еріген заттың масса бірлігі 

санын көрсетеді. Мысалы, NaCl 10% судағы ерітін-дісінің 100 грамында 10г NaCl бар, яғни 

90г суға 10г NaCl қосылады. 

        Ерітіндінің молярлық концентрациясы, я молярлығы ерітіндінің 1литрінде еріген 

заттың моль санын көрсетеді. Мысалы, 1л 1М НCl ерітін-дісінде 1 моль НCl , яғни 36г НCl 

бар. 

        Ерітіндінің нормальдық концентрациясы немесе нормальдығы ерітін-дінің 1 литрінде 

еріген заттың гр-эквивалент санын көрсетеді. Мысалы, 1л 0,1 н. H2SO4 ерітіндісінде 0,1 гр-

экв, яғни 4,9г H2SO4 бар (г-экв /H2SO4/ = М(H2SO4)/2 = 98/2 = 49г; 49х0,1=4,9г H2SO4). 

        Ерітіндінің моляльдық концентрациясы, я моляльдығы еріткіштің 1кг-да еріген заттың 

моль санын көрсетеді. Мысалы, NaCl 2 моляльды судағы ерітіндісінде 2 моль, яғни 58,5г х 

2 = 117г NaCl  1кг суға келеді. 

       Правила хранения химических реактивов  

       Правила хранения химических реактивов не регулируются актами ор-ганов управления 

образования. В этом случае руководствуются нормами техники безопасности, нормами 

работы с химическими реактивами, пра-вилами обращения с химическими реактивами, 

обусловленные их свой-ствами. Законодательная база об образовании содержит только 

требование о выделении помещения для хранения таких реактивов.  

       «В рабочем помещении хранить химические реактивы в количестве, не превышающем 

их сменную потребность». 

 

   Бақылау сұрақтары: 

        1) Ерітінділер дегеніміз не? 

        2) Ерітінділерге қойылатын негізгі талаптар 

        3) Ерітінділердің концентрациясын анықтау тәсілдері. 

   4) Химиялық реактивтерді қолдану аясы 

        5) Химиялық реактивтерді сақтау ережелері 

        6) Химиялық реактивтерді тасымалдау және сақтау кезінде қойылатын талаптар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Зертханалық жануарларды күтіп-бағу 

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білім алушыларды  зертханалық жануар түрлерімен, олардың 

генетикалық ерекшеліктерін және күтіп-бағу әдістерін үйрету 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу,  

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, ерітінділер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

Ноутбук, презентация, зертханалық жануарлар, перчатка, халат 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Ерітінді дайындау 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі: Зертханалық жануарлар - деп арнайы 

зертханаларда немесе хайуанатханалар (вивариумдер) жағдайларында өсірілетін және 

экспериментальді мақсатта немесе өнді-рістік практикада қолданылатын жануарлар 

түрлерін айтады. 

      Зертханалық жануарларды - олардың ауруларын балау үшін, әр түрлі 

физиологиялық және патологиялық жадайларды модельдеу үшін, емдеу, алдын алу 

шараларын зерттеу үшін, химиотерапевтік және биологиялық препараттардың әсерін, 

керекті мөлшерін, т.с.с. әртүрлі зерттеулер үшін қолданады. 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, 

қолжетімді болдыма ? Зертханалық жануарлар қандай топтарға бөлінді ?  

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зертханалық жануарлар - деп арнайы зертханаларда немесе хайуанатханалар 

(вивариумдер) жағдайларында өсірілетін және экспериментальді мақсатта немесе өнді-

рістік практикада қолданылатын жануарлар түрлерін айтады. 

      Зертханалық жануарларды - олардың ауруларын балау үшін, әр түрлі 

физиологиялық және патологиялық жадайларды модельдеу үшін, емдеу, алдын алу 

шараларын зерттеу үшін, химиотерапевтік және биологиялық препараттардың әсерін, 

керекті мөлшерін, т.с.с. әртүрлі зерттеулер үшін қолданады. 

       Зертханалық жануарлар негізінен екі топқа бөлінеді: омыртқалы және 

омыртқасыздар. 

Зертханалық жануарлар хайуанатханаларда (виварийлерде) ғылыми зерттеулер үшін 

өсіріледі. Хайуанатханаларда (виварийлерде) ғылыми зерттеулерде қолданылатын, 

яғни тәжірибе барысындағы жануарлар ұсталынады. 

            Тұқымбақ (тәлімбақ) - Питомник - тәжірибеге пайдаланғанға дейінгі жануарлар 

өсірі-летін жер. Зертханалық жануарларға арналған хайуанатханаларда 

(виварийлерде), тұқым-бақтарда -питомниктерде қолайлы микроклимат жасалуы 

қажет. Микроклимат дегеніміз - шектелген кеңістіктегі климат, яғни сол қора жайдың 

температурасы, ылғалдылығы, жарық-тылығы, зиянды газдардың шекті мөлшері, ауа 

қозғалысы зертханалық жануарлардың физиологиялық тіршілігіне кері әсерін 

тигізбеуі керек. 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

    1. Зертханалық жануарлардың түрлері. 

    2. Зертханалық жануарларды күтіп-бағу, көбейту. 

    3. Зерханалық жануарларды қолдану бағыты 

    4. Зертханалық жануарларды тәжірибелерде пайдалану жөн-жолдары. 

    5..Зертханалық жануарлармен жұмыс істеген кездегі техникалық 

қауіпсіздік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Зертханалық  жануарлардың аурулары 

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі:Тәжірибелік сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Зертханалық  жануарлардың ауруларын меңгеру  
2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

автоклав,плакаттар, жұмыс істеу ережесі.  

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі:       Зертханалық жануарлардыхайуатханаларда 

ұстау жағдайлары ерек-шеліктеріне байланысты, олар ауруларға өте тез шалдыққыш, 

төзімсіз келеді. Әсіресе жұқпалы аурулар қаупі жануарларды ұстау, күтіп-бағуды 

ұйымдастыру және техникалық кемшіліктер мен қателіктерге қарай үдей түседі – қалыптан 

тығыз орналастырып ұстау, жеткіліксіз және дұрыс қоректендірмеулерден, мүкаммалларды 

(инвентарь) орынсыз және тиімсіз пайдаланғанда (әсіресе торлы ұяларды-үйшіктерді), 

алдын алу шараларын сақтамағандықтардан, т.с.с. көптеген   іс-әрекеттерге тікелей қатысты 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Қосымша сұрақтар 

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1  Зертханалық жануарлардың аурулары түрлері мен жіктелуі 



      Зертханалық жануарлардыхайуатханаларда ұстау жағдайлары ерек-шеліктеріне 

байланысты, олар ауруларға өте тез шалдыққыш, төзімсіз келеді. Әсіресе жұқпалы аурулар 

қаупі жануарларды ұстау, күтіп-бағуды ұйымдастыру және техникалық кемшіліктер мен 

қателіктерге қарай үдей түседі – қалыптан тығыз орналастырып ұстау, жеткіліксіз және 

дұрыс қоректендірмеулерден, мүкаммалларды (инвентарь) орынсыз және тиімсіз 

пайдаланғанда (әсіресе торлы ұяларды-үйшіктерді), алдын алу шараларын 

сақтамағандықтардан, т.с.с. көптеген   іс-әрекеттерге тікелей қатысты. 

       Зертханалық жануарлардың ауруларын да 3 топқа ажыратып, я  бөліп жатқызуға 

болады, олар:  

1) індетті (жұқпалы) аурулар; 

2) инвазиялық аурулар;  

3) жұқпалы емес аурулар. 

       Зертханалық жануарларды микробиологиялық дәрежесіне (статусына) қарай 

стандартизациялау оларды 2 топқа бөлуге мүмкіндік туғызды – кон-венциональдық 

(дағдылы-дәстүрлі) және  гнотобиотиялық (белгілі микро-флорамен) жануарлар. 

        Бүкілдүниежүзілік денсаулықсақтау ұжымы (БДДҰ - ВОЗ (1973г.) ке-ңес-ұсынысымен 

конвенциональдық жануарларды өсіріп-өндіру үшін олар микробиологиялық бақылаудан 

өткізіліп отыруы керек – тышқандар (мы-ши), егеуқұйрықтар (крысы), атжалмандар 

(хомяктар), теңіз шошқашық-тары (морские свинки) мен қояндардысальмонеллезге, 

туберкулезге, псев-дотуберкулезге, листериозға, лептоспироздарға, пастереллездарға, 

пневмо-кокктарға, Bordetella bronchisegtica (қояндардан басқа), дерматомикоз-дарға, 

лимфоцитариялық хориоменингитке, эктопаразиттердің барлық түрлеріне, 

гельминттерге: қосымша қояндар, тышқандар, егеуқұйрықтар мен теңіз 

шошқашықтарын -  Streptobacillus moniliformisке, Mbism және егеуқұйрықтарды- 

микоплазмозға, тышқандарды – Corine-bacterium mu-riumге, А тобы стрептококтарына, 

күл вирусіне, қояндарды - Treponema cuniculiге. 

      Гнотобиотиялық зертханалық, маңызды эксперименттер (тәжірибе) жүргізілгенде 

кеңінен қолданылатын, жануарларғамикробтарсыз, моно- жә-не  ди- , я жартылай 

жұқтырылған жануарлар және арнайы патогендік фак-торсыз (жағдайсыз), я 

қоздырғыштарсыз жануарлар жатқызылады.  

       2  Зертханалық жануарлардың инфекциялық аурулары 

       Зертханалық жануарлардың инфекциялық ауруларын қоздырушыла-рына байланысты 

вирустік, бактериальдық және микоздық деп бөлінеді.  

2.1 Вирустік аурулардың ішінде жиі кездесетіні инфекциялық ринит, инфекциялық 

стоматит, миксоматоз және т.б.  

2.2 Бактериалдық аурулар зертханалық жануарлар арасында кең та-ралған, оның 

ішінде жиі кездесетіндері: пастереллез, сальмонеллез, ста-филококкоз, колибактериоз, 

пневмококкоз, псевдотуберкулез, туберкулез, листериоз, плевропневмония. 

       2.3 Микроскопиялық саңырауқұлақтармен шақырылатын аурулар – ми-коздардеп 

аталады. 

       Микоздардың ішінде зертханалық жануарлар арасында жиі кездесе-тіндері бұзау таз, 

аспергиллез және т.б.  

        Бұзау таздың қоздырушысы - дерматофит саңырауқұлақтары. Зерт-ханалық 

жануарлар арасында бұзау тазға тышқандар, егеуқұйрықтар және қояндар сезімтал келеді. 

Ауру қоздырушысын үй және дала тышқандары, егеуқұйрықтар тасымалдайды. Ауру 

жануарлардан контагиозды жолмен және күтім құралдары арқылы жұғады. Ауру жылдың 

кез келген мерзімінде байқалады. 

       Аспергиллез қоздырушысы - зең саңырауқұлағы. Ауру көзі зеңмен лас-танған тағам 

қалдықтары, құрғақ шөп, қоздырушымен зақымдалған азық, төсеніш, ауа болып табылады. 

Ауру ауа арқылы жұғып, тыныс жолдарын зақымдайды. 

       3 Зертханалық жануарлардың инвазиялық аурулары 



       Зертханалық жануарлардың инвазиялық аурулары қоздырғыштарына байланысты 

қарапайымдылармен, гельминттермен және кенелермен шақы-рылатын аурулар болып 

бөлінеді. 

       3.1 Қарапайымдылармен шақырылатын аурулардың ішінде кең тарал-ғаны және 

зертханалық жануарлар арасында жиі кездесетіні кокцидиоз ауруы. Қоздырушысы әр түрлі 

кокцидиялар. Мыс.: қоян организмін 10 түрлі кокцидия зақымдайды, оның 9 түрі ішекте, ал 

біреуі бауырда орналасып, ауру тудырады. Қояндар арасында кокцидия тасымалдаушылық 

жиі кезде-седі. Ауру алиментарлық жолмен, ластанған азық арқылы жұғады. 

     3.2 Гельминттік аурулардың ішінде зертханалық жануарлар арасында пассалуроз және 

цистицеркоз жиі кездеседі. 

      Пассалуроз қоздырушысы нематода тобына жататын жұмыр құрт-тар. Құрт 

жануарлардың тоқ ішегінде мекендейді. Ауру ластанған азық арқылы жұғады. Құрттың 

жұмыртқалары нәжіс арқылы организмнен бө-лініп, сыртқы ортаны ластайды. 

      Цистицеркоз қоздырушысы - таспа құрт дернәсілдері (личинкала-ры). Құрт 

дернәсілдері бұлшық етті зақымдап, ауру тудырады. Ауру көзі ауруды тасымалдаушы ит 

болып табылады, ол сыртқы ортаға құрттың жұ-мыртқаларын нәжісі арқылы бөліп, азықты, 

суды, құрал-жабдықтарды лас-тайды. 

      3.3 Кенелермен шақырылатын аурулардың ішінде қышыма қотыр кең тараған. Ауруды 

тері кенелері тудырады. Ауру контагиозды жолмен, яғни ауру жануарлармен тікелей 

жанасқанда немесе күтім құралдары арқылы жұғады. Кенелер тері ішіне еніп, теріде 

қабынулар тудырады. Кенелер тері арқылы қозғалған да, жүрген жерлерін қышытып, 

жануар-лардың мазасын кетіреді. 

      4 Зертханалық жануарлардың жұқпалы емес аурулары 

      Зертханалық жануарлардың жұқпалы емес ауруларының этиологиясы әр түрлі. Сапасыз 

азықтың әсерінен ішек-қарын жолдарының қабынуы, ауа температурасының күрт 

төмендеуінен, ауаның дымқылдығынан тыныс жолдарының қабынуы, үсік шалу, шаңдану 

салдары-нан көздің кілегейлі қабығының қабынуы, азықта дәрудәрмендердің 

(витаминдердің) жетіспе-уінің салдарынан түрлі гиповитаминоздар дамиды. 

       Мыс.: азықта А дәрудәрменінің жетіспеуі көздің кілегейлі қабығының құрғап, 

қабынуына, Д дәрудәрменінің және кальцийдің жетіспеуі организ-мде кальций-фосфор 

алмасуының бұзылуына, рахитке, Е дәрудәрменінің (витаминінің) жетіспеуі жыныстық 

жетілуінің төмендеуіне әкеп соғады. 

      5 Зертханалық жануарлардың ауруларының алдын алу және қарсы күресу шаралары 

      Ветеринария ғылымының негізі, зертханалық мал шаруашылығы, басқа салалар іс-

әрекеттері мен шаралары тұсында сырт қалмауын тұрақты түрде мұқият қадағалау  және 

бақылау зертханалық жануарларды оңтайлы да тиімді пайдаланудың негізгі талап-

шарттары. Сондықтан да зертханалық жануарлар ауруларының алдын алу - барлық 

санитариялы-гигиеналық ере-желер мен талаптарды қатал бақылау мен қатаң  сақтау, 

қоршаған ортаны барынша-максимальді залалсыздандыру-зарарсыздандыру (қора-

жайларды, ауаны, құралғы-қондырғыларды, қоректік заттектерді, төсеніш материал-дарын, 

т.с.с.), табиғи-физиологиялық және эколо-гиялық ерекшеліктеріне сай өте тиімді жағдайлар 

жасау және туғызу, жан-жануарлар ауысып-төгісулерде карантиндік шараларды уақтылы 

жүргізу, және де ауру жа-нуарларды дер кезінде оқшаулау және оларды жойып жіберу, т.с.с. 

тиімді де ұтымды шараларды іске асыру, қолдану болып табы-лады.       Зертханалық 

жануарларға зерттеулер жүргізілетін ғылыми-зерттеу ме-кемелерінде ғылыми-көмекші, 

қосымша бөлімдер: хайуанатхана (вива-рий), тәлімбақ (питомник) және 

экспериментальді-биологиялық Клини-ка (тәжірибелі-биологиялық мұражай-клиника) 

болулары қажет (шарт).  

 

 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Зертханалық жануарларды тәжірибелерде қолдану 

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі:Тәжірибелік сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Зертханалық жануарлар түрлерімен таныстырып, олармен жұмыс 

істеу ерекшеліктерін меңгерту және жан-жануарларға ма-териалдар енгізуді және қан алу 

тәртібін үйрету 
2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

Зертханалық жануарлар (үй қояны, тауық, ты-шқан, теңіз шошқашығы, атжалман, т.б. 

мүмкіншілігіне қарай), химиялық реактивтер, шприцтер, әртүрлі егу инелері (болса жүрек 

инесі), электрон-дық таразы, ингалятор, қайшы, қандауыр, мақта, бинт, спирт, иод ертіндісі, 

сынағыштамалар абағымен, алжапқыш (4-5 дана), хирургиялық қолғаптар (4-5пар), 

физиолог-қ ертінді, дистиллденген су, т.б. қажетті материалдар. 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі: Зертханалық жануарлардың теңіз шошқашығына 

«айналуы» өзгеше болды. Өзінің отаны Оңтүстік Америкада, олар нағыз үй жануарлары 

есе-бінде болғандай. Ол тышқан мен атжалманға қарағанда үлкен мөлшерлі, дені сау және 

өнімді болды.  

       Биологиялық зерттеулерде жануарлардың 250 астам түрлері қолданы-лады. Бір түрге 

жататын жануарларды зертхана мен тұқымбақтарда – пи-томниктерде ғылыми зерттеу үшін 

өсіреді. Басқалары тәжірибеде қолда-нылды. Зертханалық құстардыңда тобы бар. 

Биологиялық сынақтардың көбін ауыл шаруашылығы жануарларына жүргізеді.  

5. Сабақ бойынша рефлексия. Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, 

қолжетімді болдыма ?Зертханалық жануарлардың түрлері мен жіктелуі?Зертханалық 

жануарларды күтіп-бағу жағдайы мен өсіріп-көбей-тудегі негізгі ерекшеліктері? 

Зертханалық жануарларды тәжірибелерде пайдалану шарттары? 

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



         Зертханалық жануарларға түрлі систематикалық тобы бар жануар-лар: 

қарапайымдар, құрттар, тікенділер, амфибиялар, құстар, құрлық жануарлары жатады. 

        1  Омыртқалы зертханалық жануарлар 

        Ғылыми мақсатта жануарларды қолдану б.э.д. 5 ғасырдан бастау ала-ды. Алғашқы 

уақытта бұл сирек және кездейсоқ болып, адам маңайындағы үй жануарлары қолданылды. 

Кейін түрлі жан-жануарлардың организм-дерінің құрылыстарын және қызметтерін зерттей 

бастады. «Зертханалық жануарлар» ұғымы тек 19ғ. аяғында  енгізілді. Осы кезеңдерде  

биология ғылымы тәжірибе саласына көшті (түсті). Үй жануарларының биология-сынан 

жабайы жануарларға ауысты. Олар атжалман, тышқан, кейін қоян, теңіз шошқашықтарын 

қолдана бастады. 

        Атжалмандар мен тышқандарды бейімділіктерінің әсерінен оларды көптеп 

қолдануға таңдау жасалды. Салыстырмалы түрде олар үй жағдайла-рында көбейіп, 

биология бағытында қасиеттері де өзгеріске түсті.  

        Зертханалық жануарлардың теңіз шошқашығына «айналуы» өзгеше болды. Өзінің 

отаны Оңтүстік Америкада, олар нағыз үй жануарлары есе-бінде болғандай. Ол тышқан мен 

атжалманға қарағанда үлкен мөлшерлі, дені сау және өнімді болды.  

       Биологиялық зерттеулерде жануарлардың 250 астам түрлері қолданы-лады. Бір түрге 

жататын жануарларды зертхана мен тұқымбақтарда – пи-томниктерде ғылыми зерттеу үшін 

өсіреді. Басқалары тәжірибеде қолда-нылды. Зертханалық құстардыңда тобы бар. 

Биологиялық сынақтардың көбін ауыл шаруашылығы жануарларына жүргізеді.  

       Пайдалану мақсатына қарай зертханалық жануарларды бірнеше ба-ғытта қолданады.     

       Алғашқы топқа балау (диагностика) сұрақтары кіреді. Осыған ауру-ды балау үшін 

жануарларды қолдану жатады.  

       Екінші топқа  зерттеу нысандарын зертханалық жануарларды ғылы-ми-зерттеу 

жұмыстарында қолдану. Бұл топқа түрлі ғылыми-зерттеу жұ-мыстары, түрлі теориялық 

зерттеулерден жаңа дәрілік заттың фармаколо-гиялық, емдік қасиеттері мен улылығына 

дейінгілер жатады. 

       Кейбір авторлар-ғалымдар онкологиялық зерттеуге арналған жеке топтарды (үшінші) 

ажыратады. Қазіргі уақытта кең көлемде тышқандар, атжалмандар қолданылады. 

       Алға қойылған тапсырыс мақсатына қарай (төртінші топ) түрлі жа-нуарлар 

қолданылады, бірақ олардың саны көп емес. Кез-келген оқу бөлі-мінде түрлі 

көрсеткіштермен тәжірибелер жүргізуге мүмкіншілігі жоқ.  

       Өте көптеген дәрілер мен дәрілік препараттарды клиникалық қолданы-луына рұқсат 

алу үшін жануарлар арқылы сынақ жұмыстары жүргізіледі. Осы іс-әрекеттерге байланысты 

бесінші топқа – биосынамалық зерттеу-лерде  зертханалық жануарларды қолдану, 

иммунды сарысуда антиденені титрлеу, ертінділерде биологиялық белсенді заттарды 

анықтау, вакцина-лардың белсенділігін анықтау кіреді. Мұндай биосынамалар стандарт-

талған, оларды қолдану фармакология мен фармацептика ережелері мен талаптарына 

сәйкес жүргізіледі. 

        2 Омыртқалы жануарлардан басқа зертханаларда көптеген омыртқа-сыздар да– 

қарапайымдылар, құрттар, әртүрлі гельминттер, кенелер, т.б. қолданылады. Зертханалық 

жануарларды қолданудың мақсаттары мен әдіс-тері түрліше болады.  

       Сұйық азотта кейбір қарапайымдыларды мұздату мен ұзақ сақтау әдіс-тері ойластырып 

табылған-шығарылған (трипанасом, лейшманий, токсо-плазм). Бұл әдіс қарапайымдыларда 

криобанка штаммдарын қалыптасты-руға мүмкіндік беріп, оларды зертханалық жануар 

ретінде қолдануға ың-ғайлы болады.  

       Зертханалық жануарлардағы қарапайымдылардан – саркодолар қолда-нылса, ал 

олардың ішінде – паразитті амебалар Entamoeta hisiolytica (адамдағы қоздырғыш), E. 

Invadens, сонымен қатар, еркін қозғалатын аме-ба қолданылады. Ірі амебаларды 

цитогенетикалық және т.б. зерттеулерге пайдаланады, әсіресе тұқымдық өзгешелігі 

барлары қолданылады.  



       Зертханалық жануарларға түрлі инфузориялар да жатқызылады. Еркін қозғалатын 

және паразитті кірпікшелілер, Baiantidium coli – қосқанда, ба-лантидиоз қоздырғышы 

биохимиялық, физиологиялық, цитологиялық, эко-логиялық зерттеулерде өтпелі радиация 

мен физикалық және химиялық факторлар мен жалпы биологиялық және медициналық 

негізде қолданы-лады. 

       Инфузориялар цитогенетикалық зерттеулерде классикалық нысан-объект ретінде, 

генетикалық талдауды кейбір тұқым қуалаушылық пен өз-гешелік ерекшеліктері зерттеуге 

арналады.  

      Зертханалық инсектарийлерде қан  сорғыш бунақ аяқтыларды арнайы құрылған 

колбалар, сынағыштамаларда (пробиркаларда) ұстайды. Аргас және иксод 

кенелерінспирохет, риккетсиоздар, арбовирусты инфекция-лардың қоздырғыштарын ұзақ 

сақтау үшін  қолданады. 

       Генетикалық – зертханалық жануарларды сызықты емес (гетерози-готалы) және 

сызықты (гомозиготалы) деп бөледі. Сызықты емес жа-нуарларды кездейсоқ 

шағылыстыру арқылы көбейтеді, осыдан олардың гетерозиготалы деңгейі жоғарылайды. 

       Инбридинг – ауыл шаруашылық малдарының өте жақсы тұқымын қа-лыптастыруда 

маңызды рөл атқарады.  

       Табынға арналған жануарлар дені сау – таза, дене бітімі, құрылымы дұрыс болу керек. 

       Қояндар. Топталған қояндарды 2-3 бастан бір торда, аталығы мен ана-лығын бөлек 

ұстайды. Еркегі мен ұрғашыларның қатынасы 1:8 – 1:10 тең болуы керек. Қоянның алғашқы 

шағылысуы 6 (алты) айлығында болады.  

       Теңіз шошқашығы. Шағылысу 9 айдан кем болмауы керек, еркегі - 6 ай, аналықтарының 

салмағы 540г, ал аталықтары 630г  жоғары болады. 

       Ақ тышқандар, атжалмандар. Топтық тышқандарды отбасымен 5-6 аналықтан 1 

аталықтан бір торда ұстайды. Атжалманның аталығы мен ана-лығы бір үлкен торда 

аналығы 10-12; аталығы 2-3 бас мөлшерінде ұстайды.  

        3  Жан-жануарларға материалдар енгізу жолдары мен тәсілдері 

       Организмде улы заттардың әсерінен пайда болатын патологиялық про-цестерді шақыру 

үшін жануарға  улы заттарды ерікті, жартылай ерікті және еріксіз тәсілдермен енгізеді. 

        Ерікті тәсіл. Бұл тәсілде улы заттар организмге толық мөлшерде түс-пейді, себебі улы 

заттарды суға және азыққа қосып береді. 

         Жартылай ерікті тәсіл. Бұл тәсілде жануар қолданылатын затының 

мөлшерін өздігінен реттей алады. Көбінесе жануарға улы затты суға қосып береді, бұл 

жағдайда жануарға сұйықтықтың басқа түрін беруге болмайды.     

        Еріксіз тәсіл. Жануар қанында улы заттың концентрациясы жоғары болады, соның 

салдарынан патологиялық өзгерістер тез дамиды. Бұл ең тиі-мді тәсіл. 

       Уландырудан дамитын шартты патологияны зерттегенде улы заттар-дың жиі кездесетін 

концентрациясын модельдеуді сипаттайтын тәсілдерге аса көңіл бөлінеді. 

       Ингаляциялық тәсілді қолданғанда уландыру камерасы арқылы таза ауаны енгізген өте 

тиімді, зерттелетін заттар көлемі үлкен емес ыдыстарда камера ішінде орналасады. 

Ыдыстарды көлемі үлкенірек немесе кішірек ыдыстарға ауыстыра отырып, химиялық 

қосылыстардың булану жылдам-дығын реттеуге болады. Бұл тәсіл өте қолайлы, 

сезімталдығы жоғары, қол-данылатын химиялық заттар мөлшерін үнемдеуге және олардың 

концентра-циясын тұрақтандыруға мүмкіндік береді. 

        Уландыруда ингаляциялық тәсіл жиі қолданылады, бұл тәсілдің бір кемшілігі – 

химиялық ингредиенттердің шамадан тыс мөлшері қолданылуы және тұрақты 

концентрацияның болмауы. Химиялық заттарды жануарлар бар камераға шашу арқылы 

жіті улануды шақыруға болады, бірақ бұл тәсілде сандық токсикологиялық бақылау жүргізу 

мүмкін болмайды.  

        Ерітінділерді ауыз қуысына резеңке немесе металл зонды көмегімен, мұрын қуысына 

катетер арқылы, тік ішек арқылы (ректальды жолмен) енгізеді. Теріге енгізер алдында сол 

аумақтағы жүнді қырып тастау керек. Тері ішіне инъекциялағанда арқа және қарын тері 



ішіне  енгізеді; арқа, қа-рын, мойын тері астына ерітінділерді инъекциялайды. Құрсаққа- 

құрсақ қуысының төменгі сол жағына енгізеді. Сонымен қатар, ерітінділерді бөксе 

бұлшықетіне, құйрық венасына және жыныстық мүшенің дорсальды венасына, тікелей 

жүрекке, субокципитальдытәсілмен енгізуге болады. 

Құстарға улы заттарды асқазанға зонд арқылы, шынтақжәне иық қанат венасына, құрсақ 

қуысына, қарынның тері астына немесе бөксе-нің төртбасты бұлшық етіне енгізеді. 

       Иттерге зерттелетін заттарды  суға, азыққа қосып береді немесе еріксіз түрде тіл 

арқасына (үстіне)таблетка түрінде салады. Сұйық заттарды немесе ерітінділерді 

организмге асқазан зонды және қасық көмегімен ен-гізеді. Соны-мен қатар, сұйық заттарды 

катетер көмегімен мұрын қуы-сына; тік ішекке; арқа, бөксе немесе шүйде тері астына; 

тері ішіне; тері үстіне; бөксе бұлшық етіне; тізе және иықалды веналарына; құр-сақ 

қуысына енгізеді. Одан басқа, улы заттарды субокципитальді, тіке-лей  миға 

жәнежүреккеенгізу тәсілдерін де қолдануға болады, бірақ бұл тәсілдерді қолдану 

барысында мал өліп кетуі мүмкін. 

       Тәжірибе кезінде пайда болатын қиындықтарды азайту үшін улы зат-тардың барынша 

аз мөлшерін, енгізудің тиімді тәсілін таңдауға тырысу керек.    

        4   Жан-жануарлардан қан алу тәртібі мен технологиясы  

       Жан-жануарлардан, оның ішінде зертханалық жануарлардан қан алу тәртібі мен 

технологиясын көрсетіп үйрету, машықтандыру, асептика және антисептика шарттарын 

түсіндіру ..... 

  

        Бақылау сұрақтары: 

        1)  Зертханалық жануарлардың түрлері мен жіктелуі? 

        2) Зертханалық жануарларды күтіп-бағу жағдайы мен өсіріп-көбей-тудегі негізгі 

ерекшеліктері? 

        3)  Зертханалық жануарларды тәжірибелерде пайдалану шарттары? 

        4)  Жан-жануарларға материалдар енгізудің  қандай жолдары? 

        5)  Жан-жануарларға материалдар енгізудің  амал-тәсілдерін атаңыз?  

        6)  Токсикологиялық зерттеулердің қажеттігін негіздеңіз? 

        7) Жан-жануарлардан қан алу қалай жүргізіледі, зертханалық жануар-ларға 

байланысты әр түрлерінен қан қалай алынады, атап көрсетіңіз?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Зертханалық жануарлардың азығының сапасын бағалау 

Модуль / пән атауы: Зертханалық істер техникасы 

1. Жалпы мәліметтер 

3 Курс, топ: ВН- 314 

Сабақтың типі:Тәжірибелік сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Зертханалық жануарлардың азығының сапасын бағалауды 

үйрену 
2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту, 

конспект жазу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

Кітап, реактивтер, электронды материалдар,  

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

Өлшеуіш, қайшы, корм, бюксы, кептіргіш шкаф, колба, пробирка, Бушарда, воронка, плита, 

эфир, вата, шприц 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Үй тапсырмасын тексеру  

3. Жаңа сабақты түсіндіру 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Бағалау 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі: Жоғары сапалы жем біртекті, құрамында 

механикалық заттар жоқ, улы, шіріген шөптер болмауы керек. Егер азықтың бірнеше түрі 

болса, онда олар бөлек зерттеледі. Шөптің орташа сынамасына маяның 15-20 түрлі 

учаскелерінен алынады және жалпы алғанда әрбір 25 тонна жемнен кемінде 5 кг алынады 

Алынған сынамаларды кенепке немесе қағазға, содан кейін жәшікке салады. Әрбір 

сынамаға тізімдеме жасалады немесе затбелгі жапсырылады және жолдама құжат 

ресімделеді 

5. Сабақ бойынша рефлексия. Қосымша сұрақтар 

Сабақтың қорытындысы. Сабақты қысқаша түйіндеу. Бағаланған студенттердің бағаларын 

айту. 

6. Үйге тапсырма: Жаңа өткен тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

 

 

     Педагог ________ Мұхаметжанова А.Ә. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жоғары сапалы жем біртекті, құрамында механикалық заттар жоқ, улы, шіріген 

шөптер болмауы керек. Егер азықтың бірнеше түрі болса, онда олар бөлек зерттеледі. 

Шөптің орташа сынамасына маяның 15-20 түрлі учаскелерінен алынады және жалпы 

алғанда әрбір 25 тонна жемнен кемінде 5 кг алынады 

Алынған сынамаларды кенепке немесе қағазға, содан кейін жәшікке салады. Әрбір 

сынамаға тізімдеме жасалады немесе затбелгі жапсырылады және жолдама құжат 

ресімделеді 

Жұмыс жүргізу әдістемесі. Ылғалды анықтау. Жемнің үш сынамасын алады, 

әрқайсысынан 5 г өлшеп, алюминий бокстарға салып, кептіру шкафында 40 минут 

кептіреді, содан кейін тағы да өлшеп, массасын таниды. Шығарылған ылғал пайызбен 

немесе грамммен есептеледі. Үш сынамадан ылғалдың орташа санын алыңыз. 

Ас тұзының мөлшерін анықтау. Кептірілмеген шөптер жақсы сақталуы үшін., Оған тұз 

құйылады. Анықтау барысы. 1 г туралған шөпті алыңыз, колбаға салыңыз және үстіне 50-

100 мл дст құйыңыз. су, 2 мин араласады. Ерітінді сүзіліп, үстіне аздап AgNO3 қосылады. 

Егер күміс хлорлы тұнба пайда болса, онда бұл шөпте ас тұзының болуын білдіреді 

Шаңмен ластануды анықтау. Жақсы шөпті шайқау кезінде шаңның мөлшері әрең 

байқалады шаңның құрамын жылтыр қағаз парағының астындағы Кусино жапқышын 

жинап, өлшеп анықтауға болады. Сіз элевсиннің мазмұнын бір сорғыштан анықтай аласыз. 

Мұны істеу үшін стаканға 100 мл 10 Лизе тегіс су құйылады, үстіне 10 г ұсақталған Жем 

құйылады. Және перемешивает. Егер шешім бұлтты болса, онда тамақ шаңмен ластанған 

Алкалоидтарды анықтау. Алкалоидтар әсіресе дөрекі қалталарда кездеседі. 

Алкалоидтар негіздердің қасиеттері бар заттар ретінде қышқылдармен қарапайым және 

күрделі тұздар береді, көбінесе суда нашар ериді. Алкалоидтарды анықтау үшін 1 г Жем 

алынады, оның құрамында алкалоид бар, туралған және колба орналастырылған, үстіне 7 

мл сірке қышқылы қосылып, қайнатылып, салқындатылып, араластырылады. Ерітінді бір 

слайдқа сүзгі тамшылап, үстіне Бушард ерітіндісі тамшылайды. Егер боракс қызыл тұнба 

пайда болса, бұл алкалоидтардың болуын білдіреді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушының өзіндік жұмыстарына арналған материалдар  

«Зертханалық істер техникасы»  
 (пәннің толық атауы) 

 

 

                 ___________________1315000 - «Ветеринария»___________                              
(мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 

Сұрақтар 
1. «Зертханалық іс» пәнінің рөлі мен маңызы? 

2. Ветеринариялы - санитариялық зертханалардың негізгі міндеттері 

3. Облыстық ветеринариялы - санитариялық зертханаларында қандай бөлімдер 

қарастырылған? 



4. Асколи кабинеті мен радиология-қ бөлімнің қажеттілігі мен маңызы 

5. Зертханалардағы радиологиялық бөлімнің мағызы мен қажеттілігі? 

6. Зертханаларда жүргізілетін жұмыстардың техникалық қауіпсіздігі және еңбекті 

қорғаудың маңызы 

7. Жеке қорғану құралдарын атаңыз 

8. Оқыс оқиғалар болған жағдайда көрсетілетін алғашқы көмек. 

9. Күйіктерге байланысты қандай саты-деңгейлерін білесіздер? 

10. Зертханалық ыдыстар дегеніміз не және олардың түрлері? 

11.  Зертханалық ыдыстарды жасау үшін қандай материалдар қолданы-лады? 

12. Шыны ыдыстар қандай топтарға бөлінеді? 

13. Жалпы мақсатта қолданылатын зертханалық ыдыстарды атаңыз 

14. Арнайы мақсатта қолданылатын зертханалық ыдыстарды атаңыз 

15. Өлшеуіш ыдыстарды атаңыз 

16. Шыны мұздатқыштардың түрлері және қолданылуы 

17. Колбалардың түрлерін атаңыз 

17. Отқа төзімділігі жоғары ыдыстар қандай материалдардан жасалады және 

олардың түрлері? 

18. Пластиктен дайындалған ыдыстар қандай зертханалық жұмыстарға 

қолданылады? 

19. Кварцтан дайындалған ыдыстар қандай зертханалық жұмыстарға қолданылады 

және олардың ерекшеліктері? 

20. Зертханалық ыдыстарды жууға қолданылатын органикалық еріткіш-терді атаңыз 

21. Зертханалық ыдыстарды тазарту және дайындау әдістері? 

22. Зертханалық ыдыстарды тазартудың физикалық әдістері 

23. Зертханалық ыдыстарды тазартудың химиялық әдістері 

24. Ыдыстарды жууда қолданылатын органикалық еріткіштерге сипатта-ма беріңіз  

25. Зертханалық ыдыстарды жуу үшін қолданылатын қосымша жабдық-тарды 

атаңыз 

26. Зертх-қ ыдыстарды құрғатып-кептіру тәсілдеріне сипаттама беріңіз 

27. Петри, Кох аяқшалары не үшін қолданылады? 

28. Эксикаторлардың түрлері және қолданылуы? 

29. Зертханалық техника дегеніміз не және оның қолданылу аялары? 

30. Зертханалық техниканың сыныптық жіктелуі? 

31. Жалпы мақсатта қолданылатын зертхан-қ техниканың түрлерін ата-ңыз 

32. Суды тазарту үшін қандай аппараттар қолданылады? 

33. Деминералдау, деиондау, микрофильтрация дегенді қалай түсінесіз? 

34. Дистиллденген, бидистиллденген және апирогенді су дегеніміз не? 

35. Апирогенді су дегеніміз не және ондай суды алу үшін қандай аппара-тура 

қолданылады? 

36. Қыздыруға арналған аппараттарға сипаттама беріңіз? 

37. Кептіруге арналған аппараттарға сипаттама беріңіз? 

38. Термостаттардың түрлері және қолданылуы 

39. Өлшеуге арналған аппаратура және қолдану ережесі 

40. Арнайы таразылардың типтік түрлерін атаңыз 

41. Аналитикалық таразыларды қолдану ережелері (тәртібі)  

42. Центрифугалардың түрлері және пайдалану тәртібі  

43. Центрифугалармен жұмыс істеу және қауіпсіздік ережелері? 

44. Микроскоптың құрам-құрылысы 

45. Микроскоптың түрлерін атаңыз  

46. Микроскоппен жұмыс істеу тәртібін сипаттаңыз 

47. Фазалы-контрасты микроскоптау дегенді қалай түсінесіз? 

48. Люминесценттік микроскоптау дегенді қалай түсінесіз? 



49. «Үлкейткіш әйнектер» (лупа) және олардың түрлері? 

50. Автоклав дегеніміз не және қолданылуы? 

51. Гистологиялық зерттеулерге қолданылатын аппараттар мен құрал-жабдықтарды 

атаңыз? 

52. «Микротом» және оның түрлері? 

53.  Гомогенизаторлар және олардың қолданылуы? 

54. Гематология дегеніміз не, онда қолданылатын құралдарды атаңыз? 

55. Цитология дегеніміз не, онда қолданылатын құралдарды атаңыз? 

56. Фотоэлектроколориметрдің түрлері және қолданылуы? 

57. Рефрактометрлердің түрлері және қолданылуы? 

58. Ареометрлердің түрлері және қолдану аялары? 

59. Термометрлердің түрлері және қолдану аялары? 

60. Қосалқы қондырғыларды атаңыз 

61. Микробиологиялық зерттеулер жүргізу құрамы, зерттеулер барысы және 

дайындық үрдісін сипаттаңыз?  

62. Пикнометрлер дегеніміз не , не ұшін қолданылады? 

63. Химиялық реактивтер дегеніміз не және олардың қолданылуы? 

  64. Ветерин-да Химиялық реактивтер қандай мақсаттарда қолданылады? 

65. Сіз қандай аналитикалық химиялық реактивтердің типтік топтама-сын білесіз? 

66. Химиялық реактивтердің барлық жіктелуін атаңыз? 

67. Өте сирек және жиі қоланылатын реактивтердің орамдалуы, сақта-луы? 

68. Химиялық реактивтерді үнемдеу қандай мақсатпен және қалай жүр-гізіледі? 

69. Зертханалық істе қолданылатын улы, қатты әсері бар және басқа да химиялық 

заттарды есепке алу, шығынын анықтау, сақтау қалай жүргізіледі? 

70. Ерітінділер және ерігіштік дегенімізді қалай түсінесіз? 

71. Химиялық реактивтер мен олардың қоспалары тазалық деңгейлеріне байланысты 

қандай саты-түрлерін білесіз? 

72. Еріткіштің сипатына қарай ерітінділердің жіктелуі, айымашылық-ары? 

73. Концентрациясына қарай ерітінділер қандай топтарға бөлінеді? 

74. Пайыздық концентрацияны қалай түсінесіз? 

75. Моляльдық концентрация дегеніміз не? 

76. Нормальдық ерітінділерге сипаттама беріңіз. 

77. Молярлық концентрация дегеніміз не? 

78. Нақты ерітінділер дегеніміз не және оларды қалай дайындайды? 

79. Эмпирикалық ерітінділерге сипаттама беріңіз? 

80. Фиксаналдар және олардың қолданылуы? 

81. Фиксаналдардың қандай ерекшеліктерін білесіз? 

82. Индикаторлар, оларды не үшін қолданады? 

84. Сусыз ерітінділер дегеніміз не? 

85. Органикалық еріткіштерді атаңыз. 

86. Химиялық реактивтерді дайындау және пайдаланудың негізгі ереже-лері мен 

тәртібі? 

87. Қоректік орталарға сипаттама беріңіз? 

88. Қоректік орталарға қойылатын талаптар 

89. Пептон дегеніміз не? 

90. Агар дегеніміз не? 

91. Желатин дегеніміз не? 

92. Қоректік орталардың консистенциясына байланысты жіктелуі? 

93. Қолданылуына байланысты қоректік орталардың жіктелуі? 

94. Жай, жалпылай қолданылатын қоректік орталарға сипаттама беріңіз?  

95. Арнайы қоректік орталарға сипаттама беріңіз? 

96. Зең саңырауқұлақтарын өсіруге арналған қоректік орталарды атаңыз 



97. Элективтік қоректік орталар дегенді қалай түсінесіз? 

98. Дифференциалды-диагностикалық қоректік орталар дегенді қалай түсінесіз? 

99. Бояғыш заттар дегеніміз не және зертханалық тәжірибеде қолданы-луы? 

100. Бактериологиялық бояулардың жалпылай химиялық жіктелуі қа-лай? 

101. Микробиологияда қолданылатын бактериологиялық бояуларға си-паттама 

беріңіз. 

102. Негіздік бояулар түрлері мен ерекшеліктері 

103. Қышқылдық бояулар түрлері мен ерекшеліктері 

104. Микробиологияда қолданылатын бояу әдістерін атаңыз. 

105. Микроорганизмдерді Грам әдісімен бояудың ерекшелігі. 

106. Грам әдісі бойынша микроорганиздер қандай топтарға бөлінеді? 

107. Грам «оң» және Грам «теріс» деген ұғымдар нені білдіреді 

108. Жағындылар заттық шыныға қалай дайындалады? 

109. Жағындыларды бекіту қалай жүргізіледі? 

110. Боялған микроорганизмдерді микроскоптау тәртібі мен технология-сы 

111. Бактериологиялық бояу мен бояғыштарды сақтау тәртібі-техноло-гиясы 

112. Жағынды таяқшаны дайындау технологиясы және қолданылуы 

113. Зертханалық зерттеулерге сынама алу тәртібі мен маңызы 

114. Зертханалық жануарлардың түрлері? 

115. Зертханалық жануарларды тәжірибеде (практикада) қолдану? 

116. Омыртқалы зертханалық жануарларды атаңыз? 

117. Омыртқасыз зертханалық жануарларды атаңыз? 

        118. Зертханалық зерттеулерде қарапайымдылардың қандай түрлері көбірек және 

кеңінен пайдаланылады? 

        119. Зертханалық жануарлар генетикалық тұрғыдан қалай бөлінеді? 

        120. Зертханалық жануарларды пайдалану бағыттарын атап-сипаттаңыз? 

121. Зертханалық жануарлар қандай ауруларға және қоршаған орта фак-торларына 

өте сезімтал және бейім? 

122. Инбридинг дегеніміз не? 

123. Гомозиготалы зертханалық жануарлар дегеніміз не? 

124. Гетерозиготалы зертханалық жануарлар дегеніміз не? 

125. Зертханалық жануарларды өсіру, күтіп-бағу? 

126. Зертханалық жануарлардың көбеюі. 

127. Зертханалық жануарларды толыққанды және тиімді қоректендіру-дің маңызы 

мен ерекшеліктері? 

128. Зертханалық жануарларды қоректендірудің ерекшеліктері? 

129. Капрофагия дегеніміз не, оның маңызы қандай? 

130. Зертханалық жануарларды жалпы пайдалану мақсатында (өсіру және қолдану) 

қандай бөлімдерді білесіз, атап-сипаттама беріңіз? 

131. Хайуанатхана (виварий) дегеніміз не, не үшін пайдаланылады? 

132. Тұқымбақ (питомник) дегеніміз не, оның қолданылуы? 

133. Экспериментальдық клиника дегеніміз не, не үшін пайдаланылады? 

134. Зертханалық жануарларға қандай төсеніштер қолданылады? 

135. Зертханалық жануарларды белгілеп-таңбалау әдіс-тәсілдері 

136. Зертханалық жануарларды бекіту (фиксация). 

137. Зертханалық жануарлардан қан алу жолдары. 

138. Зертханалық жануарлардың инфекциялық ауруларын атаңыз. 

139. Зертханалық жануарлардың инфекциялық ауруларының пайда болу себептері 

мен алдын алу шаралары 

140. Зертханалық жануарлардың инвазиялық ауруларын атаңыз. 

141. Зертханалық жануарлардың инвазиялық ауруларының пайда болу себептері мен 

алдын алу шаралары 



142. Зертханалық жануарлардың жұқпалы емес ауруларын атаңыз. 

143. Зертханалық жануарлардың жұқпалы ауруларының пайда болу се-бептері мен 

алдын алу шаралары 

144. Зертханалық жануарлар ауруларының алдын алу іс-әрекеттері мен ша-раларын 

атаңыз 

145. Генді-модифицирланған организмдер дегенді Сіз қалай түсінесіз? 

146. Генді-модифицирланған тағамдық өнімдер дегенді Сіз қалай түсіне-сіз? 

147. Гендік инженерия бағытының қазіргі кезеңдегі жағдайын сипатта-ңыз? 

148. Генді-модифицирланған организмдер мен тағамдық өнімдерді аны-қтау әдістерін 

атаңыз? 

        149. Ауадан зерттеулерге сынама алу техникасы мен технологиясы  

        150. Судан зерттеулерге сынама алу техникасы мен технологиясы  

        151. Топырақтан зерттеулерге сынама алу техникасы мен технологиясы  

152. Жан-жануарлардан зерттеулерге сынама алу техникасы мен техно-логиясы  

153. Өсімдіктерден зерттеулерге сынама алу техникасы мен техноло-гиясы  

154. Қоректік заттардан (заттектерден) зерттеп-талдауларға сынама алу техникасы 

мен технологиясы  

155. Жан-жануарлар тектес тағамдық өнімдерден зерттеулерге сынама алу техникасы 

мен технологиясы  

156. Өсімдіктер тектес тағамдық өнімдерден зерттеулерге сынама алу тех-никасы мен 

технологиясы  

157. Ет, ет өнімдерінен зерттеулерге сынама алу техникасы мен техноло-гиясы  

158. Сүт, сүт өнімдерінен зерттеулерге сынама алу техникасы мен тех-нологиясы  

159. Балық, балық  өнімдерінен зерттеулерге сынама алу техникасы мен технологиясы  

160. Ара шаруашылығы өнімдерінен зерттеулерге сынама алу техникасы мен 

технологиясы  

161. Зерттелінетін жануарларға «материалдар» енгізу (егу) жолдары мен амал-

тәсілдерін атаңыз және ол қандай мақсаттарға байланысты жүргізіледі? 

162.  Биосынама дегенді қалай түсінесіз, сипаттаңыз? 

163. Басқа жан-жануарлардан қан алу қалай жүргізіледі, оның  тәртібі мен 

технологиясын сипаттаңыз? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

«Ветеринария» пәндер біллестігі 
(цк атауы) 

«Зертханалық істер техникасы» 
(пән атауы) 

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс бағыты 

 

Пәнді оқытуда қолданылатын 

құрал-жабдықтар 

1 2 3 4 

1 5-корпус, 526-
аудитория 

5-корпус, 526-аудитория Микроскоп, зертханалық 
ыдыстар 

2    

 

 

Бағдарлама жетекшісі  ________________             оқытушы Мухаметжанова А 
                                              (қолы)                                             (аты-жөні, тегі, лауазымы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	МАЗМҰНЫ
	28 сурет 1,2 көріністер: 1- агаттан жасалынған келі келсабымен; 2- агаттан жаса-лынған механикалық келі.


