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зерновой культурой района является яровая пшеница, которая составляет 95% в общем 
объеме производства выращиваемых культур. 
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Зерттеу өзектілігі: Жеке тұлғаларда қартаю жылдамдығы əр түрлі, жəне бұл құбылыс 
көптеген факторларға байланысты болады. Адамның жасы денсаулығының жағдайына  
жəне психологиялық күйіне сəйкес келе бермейді. Сол себепті ғалымдарға  адам ағзасының 
денсаулық жағдайын биологиялық жаспен анықтайтын сипаттама енгізу  қажет болды [9].  

Жас дегеніміз - онтогенездің уақытша сипатының фундаментальды дəрежесі. Қазіргі 
уақытта адамның жасы бірнеше түрлерге бөлінеді: күнтізбелік, биологиялық, психикалық, 
əлеуметтік [5]. 

Күнтізбелік жас дегеніміз - туған сəтінен бастап есептелінетін жылдар (айлармен, 
күндермен) [7].  

Биологиялық жас – бұл ағзаның өміршеңдігіндегі өзгерістер өлшемі, жəне адамның 
жалпы өмір сүретін жылдары. Адамға биологиялық жасын білу маңызды, себебі, ол 
ағзаның көптеген  жүйелерінің жағдайын, қартаю дəрежесі мен өмірлік маңызды 
органдардың тозу дəрежесін көрсетеді. Адамның күнтізбелік жасымен жəне биологиялық 
жасы сəйкес келуі тиіс. Биологиялық жастың  күнтізбелік жастан артта қалуы оның  өмір 
сүру ұзақтығын ұлғаюын көрсетеді, ал егер биологиялық жас күнтізбелік жастан асатын 
болса, онда организмде ерте қартаю үдерісі жүреді [11].  

Академик Н.М.Амосов биологиялық жасты ағзаның функцональдық қорының деңгейі 
деп анықтады [4]. Ал В.В. Фрольк бойынша биологиялық жас дегеніміз – ағзаның 
биологиялық мүмкіндіктерінің уақыт аралығында өзгеруі [1]. 

Биологиялық жасты анықтау əдістерінің мəселесі əлі күнге дейін толық шешілген 
жоқ. Себебі қартаюдың мəні ретінде адамның жалпы өміршеңдігінің төмендеуі болып 
табылады, яғни түрлі сыртқы ортаның əсерлеріне  тұрақтылығы [2].  

Биологиялық жасты анықтау əдістерінің ішінде В.П.Войтенко ұсынған əдіс қазіргі 
таңда ғылымда да тəжірибе жүзінде де  кеңінен қолданылады жəне қартаю мəселесіне 
арналған бұл əдіс қол жетімді жəне интегралды түрінде көптеген тəжірибелерде 
пайдаланылады [3,6].  
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Зерттеу мақсаты: Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты студенттерінің 
биологиялық жасын анықтау. 

Зерттеу материалдары мен əдістері: Биологиялық жасты В.П. Войтенко [10] əдісі 
бойынша анықталды. Биологиялық жасты анықтау үшін денсаулықтың субъективті бағасы 
29 сұрақтан тұратын сауалнама, систолалық - артериальды қысым (САҚ), диастолалық- 
артериальдық қысым (ДАҚ), пульстік - артериалық қысым (ПАҚ), дене салмағы, 
статикалық тепе-теңдік, тыныс тоқтату ұзақтығының (ТТҰ) көрсеткіштері алынды.   

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының 17-20 жас аралығындағы 1, 2 
курс студент қыз балалары мен ер балалары алынды. Барлығы 100 адам көлемінде, оның 55 
қыздар, ал 45 ер балалар қатысты. Microsoft Office Excel 2007 көмегімен нəтиже 
қортындыларының статистикалық талдауы өткізілді.  

Зерттеу нəтижелері жəне оларды талдау: 
Күнтізбелік жас бойынша қыз балаларда орташа көрсеткіш 17,9±0,10 анықталды, ал 

ер балаларда 17,9±0,13 құрады. Стандартты ауытқу қыз балаларда  =0,77 жас, ер 
балаларда  =0,88 жасты құрады. Зерттелушілердің жоғарғы жас аралығы 20-ға тең болды. 
Студенттердің күнтізбелік жасы бойынша жиілілік жоғары 18 жас болып анықталды. 

 

 
 

1-сурет - Күнтізбелік жас бойынша қыз жəне ер балаларды бөлу 
 

Денсаулықтың субъективті бағасы - бұл адамның өзін-өзі сезінуіне байланысты 
денсаулық деңгейі бағаланады. Ол əлеуметтік зерттеулердің мəліметтеріне негізделіп жеке 
тұлғаның физикалық жəне психикалық жағдайын көрсетеді. Денсаулықтың субъективті 
тесті Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымымен ұсынылған жəне сенімді болып 
есептеледі. Сол себептен денсаулыққа баға беру үшін бұл тест кеңінен қолданылады[12].  

Денсаулықтың субъективті тесті бойынша 0 баллға тең болса, дербес денсаулық 
деңгейі мінсіз деп бағаланады. Түрлі ақауларға  байланысты бұл балл 29 балға дейін өсуі 
мүмкін. Зерттеу нəтижесі бойынша екі топта да ең төменгі көрсеткіш 2 балды құрса, ең 
жоғарғы көрсеткіш 13 балға тең болды. Қыз балаларда  орташа көрсеткіш 7,74±0,36  балды 
құрды, ер балаларда 5,7±0,35  балл анықталды. 

Денсаулықтың субъективті бағасы бойынша қыз балаларда əрбір шудан тез оянуы-
50,9%, ауа-райының қолайсыздығының əсері денсаулыққа кері əсерін тигізуі- 47,3%, бастың 
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жиі ауруы- 41,8%, көру деңгейі төмендеуі- 38,2%, тез жүрген кезде ауа жетіспеушілігі- 
29,1%, бел ауруы-27,8% кездесті. Ер балалардың шағымы көбінесе əрбір шудан тез оянуы- 
37,8%, есту қабылетінің нашарлауы- 26,7%, уайымнан, қатты толқудың нəтижесінде 
ұйқының қашуы- 24,4%, өткен жылдарға қарағанда есте сақтау қабілетінің төмендеуі- 
22,2%, көздің көру деңгейінің төмендеуі- 20% құрды.  

Статикалық тепе-теңдік сынамасы тірек-қимыл жүйесінің жұмысына, қозғалыс 
координациясына, психологиялық тұрақтылықты орнатуына баға береді. Тепе-теңдіктің 
ұзақытығы өкпенің тіршілік сыйымдылығына, тыныс тоқтату ұзақтығына, қол 
бұлшықетінің күшіне, антропометриялық көрсеткіштерге байланысты[8]. 

Статикалық тепе-теңдік нəтижелері бойынша қыз балаларда орташа көрсеткіш 
31,62±2,44 құрады, ер балаларда  45,59±3,45  тең болды. Ер балаларда ең төменгі көрсеткіш 
18 секундтты көрсетсе, жоғары көрсеткіш 150 секундқа тең болды. Қыз балаларда ең 
төменгі көрсеткіш 17 секунд болса, жоғарғы көрсеткіш 70 секунд құрды. Қыз балалардың  
21,9% 10 мен 20 секунд арасында тепе-теңдік жағдайында болса, ер балалардың 28,9% 30 
бен 40 секунд аралығында кездесті. 

 

  
 

2-сурет - Статикалық  тепе-теңдік бойынша қыз жəне ер балаларды бөлу. 
 

Зерттелуші екі топта да биологиялық жас күнтізбелік жастан жоғары екендігі 
анықталды. Ер балалаларды биологиялық жасының орташа көрсеткіші 41,3±0,82 
анықталды, қыз балаларда 29,1±0,69 тең болды. Қыз балалардың ең төменгі жасы 15,84 
болса, ер балаларда 22,91 болды.  

 

 
 

3-сурет - Биологиялық жас бойынша қыз балаларды бөлу. 
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Қартаю деңгейі ер балаларда қыз балалармен салыстырғанда жоғары болды. Ер 
балаларда күнтізбелік жасының орташа көрсеткіші 17,9 болса, ал  биологиялық жасы 41,3 
болып анықталды, күнтізбелік жас биологиялық жастан 23,8 жасқа асты. Қыз балаларда 
биологиялық жас (29,1) күнтізбелік жастан (17,9) 11,2 жасқа жоғары болды.  

 

 
 

4-сурет - Биологиялық жас бойынша ер балаларды бөлу.  
 

 
 

5-сурет - Күнтізбелік жəне биологиялық жастарын салыстыру. 
 

Қорытынды: 
Биологиялық жасты анықтау барысында қыз балалардың ер балаларға қарағанда 

қартаю дəрежесі төмен болды.  Геронтолог ғалымдардың[8] пікірмен біздің нəтижеміз 
сəйкес келіп тұр. Олардың пікірінше, əйел адамдар ер адамдарға қарағанда 6-8 жасқа баяу 
қартаяды жəне ұзағырақ өмір сүреді. Студенттердің биологиялық жасты есептеу нəтижесі 
мынаны көрсетті: ер балаларда биологиялық жас күнтізбелік жастан 23,8 жас жоғары 
болды, қыз балаларда бұл көрсеткіш 11,2 жасқа асты. Ресей, Белоруссия, Украина 
мемлекеттеріндегі жоғары оқу орындарында да дəл осындай көрініс орын алды[13]. Бұл 
нəтижелер жас ұрпақтың өмір сапасының төмендеу тенденциясы көрсетеді, стратегиялық 
мақсат  ретінде жастардың денсаулығын сақтау мен нығайту міндеті  қойылады.  
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Балдың химиялық құрамы жəне тағамдық құндылығы көптеген факторларға: нектар 

көзіне, өсімдіктердің өсу аймағына, алыну уақытына, балдың толық пісіп жетілуіне, 
аралардың түріне, ауа райы жəне климаттық жағдайларға, күн сəулесі активтілігіне жəне 
т.б. байланысты болады. 

Қанттар балдың негізгі бөлігін құрайды, олардың мөлшері 80 %-ға жетеді. Пісіп 
жетілген балда барлық қанттардың 80-90 %-ға дейінгі бөлігін глюкоза мен фруктоза жəне 
1-3 %-ын сахароза құрайды. Мальтоза балдың пісіп жетілуі барысында түзіледі жəне оның 
мөлшері 6-9 %-ға жете алады. Бал қанттары құрамын анализдеу мəндерін оның 
ботаникалық шығу тегін сипаттауда қолданады. 
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