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1.Пән туралы ақпарат 

 

Пәннің атауы  

«Құрама жем 

өндірісінің 

технологиясы» 

Пәннің коды 

 

Кредит саны  

5 

Курс, семестр 

4, 7 

  

БББ атауы  

«Өңдеу өндірісінің 

технологиясы» 

БББ коды  

5В072800 

Кафедра 

Инженерия және 

технологиялар 

Факультет  

Жаратылыстану 

ғылымдары және 

технологиялар 

Пәнді өткізу уақыты және орны  

оқу кестесі бойынша, № 7 оқу ғимараты, ОНЛАЙН 

Кеңес беру уақыты – оқу кестесі бойынша  

Рейтинг кестесі: 7 және 15 апта  

Ержан Қалнұр, ИжТ кафедрасының 

оқытушысы 

87765674848, yerzhankyzy.k@gmail.com 

 

2. Пәннің қысқаша мазмұны: 

Пәнді оқытудың мақсаты: құрама жем қоспалары ингредиенттерін өңдеу және 

технологиялық сұлбаларының ерекшеліктерін оқу; берілген уақытта дайын өнімнің 

максималды шығарылуы үшін негізгі технологиялық жабдықтармен оптималды 

жабдықтауды қамтамасыз ете отырып, технологиялық процесстермен басқаруды оқыту.  

Пәннің міндеттері: Мамандық бойынша бітірушілердің құрама жем технологиясы 

саласында тиімді қызмет етуіне қажетті білімді игеруі. Студент курсты оқып бітіргенде 

құрама жем өндірісі саласындағы теориялық және тәжірибелік білім негізін меңгеруі, 

шикізат пен дайын өнімге қойылатын талаптарды білуі, қоғамның бұл өнімге деген 

сұранысын анықтай білуді меңгеруі, құрама жем өндірісіндегі технологиялық үрдістерді 

ұйымдастыру мен жүргізуді меңгеруі, курстық және дипломдық жұмыстарды жасау мен 

жобалауда алған білімін қолдана отырып жобалау және техникалық міндеттерді шеше 

білуі керек. 

Пәнді оқып білудің нәтижелері: пәнді оқып білудің нәтижесінде студент                   

Білімі: құрама жем өндірісінде қолданылатын шикізаттар мен дайын өнімнің сапасына 

қойылатын талаптарды оқып-үйрену; шикізаттарды дайындау желілерінің технологиялық 

сызбаларын; құрама жем өндірісінің негізгі технологиялық үрдістерін; Біліктілігі: құрама 

жем өндірісіндегі технологиялық жабдықтарды таңдау және есептеуде; құрама жем 

өндірісінің технологиялық сызбасын таңдай білуде. Дағдысы: алған теориялық және 

практикалық білімін осы салада қолдана білу. Құзіреттілігі: өндірісте құрама жем 

зауытындағы технологиялық үрдістерді ұйымдастыру және жүргізудің практикалық 

дағдыларын қолдана білуде;шикізаттарды өңдеу үрдісінің тиімділігін бағалай білуде; 

шикізаттар мен дайын өнімнің сапасын талдаудың озық әдістерін. 

Кәсіби құзырет: Тәжірибелік іс-әрекеттерді істей алу дағдылары, өндірісте құрама 

жем зауытындағы технологиялық үрдістерді ұйымдастыру және жүргізудің практикалық 

дағдыларын қолдана білуде; шикізаттарды өңдеу үрдісінің тиімділігін бағалай білуде; 

шикізаттар мен дайын өнімнің сапасын талдаудың озық әдістерін қолдану. 

3. Пререквезиттер: Өсімдік шаруашылығының өнімдерін өңдеу және сақтау, Қайта 

өңдеу өндірісінің жалпы технологиясы. Өңдеу өндірістерінің процестері мен аппараттары, 

Өсімдік шаруашылығының өнімдерін өңдеу және сақтау, Өңдеу өндірістерінің 

технологиялық машиналары мен жабдықтары, Өңдеу өндірістерінің жалпы технологиясы, 

Өңдеуөндірісінің технологиясының теориялық негіздері, Метрология,стандарттау және 

сертификаттау. 

mailto:yerzhankyzy.k@gmail.com
mailto:yerzhankyzy.k@gmail.com
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4. Постреквезиттер: Өңдеу өндірістерін автоматтандырылған жобалау жүйелері 

негіздерімен жобалау,  сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірістеріндегі 

технохимиялық бақылау. 

 
5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар  

№ Пән тақырыптарының атауы  

А
п

т
а
  

Сабақ түрі 

бойынша 

аудиториялық 

сағат саны  

Сабақ түрі бой 

ынша 

аудитория лық 

емес сағат саны  

Б
а
р

л
ы

ғ
ы

 (
с.

) 
 

Дәріс 

(с.)  

Пр/сем

./ 

зертх-

қ. (с.)  

БОӨЖ 

(с)  

БӨЖ 

(с)  

1  Құрама жем өндірісі шығаратын 

өнімдерге сипаттама Құрама жем 

өндірісіне арналған шикізаттар 

1 2 1 2 5 10 

2 Құрама жем шикізаттарымен 
жүргізілетін операциялар. 
Шикізаттың технологиялық 
қасиеттері 

2 2 1 2 5 10 

3 Құрама жем рецептурасы. 

Технологиялық процесті жүргізу 

3 2 1 2 5 10 

4 Шикізаттарды гидротермиялық 

өңдеу және ұнтақтау. Құрама жем 

шикізаттарын дайындаудың 

технологиялық желілері 

4 2 1 2 5 10 

5 Құрама жем өндірісінде дәнді 

шикізаттарды терең 

технологиялық өңдеу. Мөлшерлеу 

және арастыру желілері. Құрама 

жемді байыту технологиясы 

5 2 1 2 5 10 

6 Құрама жем өндірістерінің 

дәстүрлі емес өнімдері 

6 1 1/1 2 5 10 

7 АВҚ өндіру технологиясы. Бүтін 

сүтті алмастырушыны (БСА) 

өндірудің технологилық сызбасы 

7 1 1/1 2 5 10 

8 Өндірісті бақылау 8 1 1/1 2 5 10 

9 Құрама жем өндірісіндегі 

технологиялық бақылау 

9 1 1/1 2 5 10 

10 Құрама жем зауаттарындағы 

технологиялық сызбаны талдау.  

10 1 1/1 2 5 10 

11 Құрама жем зауаттарындағы 

технологиялық сызбаны құру. 

11 1 1/1 1 5 10 

12 Шағын қуатты кәсіпорындарда 

құрама жем дайындау. 

12 1 1/1 1 5 10 

13 Ауыл шаруашылығы малдары мен 

құстарын азықтандыру негіздері. 

13 1 1/1 1 5 10 

14 Қойды, Шошқаны, жылқыны 

азықтандыру. 

14 1 1/1 1 5 10 
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15 Құстарды, Қоян, саз құндыз және 

терісі бағалы аңдарды, 

балықтарды азықтандыру 

15 1 1/1 1 5 10 

Барлығы  15 20 20/10 25 75 150 

Ағымдағы бақылау  Пәннің жалпы сағат санының 10% 

(санын көрсету)  

6. Дәріс сабақтарының мазмұны 

 

Тақырыбы 1.  Құрама жем өндірісі шығаратын өнімдерге сипаттама. 

Мақсаты: Құрама жем өндірісі шығаратын өнімдерге жіктеп үйрену. 

Сабақ жоспары: Технология. Технологиялық процесс. Құрама жем. Толық 

рационды құрама жем. Құрама жем концентраты. Ақуызды – витаминді қосымша. 

Премикс. Премикс толықтырғышы. Жем қоспасы. Карбамидті концентрат. Карбамидті 

концентрат негізіндегі аминді – витаминді қоспа. Бүтін сүтті алмастырушы. Гранулденген 

құрама жем. Брикеттелген құрама жем. Құрама жем үгіндісі. Құрама жем қиыршығы. 

Сөрелік құрама жем. Ақуызды концентрат ақуызды – минералды – витаминді қосымша. 

Мал текті шикізаттар. Минерал текті шикізаттар. Өсімдік текті азықтар. Ұн, жарма 

зауыттары мен элеватордың жанама өнімдері. Витамин мен микроэлементері көп 

сақтайтын өсімдік текті азықтар. Консерві өндірісі қалдықтарының жемдік ұндары. 

Висанутиь зауыттары өндіретін мал азықтары. Минерал текті шикізаттар. Тамақ және 

жеңіл өнеркәсіптердің қалдықтары. Қант өндірісінің қалдықтары. Микробиологиялық 

және химиялық синтездің құрама жемдік шикізаттары. 

Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

Тақырыбы 2.  Құрама жем өндірісіне арналған шикізаттар. 

Мақсаты: Құрама жем өндірісіне арналған шикізаттар түрлерін тану. 

Сабақ жоспары:  

Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

Тақырыбы 2.  Құрама жем шикізаттарымен жүргізілетін операциялар. 

Мақсаты: Құрама жем шикізаттарымен жүргізілетін операциялармен танып білу. 

Сабақ жоспары: Мал азығы туралы жалпы мәліметтер. Мал азығы. Шырынды азық. 

Құнарлы азық. Ірі немесе көлемді азықтар. Тамақ және техникалық өндірістің 

қалдықтары. Мал текті азықтар. Шикізатты қабылдау және жайғастыру. Шикізаттың 

технологиялық қасиеттері. Бөлшектің ірілігі. Дәнді шикізаттың құрлымдық 

механикалық қасиеттері. Көлемдік салмақ. Қуыстылығы. Аэродинамикалық қасиеттері. 

Сусымалы материалдардың ішкі үйкелу коффиценті. Сусымалы қоспаның өздігінен 

сұрыпталуы. Минералды шикізаттың технологиялық қасиеттері. Мелассаның 

технологиялық қасиеттері. Кейбір шикізат түрлерін сақтау ерекшеліктері. Күнжара мен 

шротты сақтау ерекшеліктері. Жемдік шөп ұнын сақтау ерекшеліктері. Фосфатидті 

концентратты сақтау ерекшеліктері. Балық ұнын сақтау ерекшеліктері. Еттісүйек ұнын 
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сақтау ерекшеліктері. Минералды шикізатты сақтау ерекшеліктері. Мелассаны сақтау 

ерекшеліктері. Пішені сақтау ерекшеліктері. Майды сақтау ерекшеліктері. 
Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

Тақырыбы 3.  Құрама жем рецептурасы. 

Мақсаты: Құрама жем рецептурасының қолдана білу. 

Сабақ жоспары: Рецептің қолданылуы. Рецепті таңдау және оның қоректік 

құндылыңын есептеу. Технологиялық процесті жүргізу. Құрама жем өндірісінің 

өнімдерін өндіруде технологиялық процесті ұйымдастыру және жүргізу негіздері. Дәнді 

шикізаттарды қабылдау және жайғастыру желісі. Гранулденген және ұншықты шикізат 

пен шротты қабылдау жайңастыру желісі. Қаппен жіне контейнермен келетін 

шикізаттарды қабылдау жіне дайғастыру желісі. Минералды шикізатты қабылдау және 

жайғастыру желісі. Әктас ұнын қаылдау жіне жайғастыру желісі. Құрама жем 

шкізаттарын тазалау. Ұншықты шикізатты тазалау. Металды-магнитті қоспадан тазалау. 
Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

Тақырыбы 4.  Шикізаттарды гидротермиялық өңдеу және ұнтақтау. 

Мақсаты: Шикізаттарды гидротермиялық өңдеу және ұнтақтау процестерін үйрену. 

         Сабақ жоспары: Гидротермиялық өңдеудің мақсаты. Құрама жем шикізаттарын 

ұнтақтау. Ұнтақтауға жатпайтын жұмсақ құрауыштар. Ұнтақталатын құрауыштар. 

Құрама жем шикізаттарын дайындаудың технологиялық желілері. Дәннді дақылдар 

желісі. Қауызды дақылдарды қауыздау желісі. Ұншықты шикізат желісі. Шөп ұны желісі. 

Тамақ өндірісінің жемдік өнімдері желісі. Шрот желісі. Сығымдалған және ірікесекті 

өнімдер желісі. Қаппен келетін шикізат желісі. Ас тұзын дайындау желісі. Бор және басқа 

минералды шикізатты дайындау желісі. Премикс енгізу желісі. Сұйық өнімді енгізу 

желісі. Құрама жемге май жіне фосфатидті концентратты енгізу желісі. Дәстүрлі емес 

сұйық қоспа мен суды құрама жемге енгізу желісі. Суды енгізу технологиясы. Құрама жем 

өнімдері өндірісінің технологиялық процестері. Ақуызды-витаминді қосымша өндірісінің 

технологиялық процесі. 
Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

Тақырыбы 5.  Құрама жем өндірісінде дәнді шикізаттарды терең 

технологиялық өңдеу. Мөлшерлеу және арастыру желілері. 

Мақсаты: Құрама жем өндірісінде дәнді шикізаттарды терең технологиялық 

өңдеуды оқып үйрену. 

Сабақ жоспары: Дәнді шикізаттарды екіқайтара гранулдеу. Дәнді шикізаттарды 

экструдерлеу. Дәнді шикізатты жапыру. Дәнді микронизациялау. Дәнді шикізаттарды 

қуыру. Экспандирлеу. Құрама жемді байыту технологиясы. Байытқыш қоспаны 

дайындау. Толықтырғышты дайындау. Ұнтақтауды қажет ететін микроэлемент тұздарын 

дайындау. Ұнтақтауды қажет етпейтін микроқосымшаларды дайындау. Қурауыштарды 
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араластыру. Промикстерді өндіру. Толықтырғышты дайындау. Микроэлементтердің 

алғашқы қоспасын дайындау желісі. Холин хлоридті дайындау желісі. 

Микроқұрауыштарды беру желісі. Йодты калийді дайындау желісі. Микроэлементтердің 

алдын ала қоспасын жасау желісі. Майды дайындау және ендіру желісі. Құрауыштарды 

мөлшерлеру және араластыру желісі. Өнімді буып-тігу және қаптау желісі. Өнімдерді 

шашыранды түрінде сақтау және жіберу желісі. Байытқыштарды өндіру нормасы және 

байыту қоспасын есептеу. Пермикс шағын зауыттары. 

Мөлшерлеу мен араластырудың сызбалары. Құрауыштарды араластыру. Үздікті 

араластыру. Үздіксіз араластыру.  

Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

Тақырыбы 6.  Құрама жем өндірістерінің дәстүрлі емес өнімдері 

Мақсаты: Карбамидті концентратты өндірудің технологиялық процесінің 

принципиалды сызбасы оқып үйрену. 

Сабақ жоспары: Карбамидті кнцентрат. Карбамидті концентратты өндіру 

технологиясы. Карбамидті концентратты өндірудің технологиялық процесінің 

принципиалды сызбасы. 
Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

Тақырыбы 7.  АВҚ өндіру технологиясы. Бүтін сүтті алмастырушыны (БСА) 

өндірудің технологилық сызбасы 

Мақсаты: Кабамидті концентрат негізіндегі амидты-витаминді қоспа қндіруде 

қолданылатын желілерін оқып үйрену. 

Сабақ жоспары: Кабамидті концентрат негізіндегі амидты-витаминді қоспа 

қндіруде қолданылатын желілер: карбамидті концентратты беру; кебекты дайындау; 

Тұзды дайындау; басқа минералды шикізаттарды дайындау; премикмті дайындау; 

құрауыштарды мөлшерлеу мен араластыру; қаптау. БСА өндірудің технологилық 

сызбасы.  
Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

Тақырыбы 8.  Өндірісті бақылау 

Мақсаты: Өндірісті бақылауды оқып үйрену. 

Сабақ жоспары: Құрама жем өнідірістерінде даяр өнімдердің нормативті шығымы. 

Шикізаттарыды жіне өнімді есепке алу. 
Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 
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Тақырыбы 9.  Құрама жем өндірісіндегі технологиялық бақылау 

Мақсаты: Құрама жем өндірісіндегі технологиялық бақылауды оқып үйрену. 

Сабақ жоспары: Даяр өнімдерді орналастыру, сақтау және жіберу. Өндірістік 

технологиялық зертхана міндеттері. Өндірістік технологиялық зертхана шикізаттардың 

және даяр өнімдердің спа көрсеткіштерін анықтауда техникалық жіне химиялық 

талдаулары. Мөлшерлеу процесін және өндірістік басқа кезеңдерді бақылау. 

Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

Тақырыбы 10.  Құрама жем зауаттарындағы технологиялық сызбаны талдау 

Мақсаты: Құрама жем зауаттарындағы технологиялық сызбаны талдау жүргізе білу. 

Сабақ жоспары: Құрама жем өндірісі процесінің технологиялық сызбасы. Құрама 

жем өндірісінде өнім өндірудің технологиялық роцесін жүргізу мен ұйымдастрыу 

қарастырылған операциялар.  

Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

Тақырыбы 11.  Құрама жем зауаттарындағы технологиялық сызбаны құру. 

Мақсаты: Құрама жем зауаттарындағы технологиялық сызбаны құруды үйрену. 

Сабақ жоспары: Өнімділігі 130т/тәу құрама жем зауытының технологиялық 

процесінің сызбасы. Өнімділігі 200т/тәу құрама жем зауыты. Өнімділігі 315т/тәу 

шашыранды және гранулденген құрама жем өндіретін құрама жем зауыты. Өнімділігі 

600т/тәу гранулденген құрама жем өндіретін құрама жем зауыты. 

Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

Тақырыбы 12.  Шағын қуатты кәсіпорындарда құрама жем дайындау. 

Мақсаты: Шағын қуатты кәсіпорындарда құрама жем дайындау процестерін 

үйрену. 

Сабақ жоспары: Гранулды жемдік қоспа өндірісінің әммбебап цехы. Жүргері 

собығы мен өзегін қолдану. Күнбағыс себетін қолдану. Жүгері собығының өзегінен 

алынған жем қоспасының өндірісі. Шағын көлемді цехта құрама жем дайындау. 
Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

Тақырыбы 13.  Ауыл шаруашылығы малдары мен құстарын азықтандыру 

негіздері. 
Мақсаты: Ауылшаруашылығы малдары мен құстарын азықтандыру технологиясын 

оқып үйрену. 
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Сабақ жоспары: Ауылшаруашылығы малдары мен құстарын азықтандыру 

технологиясы. Азықтану. Ірі қараны азықтандыру ерекшеліктері. 
Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

Тақырыбы 14.  Қойды, Шошқаны, жылқыны азықтандыру  

Мақсаты: Қойды, Шошқаны, жылқыны азықтандыру технологиясын оқып үйрену. 

Сабақ жоспары: Қоректік заттарға деген қойдың қажеттілігі оның жасына, 

өнімділігіне, өсіру бағытына байланысты бөлінуі. Тұқымдық аттарды азықтандыру. 

Жұмыс аттарын азықтандыру. Негізгі азықтандыру түрлері.  

Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

Тақырыбы 15.  Құстарды, Қоян, саз құндыз және терісі бағалы аңдарды, 

балықтарды азықтандыру. 

Мақсаты: Қойды, Шошқаны, жылқыны азықтандыру технологиясын оқып үйрену. 

Сабақ жоспары: Қоректік заттарға деген қойдың қажеттілігі оның жасына, 

өнімділігіне, өсіру бағытына байланысты бөлінуі. Тұқымдық аттарды азықтандыру. 

Жұмыс аттарын азықтандыру. Негізгі азықтандыру түрлері.  

Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 

7. Практикалық (семинарлық) сабақтар  

Тақырып 1. Құрама жем өндірісі шығаратын өнімдерге сипаттама. 

Тапсырмалар : Толық рационды құрама жем. Құрама жем концентраты. Ақуызды – 

витаминді қосымша. Премикс. Премикс толықтырғышы. Жем қоспасы. Карбамидті 

концентрат. Карбамидті концентрат негізіндегі аминді – витаминді қоспа. Бүтін сүтті 

алмастырушы. Гранулденген құрама жем. Брикеттелген құрама жем. Құрама жем үгіндісі. 

Құрама жем қиыршығы. Сөрелік құрама жем. Ақуызды концентрат ақуызды – минералды 

– витаминді қосымша. Құрама жем өндірісіне арналған шикізаттар. Мал текті 

шикізаттар. Минерал текті шикізаттар. Өсімдік текті азықтар. Ұн, жарма зауыттары мен 

элеватордың жанама өнімдері. Витамин мен микроэлементері көп сақтайтын өсімдік текті 

азықтар. Консерві өндірісі қалдықтарының жемдік ұндары. Висанутиь зауыттары 

өндіретін мал азықтары. Минерал текті шикізаттар. Тамақ және жеңіл өнеркәсіптердің 

қалдықтары. Қант өндірісінің қалдықтары. Микробиологиялық және химиялық синтездің 

құрама жемдік шикізаттары. 

Тақырып 2. Құрама жем шикізаттарымен жүргізілетін операциялар. 

Тапсырмалар : Мал азығы туралы жалпы мәліметтер. Мал азығы. Шырынды азық. 

Құнарлы азық. Ірі немесе көлемді азықтар. Тамақ және техникалық өндірістің 

қалдықтары. Мал текті азықтар. Шикізатты қабылдау және жайғастыру. Шикізаттың 

технологиялық қасиеттері. Бөлшектің ірілігі. Дәнді шикізаттың құрлымдық 

механикалық қасиеттері. Көлемдік салмақ. Қуыстылығы. Аэродинамикалық қасиеттері. 

Сусымалы материалдардың ішкі үйкелу коффиценті. Сусымалы қоспаның өздігінен 
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сұрыпталуы. Минералды шикізаттың технологиялық қасиеттері. Мелассаның 

технологиялық қасиеттері. Кейбір шикізат түрлерін сақтау ерекшеліктері. Күнжара мен 

шротты сақтау ерекшеліктері. Жемдік шөп ұнын сақтау ерекшеліктері. Фосфатидті 

концентратты сақтау ерекшеліктері. Балық ұнын сақтау ерекшеліктері. Еттісүйек ұнын 

сақтау ерекшеліктері. Минералды шикізатты сақтау ерекшеліктері. Мелассаны сақтау 

ерекшеліктері. Пішені сақтау ерекшеліктері. Майды сақтау ерекшеліктері. 

Тақырып 3. Құрама жем рецептурасы. 

Тапсырмалар : Рецептің қолданылуы. Рецепті таңдау және оның қоректік 

құндылыңын есептеу. Технологиялық процесті жүргізу. Құрама жем өндірісінің 

өнімдерін өндіруде технологиялық процесті ұйымдастыру және жүргізу негіздері. Дәнді 

шикізаттарды қабылдау және жайғастыру желісі. Гранулденген және ұншықты шикізат 

пен шротты қабылдау жайңастыру желісі. Қаппен жіне контейнермен келетін 

шикізаттарды қабылдау жіне дайғастыру желісі. Минералды шикізатты қабылдау және 

жайғастыру желісі. Әктас ұнын қаылдау жіне жайғастыру желісі. Құрама жем 

шкізаттарын тазалау. Ұншықты шикізатты тазалау. Металды-магнитті қоспадан тазалау. 

Тақырып 4. Шикізаттарды гидротермиялық өңдеу және ұнтақтау 

Тапсырмалар : Гидротермиялық өңдеудің мақсаты. Құрама жем шикізаттарын 

ұнтақтау. Ұнтақтауға жатпайтын жұмсақ құрауыштар. Ұнтақталатын құрауыштар. 

Құрама жем шикізаттарын дайындаудың технологиялық желілері. Дәннді дақылдар 

желісі. Қауызды дақылдарды қауыздау желісі. Ұншықты шикізат желісі. Шөп ұны желісі. 

Тамақ өндірісінің жемдік өнімдері желісі. Шрот желісі. Сығымдалған жіне ірікесекті 

өнімдер желісі. Қаппен келетін шикзізат желісі. Ас тұзын дайындау желісі. Бор және басқа 

минералды шикізатты дайындау желісі. Премикс енгізу желісі. Сұйық өнімді енгізу 

желісі. Құрама жемге май жіне фосфатидті концентратты енгізу желісі. Дәстүрлі емес 

сұйық қоспа мен суды құрама жемге енгізу желісі. Суды енгізу технологиясы. Құрама жем 

өнімдері өндірісінің технологиялық процестері. Ақуызды-витаминді қосымша өндірісінің 

технологиялық процесі. 

Тақырып 5. Құрама жем өндірісінде дәнді шикізаттарды терең технологиялық 

өңдеу. Мөлшерлеу және арастыру желілері. 

Тапсырмалар : Дәнді шикізаттарды екіқайтара гранулдеу. Дәнді шикізаттарды 

экструдерлеу. Дәнді шикізатты жапыру. Дәнді микронизациялау. Дәнді шикізаттарды 

қуыру. Экспандирлеу. Мөлшерлеу мен араластырудың сызбалары. Құрауыштарды 

араластыру. Үздікті араластыру. Үздіксіз араластыру. Байытқыш қоспаны дайындау. 

Толықтырғышты дайындау. Ұнтақтауды қажет ететін микроэлемент тұздарын дайындау. 

Ұнтақтауды қажет етпейтін микроқосымшаларды дайындау. Қурауыштарды араластыру. 

Промикстерді өндіру. Толықтырғышты дайындау. Микроэлементтердің алғашқы 

қоспасын дайындау желісі. Холин хлоридті дайындау желісі. Микроқұрауыштарды беру 

желісі. Йодты калийді дайындау желісі. Микроэлементтердің алдын ала қоспасын жасау 

желісі. Майды дайындау және ендіру желісі. Құрауыштарды мөлшерлеру және 

араластыру желісі. Өнімді буып-тігу және қаптау желісі. Өнімдерді шашыранды түрінде 

сақтау және жіберу желісі. Байытқыштарды өндіру нормасы және байыту қоспасын 

есептеу. Пермикс шағын зауыттары. 

Тақырып 6. Құрама жем өндірістерінің дәстүрлі емес өнімдері. 

Тапсырмалар : Карбамидті кнцентрат. Карбамидті концентратты өндіру 

технологиясы. Карбамидті концентратты өндірудің технологиялық процесінің 

принципиалды сызбасы. 

Тақырып 7. АВҚ өндіру технологиясы. Бүтін сүтті алмастырушыны (БСА) 

өндірудің технологилық сызбасы.  

Тапсырмалар : Кабамидті концентрат негізіндегі амидты-витаминді қоспа қндіруде 

қолданылатын желілер: карбамидті концентратты беру; кебекты дайындау; Тұзды 

дайындау; басқа минералды шикізаттарды дайындау; премикмті дайындау; құрауыштарды 

мөлшерлеу мен араластыру; қаптау. БСА өндірудің технологилық сызбасы.  
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Тақырып 8. Өндірісті бақылау. 

 Тапсырмалар : Құрама жем өнідірістерінде даяр өнімдердің нормативті шығымы. 

Шикізаттарыды жіне өнімді есепке алу. 

Тақырып 9. Құрама жем өндірісіндегі технологиялық бақылау. 

Тапсырмалар : Даяр өнімдерді орналастыру, сақтау және жіберу. Өндірістік 

технологиялық зертхана міндеттері. Өндірістік технологиялық зертхана шикізаттардың 

және даяр өнімдердің спа көрсеткіштерін анықтауда техникалық жіне химиялық 

талдаулары. Мөлшерлеу процесін және өндірістік басқа кезеңдерді бақылау. 

Тақырып 10. Құрама жем зауаттарындағы технологиялық сызбаны талдау.  

Тапсырмалар : Құрама жем өндірісі процесінің технологиялық сызбасы. Құрама жем 

өндірісінде өнім өндірудің технологиялық роцесін жүргізу мен ұйымдастрыу 

қарастырылған операциялар.  

Тақырып 11. Құрама жем зауаттарындағы технологиялық сызбаны құру. 

Тапсырмалар : Өнімділігі 130т/тәу құрама жем зауытының технологиялық 

процесінің сызбасы. Өнімділігі 200т/тәу құрама жем зауыты. Өнімділігі 315т/тәу 

шашыранды және гранулденген құрама жем өндіретін құрама жем зауыты. Өнімділігі 

600т/тәу гранулденген құрама жем өндіретін құрама жем зауыты. 

Тақырып 12. Шағын қуатты кәсіпорындарда құрама жем дайындау. 

Тапсырмалар : Гранулды жемдік қоспа өндірісінің әммбебап цехы. Жүргері собығы 

мен өзегін қолдану. Күнбағыс себетін қолдану. Жүгері собығының өзегінен алынған жем 

қоспасының өндірісі. Шағын көлемді цехта құрама жем дайындау. 

Тақырып 13. Ауыл шаруашылығы малдары мен құстарын азықтандыру 

негіздері. 

Тапсырмалар : Ауылшаруашылығы малдары мен құстарын азықтандыру 

технологиясы. Азықтану. Ірі қараны азықтандыру ерекшеліктері. 

Тақырып 14. Қойды, Шошқаны, жылқыны азықтандыру. 

Тапсырмалар : Қоректік заттарға деген қойдың қажеттілігі оның жасына, 

өнімділігіне, өсіру бағытына байланысты бөлінуі. Тұқымдық аттарды азықтандыру. 

Жұмыс аттарын азықтандыру. Негізгі азықтандыру түрлері.  

Тақырып 15. Құстарды, Қоян, саз құндыз және терісі бағалы аңдарды, 

балықтарды азықтандыру. 

Тапсырмалар : Құстардың ас қорытуы мен алмасу заттарының ерекшеліктері. 

Протеин мен аминқышқылдары. Қоян, саз құндыз және терісі бағалы аңдарды 

азықтандыру. Балықтарды азықтандыру. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша): Төменде көрсетілген 

әдебиеттерді пайдалана отырып, практикалық сабақтарда берілген тақырыптар бойынша 

қысқаша слайд, тест тапсырмаларын, баяндама, реферат, бақылау жұмыстарын, кесте, 

плакат  дайындау және дәрісті пайдаланып рейтинг тапсыруға дайындалу керек.  

Әдебиеттер:  

1. Құрама жем өндіру технологиясы. – Оқулық. / К.Б Байболов, С.Т. Жиенбаева, 

Ж.Н. Қасымбек / – Алматы, 2011. – 259 бет. 

2. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: оқулық / Ә. І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев. 

- Алматы : 2014. - 416 бет. 

 
7. Зертханалық сабақтар мазмұны  

Тақырып 1. Құрама жем зауытына түсетін арпаның сапасына талдау жасау 

Жұмыстың мақсаты: 

Арпаның сапа көрсеткіштерін анықтаудың әдістерін үйрену, оларды өз бетінше 

есептеуді үйрену және зерттелген астық партиясын құрама жем зауытына жіберу 

мүмкіндігін анықтау. 

Тапсырма: 
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1. Арпа сапа көрсеткіштерін анықтау; 

2. Тұжырым жасау; 

3. ЗПП-47 карточкасын толтыру. 

Құрал-жабдықтар: 

1. БИС-1 бөлгіші; 

2. Зертханалық диірмен; 

3. Техникалық таразы; 

4. Диаметрлері 1,5 мм; 2,5 мм; 6,0 мм електер; 

5. Анализдік тақта; 

6. Шпатель, қалақша, шөтке; 

7. СЭШ-3М кептіргіш шкафы; 

8. Бюкстер; 

9. Эксикатор; 

10. Тигельдік қысқыштар; 

11. 4-4,5 есе үлкейтетін шыны (лупа); 

12. Арпаның орта сынамасы. 

Жұмысты орындау жоспары: 

1. Сынамаларды араластыру: 

2. Органолептикалық талдауға және ылғалдылықты анықтауға өлшенді бөліп алу. 

3. Органолептикалық талдау. 

4. Ылғалдылықты анықтау. 

5. Диаметрі 6,0 мм елек көмегімен ірі қалдықтарды бөліп алу, олардың массасын 

және мөлшерін пайызбен өрнектеу. 

6. Зиянкестермен залалдануын анықтау. 

7. Сынаманы араластырып, қалдықтар мөлшерін анықтауға арналған 50 г болатын 

өлшенді алу. 

8. Қалдықтар мөлшерін анықтау. 

9. Тұжырым. 

Жұмыстың орындалуы: 

1. Органолептикалық көрсеткіштерін анықтау: 

Түсі    

Иісі    

2. Ылғалдылықты анықтау: 

Ылғалдылықты анықтау тиісті стандарттарға сәйкес жүргізіледі 

                                                                                                                                          1-кесте 

Ылғалдылық нәтижелері 

Бюкс 

№ 

Бос 

бюкстің 

массасы,г 

Өлшендімен бірге 

бюкс массасы, г 

Кеуіп 

кету, г 

Ылғалдылық, 

% 

Стандарт 

талаптары 

кептіруге 

дейін 

кептіруден 

кейін 

Қайта- 

лау 

Орта 

        

        

         

___________________________________________________  

____________________________________________________ 

Нақты ауытқу н.а.=    

Рұқсат етілген ауытқу р.е. а.=    

____________________________________________________ 

3. Залалдануын анықтау: 

Залалдануды анықтау тиісті стандарттарға сәйкес жүргізіледі. 

Орта сынамада табылғаны      



ШҚМУ Е Ү 027-19-03 Пән бағдарламасы(Syllabus) 

Ф П ВКГУ 027-19-03Программа дисциплины (Syllabus) 

 

Залалданудың  орташа  тығыздығы     

Залалданудың қосынды тығыздығы                                          

Залалдану дәрежесі   

 

4. Қалдықтар мөлшерін анықтау: 

Орта сынаманы өлшеп, диаметрі 6,0 мм електе елейді. Електің сырғымасы ірі 

қалдықтар болады және оны барлық массаға пайызбен өрнектейді. Орта сынамадан    50 г 

өлшенді алып, оны диаметрі 1,5 мм електе 3 минут бойы елейді. Диаметрі 1,5 мм елек 

өтімін бірден шөп- шалаң қалдықтарға жатқызады да, ал сырғымасын дәнді және шөп- 

шалаң қалдықтарға ажыратады. 

      Бөлінген әрбір фракцияның массасын таразыға тартып, өлшенді массасына пайызбен 

өрнектейді. 

Талдау қорытындыларын жазу. 

                                                                                                                                          2-кесте 
Өлшендідегі шөп-шалаң қалдықтар 

 

№ Фракция г % Стандарт талабы 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

                                                                                                                                        3-кесте 
Өлшендідегі дәнді қалдықтар 

№ Фракция г % Стандарт талабы 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

                                                                                                                                        4-кесте 
Стандарт бойынша қортынды 

 

№ Көрсеткіш аты Алынған нәтиже Стандарт талабы Ескерту 

1 Иісі    

2 Түсі    

3 Шөп-шалаң қалдық, %    

4 Дәнді қалдық, %    

5 Ылғалдылық, %    

6 Залалдануы    

 

Тұжырым (зерттелген астық партиясын құрама жем зауытына жібер мүмкіндігін анықтау). 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Ылғалдылықты қай формуламен анықтайды? 

2. Ылғалдылық бойынша рұқсат етілген ауытқу. 

3. Ылғалдылықты анықтау кезінде бюкстегі өлшенділерді   құрылғысында 

 температурада кептіреді. 

4. Залалдануды анықтау үшін орта сынаманы қай електерде және қанша уақыт 

елейді? 

5. Егер залалдану 2 дәрежеде болса, онда сол астықтағы зиянкестер мөлшерін 

жазыңыз. 
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6. Арпадағы қалдықтар мөлшерін анықтау үшін алынған өлшенді массасын жазыңыз 

және оны қандай електерде елейді? 

7.  Арпадағы қалдықтар мөлшерін анықтау кезінде елеуді қанша уақыт жүргіземіз? 

8. Ірі қалдықтарды орта сынамадан қандай електер арқылы бөледі және қандай 

формула бойынша есептейді? 

9. Анық залалдану ол .............................................................................. 

10. Залалдану қандай бірлікпен сипатталады? 

 
Тақырып 2. Сусымалы құрама жем көрсеткіштерін техникалық талдау 

Жұмыстың мақсаты: 

Сусымалы құрама жемнің сапа көрсеткіштерін анықтау әдістемелерін оқып, өз 

бетінше құрама жем сапасын анықтауды үйрену және оның стандартқа сәйкестігі 

туралы тұжырым жасау. 

Тапсырма: 

1.  Сапа көрсеткіштерін анықтау; 

2.  Қорытынды жасау. 

Құрал-жабдықтар: 

1. Таға тәрізді магнит; 

2. Қалақшалар, шпательдер; 

3. 20х20 см шыны ; 

4. Електер диаметрі 2,0 мм: 3,0 мм, 5,0 мм және №08; 

5. Өлшендіге арналған ыдыс; 

6. Техникалық таразы; 

7. СЭШ-3М кептіргіш шкафы; 

8. Бюкстер; 

9. Эксикатор. 

Жұмысты орындау жоспары: 

1. Органолептикалық көрсеткіштерін анықтау. 

2. Ылғалдылығын анықтау. 

3. Зиянкестермен залалдануын анықтау. 

4. Металломагниттік қалдықтарды анықтау. 

5. Ұсақталған өнімнің ірілігін анықтау. 

6. Ұсақталмаған бүтін тұқымдар мөлшерін анықтау. 

7. Тұжырым. 

Жұмыстың орындалуы: 

1. Органолептикалық көрсеткіштерін анықтау;  

Түсі мен сыртқы түрін анықтау. 

Құрама жемнің сыртқы түрі мен түсін адамның сезім органдары арқылы 

анықтайды. 20 г құрама жемді тегіс ақ бетке жайластырып, ара- ластыра отырып табиғи 

жарықта нағыз өзінің түсі мен түрін анықтайды  

Құрама  жемнің  түрі      

Құрама  жемнің түсі     

Иісін анықтау: 

100 г өлшендіні ақ қағазға төгеді. Иісін күшейту үшін фарфор ыдысына салып, 

шынымен жабады да, алдын ала қайнатылған сулы моншаға қояды. Ыдыс пен өлшендіні 5 

минут аралығында қыздырады да, кейіннен иісін анықтайды. 

Құрама жем иісі    

 

2. Ылғалдылығын анықтау 

Ылғалдылығын анықтау үшін әрбірі 5 г болатын екі өлшендіні алып, оны алдын ала 

өлшенген бюкстерге салып, кептіру шкафына қояды. Оларды шкафта 130 градус 
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температурада 40 минут бойы кептіреді. Кейін бюкстерді алып шығып, 15-20 минут бойы 

эксикаторда суытады.  

Суытылған бюкстерді өлшеп: 

*100 

 

формуласы арқылы  ылғалдылықты есептейді. 

Мұндағы, mh – өлшенді массасы, г 

– кептіргенге дейінгі бюкс пен өлшенді массасы, г  

 – кептіргеннен кейінгі бюкс пен өлшенді массасы, г 

Орта нәтижені 0,01 дәлдігімен жазады. Егер екі параллель анықтаулар нәтижелерінің 

арасындағы ауытқу 0,2%-дан жоғары болса, онда ылғалдылықты анықтау қайта 

жүргізіледі. 

Нәтижелерді жазу 

W1=  %.  

W2=  %. 

Нақты ауытқу =    

Рұқсат етілген ауытқу                   

Wорт  = (W1 + W2)/2 =     

3. Залалдануын анықтау: 

Залалдануын анықтау үшін 1 кг өлшендіні диаметрі 2 мм және сымтемірлі № 08-

електерде қолмен немесе рассевте елейді. 

Електердің сырғымаларын жұқа қабатпен жаяды да, 1 кг өнімдегі зиянкестердің 

түрлері мен санын анықтайды. 

Төменгі електің өтімін шынының немесе парақтың көмегімен қалыңдығы 1-2 мм етіп 

жаяды. Жайылған өнімнің бетін лупамен мұқият қарайды. Өнім бетінде төмпешіктердің 

пайда болуы құрама жемнің зиянкестермен залалданғанын білдіреді. 

1 кг құрама жемде анықталған зиянкестер: 

Зиянкестердің саны   дана  

Зиянкестердің түрі     

 

4.  Металломагниттік қалдықтарды анықтау: 

Металломагниттік қалдықты бөлу ПВФ құралы арқылы немесе қолмен анықтайды. 

Металломагниттік қалдықты бөлу ПВФ құралымен анықтағанда 1 кг құрама жемді экран 

арқылы өткізеді. Содан кейін құрылғының қақпағын алып, магнит блоктарынан экранды 

суырып алады, ал металлмагнит қалдықтарын ақ қағаз үстіне қағады. 

Ал қалдықтарды қолмен бөлу кезінде 1 кг құрама жем өлшендісін 0,5 см 

қалындығымен тегістейді, содан кейін таға тәрізді магнитпен өнім қабатының үстінен 

ұзына бойына және көлденең бірнеше рет ұнның барлық бетін қамтитындай етіп 

жүргізеді. Металлмагнит қалдықтарын полюстерден ақ қағаз үстіне бөледі. 

Металлмагнит қалдықтарын өнімнен бөлуді 3 рет қайталап, содан кейін 

аналитикалық таразыда өлшейді. Металлмагнит қалдықтарының кейбір түрлерін өлшегіш 

тордың көмегімен ПИФ құрылғысында анықтайды. 

Металлмагнит қалдықтарының мөлшері    

 

5. Ірілігін анықтау: 

Құрама жем түріне қарай стандарт талаптарына сәйкес алынған електерде (диаметрі 

3,0 мм және 5,0 мм) 5 минут уақыт ішінде массасы 100 г өлшендіні елейді. Әрбір електің 

сырғымасын өлшеп, бастапқы өлшендіге пайызбен есептейді. 

Нәтижелерді жазу 

Диаметрі 3,0 мм електің сырғымас  г  %.  
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Диаметрі 5,0 мм електің сырғымасы  г  %. 

 

6.  Ұсақталмаған бүтін тұқымдар мөлшерін анықтау: 

Мәдени және жабайы өсімдіктердің бүтін тұқымына жемістік және тұқымдық 

қабықтары бұзылмаған тұқымдарды жатқызады. 

Бүтін тұқымдарды майдаланған өнімнің ірілігін  анықтағаннан кейін ғана 

қарастырады. Алынған тұқымды фракцияларымен өлшеп, нәтижесін пайызбен шығарады. 

Улы тұқымдарды бөлек қарастырады. 

Мәдени және жабайы өсімдіктің бүтін тұқымы:  ,%,  

соның ішінде: 

жабайы өсімдіктер тұқымы  , %;  

мәдени өсімдік тұқымы  , %. 

5 - кесте 

Нәтижелердің стандарттарға сәйкестігі туралы тұжырым 

№ Көрсеткіштердің атауы Алынған нәтиже Стандарт 

талаптары 

Ескерту 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

Сыртқы түрі, түсі 

Иісі Ылғалдылығы, % 

Залалдануы, дана/кг 

Ірілігі, % 

Диаметрі 5 мм електің 

сырғымасы 

Диаметрі 3 мм електің 

сырғымасы 

Металл қалдығы, мг 

Бүтін тұқым мөлшері,% 

   

 

Тұжырым (осы құрама жем партиясының стандартқа сәйкестігін анықтау). 
 

Бақылау сұрақтары: 

1. Ылғалдылығын анықтауға арналған өлшенді массасы қандай? 

2. Ылғалдылығын анықтау кезіндегі температура мен уақытты көрсет. 

3. Ылғалдылықты анықтайтын формуланы көрсет. 

4. Залалдануын анықтайтын елек кешендерін атаңыз. 

5. Металломагниттік қалдықтарды анықтау үшін алынаты өлшенді массасын 

айтыңыз. 

6. Ірілігін анықтау үшін қолданылатын өлшендінің мөлшерін атаңыз. 

7. Ұсақталмаған бүтін тұқымдар мөлшерін анықтау үшін алынатын өлшенді 

мөлшері қандай? 
 

Тақырып 3. Түйіршіктелген құрама жем сапасына талдау жасау 

Жұмыстың мақсаты: Түйіршіктелген құрамажемнің сапасына талдау жасап үйрену 

және өнімнің стандарттылығы туралы қорытынды жасай білу. 

Тапсырма: 

1. Түйіршіктелген құрамажемнің сапа көрсеткіштерін анықтау 

2. Стандарттылығы бойынша тұжырым жасау 

Құрал-жабдықтар: 

1. Диаметрі 2,0 мм елек; 

2. ППГ-2 құрылғысы; 

3. 500 мл өлшеуіш цилиндр; 

4. У1-ДОВ құрылғысы; 
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5. Штангенциркуль; 

6. Техникалық таразы: 

Жұмысты орындау жоспары 

1. Түйіршіктер өлшемдерін анықтау. 

2. Диаметрі 2,0 мм електің өтімін анықтау. 

3. Түйіршіктердін беріктілігін (уатылғыштығын) анықтау. 

4. Ісініп кетуін анықтау. 

5. Суға тұрақтылығын (төзімділігін) анықтау. 

Жұмыстың орындалуы 

1. Түйіршіктер өлшемдерін анықтау: 

Түйіршіктердің өлшемдерін штангенциркуль немесе линейка арқылы анықтайды, ол 

үшін кездейсоқ 10 түйіршік алып, диаметрі мен ұзындығын өлшейді. Алынған 

нәтижелерден түйіршіктердің диаметрі мен ұзындықтарының арифметикалық орта мәнін 

есептейді. 

6 - кесте 

Нәтижелерді енгізу 

№ Диаметрі Ұзындығы 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Хорта   ұзындығы=   

Хортадиаметрі =    

2. Диаметрі 2,0 мм електің өтімін анықтау. 

Тәжірибе үшін сынамадан 200 г өлшенді алып, оны диаметрі 2,0 мм електен өткізеді. 

Елек өтімінің массасын өлшеп, оны: 

 
формуласы бойынша пайызбен өрнектейді. 

Мұндағы, – 2 мм елек өтім массасы, г  

200 – өлшенді массасы, г 

Нәтижелерді жазу 

Өлшенді массасы   г. 

2 мм елек өтімі    г.  

Өтім мөлшері, Х=   %. 

 

3. Түйіршіктердің беріктілігін (уатылғыштығын) анықтау: 

Түйіршіктердің беріктілігін зерттеу үшін ППГ-2 құрылғысы қолданылады. Массасы 

2-3 кг болатын түйіршіктелген құрама жем сынамасын ұсақ түйіршіктерден ППГ-2 

құрылғысына орнатылған елегіште ажыратады. Ол үшін елегішке зерттелетін 

түйіршіктерінің 0,75 диаметрі болатындай тесіктері бар електер қойылады. Сынама- ны 1 

минут бойы елеп, елек бетінде қалған түйіршіктердің беріктілігін тексереді. 

Дайындалған сынамадан массасы 500 г болатын үш  өлшенді  алады да, әрқайсысы 

бөлек-бөлек ППГ-2 камерасына салынып,ыдыстар ар- найы қақпақпен жабылады. 

Тәжірибе 10 мин. жүргізіледі. Содан кейін үш камераның біреуін ашып, ішіндегі 

түйіршіктерді електерге салып, елейді. 

Түйіршіктер еленіп болғаннан кейін елек рамасын 17 градусқа бұру арқылы арнайы 

жинағышқа жіберіледі Електен өткен түйіршіктер басқа жинағышқа жиналады. Барлығын 



ШҚМУ Е Ү 027-19-03 Пән бағдарламасы(Syllabus) 

Ф П ВКГУ 027-19-03Программа дисциплины (Syllabus) 

 

0,5 г дәлдікпен таразыда өлшейді. Содан кейін жинағышты тазартады да, дәл осы әдіспен 

басқа екі өлшендіге де тәжірибелер жүргізіледі. 

Беріктілігі туралы көрсеткіш ретінде түйіршіктердің бастапқы мас- сасы мен 

тәжірибеден кейінгі массасының айырымының пайыздық көрсеткіші алынады. 

Түйіршіктердің беріктілігі : 

*100 

формуласымен өлшенеді. 

Мұндағы М1 – тәжірибеге дейінгі түйіршіктер массасы (500 г)  

М2 – түйіршіктердің тәжірибеден кейінгі массасы, г; 

Соңғы нәтиже ретінде үш камераның арифметикалық орта мәнін алады. 

Параллель тәжірибелердің рұқсат етілген ауытқуы 1%-дан артпауы керек. 

Нәтижелерді жазу 

Тәжірибеге  дейінгі түйіршіктер массасы,  г.  

1 өлшендідегі тәжірибеден кейінгі масса,   г.  

2 өлшендідегі тәжірибеден кейінгі масса,   г.  

3 өлшендідегі тәжірибеден кейінгі масса,   г.  

1-камерадағы беріктілік,         

2-камерадағы беріктілік,        

3-камерадағы беріктілік,       

Арифметикалық орта мәні      

 

4. Ісініп кетуін анықтау: 

Ісінуді келесі әдіспен анықтайды: сыйымдылығы 500 мл цилиндр- ге 25 г 

түйіршіктелген құрамажем өлшендісін салып, цилиндрдегі түйіршіктер деңгейін белгілеп 

қояды. Цилиндрге температурасы 18 градустағы су құйылып, оның деңгейі  түйіршіктер  

деңгейінен  130  мл жоғарыда болуы керек. Су құйғаннан кейін бастап, түйіршіктер 

толығымен жойылғанға (езілгенге) дейін уақытты өлшейді. 

Нәтижелерді жазу 

Ісініп кету  мин. 

 

5. Суға тұрақтылығын (төзімділігін) анықтау: 

Суға төзімдлікті анықтау У1-ДОВ құрылғысының көмегімен анықталады. Ол су 

деңгейі белгіленген органикалық шыныдан; диаметрі 4 мм сым тордан (түйіршіктердің 

бұзылған бөлшектерін негізгі бөліктен бөлу қызметін атқарады); метал конустан; 

цилиндрұстағыш және бұрандасы бар тығыннан тұрады. Қабылдағыш құбыр бұзылған 

түйіршіктерді жинау үшін қолданылады. 

Құбырда үш деңгей белгіленген: 

жоғары (һ-25)4  

ортаңғы (һ-15); 

төменгі (һ-5), олардың биіктігі сәйкесінше, 75, 40 және 10 мм. 

Бұл құрылғыда уақыт үнемдеу үшін түйіршіктелген құрама жемді алдын ала шартты 

түрде үш топқа бөледі: 

I топ – суға төзімділігі төменгі түйіршіктер (15-38 мин), жұмыстық деңгейі һ – 25, 

өзінің массасының 25%-ын жоғалтады; 

II топ – суға төзімділігі ортаңғы түйіршіктер (38-105 мин), жұмыстық деңгейі 

ортаңғы һ-15, өзінің массасының 15%-ын жоғалтады; 

III топ – суға төзімділігі жоғары түйіршіктер (105 минуттан жоғары), жұмыстық 

деңгейі ортаңғы һ-5, өзінің массасының 5%-ын жоғалтады; 

Суға төзімділігін қойылған деңгейлерге 

К 25 = 1; К 15 = 2,5 ; К 5 = 7,0 
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түзету коэффициенттері арқылы жүргізеді. 

Анықтама: 

Үш құрылғыны жинақталған күйінде аппарат платформасына орна- тамыз. Үш 

қондырғының әр торына 3 г түйіршік саламыз. Содан соң ци- линдр белгісіне дейін 18-20 

°Сдистилденген немесе жай суды құямыз. 

Қондырғыны іске қосып, уақытты өлшей бастайды. 15 минуттан кейін ( 1 топ 

түйіршіктеріне тән) қондырғыны сөндірмей түйіршіктердің қабылдағыш трубкада алатын 

орнын белгілеп алады. Осылайша жұмыс деңгейін анықтайды. Үш камераның нәтижелері 

жоғарғы деңгейге жет- кенше жұмысты тоқтатпайды. 

Егер екі камерадағы деңгей үшіншіге қарағанда жоғары болса, онда жұмыс деңгейі 

үшінші камера бойынша алынады. Әр құрылғының жұмыс уақытын анықтап, үш 

құрылғының орта мәнін алады. Үш па- раллель жұмыстың рұқсат етілген ауытқуы:  h5-ке – 

5 мин,  h 15 – ке - h 25-ке 8 мин. Табылған уақыттың орта мәні бойынша түйіршіктердің 

суға төзімділігін: 

B = k * tор 

формуласымен анықтайды. 

Мұндағы, к – берілген деңгейге қайта санау коэффициенті; 

tор  – құрылғының орташа жұмыс уақыты, мин. 

Нәтижелерді жазу 

Жұмыс   деңгейі           

Түзету коэффициенті         

құрылғысының жұмыс уақыты    мин.  

құрылғысының жұмыс уақыты    мин.  

құрылғысының жұмыс уақыты    мин.  

Орта мәні ; =   мин..  

Суға төзімділігі, мин=  мин. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Өлшемін анықтауға арналған түйіршіктер саны. 

2. Түйіршіктердің қай жерлерін өлшейді? 

3. Қай мәнді соңғы нәтиже деп қабылдайды? 

4. Өтімді анықтауға арналған өлшендінің массасын және електер тесіктерінің 

өлшемін жазыңыз. 

5. Өтімді есептеу формуласы. 

6. Өтім мөлшері қай өлшем бірлікпен өрнектеледі? 

7. Құрама жем түйіршіктерінің беріктілігін қай құрылғыда жүргізеді? 

8. Беріктілікті анықтау кезіндегі өлшенді массасы және камерада өңделетін уақыты. 

9. Беріктілікті анықтау кезіндегі елек тесіктерінің өлшемдері. 

10. Беріктілікті анықтау формуласы. 

11. Ісінуді анықтау кезіндегі су температурасы мен оның цилиндрдегі деңгейі. 

12. Ісініп кету қандай өлшем бірлікпен өрнектеледі? 

13. Суға төзімділікті анықтау құрылғысы. 

14. Суға төзімділікті анықтағандағы өлшенді массасы мен оның мөлшері. 

15. Құбырдағы қолданылатын деңгейлер. 

16. Суға төзімділік топтары. 

17. Түзету коэффициенттерінің мәні. 

 
Тақырып 4. Құрама жем құрамындағы ас тұзының мөлшерін анықтау 

Жұмыс мақсаты:Анықтау әдістерін және стандарт бойынша тұз мөлшерін 

анықтауды үйрену. 

Тапсырма: 
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1. Тұз мөлшерін анықтау; 

2. Қорытынды жасау. 

Құрал-жабдықтар: 

1. Аналитикалық таразы; 

2. Техникалық таразы; 

3. 200 мл көлемдік құты (колба); 

4. Конусты құты; 

5. 25 миллилитрлік бюретка; 

6. Дистилденген су; 

7. Азот қышқылы; 

8. Теміраммонилі ашутастар; 

9. Азот қышқылды күміс; 

10. Аммоний радониді. 

 

Жұмыстың орындалуы; 

Аналитикалық таразыда тартылған 2 г құрама жем өлшендісін 200 мл-лік құтыға 

салады, содан кейін оның үстіне өлшендіні сулау үшін 20 мл 10%-дық азот қышқылын 

және 100-120 мл дистилденген су құяды. Құтыдағы ерітіндіні 5 минут бойы шайқайды да, 

белгіге дейін көтеріп, араластырып, оны 1 минутқа қалдырады. 

Сыйымдылығы 50 мл-лік пипеткамен тұнбасына тиіспей 50 мл ерітінді алып, оны 

конустік құтыға құяды. Бөліп алынған ерітінді үстіне 2 мл теміраммонилі ашутастарын 

және (5-10 мл) 0,05 н қанықтырылған азот қышқылды күмісті қосады. Қалдық азот 

қышқылды күмісті 0,05 н аммоний радонидімен 10-15 сек өзгермейтін ашық қызғылт түс 

пайда болғанша титрлейді. 

Ас тұзының мөлшерін пайызбен: 

Х = (а*К1- бК2) *0,002922*V*100/В*м 

формуласы арқылы анықтаймыз. 

Мұндағы. а – азот қышқылды күмістің мөлшері, мл; 

б – титрлеуге қатысқан аммоний радонидінің мөлшері, мл;  

К1 – азот қышқылды күміс титріне түзету; 

К2 аммоний радониді титріне түзету; 

V – өлшеуіш құтыдағысұйық мөлшері, мл;  

В – титрлеугі алынған ерітінді мөлшері, мл; m – өлшенді массасы, г. 

Нәтижелерді жазу 

Қосылған азот қышқылды күмістің мөлшері  мл. 

Титрлеуге кеткен аммоний радонидінің мөлшері   мл.  

Азот қышқылды күміс титрінің түзетуі      

Аммоний радониді титрінің түзетуі       

Өлшеуіш құтыдағы сұйықтық мөлшері   мл. 

Титрлеуге алынған ерітінді массасы  мл.  

Өлшенді массасы   г.  

Формуладан шыққан мән Х=      

 

Тұжырым (алынған құрамажем партиясы құрамындағы ас тұзы мөлшерімен  

стандартқа  сәйкес  екендігін анықтау)  . 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Тұздың мәні неде? 

2. Неге тұз мөлшеріне шек қойылған? 

3. Тұзды анықтауға алынған құрама жем өлшендісінің және оған қосылған 10% азот 

қышқылының мөлшерін айтыңыздар. 
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4. Титрлеуге алынған ерітінді мөлшері қандай? 

5. Титрлеу алдында қосылған реактивтердің атауын және мөлшерін айтыңыздар. 

6. Титрлегенде қолданылатын ерітіндіні және титрлеуді қандай түске дейін 

жүргізетінін айтыңыз. 

7. Тұз мөлшерін анықтау формуласын жазыңыз. 

8. Тұз мөлшері қандай бірлікпен сипатталады? 

 

Тақырып 5. Құрама жем қышқылдығын анықтау 

Жұмыстың мақсаты: Стандарт бойынша құрама жем қышқылдығын анықтау 

Тапсырма: Құрамажем қышқылдығын анықтау 

Құрал-жабдықтар: 

1. Конустық құты; 

2. 25 мл-лік пипетка; 

3. 500 мл-лік цилиндрлер; 

4. Фильтр (сүзу) қағаздары; 

5. Шыны воронка; 

6. Дистилденген су; 

7. Фенолфталеин; 

8. 0,1 н сілті ерітіндісі. 

Жұмыстың орындалуы; 

500 мл-лік құтыға 25 г құрама жемді салып, үстінен 250 мл дистил- денген су құяды 

да, басын тығынмен жауып, 10 мин шайқайды. Ерітінді 35 мин тұрғаннан кейін оны таза 

құтыға фильтрлеп алады. Фильтрат- тан пипеткамен 25 мл алып, оны конусты құтыға 

құяды, содан кейін ерітіндіге фенолфталеин тамызып 0,1 н сілтімен ашық қызғылт түс 

шыққанша титрлейді. 

Жалпы қышқылдықты градуспен; 

Х = 4*V*К 

формуласымен есептейді. 

Мұндағы,V – титрлеуге кеткен 0,1 н сілті мөлшері, мл;  

К – сілті титріне түзету. 

Рұқсат етілген ауытқу – 0,1 градус. Соңғы нәтиже ретінде екі тәуелсіз жасалған 

тәжірибенің арифметикалық ортасын алады. 

Нәтижелерді жазу: 

Титрлеуге кеткен сілті мөлшері: V1  V2   

Сілті  титріне түзету (К)       

Жалпы қышқылдылық келесі формуламен есептеледі 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Нақты ауытқу Х1 – Х2 =  рұқсат етілген ауытқу = 0,1 градус 

___________________________________________________________ 

 

Тұжырым  (құрамажемнің  жалпы  қышқылдығын   анықтау) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Қышқылдықтың мәні. 

2. Қышқылдықты анықтауға алынған құрамажем өлшендісінің мөлшері. 

3. Ерітіндіні шайқау және тұру уақытын айтыңыз. 

4. Титрлеуге алынған фильтраттың мөлшерін атаңыз. 

5. Фильтратты немен, қай индикатор көмегімен және қандай түске дейін титрлейді? 
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6. Қышқылдықты анықтау формуласын атаңыз. 

7. Екі тәжірибе нәтижелерінің рұқсат етілген ауытқуын атаңыз. 

8. Қышқылдылық қандай бірлікпен сипатталады? 

 

 

Тақырып 6. Құрамажем құрамындағы шикі клетчатканың мөлшерін анықтау 

Жұмыс мақсаты: Анықтау әдістерін және стандарт бойынша құрама жемдегі 

клетчат- ка мөлшерін анықтауды үйрену. 

Құрал-жабдықтар: 

1. СЭШ-3М кептіргіш шкафы; 

2. ЛЗМ зертханалық диірмені; 

3. Техникалық таразы; 

4. Сорғыш; 

5. Электрплита; 

6. Эксикатор; 

7. 8-10 см диаметрлі Бюхнер воронкасы; 

8. Беттік асбест; 

9. 300-400 көлемдік химиялық стақандар; 

10.  Бунзен құтылары; 

11.  Жуып шайғыш; 

12.  Диаметрі 1 мм тесігі бар елек; 

13.  Диаметрі 5 см болатын воронка; 

14.  Концентрлі күкірт қышқылы; 

15.  Калий гидрооксиді; 

16.  Этил спирті; 

17.  Медициналық диэтил эфирі; 

18.  Дистилденген су. 

Жұмыстың орындалуы; 

100 г болатын құрама жем өлшендісін майдалап, 1 мм електен өткізеді. 

Содан кейін 1 г құрама жем өлшендісін алып, үстіне100 см3 34%- ды күкірт 

қышқылын қосады. Стакандағы сұйықтықтың мөлшерін қарандашпен белгілеп алады. 

Ерітіндіні мұқият шыны таяқшамен араластырып, оны электрплита үстінде қойып, 

кішкене қайнатады. Ерітінді қайнай бастағаннан бастап 5 минут қайнатуды жалғастырады, 

сонымен қатар кезекті түрде ерітіндіні араластырып отырады. Стакан- ды плитадан алып, 

оның қабырғаларына жабысып қалған бөлшектерді жуып шаяды, тұнба астына түскенше 

күтіп, сорғыш көмегімен ыстық сұйықтықты сорып алады.Ол үшін үстіне жібек немесе 

капрон матамен тартылған диаметрі 5 см воронка қолданады. 

Бұл воронкаларды қисық шынылы және қалың қабырғалы каучук- ты вакуумды 

құбырлармен Бунзен құтысына жалғайды. Бунзен құтысы соғышпен қосылған. 

Воронканың ұшын ақырындап ыстық сұйықтыққа батырады да, сұйықтықты Бунзен 

құтысына сора бастайды. Воронка сорған сайын төмен түсіріле береді, себебі воронка 

ұшы сұйықтыққа батып тұру керек. Тұнбаға 10 мм қалғанша сұйықтықты сору керек. Со- 

руды 3 рет жүргізеді. 

Тұнбаны күкірт қышқылынан дистилденген сумен жуғаннан кейін, стаканға 50 см3 

5%-ды калий годрооксидін құйып, оны 100 см3 белгісіне дейін ыстық дистилденген сумен 

жеткізеді. Сосын стаканды мұқият араластырып 5 мин бойы электрпешінде қайнатады. 

Алдын ала 15 мин 160°С температурда кептірілген Бюхнер воронка- сына фильтр 

қағазы көмегімен тұнбаны орналастырады. 

Фильтрдегі тұнбаны ақырындап, ыстық дистилденген сумен сілтіден жуады. Осындай 

әдіспен жуылған тұнбаны фильтр қағазымен бірге Бюхнер воронкасынан бюкске орын 

ауыстырып, 160°С-та кептіреді. Егер шикі клетчатка мөлшері 15%-дан артық болса, онда 2 
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сағат кептіреді, егер шикі клетчатка мөлшері 15%-дан кем болса, онда 1,5 сағат кептіреді. 

Сосын бюксті эксикаторда суытып, массасын өлшейді. 

Клетчатканың массалық үлесін пайызбен өрнектеп, 

Х = м1 *100/м 

формуласымен есептейді. 

Мұндағы, м1 – клетчатка массасы, г;  

м – өлшенді массасы, г. 

Нәтижесі ретінде екі параллель жүргізілген тәжірибенің ариф- метикалық ортасы 

алынады. 

Нәтижені үтірден кейінгі екі санға дейін жазып жуықтайды. 

Құрғақ заттағы шикі клетчатканың массалық үлесін (Х1) пайызбен: 

Х1 =Х*100/100 – W 

формуласымен анықтайды. 

Мұндағы, Х – тәжірибеде шыққан шикі клетчатканың массалық үлесі,%; 

W – өлшендінің ылғалдылығы, %. 

Нәтижелерді жазу: 

Өлшенді  г  

Фильтр мен өлшенді бар бюкстің массасы  г  

Фильтр бар бюкстің массасы    г 

Формуладан шыққан мән Х=      

Тұжырым (алынған құрамажем партиясы шикі клетчатканың мөлшері бойынша 

стандартқа сәйкестігін анықтау)   

Бақылау сұрақтары: 

1. Клетчатканың мәні. 

2. Клетчатканы анықтауға арналған өлшендінің массасы. 

3. Гидролизге кеткен уақыт. 

4. Гидролизге алынған қышқылдың атын ата, оның концентрациясы мен көлемін 

анықта. 

5. Гидролизге алынған сілтінің атын атап, оның концентрациясы мен көлемін анықта. 

6. Фильтрдегі клетчатканы немен жуады? 

7. Фильтр мен клетчатканы кептіруге арналған температура. 

8. Клетчатканы анықтауға арналған формула. 

 

Тақырып 7. «Құрама жемдегі 10%-ды HCl ерітіндісінде ерімейтін және жалпы 

күлділікті анықтау» 

Жұмыстың мақсаты: Анықтау әдістерін және 10%-ды HCl ерітіндісінде ерімейтін 

және жалпы күлділікті анықтау. 

Тапсырма: 

1. Жалпы күлділікті анықтау. 

2. HCl 10%-дық ерітіндісіндегі ерімейтін күлділікті анықтау. 

3. Қорытынды жасау. 

Құрал-жабдықтар: 

1. Муфельдік пеш; 

2. Кептіргіш электрошкаф; 

3. Аналитикалық таразы; 

4. Электроплитка; 

5. Фарфор тигельдері; 

6. 250 мл болатын шыны стакандар; 

7. 50 мл өлшеуіш цилиндрлер; 

8. Шыны воронкалар; 
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9. Эксикатор; 

10. Жуып шайғыш; 

11. Шыны таяқшалар; 

12. 10%-ды тұз қышқылы; 

13. 0,1 н азот қышқылды күміс ерітіндісі; 

14. Диаметрі 7-8 мм фильтрлер. 

Жұмыстың орындалуы 

1. Жалпы күлділікті анықтау: 

Аналитикалық таразыда 1-2 г құрама жем өлшендісін алып, оны толығымен күлге 

айналғанша алдын ала күйдірілген, өлшенген тигель- дерде өртейді. 

Бастапқыда өртеуді өлшенді ластанбас үшін ақырын жүргізеді. Ол үшін тигельді 

асбестпен қапталған электропешке қояды. 

Бу мен газдар бөлінуін тоқтатқаннан кейін қыздыруды күшейтеді, асбестті алып 

тастап, көмір қалдықтары қалмағанға дейін күйдіреді. 

Қалдықты күйдіру әрі қарай муфель пешінде жүргізіледі. Күйдіру температурасы 

600-700°С-тан аспауы тиіс. Күйдіруден кейін тигельді эксикаторда 2 сағат ішінде суытып, 

массасын өлшейді. Күйдіруді масса мәндері тұрақталғанға дейін қайталап жүргізе береді. 

Қайта күйдіру уақыты – 30 мин. 

Күл мөлшерін (Х) пайызбен: 

Х = (м1 – м2 ) * 100/м – м2 

формуласы арқылы есептейді. 

Мұндағы, м – күлденуге дейінгі тигель мен өлшенді массасы, г;  

м1 – тигель мен күлдің массасы, г; 

м2 – бос тигель массасы, г 

Келесі формуламен құрғақ затқа күлділікті есептейді: 

 

Х1  = Х*100/100 – W 

Мұндағы, Х – күл мөлшері, %; 

W – зерттелетін өнімдегі ылғалдың мөлшері,%. 

Соңғы нәтиже ретінде екі тәжірибенің арифметикалық ортасын ала- мыз. Параллель 

анықтаулар кезінде рұқсат етілген ауытқу. 

Талдау нәтижесін жазу: 

Бос тигель массасы   г.  

Тигель  мен өлшенді массасы   г.  

Тигель  мен күлдің массасы   г. 

 Күл массасы   г.  

Өлшенді массасы   г.  

Ылғалдылық  %.  

Х=  %. 

 

2. 10%-дық тұз қышқылындағы ерімейтін күлдің массасын анықтау:  

Жалпы күлділікті анықтағанда қалған қалдығы бар тигельді 250 мл стаканға салып, 

стакан ішіне 10%-дық 25 мл тұз қышқылын құяды. Осы стаканды қайнатып, 5 минутқа 

қалдырады. Содан кейін тигельді пин- цетпен стаканнан шығарып, стакан үстінде 

дистилденген сумен жуып шаяды. 

Диаметрі 7-8 см күлсіз фильтр мен стақандағы сұйықтықты фильтр- леп, 

сұйықтықты жіңішке шыны таяқша бойымен ақырын төгеді. 

Стакан мен таяқшаны дистилденген сумен ерімеген күлді жоғалтпас үшін бірнеше 

рет шаяды. Фильтрді құрамында азот қышқылды күміс бар қара тұнба бергенше ыстық 

сумен жуады. Фильтр шеттерін пин- цетпен бүгіп қояды да, массасын алдын ала өлшеп 
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қойған тигельге салып, оны кептіргіш шкафында кептіреді. Күйдіру мен өртеу жалпы 

күлділікті анықтау тәжірибесіндегідей қылып жүргізіледі. 

10%-дық тұз қышқылы (Х2) құрамындағы ерімейтін күл мөлшерін пайызбен: 

 

 
формуласымен анықтайды. 

Мұндағы, m – тигель мен өлшендінің массасы, г; 

– тигель мен ерімейтін күлдің массасы, г; 

– бос тигель массасы, г. 

10%-дық тұз қышқылы (Х3) құрамындағы абсолюттік құрғақ затқа санағандағы 

ерімейтін күл мөлшерін пайызбен:  

 
формуласымен анықтайды. 

Мұндағы, Х2 – тұз қышқылындағы ерімейтін күл мөлшері, %;  

W – тәжірибелік заттағы ылғалдың мөлшері, %. 

Нәтижесі ретінде екі параллель жүргізілген тәжірибенің ариф- метикалық ортасы 

алынады. Рұқсат етілген ауытқу ±0,05%. 

Талдау нәтижесін жазу: 

Бос тигель массасы       г.  

Тигель мен өлшенді массасы (күлденгенге дейінгі)   г.  

Ерімейтін күлмен тигельдің массасы     г.  

Өлшенді массасы        г.  

10%-дық тұз қышқылы құрамындағы ерімейтін күлдің мөлшері _ г. 

Ылғалдылық  %.  

Х=   %. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Жалпы күлділікті анықтауға алынған өлшендінің массасы. 

2. Өртеуді қай уақытқа дейін жүргізеді? 

3. Қай температурада күйдіруді жүргізеді? 

4. Қайта күйдірудің ұзақтығы. 

5. Жалпы күлділікті анықтау формуласы. 

6. Күйгеннен қалған тұнбаға нені құяды? 

7. Тигельді қанша уақыт қайнатады? 

8. Стакандағы затты қандай фильтр арқылы сүзеді? 

9. Фильтрді қай уақытқа дейін ыстық сумен жуады? 

10. 10%-дық тұз қышқылындағы ерімейтін күлді абсолюттік құрғақ затқа қай 

формуламен есептейді? 

11. Екі параллель анықтаулар арасындағы рұқсат етілген ауытқу. 

 

Тақырып 8. Құрама жемдегі саңырауқұлақтар мөлшерін анықтау 

Жұмыс мақсаты: Құрамажем құрамындағы саңырауқұлақтарды анықтауды үйрену. 

Тапсырма: 

1. Саңырауқұлақтар мөлшерін анықтау; 

2. Тұжырым жасау. 

Құрал-жабдықтар: 

1. СЭШ-3М кептіргіш шкафы; 

2. Фарфор ұнтақтағыш ыдыс; 

3. Күкіртті эфир; 
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4. Сілті ерітіндісі; 

5. Горяев камерасы. 

Жұмыстың орындалуы: 

Диаметрі 1,0 мм болатын електен өтетіндей етіп, 50 г құрама жем өлшендісін 

зертханалық 

диірменде майдалайды. 

10 г майдаланған өлшендіні фарфор үгіткішке салып, оны пешке  15 минутқа 100 °С 

температурада кептіруге қояды. Кепкен өлшендіге  3 мл күкірт эфирін ысқылап жағады. 

Алынған заттың 0,1 г өлшендісін пробиркаға салып, үстінен 0,5% 10 мл КОН ерітіндісін 

құяды, шайқап, қайнатып, суытады. Пробиркадағы затты жақсылап араластырып, ішінен 

кішкене өлшенді алып оны Горяев санағыш камерасына қояды. Саңырауқұлақтарды 

талдау мен санауды микроскоп астында жүргізеді. Жасушалар шар тәрізді, ұзынша келген 

немесе эллипс түрінде, ал түсі: сары немесе қоңыр болуы мүмкін. Саңырауқұлақтардың 

пайыздық мөлшері: 

 
 

формуласымен есептелінеді. 

Мұндағы, а – табылған саңырауқұлақтардың арифметикалық ортасы; 

22 – тәжірибе жүзінде бекітілген саңырауқұлақтар саны. 

 

Тәжірибенің нәтижелерін жазу 

а – алынған сынамадағы саңырауқұлақтар мөлшері     

Формуладан шыққан мән: Х =  % 

Тұжырым (алынған құрамажем партиясы стандартқа сәйкестігін анықтау 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Саңырауқұлақтардың мәні. 

2. Құрамажемді майдалағаннан кейін өткізетін електің диаметрі. 

3. Саңырауқұлақтарды анықтауға алынған өлшендінің массасы. 

4. Құрама жем өлшендісін немен ысқылайды? Ысқыланған құрама жемнің қанша 

грамм өлшендісін пробиркаға салады? 

5. Пробиркаға құятын ерітіндінің атауын және көлемін айтыңыз. 

6. Саңырауқұлақтарды анықтау формуласын жаз. 

7. Саңырауқұлақтарды немен өрнектеп аламыз? 

 

Тақырып 9.Құрама жемдегі қастауыштың (спорынья) мөлшерін анықтау 

Жұмыс мақсаты: Құрамажемдегі қастауыштың мөлшерін анықтауды үйрену. 

Тапсырма: 

1. Қастауышты анықтау; 

2. Тұжырым жасау. 

Құрал-жабдықтар: 

1. Зертханалық диірмен; 

2. Зертханалық таразы; 

3. Диаметрі 1,0 мм елек; 

4. 5 есе ұлғайтатын шыны (лупа); 

5. 5 мл градуйрленген пипетка; 

6. Сыйымдылықтары 10 мл өлшеуіш цилиндрлер; 

7. Шыны бюкстер; 

8. Хлороформ; 
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9. Сілті ерітіндісі. 

Жұмыстың орындалуы: 

1 г майдаланған құрама  жемді  шыны  бюкске  салады,  оған  10  мл хлороформ 

қосып шайқайды, сосын 5 мл этил спиртін қосады. Қастауыштың қара бөлшектері ерітінді 

үстіне қалқып шығады. Арала- сып кетпес үшін шыны бюкс қабырғасы бойымен 3 мл 

сілті ерітіндісін қосады, осы кезде сілті сұйық бетін шамамен 3 мм қалыңдықпен жауып 

тұруы керек. Жарық көзіне жақындатқанда сілтінің сары қабатының үстіңгі жағында 

қызыл-күлгін бөліктер, ал тереңірек жағында сұр түсті қастауыштың бөліктерін көруге 

болады. Бұл құбылысты лупа арқылы ғана аңғаруға болады. Бес рет жасалғаннан кейін 

ғана бес тәжірибенің арифметикалық ортасы қорытынды нәтижені береді. Қастауыштың 

мөлшері төмендегі кестенің көмегімен анықталады: 

7 - кесте 

Қастауыштың мөлшері 

Қастауыштардың арифметикалық орта мәні Қастауыштың мөлшері 

1,0 аз емес 0,05 

1,1-ден 2,0-ге дейін 0,1 

2,1-ден 4,0-ге дейін 0,25 

Талдау нәтижелерін жазу: 

Қастауыштардың мөлшері: 

1-тәжірибе    

 2-тәжірибе     

3-тәжірибе     

4-тәжірибе     

5-тәжірибе     

Арифметикалық орта шама       

Қастауыштың мөлшері %. 

Тұжырым (зерттелген құрамажем партиясы құрамындағы қастауыштардың мөлшері 

бойынша стандартқа сәйкестігін анықтау) 

Бақылау сұрақтары: 

1. Қастауыштың мәні. 

2. Қастауышты анықтауға арналған өлшендінің массасы қандай? 

3. Шыны бюксте өлшендіні немен бірге араластырады? 

4. Шыны бюкске нені қосады? 

5. Сілтінің қанша мөлшерін қосады? 

6. Тәжірибені неше рет қайталайды? 

7. Қай нәтижені тәжірибенің соңғы мәні ретінде алады? 

8. Қастауыштың мәні немен өрнектеледі? 

 

8. БӨЖ мен БОӨЖ бойынша тапсырма  

№ Тақырып атауы  БӨЖ мен БОӨЖ 

тапсырмаларының 

мазмұны  

Бақылау 

түрі  

Тапсыру 

мерзімі  

1 

тақырып 

 Құрама жем өндірісі 

шығаратын өнімдерге 

сипаттама 

 Құрама жем өндірісі 

шығаратын өнімдерге 

сипаттама 

Ауызша  1 

2  

тақырып 

Құрама жем өндірісіне 

арналған шикізаттар 

Құрама жем өндірісіне 

арналған шикізаттар 

Ауызша 1 

3 

тақырып 

Құрама жем 

шикізаттарымен 

жүргізілетін 

операциялар 

Құрама жем 

шикізаттарымен 

жүргізілетін операциялар 

Ауызша 2 
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4 

тақырып 

Шикізаттың 

технологиялық 

қасиеттері 

Шикізаттың 

технологиялық 

қасиеттері 

Ауызша 2 

5 

тақырып 

Құрама жем 

рецептурасы 

Құрама жем рецептурасы Ауызша 3 

6 

тақырып 

Технологиялық 

процесті жүргізу 

Технологиялық процесті 

жүргізу 

Ауызша 3 

7 

тақырып 

Шикізаттарды 

гидротермиялық өңдеу 

және ұнтақтау 

Шикізаттарды 

гидротермиялық өңдеу 

және ұнтақтау 

Ауызша 4 

8 

тақырып 

Құрама жем 

шикізаттарын 

дайындаудың 

технологиялық 

желілері 

Құрама жем 

шикізаттарын 

дайындаудың 

технологиялық желілері 

Ауызша 4 

9 

тақырып 

Құрама жем өндірісінде 

дәнді шикізаттарды 

терең технологиялық 

өңдеу. Мөлшерлеу 

және арастыру желілері 

Құрама жем өндірісінде 

дәнді шикізаттарды 

терең технологиялық 

өңдеу. Мөлшерлеу және 

арастыру желілері 

Ауызша 5 

10 

тақырып 

Құрама жемді байыту 

технологиясы 

Құрама жемді байыту 

технологиясы 

Ауызша 5 

11 

тақырып 

Құрама жем 

өндірістерінің дәстүрлі 

емес өнімдері 

Құрама жем 

өндірістерінің дәстүрлі 

емес өнімдері 

Ауызша 6 

12 

тақырып 

АВҚ өндіру 

технологиясы. Бүтін 

сүтті алмастырушыны 

(БСА) өндірудің 

технологилық сызбасы 

АВҚ өндіру 

технологиясы. Бүтін 

сүтті алмастырушыны 

(БСА) өндірудің 

технологилық сызбасы 

Ауызша 7 

13 

тақырып 

Өндірісті бақылау Өндірісті бақылау Ауызша 8 

14 

тақырып 

Құрама жем 

өндірісіндегі 

технологиялық бақылау 

Құрама жем 

өндірісіндегі 

технологиялық бақылау 

Ауызша 9 

15 

тақырып 

Құрама жем 

зауаттарындағы 

технологиялық 

сызбаны талдау.  

Құрама жем 

зауаттарындағы 

технологиялық сызбаны 

талдау.  

Ауызша 10 

16 

тақырып 

Құрама жем 

зауаттарындағы 

технологиялық 

сызбаны құру. 

Құрама жем 

зауаттарындағы 

технологиялық сызбаны 

құру. 

Ауызша 11 

17 

тақырып 

Шағын қуатты 

кәсіпорындарда құрама 

жем дайындау. 

Шағын қуатты 

кәсіпорындарда құрама 

жем дайындау. 

Ауызша 12 

18 

тақырып 

Ауыл шаруашылығы 

малдары мен құстарын 

азықтандыру негіздері. 

Ауыл шаруашылығы 

малдары мен құстарын 

азықтандыру негіздері. 

Ауызша 13 

19 

тақырып 

Қойды, Шошқаны, 

жылқыны азықтандыру. 

Қойды, Шошқаны, 

жылқыны азықтандыру. 

Ауызша 14 
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20тақыр

ып 

Құстарды, Қоян, саз 

құндыз және терісі 

бағалы аңдарды, 

балықтарды 

азықтандыру 

Құстарды, Қоян, саз 

құндыз және терісі 

бағалы аңдарды, 

балықтарды 

азықтандыру 

Ауызша 15 

Барлық сұрақтар бойынша кеңес беру - кестеге сәйкес. 

 

9. Ұпай қою саясаты / Политика выставления оценок 

(оқыту тілінде таңдап алу / выбрать на языке обучения) 

Кредиттік технология жағдайында оқу процесін ұйымдастыру элементтерінің бірі 

білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесін қолдану 

болып табылады. Ұпай қою саясаты объективтілік, ашықтық, икемділік және жоғары 

саралаушылық принциптеріне негізделеді.  

Пәнді оқыту барлық өтілген материалды қамтитын, әртүрлі формада (жазбаша 

немесе ауысша емтихан, тестілеу) емтихан қабылдаумен аяқталады. Емтихан тапсыруға 

рұқсат алудың негізгі шарты – бағдарлама бойынша барлық тапсырмаларды орындау. 

Әр тапсырма 0-100 баллмен бағаланады. 

 

№ 
Жұмыс түрі 

Бір тапсырмаға 

қойылатын баға (max 

балл) 

Тапсырма 

саны 

Жиынтық 

баға 

Рейтинг 1 

1 Жеке тапсырмалар 10 10 100 

2 Зертханалық жұмысты орындау 

және қорғау 

10 10 100 

… Бақылау жұмыстары және 

коллоквиумдар 

10 10 100 

Барлығы 100 

Рейтинг 2 

1 Жеке тапсырмалар 10 10 100 

2 Зертханалық жұмысты орындау 

және қорғау 

10 10 100 

… Бақылау жұмыстары және 

коллоквиумдар 

10 10 100 

Барлығы 100 

 

Емтиханға жіберу рейтингісінің бағасы академиялық кезең бойынша алынған 

барлық ағымдық және аралық бақылаулар бағасы қосындысының орташа арифметикалық 

мәні болып табылады:   

ЖР= (АБ1 + АБ2 + АБ3 +…. +АБn + АрБ1 + АрБ2) / (n+2), 

мұндағыЖБ –емтиханға жіберу рейтингісі; АБ – ағымдық бақылау; АрБ – аралық 

бақылау; n – ағымдық бақылаулар саны; 2 – аралық бақылаулар саны. 

Пән бойынша қорытынды бақылауға пән бағдарламасының барлық талаптарын 

орындаған (барлық практикалық (семинарлық, зертханалық) жұмыстарды және БОӨЖ, 

БӨЖ бойынша тапсырмаларды орындаған және тапсырған), емтиханға жіберу рейтингісін 

(50 баллдан кем емес) жинаған білім алушы жіберіледі. Пән бойынша емтиханға жіберу 

рейтингісі оң баға болмаса (50 баллдан кем емес) білім алушы емтиханға жіберілмейді.  

Пән бойынша қорытынды баға автоматты түрде төмендегі формула бойынша 

есептеледі: 

Қ = (Р1+Р2)/2*0,6+емтихан бағасы*0,4, 

мұндағы Р1 – бірінші аралық бақылау бағасы; Р2 – екінші аралық бақылау бағасы. 
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Пән бойынша қорытынды баға білім алушы тек емтиханға жіберу рейтингісі 

бойынша да, қорытынды бақылау бойынша да оң баға (50 баллдан кем емес) алған 

жағдайда есептеледі.Қандай да бір дәлелді немесе дәлелсіз себептермен қорытынды 

бақылауға келмеген жағдайда «Емтихан бағасы» бағанасына «0» (нөл) қойылады. Пән 

бойынша аралық аттестация нәтижелері білім алушыға сол күні хабарланады. 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың төрт баллдық жүйе бойынша 

сандық эквивалентке сәйкес әріптік жүйесі 
 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалар 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

Баллдар (%-тік 

құрамы) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалар 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 

 

10. Оқытушы талабы, саясаты мен тәртібі  

 

Студенттердің оқу жетістіктерін бағалау саясаты академиялық адалдық, 

талаптардың бірлігі, объективтілік пен адалдық, ашықтық және ашықтық принциптеріне 

негізделген. 

Бірінші сабақта мұғалім студенттерге пәннің жұмыс оқу жоспары (силлабусы), 

академиялық пәннің жоспарланған оқу нәтижелері және оларды бағалау тәртібі туралы 

таныстырады. 

Академиялық әділетсіздік байқалған жағдайда ЖОО білім алушылары тарапынан: 

- аудиториядағы және аудиториядан тыс сабақтар кезінде: бірінші жол берілген 

тәртіп бұзғаннан кейін құрылған комиссия білім алушылармен әңгімелесу өткізеді; актіде 

шығарылған ескерту және қабылданатын шара (бағаланатын жұмыс үшін бағаны 

төмендету; білім алушының жазбаша жұмысын жою, бақылау іс-шарасын қайта өткізуге 

ұсыныс және т.б.) тіркеледі. Академиялық адалдық фактілеріне қайта жол берілген 

жағдайда оқу жылы ішінде қайта комиссия құрылады, акт жасалады және одан әрі 

шешімдер қабылдау үшін тәртіптік-сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңеске (бұдан әрі – 

ТСЖҚК) беріледі; 

- аралық немесе қорытынды аттестаттау кезінде: Академиялық әділетсіздік 

көрсеткен білім алушы сол академиялық кезеңде емтиханды қайта тапсыру құқығынсыз 

аудиториядан шығарылады. Бұл ретте емтихан ведомосына «Академиялық әділетсіздік 

танытқаны үшін емтиханнан алынды» деген жазба жазылады, оның түрі көрсетіледі. 

Емтиханды қайта тапсыру жазғы семестрде немесе келесі академиялық семестрде ақылы 

негізде жүзеге асырылады. Бұл ретте білім алушы осы оқу пәніне қайта жазылады, оқу 

сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

жұмысының барлық түрлерін орындайды және емтихан тапсырады. Емтиханнан қайта 
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шығарылған жағдайда (ЖОО-да оқудың барлық кезеңі ішінде) білім алушы ШҚМУ-ға 

қайта қабылдану құқығынсыз оқудан шығарылады. 

Білім алушының барлық аудиториялық сабақтарға кешікпей, сабаққа қатысуы 

міндетті болып табылады. Сабақтан қалған жағдайда деканатта тағайындалған тәртіппен 

өтелінеді.  

Берілген курстың білім алушыларконтингентіне кірмейтін бөгде адамдардың дәріске 

қатысуына тыйым салынады.  

Жұмысты көрсетілген мерзімде тапсыру қажет. Барлық тапсырмаларды тапсырудың 

соңғы мерзімі емтихан сессиясына 5 күн қалғанға дейін беріледі.  

Әрбір оқу сабағы бойынша тақырыпты қайталау мен өтілген материалды өтеу 

міндетті. Оқу материалының меңгерілу дәрежесі жазбаша жұмыстармен немесе тестпен 

тексеріледі білім алушыларды тестілеу ескертусіз жүргізілуі мүмкін.  

Білім алушының оқытушымен өзіндік жұмысын (БОӨЖ) орындау кезінде 

келесі негізгі функциялар ескеріледі:  

- бірінші – оқу пәні бойынша бағыттау-бағдарлау сабақтары кезінде оқытушы берген 

ақпаратты студенттердің белсенді қабылдауын іске асыруды көздейді; 

- екінші - оқытушының ұсынымы негізінде студенттердің өздігінен оқу-әдістемелік 

құралдарды, әдебиеттерді оқуын, үй тапсырмаларын, бақылау, курстық жұмыстарды және 

т.б. орындауын көздейді.  

Бұл кезеңде студенттерден жұмыс істеудің әдіс-тәсілдерін білу, қиындықтарды 

анықтау, өзін-өзі ұйымдастыру және өзіндік тәртіп талап етіледі;  

- Білім алушының үшінші функциясы – өздерінде қиындық тудырған жағдайларды 

талдау мен жүйелеу, оқу материалын түсіну мен меңгерудегі қиындықтар себебін 

анықтау, басқа оқу әрекетін орындау.  

Білім алушы шешімі табылмаған қиыншылықтарды оқытушыларға арналған 

сұрақтар жүйесіне айналдырады (оларды саралайды, реттейді, ресімдейді), бұл сұрақтарға 

өз жауаптарының нұсқаларын дайындайды; 

- Білім алушының төртінші функциясы түсініктеме, ақыл-кеңес, консультация алу 

үшін оқытушымен сұхбаттасуын білдіреді.  

 
11. Емтихан сұрақтары. 

1. Технологиялық процесс.  

2.  Құрама жем.  

3. Толық рационды құрама жем.  

4. Құрама жем концентраты.  

5. Ақуызды – витаминді қосымша. Премикс. Премикс толықтырғышы.  

6. Жем қоспасы. Карбамидті концентрат. Карбамидті концентрат негізіндегі аминді – 

витаминді қоспа.  

7.  Бүтін сүтті алмастырушы. Гранулденген құрама жем. Брикеттелген құрама жем.  

8. Құрама жем үгіндісі. Құрама жем қиыршығы. Сөрелік құрама жем. Ақуызды 

концентрат ақуызды – минералды – витаминді қосымша. 

9.  Мал текті шикізаттар. Минерал текті шикізаттар.  

10.  Өсімдік текті азықтар.  

11.  Ұн, жарма зауыттары мен элеватордың жанама өнімдері.  

12.  Витамин мен микроэлементері көп сақтайтын өсімдік текті азықтар.  

13.  Консерві өндірісі қалдықтарының жемдік ұндары.  

14.  Висанутиь зауыттары өндіретін мал азықтары.  

15.  Минерал текті шикізаттар. Тамақ және жеңіл өнеркәсіптердің қалдықтары.  

16.  Қант өндірісінің қалдықтары.  

17.  Микробиологиялық және химиялық синтездің құрама жемдік шикізаттары. 
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18. Мал азығы туралы жалпы мәліметтер. Мал азығы. 

19. Шырынды азық. Құнарлы азық.  

20. Ірі немесе көлемді азықтар.  

21. Тамақ және техникалық өндірістің қалдықтары.  

22. Мал текті азықтар. Шикізатты қабылдау және жайғастыру. 

23. Бөлшектің ірілігі. Дәнді шикізаттың құрлымдық механикалық қасиеттері.  

24. Көлемдік салмақ. Қуыстылығы. Аэродинамикалық қасиеттері.  

25.Сусымалы материалдардың ішкі үйкелу коффиценті. Сусымалы қоспаның 

өздігінен сұрыпталуы.  

26. Минералды шикізаттың технологиялық қасиеттері. Мелассаның технологиялық 

қасиеттері. 

27.Кейбір шикізат түрлерін сақтау ерекшеліктері. Күнжара мен шротты сақтау 

ерекшеліктері. 

28.Жемдік шөп ұнын сақтау ерекшеліктері. Фосфатидті концентратты сақтау 

ерекшеліктері.  

29.Балық ұнын сақтау ерекшеліктері. Еттісүйек ұнын сақтау ерекшеліктері. 

30.Минералды шикізатты сақтау ерекшеліктері.  

31.Мелассаны сақтау ерекшеліктері. Пішені сақтау ерекшеліктері. Майды сақтау 

ерекшеліктері. 

32. Рецептің қолданылуы. Рецепті таңдау және оның қоректік құндылыңын есептеу.  

33.Құрама жем өндірісінің өнімдерін өндіруде технологиялық процесті ұйымдастыру 

және жүргізу негіздері.  

34.Дәнді шикізаттарды қабылдау және жайғастыру желісі. Гранулденген және 

ұншықты шикізат пен шротты қабылдау жайңастыру желісі. 

 35.Қаппен жіне контейнермен келетін шикізаттарды қабылдау жіне дайғастыру 

желісі.  

36.Минералды шикізатты қабылдау және жайғастыру желісі. Әктас ұнын қаылдау 

жіне жайғастыру желісі.  

37.Құрама жем шкізаттарын тазалау. Ұншықты шикізатты тазалау. Металды-

магнитті қоспадан тазалау. 

38.Гидротермиялық өңдеудің мақсаты. Құрама жем шикізаттарын ұнтақтау. 

39.Ұнтақтауға жатпайтын жұмсақ құрауыштар. Ұнтақталатын құрауыштар. 

40.Дәннді дақылдар желісі. Қауызды дақылдарды қауыздау желісі. Ұншықты 

шикізат желісі. Шөп ұны желісі.  

41..Тамақ өндірісінің жемдік өнімдері желісі. Шрот желісі. Сығымдалған және 

ірікесекті өнімдер желісі. 

42.Қаппен келетін шикізат желісі. Ас тұзын дайындау желісі. Бор және басқа 

минералды шикізатты дайындау желісі. 

43.Премикс енгізу желісі. Сұйық өнімді енгізу желісі. Құрама жемге май жіне 

фосфатидті концентратты енгізу желісі.  

44.Дәстүрлі емес сұйық қоспа мен суды құрама жемге енгізу желісі. Суды енгізу 

технологиясы.  

45.Құрама жем өнімдері өндірісінің технологиялық процестері.  

46.Ақуызды-витаминді қосымша өндірісінің технологиялық процесі. 

47.Дәнді шикізаттарды екіқайтара гранулдеу. Дәнді шикізаттарды экструдерлеу. 

Дәнді шикізатты жапыру.  

48.Дәнді микронизациялау. Дәнді шикізаттарды қуыру. Экспандирлеу.  

49.Мөлшерлеу мен араластырудың сызбалары. Құрауыштарды араластыру. Үздікті 

араластыру. Үздіксіз араластыру.  

50.Байытқыш қоспаны дайындау.  

51.Ұнтақтауды қажет етпейтін микроқосымшаларды дайындау. Қурауыштарды 

араластыру. Промикстерді өндіру.  
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52.Толықтырғышты дайындау. Микроэлементтердің алғашқы қоспасын дайындау 

желісі. Холин хлоридті дайындау желісі.  

53.Микроқұрауыштарды беру желісі. Йодты калийді дайындау желісі. 

Микроэлементтердің алдын ала қоспасын жасау желісі.  

54.Майды дайындау және ендіру желісі. Құрауыштарды мөлшерлеру және 

араластыру желісі. Өнімді буып-тігу және қаптау желісі.  

55.Өнімдерді шашыранды түрінде сақтау және жіберу желісі. Байытқыштарды 

өндіру нормасы және байыту қоспасын есептеу.  

56.Пермикс шағын зауыттары. 

57.Карбамидті кнцентрат. Карбамидті концентратты өндіру технологиясы. 

58.Карбамидті концентратты өндірудің технологиялық процесінің принципиалды 

сызбасы. 

59.Кабамидті концентрат негізіндегі амидты-витаминді қоспа өндіруде 

қолданылатын желілер: карбамидті концентратты беру; кебекты дайындау; 60. 

Кабамидті концентрат негізіндегі амидты-витаминді қоспа өндіруде қолданылатын 

желілер:Тұзды дайындау;  

61. БСА өндірудің технологилық сызбасы.  

62.Құрама жем өнідірістерінде даяр өнімдердің нормативті шығымы. 

Шикізаттарыды жіне өнімді есепке алу. 

63. Даяр өнімдерді орналастыру, сақтау және жіберу. Өндірістік технологиялық 

зертхана міндеттері.  

64.Өндірістік технологиялық зертхана шикізаттардың және даяр өнімдердің сапа 

көрсеткіштерін анықтауда техникалық жіне химиялық талдаулары.  

65.Мөлшерлеу процесін және өндірістік басқа кезеңдерді бақылау. 

66.Құрама жем өндірісі процесінің технологиялық сызбасы.  

67.Құрама жем өндірісінде өнім өндірудің технологиялық роцесін жүргізу мен 

ұйымдастрыу қарастырылған операциялар.  

68.Өнімділігі 130т/тәу құрама жем зауытының технологиялық процесінің сызбасы.  

69.Өнімділігі 200т/тәу құрама жем зауыты.  

70.Өнімділігі 315т/тәу шашыранды және гранулденген құрама жем өндіретін құрама 

жем зауыты. 

71.Өнімділігі 600т/тәу гранулденген құрама жем өндіретін құрама жем зауыты. 

72.Гранулды жемдік қоспа өндірісінің әммбебап цехы. Жүргері собығы мен өзегін 

қолдану. Күнбағыс себетін қолдану.  

73.Жүгері собығының өзегінен алынған жем қоспасының өндірісі. Шағын көлемді 

цехта құрама жем дайындау. 

74.Ауылшаруашылығы малдары мен құстарын азықтандыру технологиясы. 

Азықтану. Ірі қараны азықтандыру ерекшеліктері. 

75.Қоректік заттарға деген қойдың қажеттілігі оның жасына, өнімділігіне, өсіру 

бағытына байланысты бөлінуі.  

76.Тұқымдық аттарды азықтандыру. Жұмыс аттарын азықтандыру. Негізгі 

азықтандыру түрлері.  

77.Құстардың ас қорытуы мен алмасу заттарының ерекшеліктері. Протеин мен 

аминқышқылдары.  

78.Қоян, саз құндыз және терісі бағалы аңдарды азықтандыру. Балықтарды 

азықтандыру. 

79. Толықтырғышты дайындау.  

         80. Ұнтақтауды қажет ететін микроэлемент тұздарын дайындау. 
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