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Кіріспе 
 
Тағам өнеркəсібінің негізгі мақсаты жоғары сапалы азық-түлікті 

қолданатын тұтынушының өсіп келе жатқан сұранысын үнемі 
қанағаттандыру жəне тамақтанудың балансты рационын қамтамасыз ету 
болып табылады. Қойылған мақсат өндіріске барлық басқа ғылымдардың 
жетістіктерін қолдануға негізделген, жетілген технологияларды еңгізуді 
талап етеді.  

Қазіргі таңда балық өнімі еліміздің тамақ балансында елеулі орын 
алады. Балықтың тағамдық жəне биологиялық құндылығы құрамындағы 
толыққұнды ақуыздармен, жеңіл қортылатын май жəне маңызды минералдық 
элементтермен сипатталады. Балық еті тез қортылып, жеңіл сіңіріледі. Балық 
етінің құрамындағы ақуыздың көлемі 15%-дан 26% аралығында болғанда, 20 
түрлі амин қышқылы болады, оның 8-і (лизин, метионин, триптофан, валин, 
лейцин, изолейцин, треонин, фенилаланин) адам ағзасы үшін өте қажетті зат 
болып есептеледі. Адам ағзасында синтезделмейтін осы амин 
қышқылдарының кез келген біреуі ағзада жетіспесе, онда денсаулыққа кері 
əсерін тигізеді. Сондай-ақ, балықта 0,1-30% май, 0,9-2% дəрумендер мен 
минералдық заттарға бай болады. 

Балықтар класқа, подкласқа, отрядқа, тұқымдастарға, түрлерге, осыдан 
бекіре, албырт, майшабақ, тұқы, алабұға, нəлім, камбала, скумбрия 
тұқымдастары деп бөлінеді. Сонымен қатар балыққа жатпайтын теңіз 
өнімдері де бар, бұл өнімдерден өңделген тауарлар шығарады. Мекендеу 
аймағына байланысты балықтарды теңіз, мұхит балықтары, тұщы су 
балықтары деп, ал өлшеміне байланысты ірі, орташа жəне ұсақ балық деп 
бөлінеді.  

Балық-ең құнды жəне қоректік өнім. Балық Омега-3 жəне Омега-6 
пайдалы қышқылдары бар, олар жүрек пен қан тамырлары ауруларының 
қаупін азайтады, холестерин деңгейін төмендетеді, жасушаларды қорғайды 
жəне біздің денеміздің əрбір жасушасының ішіндегі зат алмасу процестерін 
жақсартады, қан қысымын реттейді, ақыл-ой белсенділігінің жоғарылауына 
ықпал етеді. Балық етпен қатар, денедегі барлық процестердің қалыпты өтуі 
үшін бізге қажет жоғары сапалы ақуызды жеткізеді.  

Қазақстанда балық өнімін өңдеу жəне сақтау технологиясын жетілдіру 
мақсатында жаңа технологиялық жабдықтармен жабдықталған кəсіпорындар 
ашылып, халықты сапалы балық өнімдерімен қамтамасыз етуде.  

Осыған орай құрастырылып отырған оқу құралында білім алушының 
теориялық білімі мен тəжірибелік дағдыларын қалыптастыру жəне оны 
дұрыс пайдалану бағытын анықтау болып табылады. Оқу құралының негізгі 
мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: 

 Технологиялық процесті ұйымдастыру жəне өндіріс 
жұмыстарын басқару; 

 Балық өңдеу жұмыстарын қауіпсіз жүргізудің жобалық-
сметалық жұмыс құжаттамасы; 
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 Балық өңдеу жұмыстарына есеп жүргізу кезіндегі 
нормативтік құжаттарды қолдану, ілеспе құжаттарды 
рəсімдеу; 

 Техник-технологты жіктеу жұмыстарының түрлері. 
Сонымен қатар, оқу құралында тəжірибелік жұмыстар жəне бақылау 

сұрақтарымен толық қамтылған. 
Оқу құралы техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының білім 

алушыларына, сонымен қатар теориялық жəне практикалық сабақтарды 
ұйымдастыруға арналған арнайы пəндер оқытушылары мен өндірістік оқыту 
мамандарына арналған. 

 

І БӨЛІМ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
ЖƏНЕ ӨНДІРІС ЖҰМЫСТАРЫН БАСҚАРУ 

 
1.1 Сапа, орындау мерзімі жəне экологиялық тазалық талаптары 

 
 Балық жəне балық өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар 

[1]:  
 Балық жəне балық өнімдерінің Техникалық регламентінің 

талаптарына, ветеринариялық-санитариялық жəне санитариялық-
гигиеналық ережелері мен нормаларға сай болуын, өнімнің 
қауіпсіздігін жəне бақылануын растайтын құжаттардың 
(ветеринариялық сертификат, тауарлық ілеспе жолдама құжаттама) 
болуын қамтамасыз ету қажет; 

  Сапасына күмəн келтіретін нақты белгілері бар, 
консистенциясы бұзылған, олардың қауіпсіздігін, шыққан жерін жəне 
сапасын растайтын ілеспе құжаттары жоқ, жарамдылық мерзімі 
белгіленбеген немесе біткен, сондай-ақ балық жəне балық өнімдерінің 
қасиеті мен таңбалануы Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің 
қауіпсіздігі жəне техникалық реттеу саласындағы заңнамасының 
талаптарына сəйкес келмесе, ветеринариялық-санитариялық сараптама 
жасау үшін алынады; 

 ҚР тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында 
белгіленген талаптарға сəйкестігін куəландыратын құжаттары жоқ 
балық жəне балық өнімдерін сатуға тыйым салынады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балық жəне балық өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар: 
 Балық жəне балық өнімдеріндегі микробиологиялық жəне паразитологиялық 

контаминация мен химиялық ластауыштардың, уытты элементтердің, 
пестицидтердің, радионуклидтердің, басқада зиянды заттар мен олардың 
қалдықтарының, азық қоспалары мен гендік инженерия өнімдерінің құрамы ҚР 
денсаулық сақтау жəне ветеринария саласындағы заңнамасында белгіленген 
деңгейден аспауы тиіс; 

 Тірі балық тағамдық өнім ретінде сатылар алдында табиғи тіршілік ортасынан 
алынуы тиіс немесе табиғи тіршілік ортасынан алынғаннан кейін тіршілік əрекеті 
аяқталатын мерзімнен аз уақыт ішінде сатылуы тиіс; 

 Балық аулау өніміне жататын тірі балық айналымға жіберу алдында асқазаны мен 
ішегінде азық болмау үшін биологиялық тазалау кезеңінен өтуі тиіс; 

 Жеке бөліктерінің құрамында адам денсаулығына қауіпті заттары бар балықтың 
зиянды бөліктері алынып, кейіннен жойылуы арқылы бөлшектенуі тиіс; 

 Айналым сатысында балық жəне балық өнімдерінің құрамында адам денсаулығы 
үшін қауіпті гельминттер мен олардың құрттары болмауы тиіс; 

 Балық өнімдерін дайындау үшін Саnthіgаsterіdае, Dіodontіdае, Моlіdае, 
Tеtrаоdontіdае тұқымдастығының балықтарын шикізат ретінде пайдалануға 
болмайды; 

 Мұздатылған балық жəне балық өнімдерінде терең сусыздануы салмағының 10%-
ынан аспауы тиіс. 
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 Балық өңдеу жұмыстарына есеп жүргізу кезіндегі 
нормативтік құжаттарды қолдану, ілеспе құжаттарды 
рəсімдеу; 

 Техник-технологты жіктеу жұмыстарының түрлері. 
Сонымен қатар, оқу құралында тəжірибелік жұмыстар жəне бақылау 

сұрақтарымен толық қамтылған. 
Оқу құралы техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының білім 

алушыларына, сонымен қатар теориялық жəне практикалық сабақтарды 
ұйымдастыруға арналған арнайы пəндер оқытушылары мен өндірістік оқыту 
мамандарына арналған. 

 

І БӨЛІМ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
ЖƏНЕ ӨНДІРІС ЖҰМЫСТАРЫН БАСҚАРУ 

 
1.1 Сапа, орындау мерзімі жəне экологиялық тазалық талаптары 

 
 Балық жəне балық өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар 

[1]:  
 Балық жəне балық өнімдерінің Техникалық регламентінің 

талаптарына, ветеринариялық-санитариялық жəне санитариялық-
гигиеналық ережелері мен нормаларға сай болуын, өнімнің 
қауіпсіздігін жəне бақылануын растайтын құжаттардың 
(ветеринариялық сертификат, тауарлық ілеспе жолдама құжаттама) 
болуын қамтамасыз ету қажет; 

  Сапасына күмəн келтіретін нақты белгілері бар, 
консистенциясы бұзылған, олардың қауіпсіздігін, шыққан жерін жəне 
сапасын растайтын ілеспе құжаттары жоқ, жарамдылық мерзімі 
белгіленбеген немесе біткен, сондай-ақ балық жəне балық өнімдерінің 
қасиеті мен таңбалануы Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің 
қауіпсіздігі жəне техникалық реттеу саласындағы заңнамасының 
талаптарына сəйкес келмесе, ветеринариялық-санитариялық сараптама 
жасау үшін алынады; 

 ҚР тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында 
белгіленген талаптарға сəйкестігін куəландыратын құжаттары жоқ 
балық жəне балық өнімдерін сатуға тыйым салынады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балық жəне балық өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар: 
 Балық жəне балық өнімдеріндегі микробиологиялық жəне паразитологиялық 

контаминация мен химиялық ластауыштардың, уытты элементтердің, 
пестицидтердің, радионуклидтердің, басқада зиянды заттар мен олардың 
қалдықтарының, азық қоспалары мен гендік инженерия өнімдерінің құрамы ҚР 
денсаулық сақтау жəне ветеринария саласындағы заңнамасында белгіленген 
деңгейден аспауы тиіс; 

 Тірі балық тағамдық өнім ретінде сатылар алдында табиғи тіршілік ортасынан 
алынуы тиіс немесе табиғи тіршілік ортасынан алынғаннан кейін тіршілік əрекеті 
аяқталатын мерзімнен аз уақыт ішінде сатылуы тиіс; 

 Балық аулау өніміне жататын тірі балық айналымға жіберу алдында асқазаны мен 
ішегінде азық болмау үшін биологиялық тазалау кезеңінен өтуі тиіс; 

 Жеке бөліктерінің құрамында адам денсаулығына қауіпті заттары бар балықтың 
зиянды бөліктері алынып, кейіннен жойылуы арқылы бөлшектенуі тиіс; 

 Айналым сатысында балық жəне балық өнімдерінің құрамында адам денсаулығы 
үшін қауіпті гельминттер мен олардың құрттары болмауы тиіс; 

 Балық өнімдерін дайындау үшін Саnthіgаsterіdае, Dіodontіdае, Моlіdае, 
Tеtrаоdontіdае тұқымдастығының балықтарын шикізат ретінде пайдалануға 
болмайды; 

 Мұздатылған балық жəне балық өнімдерінде терең сусыздануы салмағының 10%-
ынан аспауы тиіс. 

І БӨЛІМ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
ЖƏНЕ ӨНДІРІС ЖҰМЫСТАРЫН БАСҚАРУ 

 
1.1 Сапа, орындау мерзімі жəне экологиялық тазалық талаптары 

 
 Балық жəне балық өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар 

[1]:  
 Балық жəне балық өнімдерінің Техникалық регламентінің 

талаптарына, ветеринариялық-санитариялық жəне санитариялық-
гигиеналық ережелері мен нормаларға сай болуын, өнімнің 
қауіпсіздігін жəне бақылануын растайтын құжаттардың 
(ветеринариялық сертификат, тауарлық ілеспе жолдама құжаттама) 
болуын қамтамасыз ету қажет; 

  Сапасына күмəн келтіретін нақты белгілері бар, 
консистенциясы бұзылған, олардың қауіпсіздігін, шыққан жерін жəне 
сапасын растайтын ілеспе құжаттары жоқ, жарамдылық мерзімі 
белгіленбеген немесе біткен, сондай-ақ балық жəне балық өнімдерінің 
қасиеті мен таңбалануы Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің 
қауіпсіздігі жəне техникалық реттеу саласындағы заңнамасының 
талаптарына сəйкес келмесе, ветеринариялық-санитариялық сараптама 
жасау үшін алынады; 

 ҚР тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында 
белгіленген талаптарға сəйкестігін куəландыратын құжаттары жоқ 
балық жəне балық өнімдерін сатуға тыйым салынады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балық жəне балық өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар: 
 Балық жəне балық өнімдеріндегі микробиологиялық жəне паразитологиялық 

контаминация мен химиялық ластауыштардың, уытты элементтердің, 
пестицидтердің, радионуклидтердің, басқада зиянды заттар мен олардың 
қалдықтарының, азық қоспалары мен гендік инженерия өнімдерінің құрамы ҚР 
денсаулық сақтау жəне ветеринария саласындағы заңнамасында белгіленген 
деңгейден аспауы тиіс; 

 Тірі балық тағамдық өнім ретінде сатылар алдында табиғи тіршілік ортасынан 
алынуы тиіс немесе табиғи тіршілік ортасынан алынғаннан кейін тіршілік əрекеті 
аяқталатын мерзімнен аз уақыт ішінде сатылуы тиіс; 

 Балық аулау өніміне жататын тірі балық айналымға жіберу алдында асқазаны мен 
ішегінде азық болмау үшін биологиялық тазалау кезеңінен өтуі тиіс; 

 Жеке бөліктерінің құрамында адам денсаулығына қауіпті заттары бар балықтың 
зиянды бөліктері алынып, кейіннен жойылуы арқылы бөлшектенуі тиіс; 

 Айналым сатысында балық жəне балық өнімдерінің құрамында адам денсаулығы 
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ынан аспауы тиіс. 
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 1.1.1 Өндірістік жұмыскерлер нұсқамасы 
 
 Кез келген балық өңдейтін өндірістерде өңдеуші жұмыскерлердің 

еңбек қауіпсіздігі жөніндегі негізгі нұсқаулықтары болады (1.1-1.6 суреттер): 
  

 
 
1.1-сурет. 1- нұсқама. Өндірістік жұмысқа кірісер алдында жұмыс 

киімін кию (етік, халат, алжапқыш, қолғап) жəне орамал тартып 
шашты көрсетпеу 

 

 
 

1.2-сурет. 2- нұсқама. Жабдықтардың, жұмыс орындарының 
дайындығын, қауіпсіздігін тексеру; 3-нұскама. Жабдықтар мен 

механизмдер бір-бірімен белгілі бір ара қашықтықта болуы жəне 
орнатылған орны мықты болуы 
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1.3-сурет. 4 - нұсқама. Балық өңдеуге қажетті құрал жабдықтар 
арнайы жəшікте сақталуы тиіс. Құрал салатын жəшіктердің тиісті 
орнының болуы тиіс; 5 - нұсқама. Жұмыс орнында машинамен 
сепаратордың арасында жұмыс жасап тұрған қызметшіге аяқ астында 
ағаш тор тоселуі тиіс. 

 
 

1.4-сурет. 6 - нұсқама. Балықты қолмен кескенде, тазартқанда 
қажетті пышақ, қырғыш, өткір балық кескенде пайдаланылатын ағаш 

тақтай қатты ағаштан жасалуы жəне тегіс болуы қажет; 7 - нұсқама. 
Балық жуатын капрон щетканың сабы қатты ағаштан жасалынған, 

темір таба балық салатын шеті қайырылған болуы қажет; 
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1.5 – сурет. 8- нұсқама. Балық тұздау процесінде терең ванналарға 
түсіп кетпеуді ескеру, пайдалынылған су балықтың жарамсыз 

қалдықтары жиналып ағып кететін жері болуы тиіс, құдықтардан 
сақтану; 9- нұсқама. Өндіріске қолданылатын ағаш торы шомполы т.б 

керекті құралдар дұрыс өңделген ағаштың сыртында ұшы не басы 
шығып тұрмауы қажет; 

 

 
 

1.6 – сурет.10 - нұсқама. Балық тиеу, түсіру кептіру вешаласының 
ыстау камераларының ішіндегі жарығы тиісті мөлшерге сəйкес болуы 

керек; 
11 - нұсқама. Балық ыстау камерасы өрт қауіпсіздігінен сақтаулы 

болуы тиіс. Балық тиеу, түсіру кезінде  ішіндегі от сөнулі, жердегі қалған 
оттың күлі сөнулі жанбай қалған қалдықтар сыпырғымен жинап 

алынуы тиіс; 
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 Өндіріс басшылығы қызметкерлерді жалдау кезінде төменде 
көрсетілген өндіріс құжаттар талаптарын орындауға жəне қамтамасыз етуге 
міндетті: 

 Өндіріс тұтынушы үшін қауіпсіз жəне кепілді сапада өнім 
шығару үшін қажетті жағдайлар жасау; 

 Балық өнімдерін микробиологиялық зерттеудің нəтижесі 
қанағаттанарлықсыз болған жағдайда, өндіріс өнімдерін тұтынуға 
байланысты адамдардың жаппай ауруларының алдын алу үшін шұғыл 
жəне кешенді шаралар қабылдау; 

 Санитарлық – гигиеналық мəселелер бойынша басшылар мен 
мамандарды сертификаттау; 

 Медициналық кітапшаларды бере отырып, алдын-ала жəне 
мерзімді медициналық тексеруден өтетін жұмысшылардың медициналық 
тексеруден уақтылы өткізу; 

 Барлық цехтарда алғашқы медициналық көмекке арналған 
алғашқы көмек жинақтары бар, сондай-ақ қолдың терісіне арналған 
қорғаныс жəне профилактикалық заттардың болуы; 

 Жұмысшылардың санитарлық-гигиеналық сабақтарға қатысуы;  
 Əр жұмысшының үш санитарлық киімі, арнайы аяқ киім жəне 

қолғаптардың болуы; 
 Тозған киімдерді жөндеу, ауыстыру, орталықтан жуу 

(санитарлық киімдерді үй жағдайында жууға тыйым салынады); 
 Тазарту жабдықтарының, жуғыш жəне зарарсыздандырғыш 

құралдардың, сабынның, сүлгілердің, майлықтардың жəне т.с.с. жеткілікті 
мөлшерде болуы; 

 Дератизация - дезинфекция шараларын жүргізетін аумақтық 
мекемелермен шарттар жасау; 

 Кəсіпорында бақылау алынған жағдайда өнім шығаруды 
қамтамасыз ететін бақылау жəне мониторинг нысандарының болуы. 

Басшылық жұмыс уақытында тамақпен байланысы бар барлық 
жұмысшыларды хабардар етуге, олардың санитарлық-гигиеналық 
талаптарын сақтауға жəне олардың қатаң орындалуын талап етуге міндетті. 

Басшылық өндірістік жəне санитарлық-гигиеналық өндіріс режимін 
бұзғаны үшін кінəлілерді жауапқа тартуға, сондай-ақ анықталған 
кемшіліктерді жедел жою бойынша шаралар қабылдауға міндетті. 

Кəсіпорын директоры кəсіпорынның санитарлық-техникалық 
жағдайына жəне осы талаптардың орындалуына жауап береді. 

Учаскелердің, цехтардың, қосалқы үй-жайлардың жəне жабдықтардың 
санитарлық жағдайын тағайындалған жауапты басшылар немесе 
кəсіпорынның жұмысшылары өздерінің лауазымдық нұсқаулықтарына 
сəйкес жауап береді. 

Санитарлық ережелерді сақтау бойынша өндіріс 
басшылығының міндеттері мен жауапкершіліктері: 
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Кəсіпорынның əр қызметкері жеке немесе кəсіби гигиена ережелерін, 
жұмыс орнын жəне оған тиісті жабдықты сақтау жəне тиісті санитарлық 
жағдайдағы құрылғылар үшін жауап береді. 

 Осы ережелердің талаптарын бұзғаны үшін кінəлілерді тəртіптік 
жауапкершілікке жазаға тартылады. 

 
 
1.1.2. Балықтан жасалған өнім сапасын бақылау 
 
Сауда тəжірибесінде балық пен балық өнімдерінің тұтынушылық 

қасиеттерін бағалау үшін өнімнің сапасын тез жəне сенімді бағалауға 
мүмкіндік беретін, органолептикалық əдістер қолданылады. Бағалау 
нəтижелері нақты болу үшін жақсы жарық қажет. Өнім температурасы + 18-
200С болуы керек. 

Орташа үлгінің бұл бөлігі зерттеу жүргізетін зертханада сақталады. 
Зертханалық зерттеуге арналған орташа үлгінің бір бөлігі (зертханалық үлгі) 
стандартқа сəйкес жасалған сынамаларды іріктеу актісімен дереу зертханаға 
жіберілуі керек. 

Негізгі органолептикалық көрсеткіштерге; 
- сыртқы түрі (балықтың мөлшері мен салмағы), өнімнің түсі, терінің 

күйі; 
- балық жəне балық өнімдерінің консистенциясы; 
- балық пен балық өнімдерінің иісі; 
- балықтың жəне басқа да өнімдердің дəмі. 
Өнімнің дұрыс, толық, жəне тығыз салынуы, оның сыртқы түрі, 

қорғаныш жабындыларының жағдайына, оқшаулағыш жəне қаптама 
материалдарына, ал тұздық немесе маринад құйылған өнімдерде, сапасы 
жəне олармен ыдыстың толықтырылуы, кездейсоқ іріктеу əдісімен таңдалған 
тасымалдау қаптамаларында тексеріледі (1,7 - сурет). 

 
 

1.7 - сурет. Балықтардың сыртқы түрін зерттеу 
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1.7 - сурет. Балықтардың сыртқы түрін зерттеу 

Органолептикалық бағалау үшін таңдалған тасымалдау қаптамасынан 
тексеруге 3-5 кг өнім, немесе тұтыну қаптамасының 3-5 бірлігі, ал 
мұздатылған өнімдерден блок түрінде - 1-2 блок алынады. Егер, бір балық 
үлгісінің салмағы 2 кг-нан асса, онда үш балықтан артық емес үлгі 
тексеріледі (егер сапаны бағалауда келіспеушіліктер болса, үлгілердің саны 
екі еселенуі мүмкін). Балықтың, балық өнімдерінің, теңіздегі аз қоректенетін, 
теңіздегі омыртқасыздар мен балдырлардың сапасын органолептикалық 
бағалау нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген талаптарға сəйкес 
(ГОСТ 7631-2008) жүргізіледі. 

Біріктірілген сынама мұқият тексеріліп, одан орташа сынама 
дайындалады. Балық жəне балық өнімдері үшін орташа сынама массасы:  

- 0,3-тен 0,5 кг-ға дейін, балықтың салмағы 0,1 кг немесе одан төмен 
болғанда; 

- 6 балық (тойымдылығы жоғары, төмен жəне орташа - 2 балықтан), əр 
балықтың салмағы 0,1 ден 0,5 кг-нан жоғары болғанда;  

- 3 балық (тойымдылығы жоғары, төмен жəне орташа), əр балықтың 
салмағы 0,5 ден 1,0 кг-нан жоғары болғанда; (1.8-сурет). 

 

 
 

1.8 - сурет. Орташа сынама алу 
 
Бір үлгінің салмағы 1 кг-нан асқанда, үш балықтың бас, ортаңғы жəне 

құйрыққа дейінгі бөліктерінен дене жартысына дейін көлденең еті кесіліп 
алынады. Балықтың салмағы 1 кг-нан жоғары болған жағдайда, кесілген ет 
бөліктерінің жалпы массасы 1,0 кг аспауы керек. Орташа сынама 
стандарттардың талаптарына сəйкес алынады (ГОСТ 7631-2008, ГОСТ 
20438-75), зертханаға актымен бірге жеткізіледі; сынаманы қатаң түрде актіге 
сəйкес алады. Алынған сынаманың актіде көрсетілген мəліметтерге сəйкес 
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келмеуі, ораманың немесе мөрдің (пломбаның) бұзылуы жағдайында 
сынаманы талдау үшін алуға болмайды.  

Орташа үлгіні өнім сапасының сақталуын қамтамасыз ететін шыны 
ыдысқа, пакетке немесе басқа ыдысқа салу керек. Пакетке орау кезінде 
орташа сынаманы пергамент, целлофан немесе полиэтиленге орап, содан 
кейін қалың қоңыр қағазға орап, таңғышпен орайды. Шыны ыдысты 
тұйықталған шыны немесе тығынмен, полиэтилен қақпағымен немесе 
герметикалық түрде басқа жолмен жабылады. 

Сынамаларды зерттеуге дайындау. Балық (жаңа, салқындатылған, 
қатырылған, тұздалған, маринадталған, кептірілген  жəне ысталған) жəне 
теңіздегі сүтқоректілер (жаңа, тұздалған). 

Сынаманы дайындау кезінде балықтың механикалық қоспалардан, 
тұтас жəне ірі бөлшектелген дəмдеуіштер мен қабыршақтардан тазаланғанын 
бақылау қажет. Балықты жууға болмайды. Қатырылған балық 0-10С 
температурада, тек жабық құмырада немесе ылғалды материалмен жабылған 
құмырада, 18-200С аспайтын температурада жібітілуі қажет. 

Жаңа, салқындатылған жəне қатырылған балықтан сынаманы 
дайындаған кезде тек қабыршағын алып тастап, теріні қалдыру керек. (терісі 
қалың балықтардан бөлек, мысалы акулалар, макрурус, бекіретұқымдас, 
пинагор, жайын, ставрида, жыланбалық, көксерке жəне басқалары). Егер 
сынаманы дайындау үшін терісі бар балықтардың сүбесі (филе) қолданылса, 
ол сынақ нəтижелерінде көрсетілуі керек (1,9-сурет). 

 

 
 

1.9- сурет Салқындатылған балық сынамасының қапталуы 
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1.9- сурет Салқындатылған балық сынамасының қапталуы 
 

Ірі балықтардан алынған кесектер түріндегі орташа сынама (салмағы 1 
кг-нан жоғары) терісі мен сүйектерінен тазаланғаннан кейін майдаланады. 
Таңдалған балықты (кішкене, бөлінбеген, ірі балық кесектері) қолмен 
тартатын ет тартқыштан екі рет немесе электрлі ет тартқыштан бір рет 
өткізілуі керек. Тартылып алынған ет мұқият араластырылып, төрттен бір 
бөлігі (100-200 г) кең мойынды ыдысқа салынады, одан сараптамаға қажетті 
материал алынады. 

Сынаманы алудың алдында, ұсақталған масса мұқият араластырылады 
жəне сынама салынатын ыдыстың тазалығы мен тығыздығы тексеріледі. 

Аспаздық өнімдер, ащы жəне маринадталған балық. Зертханаға 
жеткізілген орташа сынама 30 минуттан кешіктірмей зерттелуі тиіс, қажет 
болған жағдайда 0°C температурада сақталуы керек; қатырылған сынаманы 
бөлме температурасында тығыз жабық ыдыста жібітіп алу керек. 

Физикалық көрсеткіштерді (таза салмақ, компоненттер массасы) жəне 
органолептикалық бағалауды анықтағаннан кейін, сынама жеуге жарамсыз 
бөліктерден алынып тасталуы қажет (сүйектер, тұтас жəне ірі бөлшектенген 
дəмдеуіштер жəне т.б.), оның тығыз бөлігі ет тартқыштан өтгізіліп, сұйық 
фракциямен (болған жағдайда) араластырылып, біртекті массаға жеткізеді. 

Балық өнімдерінің құрамдас бөліктері белгіленген арақатынаста 
араластыру керек. Аспаздық өнімнің немесе ұнтақталған шикізаттан 
дайындалған жартылай фабрикаттардың (тартылған ет, паста жəне т.с.с.) 
іріктелген үлгісі тексеруден бұрын кесектерге кесілуі керек (қажет болған 
жағдайда), жақсылап араластырып, біртекті массаға жеткізіледі (1.10-сурет). 

 

 
 

1.10- сурет. Біртекті массаға ұсақталған балық етінің сынамасы 



16

Уылдырықты зерттеуге дайындау. Бекіре жəне ақсерке 
балықтарының түйіршікті уылдырықтарын, сондай-ақ жартылай бұзылған 
балықтардың уылдырығын біртекті масса алынғанша гомогенизаторда 
немесе ұнтақтағышта майдалау қажет (1.11- сурет), ал уылдырықты 
майдаламай əр жерінен сынама алу керек. 

 
1.11- сурет. Сараптамға алынған уылдырық мөлшері 

 
Тартылған балық, балық ақуыз концентратын (тағамдық балық 

ұны), балық ақуыз массасын, гидролизат жəне ақуыз сорпасын зерттеуге 
дайындау. Балық ақуызы концентратының орташа сынамасы, балық ұнтағы 
мұқият араластырылып, оның бір бөлігі сыйымдылығы 500 см3 болатын үш 
таза, құрғақ бөтелкеге құйылады. Бір үлгіні зерттеу үшін зертханаға жіберіп, 
ал қалған екеуін өнім жеткізушіде 6 айдан аспайтын мерзімде, арбитражды 
талдау үшін, сақтау керек (дайындалған күннен бастап). Аралас сынаманы 
алдын ала дайындықсыз тексеруге болады. 

Қатырылған балықтың фаршін немесе ақуыздың сынамасын, ГОСТ 
7631-2008 сəйкес алынған, жібітілгеннен кейін араластырылып, оның 500 г. 
мөлшерінде бір бөлігі, таза, құрғақ кең мойынды шыны ыдысқа салынады. 

Гидролизат жəне сорпа сынамаларын мұқият араластырып, олардың 
бір бөлігін сыйымдылығы 500 см2 құрғақ ыдысқа салып, зерттеу алдында 
таңдалған сынаманың бір бөлігін араластыру керек. 

 
 
 
 



17

Уылдырықты зерттеуге дайындау. Бекіре жəне ақсерке 
балықтарының түйіршікті уылдырықтарын, сондай-ақ жартылай бұзылған 
балықтардың уылдырығын біртекті масса алынғанша гомогенизаторда 
немесе ұнтақтағышта майдалау қажет (1.11- сурет), ал уылдырықты 
майдаламай əр жерінен сынама алу керек. 

 
1.11- сурет. Сараптамға алынған уылдырық мөлшері 

 
Тартылған балық, балық ақуыз концентратын (тағамдық балық 

ұны), балық ақуыз массасын, гидролизат жəне ақуыз сорпасын зерттеуге 
дайындау. Балық ақуызы концентратының орташа сынамасы, балық ұнтағы 
мұқият араластырылып, оның бір бөлігі сыйымдылығы 500 см3 болатын үш 
таза, құрғақ бөтелкеге құйылады. Бір үлгіні зерттеу үшін зертханаға жіберіп, 
ал қалған екеуін өнім жеткізушіде 6 айдан аспайтын мерзімде, арбитражды 
талдау үшін, сақтау керек (дайындалған күннен бастап). Аралас сынаманы 
алдын ала дайындықсыз тексеруге болады. 

Қатырылған балықтың фаршін немесе ақуыздың сынамасын, ГОСТ 
7631-2008 сəйкес алынған, жібітілгеннен кейін араластырылып, оның 500 г. 
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ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМА № 1.1 
 

Мақсаты: «Балық, теңіз сүтқоректілері, теңіз омыртқасыздары жəне 
оларды қайта өңдеу өнімдері. Талдау əдістері» ГОСТ 7636-85 бойынша 
балғын майшабақтың ақуыз мөлшерін анықтау.  

Жұмысты орындау реті: 
1. Балғын майшабақтың ақуыз мөлшерін анықтау.  
2.Алынған химиялық талдау деректерін ГОСТ деректерімен 

салыстыру.  
3. Нəтижелерді келесі түрде кестеге жазу: 

 
Балықтың үлгісі Ақуыз мөлшері, % 

Нақты мəні Нормаланған мəні 
  
  

 
 Үлгінің сапасы туралы қорытынды жазу: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Балық майын, теңіз сүтқоректілерін жəне сұйық дəрумен 

препараттарын зерттеуге дайындау. Талдау алдында жеткізілген майдың 
орташа мөлшерін жақсылап араластырып, екі бөлікке бөлу қажет. Сонымен 
қатар, араластыру ұзақтығын (3-5 минут), майдың температурасын жəне 
масса біркелкілігін бақылау қажет. Майдың бір бөлігін қағаздан жасалған 
сүзгі арқылы сүзіп, сүзу кезінде майдың температурасын жəне оны сүзу 
сапасын бақылау қажет Майдағы мөлдірлікті анықтау үшін  ГОСТ 1304-76 
ұсынылған. Майдың сүзілген бөлігі - түсі, тығыздығы, қышқыл саны, йоддық 
саны, сабындалу саны, өңделмейтін құрамы жəне басқа көрсеткіштері үшін 
пайдаланылуға тиіс, сүзілмеген - майлы емес қоспалардың мөлдірлігін, су 
құрамын анықтау үшін.  

Консервілер мен пресервртерді зерттеуге дайындау. Бастапқы жəне 
орташа сынамаларды іріктеу жəне жинау үшін ГОСТ 7452-2014 ұсынылғын 
талаптарына сəйкес жүргізіледі.  

Зертханалық үлгіні орташа сынамаға бөлінген əр құмырада 
дайындағанға дейін құрамдас бөліктердің арақатынасы мен таза салмағы 
анықталуы керек (консервіленген балықта оларды дайындағаннан кейін 10 
күннен кешіктірмей, консервілерде 15 күннен кейін). Орташа үлгінің 
құрамына кіретін барлық банкілердің құрамынан компоненттерді 
анықтағаннан кейін бір сынама дайындалуы керек. Егер герметикалық 
ыдыстарға салынған консервілер мен пресервілердегі компоненттердің ара 
қатынасы бұрын анықталмаған болса, зерттеу алдында олардың қақпақтарын 
алып тастау керек. Бұл жағдайда шыны банкалардың қақпақтарын ашып, ал 
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қалайы банкалардың қақпақтарын айналдыра пышақпен кесу керек. 
Консервілердің қатты бөліктері саңылаудан өтпеуі үшін қалайы 
ыдыстарының қақпақтарын аздап бүгіп немесе шыны ыдыстардың 
қақпақтарын ұстап тұру, сұйық бөлігі фарфор шыныа яққа құйылуы керек. 

Балық пресервілерінен үлгіні дайындау кезінде олардын ұсақтау 
алдында дəмдеуіштерді (пияз, бұрыш жəне т.б.), ұсақ бөлінбеген балықтың - 
басы мен құйрығы (килька, хамса, тюлька жəне т.б.), ірі балықтың - ішек 
жəне омыртқасын (майшабақ, жəне т.б.) алып тастау керек. Кішкентай 
балықтардың еттері немесе ірі балықтың таза еті ет тартқышта туралады, 
тартылған ет мұқият фарфор келісінде біртекті масса күйіне дейін жеткізіліп, 
ауызы бекітіген ыдыстарға салынады. 

Пюре тəрізді өнімдерді (тартылған ет, паштеттер жəне т.б.) банкілерді 
ашқаннан кейін араластырып, біркелкі консистенция массасы алынғанша, 
оны келіде мұқият араластырып, ауызы бекітіген ыдыстарға немесе жабық 
банкіге салу керек (1.12-сурет). 

 

 
 

1.12-сурет. Зерттеуге арналған консервіленген балықтың үлгісі 
 
Пресервілердегі консерванттарды (бензойноқышқыл натрий) анықтау 

кезінде, сынама, банкідегі немесе оның бір бөлігінен дайындалады. Осы 
дайындалған үлгіден, көрсетілген əдістердің бірін қолдана отырып, кейін 
барлық көрсеткіштерді анықтауға қажетті үлгі алынады, жəне де əр үлгіні 
алудан бұрын барлық массаны мұқият араластыру керек. Ұзақ мерзімді 
сақтау өнімдерін таңдаған кезде, орташа үлгінің бір бөлігін, сапасына баға 
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қалайы банкалардың қақпақтарын айналдыра пышақпен кесу керек. 
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жəне омыртқасын (майшабақ, жəне т.б.) алып тастау керек. Кішкентай 
балықтардың еттері немесе ірі балықтың таза еті ет тартқышта туралады, 
тартылған ет мұқият фарфор келісінде біртекті масса күйіне дейін жеткізіліп, 
ауызы бекітіген ыдыстарға салынады. 

Пюре тəрізді өнімдерді (тартылған ет, паштеттер жəне т.б.) банкілерді 
ашқаннан кейін араластырып, біркелкі консистенция массасы алынғанша, 
оны келіде мұқият араластырып, ауызы бекітіген ыдыстарға немесе жабық 
банкіге салу керек (1.12-сурет). 

 

 
 

1.12-сурет. Зерттеуге арналған консервіленген балықтың үлгісі 
 
Пресервілердегі консерванттарды (бензойноқышқыл натрий) анықтау 

кезінде, сынама, банкідегі немесе оның бір бөлігінен дайындалады. Осы 
дайындалған үлгіден, көрсетілген əдістердің бірін қолдана отырып, кейін 
барлық көрсеткіштерді анықтауға қажетті үлгі алынады, жəне де əр үлгіні 
алудан бұрын барлық массаны мұқият араластыру керек. Ұзақ мерзімді 
сақтау өнімдерін таңдаған кезде, орташа үлгінің бір бөлігін, сапасына баға 

беру кезеңіндегі қайшылық байқалған жағдайына алынып қойылады. 
Сынаманың бұл бөлігін алушы мен жеткізушінің мөрлерімен пешеттеп жəне 
пломбалайды (тауарлық сараптама бюросының немесе осы тауарға тауарлық 
сараптама жүргізетін басқа да мүдделі емес ұйымның сапа инспекциясының 
бір мөрімен немесе пломбасымен рұқсат етіледі). 

Балық жəне балық өнімдерінің сапасын зерттеудің бір түрі физикалық 
жəне химиялық зертханалық əдістер болып табылады, олар арқылы жеке 
заттардың (ас тұзы, су, азот, ауыр металл тұздары, май, ақуыздар жəне т.б.) 
құрамын анықтау қажет болғанда қолданылады. Зертханалық əдістерді 
органолептикалық əдісімен алынған бағалауда келіспеушіліктер пайда 
болған кезде де қолданылады. 

Теңіз сүйекті балықтар бүлінген кезде көп мөлшерде аминдер түзіледі, 
атап айтқанда, триметиламин (триметиламиноксидті қалпына келтіру 
нəтижесінде), тұщы су балықтарының еті бұзылған кезде ұшпа негіздердің 
негізгі массасын аммиак құрайды. Шеміршек балықтарында да 
триметиламин пайда болады, бірақ несепнəрдің ыдырауы есебінен аммиак 
көп мөлшерде пайда болатын сүйекті теңіз балықтарына қарағанда аз 
мөлшерде кездеседі. 

Натрий хлоридін (ас тұзы) анықтау. Жеңілдетілген аргентометрлік 
əдіспен абсолюттік қателікпен өлшенген 2-5 г балық фаршының аспасын 0,01 
г аспайтын химиялық стаканға салып, тиісінше 98-95 см3 немесе 248-245 см3 
тазартылған су құяды да шыны таяқшамен араластырады, тұндырады жəне 
25-30 минуттан кейін қағаз қабаты, мақта немесе дəкенің қос қабаты арқылы 
өлшеуіш колбаға сүзіледі. Соңғы нəтиже үшін екі параллельді анықтау 
нəтижелерінің орташа арифметикалық мəні қабылданады, олардың 
арасындағы жол берілетін айырмашылықтар 0,2% - дан аспауы тиіс (1.13-
сурет). 

 

 
 
1.13- сурет. Балықты сараптауға арналған реактивтер жиынтығы 
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Титрлеуге арналған екі колбаға тамшуыр арқылы сүзгіштің (фильтрат) 
10-25 см3 тамшысын алады, оған хром калий ерітіндісінің 3-4 тамшысын 
қосады жəне бюреткадан азотқышқылды күміс ерітіндісімен жойылмайтын 
қызыл қоңыр түске дейін титрленеді. 

Натрий хлоридінің массалық үлесін (%) төмендегі формула бойынша 
анықтайды: 

Х = К× 0,00585 × �1 × 100
�2 × � ,                                              (1) 

 
мұндағы: V – өлшеуіш колбадағы су сору көлемі, см3;  
V1 – зерттелетін ерітіндіні титрлеуге жұмсалған азот қышқылды күміс 

ерітіндісінің көлемі 0,1 моль/дм3, см3; 
V2 –титрлеу үшін алынған судың көлемі, см3;  
m – зерттелетін үлгінің массасы, г;  
0,00585 –0,1 моль/дм3 азотқышқылды күмістің 1 см3 енрітіндісіне 

сəйкес келетін натрий хлоридінің мөлшері;  
К – 0,1 моль/дм3 азот қышқылды күмістің нақты ерітіндісіне қайта 

есептеу коэффициенті. 
 

ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМА №1.2 
 
Мақсаты:»Балық, теңіз сүтқоректілері, теңіз омыртқасыздары жəне 

оларды қайта өңдеу өнімдері. Талдау əдістері» ГОСТ 7636-85 бойынша тұзды 
майшабақтағы ас тұзының құрамын анықтау. 

 
Жұмысты орындау реті: 
1. Тұздалған майшабақтағы ас тұзының құрамын анықтау.  
2.Алынған химиялық талдау деректерін ГОСТ деректерімен 

салыстыру.  
3. Нəтижелерді келесі түрде кестеге жазу: 
 

Балықтың үлгісі Ас тұзының мөлшері, % 
Нақты мəні Нормаланған мəні 

  
  

 
 
Үлгінің сапасы туралы қорытынды жазу: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Үлгінің сапасы туралы қорытынды жазу: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

Сутегі иондарының концентрациясын (рН) анықтау. 5 г балық 
шикізатына 50 мл тазартылған су қосылады жəне үздіксіз араластыра 
отырып, 30 мин бойы тұндырады, қағаз сүзгісі арқылы сүзіледі. Сүзгі 
(фильтрат) рН-метрмен колориметрлік əдіспен немесе индикаторлық 
қағазбен анықталатын зерттеу үшін пайдаланылады (1.14-сурет). 

 

 
 

1.14 –сурет. рН – метр 
 

Таза балықтың сүзгіші аздап рН – 6,9 – ға дейін, балықтың күмəнді 
балғындылығы бар сүзгіші сəл бұлыңғыр, рН – 7-7,2, ескі балықтың сүзгіші 
лайланған, иісі жағымсыз, рН-7,3 жəне одан да көп болады. 

Сорпадағы ақуыздардың алғашқы ыдырау өнімдерін анықтау 
(күкірт қышқылды мыспен реакция). Эрленмейердің конустық колбасына 
балықтың жұлын бұлшық етінен 20 г тартылған балық етін салады, 60 мл 
дистилденген су қосады жəне мұқият араластырады. Колбаны шыны 
ыдыспен жауып, қайнап тұрған су моншасында 10 мин бойы қыздырады. 
Сорпаны қағаз-мақталы сүзгі арқылы суық суы бар стаканға салынған 
пробиркаға сүзеді. 2 мл сорпаға 5% күкірт қышқылды мыс ерітіндісінің үш 
тамшысын қосып, 2-3 рет шайқап, 3-5 минут ұстайды. Қалған сорпа бақылау 
үлгісі ретінде керек болады. Жаңа піскен балықтың етінен сорпа – сəл 
лайланған болады, ал күмəнді балғындықтағы балықтың етінен – 
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айтарлықтай лайланған, ескі балықтың етінен сорпада үлпек жəне көк-көкшіл 
түсті желе тəрізді ұйытынды болады. 

Пероксидазаға реакция (бензидинді сынама). Бактериологиялық 
пробиркаға желбезек ұлпадан 2 мл су сорғыш (1:10) енгізеді жəне 
бензидиннің 0,2% спиртті ерітіндісінің бес тамшысын қосады. Шыны 
түтіктің ішіндегісін шайқайды, содан кейін 1% сутегі асқын тотығының 2 
тамшысын қосады. Балғын балықтардың желбезек ұлпасы 1-2 минуттан 
кейін қоңырға (оң реакция) өтетін көк түс береді. Күмəнді балықтардың 
желбезек ұлпасы 3-4 минуттан кейін қоңыр түске өтеді (күмəнді реакция). 
Ескі балықтың желбезек ұлпасы көк түс бермейді, бірден қоңыр түске 
ауысады (теріс реакция). 

Аммиакты анықтау (сапалық реакция). Бұл əдіс балық бүлінген 
кезде пайда болатын аммиактың тұз қышқылымен өзара əрекеттесуіне жəне 
хлорлы аммонийдің пайда болуына негізделген. 

Кең шыны түтікке Эбер реактивінің 2-3 см3 (тұз қышқылының бір 
бөлігі, этил спиртінің үш бөлігі жəне күкірт эфирінің бір бөлігінің қоспасы) 
құйылады, тығынмен жабылады жəне екі-үш рет шайқайды. Тығынды 
пробиркадан алып тастайды жəне оны бірден бүктелген шеті бар жіңішке 
шыны таяқшамен бекітілген басқа тығынмен жабады. Таяқшаның соңына 
зертхананың ауа температурасына жақын температурасы бар зерттелетін 
балық етінің бір бөлігі бекітілуі тиіс. Ет пробирканың қабырғаларына 
тимейтіндей жəне сұйықтық деңгейінен 1-2 см қашықтықта болатындай етіп 
енгізіледі. 

Бірнеше секундтан кейін аммиактың тұз қышқылымен реакциясы 
нəтижесінде бұлт тəріздес хлорлы аммоний пайда болады. Бұлттың пайда 
болу уақыты мен тұрақтылығы аммиактың концентрациясына байланысты. 
Балғын балық теріс реакция береді (бұлт жоқ). Аммиак реакциясы тек қана 
тұзсыз балықта жəне тұзды жетілмейтін балықта – торта, табан, сазан, 
көксерке жəне т.б. көрінеді. Ол тұзды жетілдірілетін балықтарды 
(майшабақтарды) зерттеу үшін жарамсыз, өйткені тұздау кезінде терең 
автолиз болады жəне аммиакқа реактивтермен əрекет ететін майлы қатардағы 
аминдер (моно - жəне триметиламиндер), NH3 түзіледі. 

Күкіртті сутегін анықтау (сапалық реакция). Бұл əдіс қара бояудың 
пайда болуынан қорғасын тұзымен балық бүлінген кезде пайда болатын 
күкіртсутектің өзара əрекеттесуіне негізделген (1.15-сурет). 

15-25 г зерттелетін балық турамасын сыйымдылығы 40-50 см3 болатын 
бюкске жұмсақ қабатпен орналастырады. Бюкске тураманыңың үстінен 
тығыз сүзгі қағазының жолағын көлденең іліп қояды, оның үстіне балық 
турамасына қараған бетіне қорғасын тұз ерітіндісінің 3-4 тамшысы 
жағылады. Тамшының диаметрі 2-3 см. Фильтр қағазы мен балық 
турамасының беткі бөлігінің арақашықтығы 1 см болуы тиіс. Бюксті жоғарғы 
жағынан қақпақпен жауып, сүзгіш қағазды қақпағы мен бюкс корпусының 
арасына қысып, бөлме температурасында тұруға қалдырады. Ақуыздардың 
терең ыдырауын азоттың ұшпа негіздері жəне аммиак пен күкіртсутектің 
(ГОСТ 7636-85) болуына сапалы реакциялар бойынша анықтайды. 
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айтарлықтай лайланған, ескі балықтың етінен сорпада үлпек жəне көк-көкшіл 
түсті желе тəрізді ұйытынды болады. 

Пероксидазаға реакция (бензидинді сынама). Бактериологиялық 
пробиркаға желбезек ұлпадан 2 мл су сорғыш (1:10) енгізеді жəне 
бензидиннің 0,2% спиртті ерітіндісінің бес тамшысын қосады. Шыны 
түтіктің ішіндегісін шайқайды, содан кейін 1% сутегі асқын тотығының 2 
тамшысын қосады. Балғын балықтардың желбезек ұлпасы 1-2 минуттан 
кейін қоңырға (оң реакция) өтетін көк түс береді. Күмəнді балықтардың 
желбезек ұлпасы 3-4 минуттан кейін қоңыр түске өтеді (күмəнді реакция). 
Ескі балықтың желбезек ұлпасы көк түс бермейді, бірден қоңыр түске 
ауысады (теріс реакция). 

Аммиакты анықтау (сапалық реакция). Бұл əдіс балық бүлінген 
кезде пайда болатын аммиактың тұз қышқылымен өзара əрекеттесуіне жəне 
хлорлы аммонийдің пайда болуына негізделген. 

Кең шыны түтікке Эбер реактивінің 2-3 см3 (тұз қышқылының бір 
бөлігі, этил спиртінің үш бөлігі жəне күкірт эфирінің бір бөлігінің қоспасы) 
құйылады, тығынмен жабылады жəне екі-үш рет шайқайды. Тығынды 
пробиркадан алып тастайды жəне оны бірден бүктелген шеті бар жіңішке 
шыны таяқшамен бекітілген басқа тығынмен жабады. Таяқшаның соңына 
зертхананың ауа температурасына жақын температурасы бар зерттелетін 
балық етінің бір бөлігі бекітілуі тиіс. Ет пробирканың қабырғаларына 
тимейтіндей жəне сұйықтық деңгейінен 1-2 см қашықтықта болатындай етіп 
енгізіледі. 

Бірнеше секундтан кейін аммиактың тұз қышқылымен реакциясы 
нəтижесінде бұлт тəріздес хлорлы аммоний пайда болады. Бұлттың пайда 
болу уақыты мен тұрақтылығы аммиактың концентрациясына байланысты. 
Балғын балық теріс реакция береді (бұлт жоқ). Аммиак реакциясы тек қана 
тұзсыз балықта жəне тұзды жетілмейтін балықта – торта, табан, сазан, 
көксерке жəне т.б. көрінеді. Ол тұзды жетілдірілетін балықтарды 
(майшабақтарды) зерттеу үшін жарамсыз, өйткені тұздау кезінде терең 
автолиз болады жəне аммиакқа реактивтермен əрекет ететін майлы қатардағы 
аминдер (моно - жəне триметиламиндер), NH3 түзіледі. 

Күкіртті сутегін анықтау (сапалық реакция). Бұл əдіс қара бояудың 
пайда болуынан қорғасын тұзымен балық бүлінген кезде пайда болатын 
күкіртсутектің өзара əрекеттесуіне негізделген (1.15-сурет). 

15-25 г зерттелетін балық турамасын сыйымдылығы 40-50 см3 болатын 
бюкске жұмсақ қабатпен орналастырады. Бюкске тураманыңың үстінен 
тығыз сүзгі қағазының жолағын көлденең іліп қояды, оның үстіне балық 
турамасына қараған бетіне қорғасын тұз ерітіндісінің 3-4 тамшысы 
жағылады. Тамшының диаметрі 2-3 см. Фильтр қағазы мен балық 
турамасының беткі бөлігінің арақашықтығы 1 см болуы тиіс. Бюксті жоғарғы 
жағынан қақпақпен жауып, сүзгіш қағазды қақпағы мен бюкс корпусының 
арасына қысып, бөлме температурасында тұруға қалдырады. Ақуыздардың 
терең ыдырауын азоттың ұшпа негіздері жəне аммиак пен күкіртсутектің 
(ГОСТ 7636-85) болуына сапалы реакциялар бойынша анықтайды. 

 

 
 

1.15–сурет. Ұшқыш негіздер мен азоттың болуын анықтау 
 

Сонымен қатар, өнімді қоспай бақылау талдауын жүргізеді. 15 мин 
өткеннен кейін қағазды алып тастайды жəне оның бояуын қорғасын тұзының 
ерітіндісіне батырылған қағаздың бояуымен салыстырады (бақылау 
талдауы). Зерттелетін үлгіде еркін күкіртсутек болған жағдайда қорғасын 
тұзының ерітіндісіне батырылған қағаз бөліктері қараяды немесе қоңыр түске 
айналады. 

Люминесцентті-спектрлік əдіс. Люминесцентті-спектралдық талдау 
жүргізген кезде люминесцентті микроскоппен балықтардың жұлын 
бұлшықеттерінің терең қабаттарының тілімдерін тікелей зерттейді. 
Ультракүлгін сəулелердің əсерімен толқын ұзындығы 360-370 нм балғын 
балықтардың бұлшықет тіні көк-көгілдір түспен флюоресциялайды, ал қан 
тамшылары қара-қоңыр түс береді (1.16-сурет).  

Балықтарды 10 сағат бойы сусыз сақтаған кезде бөлме 
температурасында бұлшықет тіні мен қанның түсі қарқынды болады. 
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1.16 – сурет. Балғын емес балық етінің көрінісі 
 

Ескі балықтың еті сары-жасыл реңкпен жəне түтіккен көк-көгілдір 
түспен жарқырайды. Қан қызғылт сары жарқылға ие болады.  

Судың құрамын анықтау əдісі. Балық өнімдеріндегі су мөлшері 
стандарттармен нормаланады, олардың сапа көрсеткіштерінің бірі болып 
табылады. Гидробионттарда жəне олардан өндірілетін өнімдерде судың басқа 
заттармен байланыс формалары əртүрлі (химиялық, адсорбциялық, 
капиллярлық, осмостық байланысқан, еркін су). Аталған байланыс 
нысандарының беріктігі мен материалда ұстап тұратын судың мөлшері 
əртүрлі, сондықтан өнімдердегі судың құрамын анықтаудың бірыңғай əдісі 
жоқ. Əдісті таңдау зерттелетін материалдың табиғатына, зерттеу мақсатына, 
əдістің күрделілігі мен дəлдік дəрежесіне, сондай-ақ талдаудың ұзақтығына 
байланысты болады. 

+100-105 °С температурада сынама кептірумен судың құрамын 
анықтау əдісі (арбитраждық əдіс). Əдіс балықта, теңіз сүтқоректілерінде, 
омыртқасыздарда, балдырларда, сондай-ақ олардан өндірілетін майлардан 
басқа тағамдық, жемдік жəне техникалық өнімдерде судың құрамын анықтау 
кезінде қолданылады. 

0,001 г-нан аспайтын қателікпен өлшенген талданатын сынаманың 
салмағы 2 г-ға жуық (паюсты уылдырық үшін 3-4 г) таза, кептірілген жəне 
тараланған (тарированную) бюкске салу керек, қажет болған жағдайда 
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1.16 – сурет. Балғын емес балық етінің көрінісі 
 

Ескі балықтың еті сары-жасыл реңкпен жəне түтіккен көк-көгілдір 
түспен жарқырайды. Қан қызғылт сары жарқылға ие болады.  

Судың құрамын анықтау əдісі. Балық өнімдеріндегі су мөлшері 
стандарттармен нормаланады, олардың сапа көрсеткіштерінің бірі болып 
табылады. Гидробионттарда жəне олардан өндірілетін өнімдерде судың басқа 
заттармен байланыс формалары əртүрлі (химиялық, адсорбциялық, 
капиллярлық, осмостық байланысқан, еркін су). Аталған байланыс 
нысандарының беріктігі мен материалда ұстап тұратын судың мөлшері 
əртүрлі, сондықтан өнімдердегі судың құрамын анықтаудың бірыңғай əдісі 
жоқ. Əдісті таңдау зерттелетін материалдың табиғатына, зерттеу мақсатына, 
əдістің күрделілігі мен дəлдік дəрежесіне, сондай-ақ талдаудың ұзақтығына 
байланысты болады. 

+100-105 °С температурада сынама кептірумен судың құрамын 
анықтау əдісі (арбитраждық əдіс). Əдіс балықта, теңіз сүтқоректілерінде, 
омыртқасыздарда, балдырларда, сондай-ақ олардан өндірілетін майлардан 
басқа тағамдық, жемдік жəне техникалық өнімдерде судың құрамын анықтау 
кезінде қолданылады. 

0,001 г-нан аспайтын қателікпен өлшенген талданатын сынаманың 
салмағы 2 г-ға жуық (паюсты уылдырық үшін 3-4 г) таза, кептірілген жəне 
тараланған (тарированную) бюкске салу керек, қажет болған жағдайда 

балқытылған ұштары бар шыны таяқшамен жабдықталған, оның көмегімен 
материалдың ілмесі бюксте тегіс жұқа қабатпен бөлінеді. Кептірілген аспаны 
май құрамын кейіннен анықтау үшін пайдаланған жағдайда талданатын 
сынаманың салмағы 5 г-ға дейін ұлғайтылуы мүмкін. Аспаны тұрақты 
массаға дейін кептіргіш шкафта +100-105°С температурада кептіру керек. 

Алғашқы 2 сағат ішінде (кептірілген балықтан, қақталған жəне суық 
ысталған балықтан басқа) немесе құрамында 20% - ға дейінгі майы бар басқа 
да өнімді +60-80 °С температурада кептіру ұсынылады. Егер зерттелетін 
үлгінің майлылығы 20% – дан артық болса, онда алғашқы 2 сағат плюс 60-65 
°С температурада, ал майдың құрамы 40% - дан артық болғанда (мысалы, 
нəлім балықтарының бауыры) - инертті газ ағымында плюс 60-65 °С 
температурада кептіру қажет. Алғашқы өлшеу кептіру басталғаннан кейін 3 
сағаттан соң, ал кейінгі өлшеу – 30-40 минуттан кейін жүргізілуі тиіс. Əрбір 
өлшеу алдында сынамасы бар бюкс қақпақпен жабылуы жəне эксикатордағы 
бөлме температурасына дейін (30 мин шамасында) салқындатылуы тиіс. 
Кептіру кезінде тығыз массаға жентектеуге қабілетті балық жəне басқа да 
өнімдерді зерттеу кезінде бюкске 5-6 г кварц құмын, таза жəне тесілген 
құмды енгізу жəне материалды құммен мұқият араластыру қажет. 

Судың құрамы Х ( % ) мына формула бойынша есептеледі: 
 

X = (m1–m2)×100 / (m2–m),                                 (2) 
 

мұнда, m – кептірілгенге дейінгі құм мен зерттелетін өлшенген 
сынамасы бар бюкстің массасы, г; 

m1 – кептірілгеннен кейінгі құм мен зерттелетін өлшенген сынамасы 
бар бюкстің массасы, г; 

m2 – құм салынған бюкс массасы, г. 
Параллельді анықтамалар арасындағы айырмашылық 0,5% - дан 

аспауы тиіс. Балық етіндегі судың жалпы мөлшері неғұрлым жоғары болса, 
оның сапасы соғұрлым төмен болады. Мұндай балық тез ыдырай бастайды. 
Өлі балықты суда сақтау кезінде ол сұйықтықты оңай сіңіреді. 20 сағаттан 
кейін шірік тұқы массасын 2-3% -ға, ал өсімдік қоректі 5% - ға арттырады. 
Бұлшықеттердің су жинауы есебінен массаның 1-2% - ға ұлғаюы тірі 
əлсіреген балықтарда: ауру, уланған, шаршаған, жарақаттанған, нашар 
гидротехникалық жағдайларда өсірілген балықтарда байқалады. 

 
ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМА №1.3 

 
Мақсаты:»Балық, теңіз сүтқоректілері, теңіз омыртқасыздары жəне 

оларды қайта өңдеу өнімдері. Талдау əдістері» ГОСТ 7636-85 бойынша 
тұздалған майшабақтың ылғалдылығын анықтау. 

Жұмысты орындау реті: 
1. Тұздалған майшабақтың ылғалдылық мөлшерін анықтау.  
2.Алынған химиялық талдау деректерін ГОСТ деректерімен 

салыстыру.  
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3. Нəтижелерді келесі түрде кестеге жазу: 
Балықтың үлгісі Ылғалдылық мөлшері, % 

Нақты мəні Нормаланған мəні 
  

 
Үлгінің сапасы туралы қорытынды жазу: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Майсыздандырылған қалдық бойынша майдың құрамын анықтау 

əдісі (стандартты əдіс) .Өнімдегі майдың мөлшері еріткішпен 
экстракцияланғаннан кейін балық шикізатының құрғақ қоспасының 
салмағын азайту бойынша анықталады. Зерттелетін шикізаттың 0,001 г 
қателігімен өлшенген массасы 2-5 г аспасын +100-105°С температурада 
кептіргіш шкафта құрғатып, көлемі 8×9 см сүзгіш қағаздан жасалған 
қаптамаға салу керек. Бюкстің қабырғалары эфирге малынған мақтаның аз 
мөлшерімен сүртіледі. Мақтаны балық шикізатымен бірге сүзгіш қағаз 
қаптамасына салу керек. Өлшенген аспасы бар қаптаманы 9×10 см 
көлеміндегі екінші қаптамаға салып, оларды жіппен байлау керек. Сыртқы 
қаптаманы қарапайым графит қарындашпен нөмірлеп, бұрын біріншілі ретті 
кептірілген сол бюкске салып, кептіргіш шкафқа қойылады. +100-105°С 
температурада тұрақты массаға дейін кептіріледі. Кептірілген шикізаты бар 
қаптама Сокслет аппаратының экстракторына орналастырылуы тиіс. Егер 
олардың барлығы толығымен эфирге батырылған жəне жақсы жуылған 
болса, бір аппаратқа бірнеше қаптаманы салуға болады. 

Экстракциялау ұзақтығы 10-12 сағатты құрайды. Аппарат 
экстракторынан шығатын ерітіндінің тамшысын (мисцелла) сағат шынысына 
орналастырылуы керек. Еріткіштің булануынан кейін шыныда қоспадан 
майды толық шығарғанда майлы дақ болмауы тиіс. Майсыздандырылған 
қоспасы бар қаптамаларды сол бюкске салып, эфирді кетіру үшін сорғыш 
шкафта 20-30 мин ұстайды, содан кейін шкафта +100-105°С температурада 
тұрақты массаға дейін кептіреді. Процестің ұзақтығы 1-ден 3 сағатқа дейін. 

Майдың құрамы Х ( % ) мына формула бойынша есептеледі: 
 

x = (m1–m2)×100/m,                                         (3) 
 

мұнда, m2 – экстракция жүргізілгенге дейінгі кептірілген бюкс, қаптама 
жəне өнімнің массасы,г;  

m1 – май экстракцияланғаннан кейінгі кептірілген бюкс, қаптама жəне 
өнімнің салмағы, г. 

Параллельді анықтамалар арасындағы айырмашылық 0,5% - дан 
аспауы тиіс. 
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3. Нəтижелерді келесі түрде кестеге жазу: 
Балықтың үлгісі Ылғалдылық мөлшері, % 

Нақты мəні Нормаланған мəні 
  

 
Үлгінің сапасы туралы қорытынды жазу: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Майсыздандырылған қалдық бойынша майдың құрамын анықтау 

əдісі (стандартты əдіс) .Өнімдегі майдың мөлшері еріткішпен 
экстракцияланғаннан кейін балық шикізатының құрғақ қоспасының 
салмағын азайту бойынша анықталады. Зерттелетін шикізаттың 0,001 г 
қателігімен өлшенген массасы 2-5 г аспасын +100-105°С температурада 
кептіргіш шкафта құрғатып, көлемі 8×9 см сүзгіш қағаздан жасалған 
қаптамаға салу керек. Бюкстің қабырғалары эфирге малынған мақтаның аз 
мөлшерімен сүртіледі. Мақтаны балық шикізатымен бірге сүзгіш қағаз 
қаптамасына салу керек. Өлшенген аспасы бар қаптаманы 9×10 см 
көлеміндегі екінші қаптамаға салып, оларды жіппен байлау керек. Сыртқы 
қаптаманы қарапайым графит қарындашпен нөмірлеп, бұрын біріншілі ретті 
кептірілген сол бюкске салып, кептіргіш шкафқа қойылады. +100-105°С 
температурада тұрақты массаға дейін кептіріледі. Кептірілген шикізаты бар 
қаптама Сокслет аппаратының экстракторына орналастырылуы тиіс. Егер 
олардың барлығы толығымен эфирге батырылған жəне жақсы жуылған 
болса, бір аппаратқа бірнеше қаптаманы салуға болады. 

Экстракциялау ұзақтығы 10-12 сағатты құрайды. Аппарат 
экстракторынан шығатын ерітіндінің тамшысын (мисцелла) сағат шынысына 
орналастырылуы керек. Еріткіштің булануынан кейін шыныда қоспадан 
майды толық шығарғанда майлы дақ болмауы тиіс. Майсыздандырылған 
қоспасы бар қаптамаларды сол бюкске салып, эфирді кетіру үшін сорғыш 
шкафта 20-30 мин ұстайды, содан кейін шкафта +100-105°С температурада 
тұрақты массаға дейін кептіреді. Процестің ұзақтығы 1-ден 3 сағатқа дейін. 

Майдың құрамы Х ( % ) мына формула бойынша есептеледі: 
 

x = (m1–m2)×100/m,                                         (3) 
 

мұнда, m2 – экстракция жүргізілгенге дейінгі кептірілген бюкс, қаптама 
жəне өнімнің массасы,г;  

m1 – май экстракцияланғаннан кейінгі кептірілген бюкс, қаптама жəне 
өнімнің салмағы, г. 

Параллельді анықтамалар арасындағы айырмашылық 0,5% - дан 
аспауы тиіс. 

 
 

ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМА №1.4 
 

Мақсаты:»Балық, теңіз сүтқоректілері, теңіз омыртқасыздары жəне 
оларды қайта өңдеу өнімдері. Талдау əдістері» ГОСТ 7636-85 бойынша 
мұздатылған майшабақтың  майлылығын анықтау.  

Жұмысты орындау реті: 
1. Салқындатылған майшабақтың майлылығын анықтау.  
2.Алынған химиялық талдау деректерін ГОСТ деректерімен 

салыстыру.  
3. Нəтижелерді келесі түрде жазу: 
 

Балықтың үлгісі Май мөлшері, % 
Нақты мəні Нормаланған мəні 

  
  

  
Үлгінің сапасы туралы қорытынды жазыңыз: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Күлділік құрамын анықтау. Бұл əдіс зерттелетін материалдың қалған 

минералды құрамдас бөлігін (күлін) анықтауға негізделген. 
Салмағы 3-5 г балық шикізатының қателігі 0,0001 г-нан аспайтын 

өлшенген аспасын алдын ала массасы тұрақталған қыздырылған платина 
немесе фарфор тигельге орналастырады, жəне алдын ала өңдеу керек. Егер 
зерттелетін зат ылғалды болса, аспасы бар тигель кептіруге арналған 
кептіргіш шкафқа салынады. Құрғақ балық ақуызын талдау кезінде массасы 
1-1,5 г аспаны алу керек. 

Зерттелетін өнімі бар тигельді өңдеу (үрлеу - «обугливание») үшін 
əлсіз отта (құм моншасында немесе қыздырғыш аспаптың асбест 
торларында), тигельдің ішіндегісінің кебуін жəне шашырауын болдырмай, 
содан кейін газдың бөлінуі тоқтағанға дейін күшті отта, затқа тұтануға жол 
бермей қыздыру қажет. Аспаның соңғы күлденуін муфельді пеште қосу 300 - 
400°С температурада жүргізу керек, оны күлдену процесінің соңына дейін 
қосып, 500°С дейін (қою қоңырдың басы) арттырады.  

Тұздалған өнімдерде тұз көп мөлшерде болған кезде, соңғысын 
алдымен абайлап күйдіріп, шамамен 10 см3 ыстық дистилденген суды қосып, 
қайнаған су моншасында (1-20 мин) жылыту керек. Содан кейін колбаға 
немесе стаканға сүзгі арқылы сүзіп, көмір мен сүзгіні аздаған қайнаған сумен 
жуылады. Үрленген күлді бөлшектері бар сүзгіні тигельге салып, күлділігін 
шығаруға болады. Қалған қалдыққа сүзгішті қосып, су моншасында 
буландырып, өлшеуге болады. Күл жағылғаннан кейінгі алынған күл 
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біркелкі, ақ немесе сəл боялған болуы тиіс жəне жанбаған көмірдің 
бөлшектері болмауы тиіс. 

Осы процесс аяқталғаннан кейін тигельді эксикаторда салқындатып, 
өлшеу керек. Қыздыруды күлмен тигельдің тұрақты массасын алғанға дейін 
қайталанады. Күлдің құрамы Х ( % ) мына формула бойынша есептеледі: 

 
x = (m2-m1)×100/m,                                       (4) 

 
мұнда, m2 – күлі бар тигельдің массасы, г; 
m1 – бос тигельдің массасы, г;  
m – зерттелетін заттың массасы, г 
Параллельді анықтамалар арасындағы айырмашылық 0,5% - дан 

аспауы тиіс. 
 
 

ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМА №1.5 
 
Мақсаты:»Балық, теңіз сүтқоректілері, теңіз омыртқасыздары жəне 

оларды қайта өңдеу өнімдері. Талдау əдістері» ГОСТ 7636-85 бойынша 
балғын майшабақтың күлділігін анықтау.  

Жұмысты орындау реті: 
1. Балғын майшабақтың күлділік мөлшерін анықтау.  
2.Алынған химиялық талдау деректерін ГОСТ деректерімен 

салыстыру.  
3. Нəтижелерді келесі түрде жазу: 
 

Балықтың үлгісі Күлділік мөлшері, % 
Нақты мəні Нормаланған мəні 

  
  

 
Үлгінің сапасы туралы қорытынды жазыңыз: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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біркелкі, ақ немесе сəл боялған болуы тиіс жəне жанбаған көмірдің 
бөлшектері болмауы тиіс. 

Осы процесс аяқталғаннан кейін тигельді эксикаторда салқындатып, 
өлшеу керек. Қыздыруды күлмен тигельдің тұрақты массасын алғанға дейін 
қайталанады. Күлдің құрамы Х ( % ) мына формула бойынша есептеледі: 

 
x = (m2-m1)×100/m,                                       (4) 

 
мұнда, m2 – күлі бар тигельдің массасы, г; 
m1 – бос тигельдің массасы, г;  
m – зерттелетін заттың массасы, г 
Параллельді анықтамалар арасындағы айырмашылық 0,5% - дан 

аспауы тиіс. 
 
 

ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМА №1.5 
 
Мақсаты:»Балық, теңіз сүтқоректілері, теңіз омыртқасыздары жəне 

оларды қайта өңдеу өнімдері. Талдау əдістері» ГОСТ 7636-85 бойынша 
балғын майшабақтың күлділігін анықтау.  

Жұмысты орындау реті: 
1. Балғын майшабақтың күлділік мөлшерін анықтау.  
2.Алынған химиялық талдау деректерін ГОСТ деректерімен 

салыстыру.  
3. Нəтижелерді келесі түрде жазу: 
 

Балықтың үлгісі Күлділік мөлшері, % 
Нақты мəні Нормаланған мəні 

  
  

 
Үлгінің сапасы туралы қорытынды жазыңыз: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

1.1.3 Тамақ өнімінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау жүйелері 
 
Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы 

заңнамасында белгіленген тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне жəне оларды 
əзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кəдеге жарату жəне жою 
процестеріне (сатыларына) қойылатын талаптар субъектілердің орындауы 
үшін міндетті болып табылады [2]. 

«Балық жəне балық өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық 
регламенті қолданылады, ол өндіріс процестеріне, сақтау, тасымалдау, сату 
жəне кəдеге жарату, сондай-ақ таңбалауы мен балық өнімдерінің еркін 
айналымын қамтамасыз ететін орауға талаптар қояды [1]. 

Жаңа ауланған балықты таңдау: 
- Балықты сипағанда ол серпімді, құрғақ емес ылғалды болуы 

қажет;  
- Саусақпен арқасын басқан кезде - жаңа ауланған балықта 

шұңқыр тез жоғалады; 
- «Балық» иісі тым күшті болмауы тиіс, жаңа ауланған балықта ол таза 

жəне кішкене тəттірек болады, аммиакты иіс жəне күйіп кеткен майдың иісі 
бар - мұндай балық рұқсат етілген мерзімінен ұзақ сақталғандығы білінеді; 

- Бұзылған балық - күңгірт, жаңа ауланған балықтың қабыршағы тегіс, 
жаркырап жəне жұқа мөлдір шырышты қабатпен жабылған болады; 

- Балықта қанның іздері болмауы қажет. Жаңа ауланған балықтың көзі 
айқын, таза, дымқыл жəне шығыңқы, ал түсіп кеткен жəне бұлдыр- 
қарттықтың белгісі, егер олар тыржиған құрғақ болса- онда сатып алудан бас 
тартқан дұрыс; 

- Желбезектері қызыл жəне айқын, ал майшабақ немесе скумбрияда – 
қызыл қоңыр түс болуы тиіс. Сұр, бозғылт қызғылт немесе тым күңгірт түсті 
болса, сондай-ақ желбезектеріндегі ақ түсті шырыш - бұзылған балықтың 
белгісі; 

- Жабысып қалған немесе зақымдалған жүзбеқанаттар – дабыл белгісі, 
ол балықтың дұрыс сақталмағандығын дəлелдейді. Қарны үрленген, сары 
түске бояулы жəне беті жасыл дақтар болса, ол бұзылған балықтың белгісі. 

Мұздатылған балықты таңдау: 
- Мұздатылған балықты жылтыр мұздың қабаты жабылған жəне мұз 

біркелкі орналасуы қажет, тегіс еместігі қайта мұздатылғанын айтады; 
- Денесі қатты, жұмсарту жəне көзге көрінетін зақымдардың 

белгілерінсіз болуы тиіс. Егер балықтың нысаны қырлы жəне табиғи емес 
болса, онда оны бірнеше рет мұздатқан болып саналады; 

- Ақ дақтар асыра мұздатылған балықта пайда болуы мүмкін, ал кейбір 
жерлерінде түсіп қалған қабыршақтар жəне «арып кеткен» қарын, оның 
мұздатуға дейін балғындығын жоғалтқанын айтады. 
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1.1– сұлба. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі [2] 

Тамақ өнімдерінің 
қауіпсіздігін бақылау 
талаптары: 

 

Адам өмірі мен денсаулығы жəне қоршаған 
ортаны қорғау үшін тамақ өнімдері 
қауіпсіздігінің басымдығы;  
  Адам денсаулығына жəне қоршаған ортаға 
ықтимал зиянды əсерін алдын алу;  
  Мемлекет жүзеге асыратын шаралардың 
ашықтығы;  
Ақпараттың жариялылығы, қолжетімділігі, 
дұрыстығы;  
 Қатерлерді бағалаудың ғылыми негізділігі;  
 Тамақ өнімдерін əзірлеудің (жасаудың), 
өндірудің (дайындаудың), айналымының, 
кəдеге жаратудың жəне жоюдың барлық 
процестерінде (сатыларында) тамақ өнімдерінің 
қадағалануы;  
 Тамақ өнімдерін əзірлеудің (жасаудың), 
өндірудің (дайындаудың), айналымының, 
кəдеге жаратудың жəне жоюдың барлық 
процестерінде (сатыларында) тамақ өнімдерінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі субъектілердің 
жауапкершілігі принциптері негізінде жүзеге 
асырылады. 
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1.1– сұлба. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі [2] 

Тамақ өнімдерінің 
қауіпсіздігін бақылау 
талаптары: 

 

Адам өмірі мен денсаулығы жəне қоршаған 
ортаны қорғау үшін тамақ өнімдері 
қауіпсіздігінің басымдығы;  
  Адам денсаулығына жəне қоршаған ортаға 
ықтимал зиянды əсерін алдын алу;  
  Мемлекет жүзеге асыратын шаралардың 
ашықтығы;  
Ақпараттың жариялылығы, қолжетімділігі, 
дұрыстығы;  
 Қатерлерді бағалаудың ғылыми негізділігі;  
 Тамақ өнімдерін əзірлеудің (жасаудың), 
өндірудің (дайындаудың), айналымының, 
кəдеге жаратудың жəне жоюдың барлық 
процестерінде (сатыларында) тамақ өнімдерінің 
қадағалануы;  
 Тамақ өнімдерін əзірлеудің (жасаудың), 
өндірудің (дайындаудың), айналымының, 
кəдеге жаратудың жəне жоюдың барлық 
процестерінде (сатыларында) тамақ өнімдерінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі субъектілердің 
жауапкершілігі принциптері негізінде жүзеге 
асырылады. 

 

1.1.4 Шығарылатын өнімнің негізгі технологиялық 
сипаттамалары 

 
Балықты еріту. Тоңазытылған балықты ерітіп барып, бөлшектейді. 

Наваганы ғана ерітпейді, себебі ол тоңазытылған күйде оңай өңделеді. 
Қабыршақты жəне қабыршақсыз балықты ваннада ерітіп, оның үстіне 1 кг 
балыққа 1,5 - 2 л су құбырынан суық су құяды (10-120С). Суда еріту 
барысында балық өзіндегі минералды тұздардың жəне органикалық 
заттардың біразын жоғалтады. Бұл шығынды азайту үшін тұщы су балықтар 
үшін 1 л суға 7 г, ал теңіз балықтары үшін 13 г тұз қосады. Балық қатып 
қалмас үшін, оны еріту барысында араластырып тұру қажет. 

Салмағы 1 кг дейінгі балықтарды 1,5-2 сағат, ірілерін - 3-4 сағат 
ерітеді. Нəлім мен пикшаның өңделуін жеңілдету үшін сəл ғана ерітеді. 
Балықтың қалың етінің арасындағы температура 10С жеткенде еріту 
аяқталды деп есептейді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2– сұлба. Шығарылатын өнімді алдын-ала өңдеу 
 
Қаңқасы шеміршекті балықты сөрелер мен стөлдерге жайып, бөлме 

температурасында, 6-10 сағат ашық ауада ерітеді. Өнеркəсіпте шығарылатын 
тоңазытылған балықтың сүбесін суда еріту барысында көптеген құнды 
заттарын жоғалтатын болғандықтан, оны тек ашық ауада бөлме 
температурасында ерітеді. 

Тұздалған балықты суға салып ұстау. Тұздалған балықта 6-17%-ға 
дейін тұз болады, сондықтан аспаздық өнімдер дайындау үшін оны алдын-
ала суға салып қояды. Пісіруге арналған балықтағы тұздың мөлшерін 5%-ға 
дейін, ал қуырылатынын - 3%-ға дейін төмендету керек. 

Балықты өлшеміне байланысты 12 сағатқа дейін суда ұстайды. Ол үшін 
оны ваннаға салып, үстіне 1 кг өнімге 2 л суық су (120С) құяды. Суды əрбір 

Алдын-ала өңдеу 

Балықты еріту 
(тоңазытылған 

балық) 

Суда ұстау 
(тұздалған балық) 

Бөлшектеу жəне 
жартылай 
фабрикаттарды əзірлеу 
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1,2,3 жəне 6 сағат сайын ауыстырып тұру қажет. Жазда суға мұз қосады. Жиі-
жиі сумен балықты араластырып тұрып, ағын суда 5-6 сағат ұстауға болады. 

Май шабақты суға салып ұстау. Май шабақты толық ұшасымен 
немесе терісін сыпырып жəне сүбесін (филесін) кесіп алғаннан кейін суға 
салып ұстайды. Сөлділігін жоғарылату жəне құнды заттарының шығынын 
төмендету үшін май шабақты суық қою қызыл шайда немесе сүт қосылған 
суда ұстайды. 

Балықты бөлшектеу. Сүйек қаңқалы балықтардың қабыршақты 
тұқымдарын өңдеу үрдісі келесі операциялардан тұрады: қабыршағын аршу, 
ішек-қарнын тазалау, жуу, бөлшектеу, екінші қайтара жуу жəне жартылай 
фабрикаттарды дайындау. 

Бүтіндей қолданылатын балықты бөлшектеу. Бұл əдісті майда 
балықтарды қуыру үшін (салмағы 75-150 гр) қолданады. Қабыршағынан 
тазартылған балықтың арқасындағы, кеудесіндегі жəне бүйіріндегі ескек 
қанаттарын арнайы қайшымен қиып тастайды да, ішін жарып жуады. 
Шығатын қалдық мөлшері 14-20% құрайды, ал балықтың басын кесу керек 
болса, ол 15% өседі. 

Жалпақ тіліктерге бөлінбейтін балықтарды бөлшектеу. Орта өлшемді 
(салмағы 1,5 кг дейін) балық түрлерінің барлығы осы əдіспен бөлшектенеді. 
Балықтың қабыршағын аршып, желбезегінің түбінен өткір пышақпен басын 
кесіп алады да, ішек қарнынан тазартады. Ескек қанаттарының барлығын 
қиып тастайды да, жуып кептіреді. Осы əдіспен бөлшектенген балықтың 
сүбесі деп атайды. Шығатын қалдық мөлшері 17-45% құрайды. 

Балықтың сүбесі мен қабырға сүйектерін терісімен бірге жалпақ 
тіліктерге бөлу. Салмағы 1-1,5 кг жəне одан жоғары балықты қабыршағынан 
ажыратып, ішін басынан қарнындағы анальдық тесігіне дейін жарып, ішін 
тазартады. Желбезегінің түбінен басын, содан кейін иық сүйегін кесіп 
тастайды. Ішек-қарны тазартылған балықты жуып, арқасын ұзынынан 
жалпақ тіліктеп кеседі. Тіліктеп болған соң бір жартысынан омыртқа сүйегін 
кесіп алады, сөйтіп терісімен жəне қабырға сүйектерімен ені жалпақ екі 
сүбесін кесіп алады. Қалдықтың мөлшері 27-50% құрайды. 

Балықты жалпақ тіліктерге терісімен, қабырға сүйегінсіз бөлу. 
Балықты жалпақ тіліктерге терісімен жəне қабырға сүйектерімен қалай бөлсе, 
мұны да тура солай бөледі. Содан кейін сүбесінің екеуінің де қабырға 
сүйектерін кесіп алады. Тіліктерді өңдеу тақтасына көлденеңінен, терісін 
төмен қаратып жайып қояды да, сол қолмен ұстап тұрып, терісін кесіп алады. 
Қалдықтың мөлшері 40-52% құрайды. 

Балықты терісіз, қабырға сүйектерінсіз бөлу (таза сүбесі). Бұл əдісте 
балықтың терісін бүлдіріп алмас үшін қабыршағын аршымайды, ал сүбені 
өңдеу тақтайына құйрығын өзіне қаратып, терісін төмен қаратып, 
көлденеңінен қояды да, құйрық жағының терісін 1-1,5 см тіліп, сол қолмен 
ұстап тұрып жұмсағын кесіп алады. Қалдық 50-58% құрайды. 

Бөлшектеудің барлық əдісінде шығатын қалдық мөлшері тек аспаздық 
өңдеу əдісі мен балықтың түріне ғана емес, оның өлшеміне де байланысты: 
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1,2,3 жəне 6 сағат сайын ауыстырып тұру қажет. Жазда суға мұз қосады. Жиі-
жиі сумен балықты араластырып тұрып, ағын суда 5-6 сағат ұстауға болады. 

Май шабақты суға салып ұстау. Май шабақты толық ұшасымен 
немесе терісін сыпырып жəне сүбесін (филесін) кесіп алғаннан кейін суға 
салып ұстайды. Сөлділігін жоғарылату жəне құнды заттарының шығынын 
төмендету үшін май шабақты суық қою қызыл шайда немесе сүт қосылған 
суда ұстайды. 

Балықты бөлшектеу. Сүйек қаңқалы балықтардың қабыршақты 
тұқымдарын өңдеу үрдісі келесі операциялардан тұрады: қабыршағын аршу, 
ішек-қарнын тазалау, жуу, бөлшектеу, екінші қайтара жуу жəне жартылай 
фабрикаттарды дайындау. 

Бүтіндей қолданылатын балықты бөлшектеу. Бұл əдісті майда 
балықтарды қуыру үшін (салмағы 75-150 гр) қолданады. Қабыршағынан 
тазартылған балықтың арқасындағы, кеудесіндегі жəне бүйіріндегі ескек 
қанаттарын арнайы қайшымен қиып тастайды да, ішін жарып жуады. 
Шығатын қалдық мөлшері 14-20% құрайды, ал балықтың басын кесу керек 
болса, ол 15% өседі. 

Жалпақ тіліктерге бөлінбейтін балықтарды бөлшектеу. Орта өлшемді 
(салмағы 1,5 кг дейін) балық түрлерінің барлығы осы əдіспен бөлшектенеді. 
Балықтың қабыршағын аршып, желбезегінің түбінен өткір пышақпен басын 
кесіп алады да, ішек қарнынан тазартады. Ескек қанаттарының барлығын 
қиып тастайды да, жуып кептіреді. Осы əдіспен бөлшектенген балықтың 
сүбесі деп атайды. Шығатын қалдық мөлшері 17-45% құрайды. 

Балықтың сүбесі мен қабырға сүйектерін терісімен бірге жалпақ 
тіліктерге бөлу. Салмағы 1-1,5 кг жəне одан жоғары балықты қабыршағынан 
ажыратып, ішін басынан қарнындағы анальдық тесігіне дейін жарып, ішін 
тазартады. Желбезегінің түбінен басын, содан кейін иық сүйегін кесіп 
тастайды. Ішек-қарны тазартылған балықты жуып, арқасын ұзынынан 
жалпақ тіліктеп кеседі. Тіліктеп болған соң бір жартысынан омыртқа сүйегін 
кесіп алады, сөйтіп терісімен жəне қабырға сүйектерімен ені жалпақ екі 
сүбесін кесіп алады. Қалдықтың мөлшері 27-50% құрайды. 

Балықты жалпақ тіліктерге терісімен, қабырға сүйегінсіз бөлу. 
Балықты жалпақ тіліктерге терісімен жəне қабырға сүйектерімен қалай бөлсе, 
мұны да тура солай бөледі. Содан кейін сүбесінің екеуінің де қабырға 
сүйектерін кесіп алады. Тіліктерді өңдеу тақтасына көлденеңінен, терісін 
төмен қаратып жайып қояды да, сол қолмен ұстап тұрып, терісін кесіп алады. 
Қалдықтың мөлшері 40-52% құрайды. 

Балықты терісіз, қабырға сүйектерінсіз бөлу (таза сүбесі). Бұл əдісте 
балықтың терісін бүлдіріп алмас үшін қабыршағын аршымайды, ал сүбені 
өңдеу тақтайына құйрығын өзіне қаратып, терісін төмен қаратып, 
көлденеңінен қояды да, құйрық жағының терісін 1-1,5 см тіліп, сол қолмен 
ұстап тұрып жұмсағын кесіп алады. Қалдық 50-58% құрайды. 

Бөлшектеудің барлық əдісінде шығатын қалдық мөлшері тек аспаздық 
өңдеу əдісі мен балықтың түріне ғана емес, оның өлшеміне де байланысты: 

ірі балықтан шығатын қалдықтың мөлшері, əрине майда балыққа қарағанда 
(көк серке мен табан балықтан басқа), əлдеқайда аз болады. 

Таза жуылған балықты фаршпен толтырып, таза дəкеге орап жіппен 
байлайды да, жылумен өңдеуге жібереді [3]. 

 
ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР  

 
Тапсырма №1 

 
Ақбалық тұздау үшін жон 

арқасынан кесіп, жуу. (2 дана балық) 
 
Білімділіктерін жəне 
машықтанудың 
бақыланатын түрлері. 

 
Балықтың дұрыс кесілуін 

Жақсы жуылуын 
Кесіліп жуылған балықтың сапасын анықтау 

 
Тапсырманы 
орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин) 

 
40 мин 

 
Тапсырманы 
орындау сапалылығы 

 
Балық еті үгітілмеген 

Түзу кесілген 
Өті жарылмаған 

Ішек – қарны түгел алынған 
Мұқият жуылған, қабыршағы түгел  

 
 
 
Тапсырманы 
орындау 
технологиясы 

 
Балықты дайындау 

↓ 
Кесу, басын ортасынан кесу 

↓ 
Ішек – қарнын тазалау 

↓ 
Жуу 

 
Қажетті жабдықтар 
тізбесі 
 

 
Балық кесетін тақтайшалар, пышақтар, балта, 

жуатын ыдыстар 

 
Шығыс шикізаттар 
мен қоспа заттар 
тізбесі 
 

 
Балықтар 
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Тапсырма №2 
 

Тортаны құрғақ тұздау (10 кг) 
 
 

 
 

Білімділіктерін жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 

түрлері. 

 
 

Балықтарды көлеміне қарай сортталуын 
Ыдысқа дұрыс реттеп салынуын 

Тұздың мөлшерлеп салынуын 
Сағалдырығына тұз салынуын 
Жіберілген кемшіліктерді жою 

 
 

 
 

Тапсырманы 
орындаудың 

мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин) 

 

 
 

1 сағат 

 
Тапсырманы 

орындау сапалылығы 

 
Балықтың көлемі бірдей таза жуылған 

Сағалдырығына тұз салынған 
Тұз балық қатарларының арасына мол салынған. 

 
 
 

Тапсырманы 
орындау 

технологиясы 

 
Балықты сорттау 

↓ 
Жуу 

↓ 
Тұздау 

 
 

Қажетті жабдықтар 
тізбесі 

 
Тұздайтын ыдыстар, балық размерлерін өлшейтін 

тақтайша, бетін жабатын торлы ағаш. 
 
 

 
Шығыс шикізаттар 

мен қоспа заттар 
тізбесі 

 

 
Торта балықтар 

Су, тұз 
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Тапсырма №2 
 

Тортаны құрғақ тұздау (10 кг) 
 
 

 
 

Білімділіктерін жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 

түрлері. 

 
 

Балықтарды көлеміне қарай сортталуын 
Ыдысқа дұрыс реттеп салынуын 

Тұздың мөлшерлеп салынуын 
Сағалдырығына тұз салынуын 
Жіберілген кемшіліктерді жою 

 
 

 
 

Тапсырманы 
орындаудың 

мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин) 

 

 
 

1 сағат 

 
Тапсырманы 

орындау сапалылығы 

 
Балықтың көлемі бірдей таза жуылған 

Сағалдырығына тұз салынған 
Тұз балық қатарларының арасына мол салынған. 

 
 
 

Тапсырманы 
орындау 

технологиясы 

 
Балықты сорттау 

↓ 
Жуу 

↓ 
Тұздау 

 
 

Қажетті жабдықтар 
тізбесі 

 
Тұздайтын ыдыстар, балық размерлерін өлшейтін 

тақтайша, бетін жабатын торлы ағаш. 
 
 

 
Шығыс шикізаттар 

мен қоспа заттар 
тізбесі 

 

 
Торта балықтар 

Су, тұз 
 
 

 
 
 

 
Тапсырма 
№3 

 
Балықты тұздан шығарып, 

жуып, тізу  10 кг 
 

 
Білімділіктері
н жəне 

машықтанудың 
бақыланатын 

түрлері. 

 
Балықтың тұздықтан дұрыс сүзілуін 

Тұздылығының дұрыстығын 
Құйылатын су мөлшерін бақылау 

Жуылуын жəне шайылуын тексеру 
Балықты темір бізге тізу ретін жəне 

арақашықтығын тексеріп бақылау 
 

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 

уақыты (сағ,мин) 

 
 

1 сағат 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Тұздан шыққан балықтың тұздылығы сəйкес 

Еті тығыз, түсі өзіне тəн 
Балықты сапалы жуылып , мұқият шайылған 

Темір бізге  арақашықтығы бірдей тізілген 
 
 

 
 
 
 

Тапсырманы 
орындау 

технологиясы 

 
Балықты сүзу 

↓ 
Ыдысқа салу 

↓ 
Суға жуу 

↓ 
Шаю 

↓ 
Тізу 

 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Жəшіктер, ванна, сүзекі, темір біз, стол 
 

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 

 
Балық, су 
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Тапсырма 
№4 

 

 
Кепкен торта дайындау (15 кг.) 

 
Білімділіктері
н жəне 

машықтанудың 
бақыланатын 

түрлері. 
 

 
Қабылдау, сорттау, жуу, тұздау, жуу, тізу, 

кептіру процестерін бақылау 

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 

уақыты (сағ,мин) 

 
Тұздауға 2 сағат 

Тұз алуға 8 тəулік 
Кептіруге 6 тəулік 

 
 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Балықтың тұз мөлшері ГОСТ- қа сайкес 

Қабыршағы түспеген 
иісі жоқ, сырты құрғақ, таза 

 
 
 
 
 
 
 

Тапсырманы 
орындау 

технологиясы 

 
Қабылдау 

↓ 
Сорттау 

↓ 
Жуу 

↓ 
Тұздау 

↓ 
Жуып, тұздылығын теңестіру 

↓ 
Тізу 

↓ 
Кептіру 

 
 

Қажетті 
жабдықтар тізбесі 

 
 

 
Ванна, таразы, темір біз, тұз салатын қалақша, 

сүзекі 
 

Шығыс 
шикізаттар мен 

қоспа заттар тізбесі 

Балықтар, су, тұз 
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Тапсырма 
№4 

 

 
Кепкен торта дайындау (15 кг.) 

 
Білімділіктері
н жəне 

машықтанудың 
бақыланатын 

түрлері. 
 

 
Қабылдау, сорттау, жуу, тұздау, жуу, тізу, 

кептіру процестерін бақылау 

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 

уақыты (сағ,мин) 

 
Тұздауға 2 сағат 

Тұз алуға 8 тəулік 
Кептіруге 6 тəулік 

 
 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Балықтың тұз мөлшері ГОСТ- қа сайкес 

Қабыршағы түспеген 
иісі жоқ, сырты құрғақ, таза 

 
 
 
 
 
 
 

Тапсырманы 
орындау 

технологиясы 

 
Қабылдау 

↓ 
Сорттау 

↓ 
Жуу 

↓ 
Тұздау 

↓ 
Жуып, тұздылығын теңестіру 

↓ 
Тізу 

↓ 
Кептіру 

 
 

Қажетті 
жабдықтар тізбесі 

 
 

 
Ванна, таразы, темір біз, тұз салатын қалақша, 

сүзекі 
 

Шығыс 
шикізаттар мен 

қоспа заттар тізбесі 

Балықтар, су, тұз 
 

 
Тапсырма 
№5 

 

 
Балықтарды қабылдап, сорттау.( 30 кг) 

 
 

Білімділіктері
н жəне 

машықтанудың 
бақыланатын 

түрлері. 
 

 
 

Балықтарды қабылдап, өлшеуді бақылау 
Балық сапасына, көлеміне,түріне сортталуын 

бақылау 
 

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 

уақыты (сағ,мин) 
 
 

 
45 мин 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Балықтың дұрыс қабылдануы 

Таразыда дəл өлшенген 
Қабылдау журналына түсірілген 

Көлеміне, түріне сапасына байланысты жақсы 
сортталған. 

 
 
 
 

Тапсырманы 
орындау 

технологиясы 

 
Қабылдау 

↓ 
Өлшеу 

↓ 
Сорттау 

 
 
 

Қажетті 
жабдықтар тізбесі 

 

 
 

Жəшіктер, таразы, қабылдау журналы, темір 
табалар, өлшеуіш тақтайшалар 

 
 
 

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 

 
Балықтар 
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Тапсырма 
№6 

 
Балық фаршын дайындау (5 кг) 

 
 

Білімділіктері
н жəне 

машықтанудың 
бақыланатын 

түрлері. 

 
Балықты жуу, қабыршағын тазалау, 

Ішек – қарнын тазалау, жуу 
Кеспелеп бөлу, сүйегінен ажырату 

Ет тартқыштан өткізу, ыдыстарға салу, 
формалау жұмыстарын бақылау 

Тапсырманы 
орындаудың 

мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин) 

 
2 сағат 

Тапсырманы 
орындау 

сапалылығы 

Балық жақсы жуылған, қабыршағы түгел 
аршылған 

Ішек – қарны таза алынған 
Еті сүйегінен түгел ажыратылған 

Фарштың біркелкі массада болуын 
Қалтаға дұрыс өлшеніп, формалану сапалығы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тапсырманы 
орындау 

технологиясы 

Жуу 
↓ 

Қабыршағын аршу 
↓ 

Кесіп, ішек-қарнын тазалау 
↓ 

Тазалап жуу 
↓ 

Сүйегін ажырату 
↓ 

Еттартқыштан өткізу 
↓ 

Қалталау 
↓ 

Өлшеу 
↓ 

Сақтау 
 

 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Тақтай, пышақ, еттартқыш, таразы, ыдыс-

аяқтар, қалта. 
 (1-2 кг) 

Шығыс 
шикізаттар мен 

қоспа заттар тізбесі 

Балық, су 
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Тапсырма 
№6 

 
Балық фаршын дайындау (5 кг) 

 
 

Білімділіктері
н жəне 

машықтанудың 
бақыланатын 

түрлері. 

 
Балықты жуу, қабыршағын тазалау, 

Ішек – қарнын тазалау, жуу 
Кеспелеп бөлу, сүйегінен ажырату 

Ет тартқыштан өткізу, ыдыстарға салу, 
формалау жұмыстарын бақылау 

Тапсырманы 
орындаудың 

мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин) 

 
2 сағат 

Тапсырманы 
орындау 

сапалылығы 

Балық жақсы жуылған, қабыршағы түгел 
аршылған 

Ішек – қарны таза алынған 
Еті сүйегінен түгел ажыратылған 

Фарштың біркелкі массада болуын 
Қалтаға дұрыс өлшеніп, формалану сапалығы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тапсырманы 
орындау 

технологиясы 

Жуу 
↓ 

Қабыршағын аршу 
↓ 

Кесіп, ішек-қарнын тазалау 
↓ 

Тазалап жуу 
↓ 

Сүйегін ажырату 
↓ 

Еттартқыштан өткізу 
↓ 

Қалталау 
↓ 

Өлшеу 
↓ 

Сақтау 
 

 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Тақтай, пышақ, еттартқыш, таразы, ыдыс-

аяқтар, қалта. 
 (1-2 кг) 

Шығыс 
шикізаттар мен 

қоспа заттар тізбесі 

Балық, су 
 
 

 
Тапсырма 
№7 

 
Балықты салқын ыстап, сұрыптау (10 кг) 

 
 

Білімділіктері
н жəне 

машықтанудың 
бақыланатын 

түрлері. 
 

 
Балықтарды ыстау камера ішіне балықтардың 

ілінуін 
Ағаш үгінділерін дайындалып түтетілуін 
Камерадағы балыққа түтін жақсы берілін 

І-ІІ сортқа сай айырылуын бақылау 
 

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 

уақыты (сағ,мин) 
 

 
20 сағат 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Камера ішіне балықтар дұрыс ілінген, жақсы 

ысталған 
Ағаш үгіндісі түгел жанған 

Балықтар жылтыр сары түсті болып, жақсы 
ысталған 

Ыстау пешінен түсіріліп, салқындатылған І -ІІ 
сұрыпқа тəн балықтар дұрыс ажыратылған 

 
 
 

Тапсырманы 
орындау 

технологиясы 

 
Балықтарды камераға ілу 

↓ 
Түтін беру 

↓ 
Камерадан шығару 

↓ 
Салқындату 

↓ 
Сорттау 

 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 
 

 
Ыстау камерасы, шомпылдар, арба, сорттау 

столы 

Шығыс 
шикізаттар мен 

қоспа заттар тізбесі 
 

Балықтар, ағаш үгіндісі 
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Тапсырма 
№8 

 
Тұздық дайындау (30 литр) 

 
 
Білімділіктері

н жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
Тұздық жасалатын ыдыстың тазалығын, 

тұздың сапасын, пайдаланатын су тазалығын, 
тұздықтың дұрыс сапырылуын, тұздықтың 
тығыздығын бақылау. 

 
 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 

 
 

2 сағат 
 
 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
 
Тұздықтың тығыздығы сəйкес келген, (1,20 

г/см³) түрі, түсі өзіне тəн сапалы 
 

 
 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

 
 

Ваннаға су құю 
↓ 

Ыдысқа тұз салу 
↓ 

Сапыру 
↓ 

Тығыздығын өлшеу 
 

 
 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 
 
 
 

 
 
 
Ванна, сапыру құралы, тұз салатын торлы 

ыдыс, ариометр 
 

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
Тұз, су 
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Тапсырма 
№8 

 
Тұздық дайындау (30 литр) 

 
 
Білімділіктері

н жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
Тұздық жасалатын ыдыстың тазалығын, 

тұздың сапасын, пайдаланатын су тазалығын, 
тұздықтың дұрыс сапырылуын, тұздықтың 
тығыздығын бақылау. 

 
 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 

 
 

2 сағат 
 
 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
 
Тұздықтың тығыздығы сəйкес келген, (1,20 

г/см³) түрі, түсі өзіне тəн сапалы 
 

 
 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

 
 

Ваннаға су құю 
↓ 

Ыдысқа тұз салу 
↓ 

Сапыру 
↓ 

Тығыздығын өлшеу 
 

 
 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 
 
 
 

 
 
 
Ванна, сапыру құралы, тұз салатын торлы 

ыдыс, ариометр 
 

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
Тұз, су 
 
 
 
 
 

 
 

Тапсырма 
№9 

 
 

Балықтардың қабыршағын аршып, 
кеспелеп, сұйық тұздау ( 3 кг) 

 
 
 
Білімділіктері

н жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
 

Балықтың қабыршағын аршу, 
Ішек – қарнын тазалау 

Бөлшектеп кеспелеу, жуу 
Сұйық тұздау процестерін бақылау. 

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 
 

2 сағат 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Балық қабыршағының түгел аршылған 

Ішек – қарны тазартылып, таза жуылған 
Кеспе мөлшерлері бірдей 

Сұйық тұздықта жақсы тұз алған 
 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

Қабыршағын аршу 
↓ 

Ішек-қарнын тазарту 
↓ 

Жуу 
↓ 

Бөлшектеу 
↓ 

Жуу 
↓ 

Тұздау 
 

 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 
 

 
Тақтай, пышақ, ыдыс-аяқтар 

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
Балық, су, тұз 
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Тапсырма 
№10 

 
Балыққа түтін беру  (20 кг) 

 
 
Білімділіктері

н жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
Ыстау пешінің температурасын келтіріп алу. 

Балықтарды ыстау камерасына ретімен орналасуын, 
ағаш үгіндісін мөлшерлеп салынуын, тұтануын, 
желдетілуін, ысталу барысын бақылау 

 
 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 

 
 
 

30-36 сағат 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
 

 
Балықтың дұрыс ыс алған,  
Түсі: жылтыр сары 
Түрі: басы сынбаған, қабыршағы түспеген, 

құйрығы, қанаттары сынбаған. 
Еті: тығыз, түтін иісі сіңген 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

 
Ыстау пешін қыздырып алу 

↓ 
Балығы бар арбаны ішіне кіргізу 

↓ 
Есігін жабу 

↓ 
Отынды салу 

↓ 
Тұтандыру  

↓ 
Ыстау  

 
 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Ыстау пеші, арба, қолғап  

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
Ағаш үгіндісі, оттық, балық 
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Тапсырма 
№10 

 
Балыққа түтін беру  (20 кг) 

 
 
Білімділіктері

н жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
Ыстау пешінің температурасын келтіріп алу. 

Балықтарды ыстау камерасына ретімен орналасуын, 
ағаш үгіндісін мөлшерлеп салынуын, тұтануын, 
желдетілуін, ысталу барысын бақылау 

 
 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 

 
 
 

30-36 сағат 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
 

 
Балықтың дұрыс ыс алған,  
Түсі: жылтыр сары 
Түрі: басы сынбаған, қабыршағы түспеген, 

құйрығы, қанаттары сынбаған. 
Еті: тығыз, түтін иісі сіңген 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

 
Ыстау пешін қыздырып алу 

↓ 
Балығы бар арбаны ішіне кіргізу 

↓ 
Есігін жабу 

↓ 
Отынды салу 

↓ 
Тұтандыру  

↓ 
Ыстау  

 
 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Ыстау пеші, арба, қолғап  

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
Ағаш үгіндісі, оттық, балық 
 
 

 
 
 

 
Тапсырма 
№11 

 
Балықтарды жинақтау, ыдыстарға салу, 

таңбалау  
(4 кг) 

 
 
 
Білімділіктері

н жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
Дайын өнімді жинақтап картон корабка мен 

полиэтилен қалтаға салынып, салмағы дұрыс 
өлшенуін.  

Қорап аузының дұрыс бекітілуін, қалта 
аузының мұқият желімденуін бақылау.  

Заттаңбаны дұрыс орналастырылып, 
желімденуін бақылау  

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 

 
 
 

30 мин 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Балық біркелкі көлемдегілері салынған, ыдыс 

ішіне ретімен орналастырыған.  
Салмағын өлшегенде  
Таңбалау заттаңбасын сапалы 

жабыстырылған, ыдыс ауыздары сапалы бекітілген. 
 

 
 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

Балықты жинақтау 
↓ 

Қорапқа, қалтаға салу 
↓ 

Өлшеу  
↓ 

Аузын бекіту 
↓ 

Маркалау 
↓ 

Сақтау 
 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Вакуум аппарат, таразы 

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
Қорабтар, қалталар, заттаңба түрлері, 

балықтар, желім 
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Тапсырма 

№12 

 
Балықтарды бауырынан кесіп, жуу (2 дана) 
 

 
 
Білімділіктері

н жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 

 
 
Балықты бауырынан дұрыс кесілуін, ішек-

қарны түгел алынуын, таза жуылуын, өтінің 
жарылмауын  

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 
 
 

20 мин 
 
 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 

 
Бауыры түзу кесілген, ішек-қарны таза 

алынған. 
Ішкі еті сапалы жуылған, өті жарылмаған 
 

 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

Балықты кесу 
↓ 

Ішек-қарнын алу 
↓ 

Жуу 
 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 
 

 
Тақтайша, пышақтар, ыдыстар 

 
 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 

 
 
 
Балықтар, су 
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Тапсырма 

№12 

 
Балықтарды бауырынан кесіп, жуу (2 дана) 
 

 
 
Білімділіктері

н жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 

 
 
Балықты бауырынан дұрыс кесілуін, ішек-

қарны түгел алынуын, таза жуылуын, өтінің 
жарылмауын  

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 
 
 

20 мин 
 
 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 

 
Бауыры түзу кесілген, ішек-қарны таза 

алынған. 
Ішкі еті сапалы жуылған, өті жарылмаған 
 

 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

Балықты кесу 
↓ 

Ішек-қарнын алу 
↓ 

Жуу 
 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 
 

 
Тақтайша, пышақтар, ыдыстар 

 
 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 

 
 
 
Балықтар, су 

 
 

 
Тапсырма 
№13 

 
Сүбе (филе) кесу (2 кг) 

 
 
Білімділіктері

н жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
Балықтарды жуылуын, қабыршағын 

аршылуын, басы кесілуін, кесу шарттарының дұрыс 
орындалуын бақылау.  

Омыртқа сүйегінің дұрыс ажыратып алынуын 
бақылау. 

 
 
 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 
 
 

40 мин 
 
 
 
 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
 

 
Таза жуылған, қабыршағы түгел аршылған, 

басы кесілген, ішек- қарны таза алынған, арқа 
жонына түзу кесілген, етінде сүйегі жоқ, омыртқасы 
түгел алынған. 

 
 
 
 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

 
Жуу 

↓ 
Қабыршағын аршу 

↓ 
Басын кесу  

↓ 
Сүбесін омыртқасынан бөліп алу 

↓ 
Жуу 

 
 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Тақтайша, пышақтар, балық аршу аппараты 

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
Балықтар, су 
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Тапсырма 
№14 

 

 
 

Ысталған балықты сұрыптау (20 кг) 

 
 
Білімділіктері

н жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
 
Ыстау пешінен балықтың түсірілуін. 
Темір бізден дұрыс айырылуын. 
І-ІІ сұрыпқа айырылуын  
 
 

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 
 

40 мин 
 
 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Балықтардың І жəне ІІ сұрыпқа мемлекеттік 

стандартқа сəйкес болуы.  
І сұрыпта түсі жылтыр сары, қабыршағы 

түгел, басы, қанаты, құйрығы сынбаған, жағымсыз 
иісі жоқ. 

ІІ сұрыпта түсі жылтыр сары, қабыршағында 
ақауы бар, жағымсыз иісі жоқ. 

 
 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

Балықты ыстау пешінен шығару 
↓ 

Темір бізден суыру 
↓ 

Салқындату 
↓ 

Сұрыптау 
 

 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Ыстау пеші, темір біз, темір табалар, 

сұрыптау столы 
 
 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
 
Ысталған балықтар 
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Тапсырма 
№14 

 

 
 

Ысталған балықты сұрыптау (20 кг) 

 
 
Білімділіктері

н жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
 
Ыстау пешінен балықтың түсірілуін. 
Темір бізден дұрыс айырылуын. 
І-ІІ сұрыпқа айырылуын  
 
 

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 
 

40 мин 
 
 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Балықтардың І жəне ІІ сұрыпқа мемлекеттік 

стандартқа сəйкес болуы.  
І сұрыпта түсі жылтыр сары, қабыршағы 

түгел, басы, қанаты, құйрығы сынбаған, жағымсыз 
иісі жоқ. 

ІІ сұрыпта түсі жылтыр сары, қабыршағында 
ақауы бар, жағымсыз иісі жоқ. 

 
 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

Балықты ыстау пешінен шығару 
↓ 

Темір бізден суыру 
↓ 

Салқындату 
↓ 

Сұрыптау 
 

 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Ыстау пеші, темір біз, темір табалар, 

сұрыптау столы 
 
 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
 
Ысталған балықтар 
 
 

 

 
Тапсырма 
№15 

 
Балықтарды қатыру (20 кг) 

 
 

 
 
Білімділіктері

н жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
Балықты сұрыпына, сапасына қарай 

қабылдануын, жуылуын, су тазалығын бақылау. 
Темір табаға ретімен салынуын, 

тоңазытқышқа салынуын, қатыру температурасына 
сəйкес қойылуын.  

 
 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 
 

30 мин 
 
 
 
 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Қабылданған балық сапалы, дұрыс таразыда 

өлшенген (20 кг). Балықтың сырты таза жуылған.  
Темір табаға ретімен түзу, тегіс салыну 

сапалылығы. 
Тоңазытқышқа (-18ºС) температурада қатыру 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

 
Балықты қабылдау 

↓ 
Өлшеу  

↓ 
Ыдысқа салу 

↓ 
Қатыру 

 
 

 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Таразы, темір табалар, тоңазытқыш 
 

 
 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
 
Балықтар, су 
 
 
 

 



48

 
Тапсырма 
№16 

 

 
Балықтарды аралас тұздау (20 кг) 

 
 
Білімділіктер

ін жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
 
Балық сыртының таза жуылуын 
Ванна ішіне реттеп салынып, тұздың біркелкі 

салынуын 
Тұзбен балықтың қатары сақталуын 
Дайын тұздықты ваннадағы балық бетіне 

мөлшерлеп құйылуын бақылау. 
 
 

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 
 

1 сағат 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
 
Сырты таза жуылған, құрғақ тұз себілген, 

қатарлап дұрыс салынған, тұздық мөлшерімен 
құйылған, ваннадағы балық тұздыққа батып жатуы 
тиіс 

 
 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

 
 

Жуу 
↓ 

Құрғақ тұздау 
↓ 

Тұздық құю 
 

 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Ванна, тұз салатын қалақша, тұздық құятын 

шелек. 
 

 
 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
 
Балықтар, су, тұз, тұздық 
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Тапсырма 
№17 

 

 
 

Балықтарды ыстық ыстау (10 кг) 
 
 

 
 
Білімділіктер

ін жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
Балықтарды жуу, кесу, тұздау, жуу, суын 

сорықтыру,  
ыстау, салқындату процестерінің орындалуын 

бақылау. 
 
 

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 

 
 
 

5 сағат 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Түсі жылтыр-сары, жағымды иісті 
Еті консистенциясы нəзік, асылып ысталған 

балық кескінді, тұздылығы 2,5%, ылғалы 65%. 
 

 
 
 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

Жуу 
↓ 

Кесу  
↓ 

Тұздау 
↓ 

Жуу 
↓ 

Суын сорықтыру 
↓ 

Ыстау 
↓ 

Салқындату 
 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Ыстау пеші, темір таба, темір біз, ыдыстар, 

ванна. 
 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
Балықтар, тұз, су, ағаш үгінділері, оттық. 
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Тапсырма 
№18 

 
Балық котлетін дайындау (1 кг) 

 
 
 
Білімділіктер

ін жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
Балықты қабығынан аршу, жуу, кеспелеу, ет 

тартқыштан өткізу, сүйегінен ажырату, фарш 
дайындау, қоспаларды мөлшерлеп қосу, пиязды 
турау, котлетті формалау, ұнға аунату, қуыру 
жұмыстарын бақылау 

Тапсырманы 
орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 
 

3 сағат 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 

 
Балықтың сапалылығы, фарштың біркелкілігі, 

котлет формасы шағын, майға қызарып қуырылған.  
Тұзы, бұрышы сай, дəмді 

 
 
 
 
 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

Балықты аршу 
↓ 

Жуу 
↓ 

Кесу 
↓ 

Ет тартқыштан өткізу 
↓ 

Пияз, жібітілген нан араластыру 
↓ 

Тұз, бұрыш қосу 
↓ 

Араластыру 
↓ 

Формалау 
↓ 

Ұнға аунату 
↓ 

Қуыру  
 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Балық аршығыш аппарат, пышақтар, 

тақтайшалар, таба, электрпеші, ыдыс – аяқтар 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

Балықтар, пияз, нан, тұз, су, бұрыш, өсімдік 
майы 
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Тапсырма 
№19 

 
Балық тұшпарасын дайындау (4 пор) 

 
 
Білімділіктер

ін жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
Балық фаршының дайындалуын, қамырдың 

иленуін, жайылуын, фарш салынып, тұшпара дұрыс 
формалануын, дұрыс асылып – түсірілуін бақылау. 

 
Тапсырманы  
орындаудың 

мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 

 
 

3 сағат 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Балық фаршының біркелкілігі, қамыр жұқа 

жайылған, тұшпара салмақтары бірдей, пішіні 
бұзылмаған, жабыспаған, жан – жағы жақсы 
бүгілген, жартылай дөңгелек пішінді. 

Піскен тұшпара пішіні сақталған, бөгде иісі 
жоқ, түсі ақ, өзіне тəн дəмділігі бар. 

 
 
 
 
 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

Фарш дайындау 
↓ 

Қамыр илеу 
↓ 

Қамыр жаю 
↓ 

Тұшпараны пішіндеу 
↓ 

Пияз, жібітілген нан араластыру 
↓ 

Қайнату  
 

 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Қазан, ожау, электрпеш, ет тартқыш, ыдыс-

аяқтар, нантақтай, оқтау 
 

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
Ұн, тұз, су, балық, жұмыртқа, бұрыш, пияз, 

өсімдік майы 
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Тапсырма 
№20 

 
Уылдырықты тұздау (1 кг) 

 
 
Білімділіктер

ін жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
Уылдырықты жуу,  
тұздық дайындау, тұздау, сүзу,  
май мен глицеринді қосу, араластыру, 

антисептиктерді қосу, ыдысқа салу процестерін 
бақылау 

 
 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 
2 сағат 

 
 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Уылдырық шəрбісінен дұрыс тазаланған, 

тұздылығы     6 %, ылғалынан толық сүзілген, май 
0,6%, глицерин 0,05% қосылған. Антисептик 0,2% 
қосылған.  

Уылдырық түйірлері езілмеген, бір – біріне 
жабыспаған, жақсы тұздылықтағы, дəмді.  

 
 
 
 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

Уылдырықты жуу 
↓ 

Тұздау 
↓ 

Сүзу 
↓ 

Май, глицерин қосу 
↓ 

Антисептик қосу 
↓ 

Араластыру 
↓ 

Ыдысқа салу 
 

 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Ыдыстар, сүзекі, қазан 

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 

 
Уылдырық, су, тұз, глицерин, май 
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Тапсырма 
№21 

 

 
Балық қармасын дайындау (2кг.) 

Білімділіктер
ін жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

Балықты аршу, кесу, жуу, асу, сүйегінен 
ажырату,  

қамыр илеу, жазу, турау, араластыру, 
қайнату процестерін бақылау 
 

Тапсырманы 
орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 
3 сағат 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Дайын тағам түрі біркелкі масса, тағамға тəн 

дəмді,  
қамыр кеспелері, балық етімен езілмей 

араласқан,  
тұзы мен бұрыш мөлшермен салынған, 

сорпасы қоймалжың, мұқият сүзіліп алынған.  
 

 
 
 
 
 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

Балықты аршу 
↓ 

Кесу 
↓ 

Қайнату 
↓ 

Сүйегін ажырату 
↓ 

Қамырды илеу 
↓ 

Жаю 
↓ 

Кесу 
↓ 

Балық етімен сорпаға қамырды араластырып 
қайнату 

↓ 
Сүзіп алу  

Қажетті 
жабдықтар тізбесі 

Электрпеш, қазан, ожау, шолпы, тарелка, 
балық аршығыш аппарат, нантақтай, оқтау, пышақ 

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

Балық, ұн, су, бұрыш, жұмыртқа 
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Тапсырма 
№22 

 
Қатырған балықты глазурлау (15 кг.) 

 
 
Білімділіктер

ін жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
Глазурлау суының температурасын тексеру,  
балықтың дұрыс қатырылуын, мұз қабатының 

тегіс шығуын, өлшемін бақылау 
 

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 
 

1 сағат 
 
 
 
 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
 
Балық сырты тегіс мұзбен қапталған,  
жылтыр, мемлекеттік стандартқа сай, жалпы 

салмағының 20 % мұз, балық формасы майыспаған  
 

 
 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

 
Қатырылған балық 

↓ 
Балықты суға салу 

↓ 
Судан алу 

↓ 
Қатыру жабдығына салу 

↓ 
Глазурленген балықты ыдысқа жинақтау 

 
 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Ванна, сүзекі, қатыру жабдығы, қораптар 
 
 

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
 
 

 
Балықтар, су 
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Тапсырма 
№23 

 
Ірі балықты жіпке тізу (10 кг) 

 
 
 
Білімділіктер

ін жəне шпагат  
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
 
Жіпті өлшеп, қиылуын, балықтың жуылып, 

судан шығарып тізуге дайындау, жіпке байлап 
дұрыс тізілуін бақылау 

 
 

 
 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 
 
 

20 мин 
 
 
 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
 

 
Балық шпагат жіпке дұрыс ілінген, жіп 

ілмекке мықты бекітілген, балық арақашықтығы  
 

 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

 
Жуылған балықты судан шығару 

↓ 
Жіпке тізу 

↓ 
Ілмекке ілу 

 

 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Ілгіш, жіп, ванна, қаңылтыр таба, стол 
 
 

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
 
Балық, су 
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Тапсырма 
№24 

 
Ірі балықты кеспелеп тұздау (10 кг) 

 
 
 
 
Білімділіктер

ін жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
 
Балықты жуылуын, мөлшерлеп кесілуін, 

екінші қайтара дұрыс жуылуын, кеспелердің ваннаға 
реттеп салынуын, тұз мөлшерін мөлшерлеп 
салынуын, үстіне салмақты жүктің дұрыс қойылуы 

 
 

 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 

 
 

2 сағат 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Балық кеспесінің дұрыс кеспеленген, кеспе 

қатарларының арасына тұз толық салынған, беті 
дұрыс жабылып, тегіс ауыр жүк қойылған. 

 
 
 
 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

Жуу 
↓ 

Кеспелеу 
↓ 

Жуу 
 

Ваннаға салу 
↓ 

Тұздау 
↓ 

Бетін жабу 
 

 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Ванна, пышақ, тақтайша, стол, ағашты тор 

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
Балық, су, тұз 
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Тапсырма 
№25 

 
Балықты мұзбен салқындату (10 кг) 

 
 
 
Білімділіктер

ін жəне 
машықтанудың 
бақыланатын 
түрлері. 

 
 
Балықтың жуылуын, майда тұздың 

сапалылығын тексеру, мұз бен балықтың дұрыс 
араласуын бақылау 

 
 
Тапсырманы 

орындаудың 
мөлшерленген 
уақыты (сағ,мин)  

 
 
 

1 сағат 
 

 
Тапсырманы 

орындау 
сапалылығы 

 
Балық таза жуылған.  
Мұз дұрыс қатырылған, мұз бен балық дұрыс 

араласқан  

 
 
 
Тапсырманы 

орындау 
технологиясы 

 
Жуу 

↓ 
Ваннаға салу 

↓ 
Үстіне мұз салу 

↓ 
Араластыру 

 
Қажетті 

жабдықтар тізбесі 

 
Ванна, мұз шығарғыш аппарат, қалақша 
 
 

 
Шығыс 

шикізаттар мен 
қоспа заттар тізбесі 

 
 
Балық су, мұз 
 
 
 

  



58

1.1.5. Өндірістік ақау түрлері, алдын алу жəне жою əдістері 
 

Балықтардың сапасының нашарлануы: аулау құрал - саймандарынан 
балықта байқамай алып тастауларынан, тасымалдау немесе ұзақ сақтау 
мезгілдерінен болады (1.3-сұлба).  

 

 
  

 
1.3-сұлба. Балық шикізатының ақаулары 

 

Негізгі ақаулар: 
• Механикалық 

зақымдануы; 
• Қарын ісігі (оның 

балғындықсызын 
білдіреді); 

• Тері жамылғысының 
түсінің өзгеруі (өңін 
түсіру, қарайтуы, 
жасылдығы, 
сарылығы, қызаруы 
жəне т.б.); 

• Басқа иістер (мұнай 
өнімдерінің, дəрілік 
жəне т.б. өнімдерінің 
иістері). 

Тоңазытылған 
балық 
ақаулары: 
 
• Тері 

жамылғысының 
кебуі, «ескі» 
иістер; 

• Түр өзгертулері;  
• Тоңазытылмаған;  
• Май тотығу;  
• Түсінің өзгеруі; 

Тұзды балық 
ақаулары: 
 
• Тұздаудың 

технологиясынан; 
•  Сақтау тəртібінен; 
• Ақ дақтардың 

болуы шартқа 
сəйкессіз Са, Mg, 
Si тұздарының 
болуынан пайда 
болуы. 
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1.1.5. Өндірістік ақау түрлері, алдын алу жəне жою əдістері 
 

Балықтардың сапасының нашарлануы: аулау құрал - саймандарынан 
балықта байқамай алып тастауларынан, тасымалдау немесе ұзақ сақтау 
мезгілдерінен болады (1.3-сұлба).  

 

 
  

 
1.3-сұлба. Балық шикізатының ақаулары 

 

Негізгі ақаулар: 
• Механикалық 

зақымдануы; 
• Қарын ісігі (оның 

балғындықсызын 
білдіреді); 

• Тері жамылғысының 
түсінің өзгеруі (өңін 
түсіру, қарайтуы, 
жасылдығы, 
сарылығы, қызаруы 
жəне т.б.); 

• Басқа иістер (мұнай 
өнімдерінің, дəрілік 
жəне т.б. өнімдерінің 
иістері). 

Тоңазытылған 
балық 
ақаулары: 
 
• Тері 

жамылғысының 
кебуі, «ескі» 
иістер; 

• Түр өзгертулері;  
• Тоңазытылмаған;  
• Май тотығу;  
• Түсінің өзгеруі; 

Тұзды балық 
ақаулары: 
 
• Тұздаудың 

технологиясынан; 
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• Ақ дақтардың 

болуы шартқа 
сəйкессіз Са, Mg, 
Si тұздарының 
болуынан пайда 
болуы. 
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Балық консервілері мен пресервтерінің сыртқы жəне ақаулары - 

банкасы тат басқан жəне деформацияланған, бомбаж, герметикалық 
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қою түс, майдың бұзылуы, консервілердің ашуы, металл татымы мен иісі, 
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1.2 Жұмыс орындарын жарақтандыру жəне технологиялық 

жабдықтардың орналастырылуын ұйымдастыру 
 
1.2.1 Кəсіпорынның өндірістік бөлімшелерінің технологиялық 

тəртібі 
 
Балық жəне балық өнімдерін қайта өңдейтін жаңадан салынатын жəне 

қайта жаңартылатын кəсіпорындарды орналастыру жəне пайдалануға беру   
ҚР денсаулық сақтау жəне ветеринария саласындағы заңнамасына сəйкес 
жүзеге асырылады [4].  

 Өндірістік үй-жайлардың орналасуы технологиялық процестердің 
ағымдылығын қамтамасыз етуі жəне шикізат пен қалдықтардың 
ағымының дайын өнімнің ағымымен қиылысу мүмкіндігін болдырмауы 
тиіс.  

 Балық жəне балық өнімдерін өндіру процесінде пайдаланылатын 
су «Халыққа арналған ауызсудың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» 
техникалық регламентінің талаптарына сəйкес болуы.  

 Кəсіпорын үй-жайлары желдеткіш, сумен қамтамасыз ету жəне 
кəріз жүйелерімен жабдықталуы тиіс.  

 Кəріз жабдығы, дренажды арналар балық жəне балық өнімдерінің 
жəне қоршаған ортаның ластану қатерін болдырмайтындай жобаланып, 
құрастырылуы тиіс.  

 Кəсіпорындардың өндірістік цехтарын, учаскелерін, 
бөлімшелерін, қосалқы жəне қойма үй-жайларын жоспарлау кезінде 
өндірістік бақылау жүйесін, балық жəне балық өнімдерінің қауіпсіздігіне, 
сондай-ақ жинау, жуу жəне залалсыздандыру сапасына ветеринариялық-
санитариялық бақылау жүргізу мүмкіндігі қарастырылады.  

 Кəсіпорынның қуаттылығы мен қызмет түріне қарамастан, өндіру 
(дайындау) процесі.  
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Балық өнімдерін өндіру (дайындау) цехтары ауаның жағымсыз 
иістерін, шаңын жəне басқа да ластануларды жою үшін мəжбүрлі 
желдеткішпен жабдықталады.  

Балықпен жанасатын барлық беттері тоттануға төзімді, су өткізбейтін 
материалдардан жасалуы жəне ашық түспен боялған, тегіс жеңіл жуылатын 
болуы тиіс. Қабырғалар мен арақабырғалар тегіс жəне технологиялық 
процестерді қамтамасыз ету жеткілікті биіктікте болуы тиіс.  

Төбеде жəне ілулі арматураларда кірдің жиналуы, тамақ өнімдеріне 
бөгде заттардың түсуіне жəне ылғалдың немесе көгерудің пайда болуына жол 
берілмейді.  

Кəсіпорынның барлық үй-жайларындағы едендері тегіс, жылтыр, су 
өткізбейтін материалдармен жабылады жəне ағынды сулардың кəрізге түсуін 
қамтамасыз ететіндей құрастырылуы тиіс.  

Терезелердің конструкциясы кірді барынша азайтуға жеткізетіндей 
болуы тиіс, есіктерде тегіс өзіне жұқтырмайтын беткейлері болуы тиіс, еден 
мен қабырғалар арасындағы қосылған жер оңай тазалану үшін қол жетімді 
болуы тиіс.  

Кəсіпорын қауіпсіздік белгілерімен жабдықталып, цех ішіндегі 
құбыржолдары бойынша «Өндірістік объектілердегі сигналдық түстерге, 
белгіленулерге жəне қауіпсіздік белгілеріне қойылатын талаптар» туралы 
техникалық регламентіне сəйкес айрықша түстерге боялады.  

 
 

1.2.2 Жабдықтарды пайдалану ережелері 
 
Цех жабдықтарының орналасуы ластануды барынша азайтатындай 

жəне технологиялық процестер толығымен кеңістікке немесе уақытқа бөлінуі 
тиіс.  

Өнімді өңдейтін орындардың барлық беттері улы емес материалдардан 
жасалуы, тегіс, су өткізбейтін, балық шырышының, қабықтарының, ішкі 
құрылыстарының жиналуын азайту жəне физикалық ластану қаупін 
төмендету үшін жақсы жағдайда ұсталуы [1]. 

Балықты сумен өңдейтін орындарда салқын ауыз судың берілуі ретке 
келтірілген, мұзды сақтауға жəне өңдеуге арналған аспаптар жəне жұмыс 
жабдықтары, өңдеу тақталары, ыдыстар, конвейерлік белбеулер жəне 
пышақтар тамақ өнімдерімен рұқсат етілген, оңай тазаланатын жəне 
залалсыздандырылатын материалдардан жəне дайын өнімдермен жанасатын 
металл құрастырмалар тот баспайтын материалдардан жасалуы тиіс.  

Кəсіпорындардағы жабдықтар талаптарға сəйкес технологиялық 
операциялардың орындалуын жəне қауіпсіз тамақ өнімдерінің дайындалуын 
қамтамасыз ететіндей орналастырылуы тиіс.  

-Жабдықтардың құрастырмасы жəне жасалуы оны жууға, 
дезинфекциялауға жəне қоршаған аймақты жинауға мүмкіндік беруі тиіс. 
Жуу жəне дезинфекциялау ластану қатерін болдырмау үшін қажетті 
жиілікпен жүргізілуі тиіс. Жуу жəне дезинфекциялау кестесін (жиілігін) 
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-Жабдықтардың құрастырмасы жəне жасалуы оны жууға, 
дезинфекциялауға жəне қоршаған аймақты жинауға мүмкіндік беруі тиіс. 
Жуу жəне дезинфекциялау ластану қатерін болдырмау үшін қажетті 
жиілікпен жүргізілуі тиіс. Жуу жəне дезинфекциялау кестесін (жиілігін) 

кəсіпорын басшысы бекітеді. Жабдықтар тиісті бақылау-өлшеу 
аспаптарымен жарақтандырылуы тиіс.  

- Технологиялық процестерді өлшеу жəне бақылау құралдары 
өлшемдердің бірыңғайлығын қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінде 
белгіленген тəртіппен кезеңдік тексерістен немесе калибрлеуден өткізіліп 
отырады. Сынабы бар бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалануға тыйым 
салынады. Шыныдан жасалған өлшеу аспаптары металл қаптармен 
жабдықталуы тиіс.  

- Жаңа, жөнделген жəне қайта жаңғыртылған технологиялық 
жабдықтармен жұмыс оны тек қана санитарлық өңдегеннен жəне міндетті 
микробиологиялық бақылау жүргізілгеннен кейін жүргізілуі тиіс.  

- Жерге тереңдей орналастырылған тұздауға ерітуге, сулауға арналған 
чандардың қабырғалары еден үстінде 50 сантиметрден кем емес биіктікте 
жоғары тұруы тиіс.  

- Чандардың түбі төгілетін тесікке еңкіш, өңделген тұздықтың толық 
ағуын қамтамасыз етуі тиіс.  

- Тұздауға қолданылатын контейнерлер тотығуға төзімді немесе 
полимерлі материалдардан жасалуы тиіс.  

- Ерітілген, жуылған, тұздалған балықтан су ағуға арналған стелаждар 
еденнен кемінде 40 сантиметр биіктікте орналасуы тиіс.  

- Ыстау камералары көрсеткіштері арнайы журналға енгізілетін 
дистанциялық өлшегіш-бақылау құралдарымен жабдықталуы тиіс.  

- Уылдырық цехы технологиялық процестің ағымдылығын қамтамасыз 
ететін жеке үй-жайда жобалануы тиіс. Банкаларға жəне бөшкелерге 
уылдырықты орау бөлек жүргізілуі тиіс.  

 
  
1.2.3 Еңбекті қорғауда нормативтік актілерге қойылатын талаптар 
 
Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласындағы нормативтік 

құқықтық актілерінің талаптары [5]: 
1) еңбек қауіпсіздігінің жалпы талаптары; 
2) жұмыс басталар алдындағы еңбек қауіпсіздігі; 
3) жұмыс уақытындағы еңбек қауіпсіздігі; 
4) авариялық жағдайлардағы еңбек қауіпсіздігі; 
5) жұмыс аяғындағы еңбек қауіпсіздігі; 
6) өндірістік (технологиялық) үдерістерге қойылатын; 
7) өндірістік үй-жайларға қойылатын; 
8) өндірістік алаңдарға (өндірістік үй-жайлардан тыс жерлерде 

атқарылатын үдерістер үшін); 
9) бастапқы материалдарға, дайындамалар мен шала өнімдерге 

қойылатын; 
10) өндірістік жабдықтарға қойылатын; 
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1.4- сұлба. Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласындағы 

нормативтік құқықтық актілер [5] 
 
11) өндірістік жабдықтардың орналастырылуына жəне жұмыс 

орындарының ұйымдастырылуына қойылатын; 
12) бастапқы материалдарды, дайындамаларды, шала өнімдерді, дайын 

өнімдер мен өндіріс қалдықтарын сақтау жəне тасымалдау тəсілдеріне 
қойылатын талаптарды; 

13) өндірісте жұмыс істейтіндердің еңбек ету жəне демалу режимін; 
14) қызметкерлерді кəсіптік іріктеуге жəне олардың еңбек қауіпсіздігі 

мен еңбекті қорғау мəселелері бойынша білімін тексеруге; 
15) өндірісте жұмыс істейтіндерді арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен 

жəне басқа да жеке жəне (немесе) ұжымдық қорғаныс құралдарымен 
қамтамасыз ету жөніндегі; 

1) Өндірістік қызмет 
нəтижелеріне 

қатысты 
қызметкерлердің 

өмірі мен 
денсаулығының 

басымдығын 
белгілеу; 

2) Қызметкерлердің 
еңбек қауіпсіздігі мен 

еңбекті қорғау 
талаптарына сəйкес 

келетін еңбек 
жағдайларына 
құқықтарын 

қамтамасыз ету; 

3) Қызметкерлердің 
еңбек қызметі 
үдерісінде олардың 
өмірі мен денсаулығын 
сақтауға бағытталған 
ережелерді, рəсімдер 
мен өлшемдерді қамту;  

4) Еңбек қауіпсіздігі 
мен еңбекті қорғау 

саласындағы 
бірыңғай талаптарды 

белгілеу; 

5) ҚР еңбек заңнамасына 
сəйкес еңбек қауіпсіздігі 

жəне еңбекті қорғау 
саласында қызметкерлер, 
лауазымды тұлғалар жəне 

ұйым басшысы 
арасындағы құқықтар 

мен міндеттердің аражігін 
ажырату; 

6) Еңбек жөніндегі 
уəкілетті мемлекеттік 

орган, еңбек инспекциясы 
жөніндегі жергілікті орган, 
жұмыс берушілердің жəне 
қызметкерлердің өкілдері 

арасында еңбек қауіпсіздігі 
жəне оны қорғау 

саласындағы келісілген іс-
қимылдарды қамтамасыз 

ету; 

7) Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
саласындағы заңнамалық жəне басқа да жоғары 

тұрған нормативтік құқықтық актілерге, оның ішінде 
Қазақстан Республикасы ратификациялаған 

халықаралық шарттарға сəйкес болу. 
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1.4- сұлба. Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласындағы 

нормативтік құқықтық актілер [5] 
 
11) өндірістік жабдықтардың орналастырылуына жəне жұмыс 

орындарының ұйымдастырылуына қойылатын; 
12) бастапқы материалдарды, дайындамаларды, шала өнімдерді, дайын 

өнімдер мен өндіріс қалдықтарын сақтау жəне тасымалдау тəсілдеріне 
қойылатын талаптарды; 

13) өндірісте жұмыс істейтіндердің еңбек ету жəне демалу режимін; 
14) қызметкерлерді кəсіптік іріктеуге жəне олардың еңбек қауіпсіздігі 

мен еңбекті қорғау мəселелері бойынша білімін тексеруге; 
15) өндірісте жұмыс істейтіндерді арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен 

жəне басқа да жеке жəне (немесе) ұжымдық қорғаныс құралдарымен 
қамтамасыз ету жөніндегі; 

1) Өндірістік қызмет 
нəтижелеріне 

қатысты 
қызметкерлердің 

өмірі мен 
денсаулығының 

басымдығын 
белгілеу; 

2) Қызметкерлердің 
еңбек қауіпсіздігі мен 

еңбекті қорғау 
талаптарына сəйкес 

келетін еңбек 
жағдайларына 
құқықтарын 

қамтамасыз ету; 

3) Қызметкерлердің 
еңбек қызметі 
үдерісінде олардың 
өмірі мен денсаулығын 
сақтауға бағытталған 
ережелерді, рəсімдер 
мен өлшемдерді қамту;  

4) Еңбек қауіпсіздігі 
мен еңбекті қорғау 

саласындағы 
бірыңғай талаптарды 

белгілеу; 

5) ҚР еңбек заңнамасына 
сəйкес еңбек қауіпсіздігі 

жəне еңбекті қорғау 
саласында қызметкерлер, 
лауазымды тұлғалар жəне 

ұйым басшысы 
арасындағы құқықтар 

мен міндеттердің аражігін 
ажырату; 

6) Еңбек жөніндегі 
уəкілетті мемлекеттік 

орган, еңбек инспекциясы 
жөніндегі жергілікті орган, 
жұмыс берушілердің жəне 
қызметкерлердің өкілдері 

арасында еңбек қауіпсіздігі 
жəне оны қорғау 

саласындағы келісілген іс-
қимылдарды қамтамасыз 

ету; 

7) Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
саласындағы заңнамалық жəне басқа да жоғары 

тұрған нормативтік құқықтық актілерге, оның ішінде 
Қазақстан Республикасы ратификациялаған 

халықаралық шарттарға сəйкес болу. 

16) қорғаныс құралдарын қолдануға; 
17) қызметкерлерді санитарлық-тұрмыстық үй-жайлармен қамтамасыз 

ету жөніндегі талаптарды қамтуы тиіс. 
 
 
  1.2.4 Өндірістік санитария 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Балық өңдеу объектілеріне қойылатын санитариялық талаптар [4]: 
 - Қуатына жəне шығарылатын өнімнің ассортиментіне байланысты 

объектіде тоңазыту, тұздау, консервілеу, пресервілеу, уылдырық-балық, 
ыстау, аспаздық, балық майы, ақуыз концентраттары, ақуыз уылдырығы, 
жемдік жəне техникалық өнім, мұз өндірісі жəне басқа да өндірістер 
көзделеуі; 

- Тағамдық, медициналық жəне ветеринариялық препараттар өндірісі 
жеке есіктері мен тұрмыстық үй-жайлары бар оқшауланған үй-жайларға 
орналастырылуы. 

- Техникалық өнім цехтарын тамақ өнімдерінің өндірістік цехтарынан 
кемінде 100 м қашықтыққа орналастырады жəне соңғысынан жасыл 
көшеттер аймағы арқылы бөлінуі. 

- Барлық цехтар мен үй-жайлар күнделікті жиналады, үй-жайлар, 
жабдықтар мен мүкəммал дезинфекциялануы. 

- Тағам қалдықтарының əрбір түрі тағам қалдықтарын жинақтау үшін 
таза, таңбаланған, тұмшаланған ыдыстарға бөлек жиналады. Қалдықтарды 
өндірісте сақтау ұзақтығы 4 сағ аспауы. 

- Балық өңдеу объектілерінің балық қабылдайтын цехы (айлағы) су 
құбырымен жабдықталуы. 

- Санитариялық айлаққа жəне балық қабылдайтын алаңға суық жəне 
ыстық су өткізіледі, балық аулайтын жəне көліктік кемелердің алаңдары 
мен трюмдерін дезинфекциялау үшін жағдай жасалуы. 

- Балық қабылдайтын алаңдар күнделікті тазартылады, 
дезинфекцияланады жəне таза сумен шайылады. Қабылдау алаңының 
астындағы кеңістік тазалықта ұсталуы. 

- Үстелдерді жуу ластануына байланысты жүргізіледі. Балықты жуу 
үшін пайдаланылатын шлангілер ластануды болдырмайтын жағдайларда 
оралған күйде еденге тимей сақталуы. 

Өндірістік санитария - зиянды өндірістік 
факторлардың қызметкерлерге əсерін болғызбайтын 
немесе азайтатын санитарлық - гигиеналық, 
ұйымдастыру іс - шаралары мен техникалық құралдар 
жүйесі. 
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- Мүшелегеннен кейін балықты ағынды сумен мұқият шаяды, 
салқындатылған бункерлерде сақтайды немесе мұз себеді де, дереу одан əрі 
технологиялық өңдеуге жіберуі. 

- Ұсақ мүкəммалды санитариялық өңдеу стерилизаторларда, ірі 
мүкəммал мен айналымдағы ыдыстар жуу машинасында немесе суық жəне 
ыстық су келтірілген жеке үй-жайларда жүргізіледі. 

- Қаптау жəне айналымдағы ыдыс құрғақ, таза үй-жайларда 
түпқоймаларда сақталады. Ыдыстың қақпақтары цехқа таза, су өтпейтін 
материалдарға қапталған күйінде келіп түседі. 

- Тұздалған өнімді өндіруде алдын ала тұздау ыдыстарын, мүкəммал 
мен жабдықтарды дайындау жүзеге асырылады. Əр түсірілгеннен кейін 
кеспектерді, ванналарды, мүкəммалды тұздық, май, май тұзы 
қалдықтарынан мұқият тазартып, оларды су өткізбеуге тексереді. 

- Тұздау цехының барлық мүкəммалын (арбаларды, жəшіктерді, 
тасымалдағыштарды) таңбалайды, күн сайын жуады жəне 
дезинфекциялайды. 

- Жерге ұңғыланып орнатылған тұздауға, жібітуге, тоңазытуға 
арналған стационарлық күбілер қабырғасын еденнен биіктетіп өнімнің 
ластануын болдырмайтын биіктікте, ал күбілердің түбі - пайдаланылған 
тұздықтар мен шайынды судың толық ағып кетуін қамтамасыз ету үшін 
құйылатын саңылауына қарай еңістетіп орналастырады. 

- Балықты тиегеннен кейін кеспекте қалатын тұздықты өндірісте 
тазартылған (сүзгіден өткізілген) соң, бұзылған иісі болмаса жəне 
қышқылдығы 2-3 бірліктен артпаған жағдайда зертхананың қорытындысы 
бойынша қайта пайдалануға жол беріледі. 

- Кеспектерде тұздықтарға төзімді, жеңіл тазаланатын жəне 
дезинфекцияланатын материалдардан жасалған езгілер пайдаланылады. 

- Тоңазытуға, тұздауға жəне жібітуге арналған ыдыстарға 
араластырғыш арқылы ыстық жəне суық су келтіру қамтамасыз етіледі. 
Ыдыстардың су құбырларын тиек арматурамен жабдықтайды. 

- Балық тұздау үшін тоттануға төзімді металдардан немесе полимер 
материалдардан дайындалған контейнерлер пайдаланылады. 

- Балықтарды айналымдағы тұздықтарда жəне соққылап тұздағанда 
тұздықты тазартуды, күшейтуді жəне суытуды дайындаушының 
технологиялық нұсқаулықтарына сəйкес жүзеге асырады. 

- Пресервтерді өндіру үшін мынадай үй-жайлар (учаскелер) бөлінеді: 
орталықтандырылған тұздық үй-жайы, дайын өнімді сақтауға, өңдеуге 
арналған салқындататын камера, шикізаттар қорын қысқа мерзімге сақтауға 
арналған салқындататын үй-жай, қосалқы материалдарды сақтауға 
арналған үй-жай, ыдыстарды сақтауға, бос банкілерді, мүкəммалды жəне 
цехішілік ыдыстарды жууға жəне дезинфекциялауға арналған үй-жайлар. 

- Татымды тұздалған құйма сірке су қышқылымен эмальданған 
ыдыста немесе тот баспайтын болаттан жасалған ыдыста араластырылады.  
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- Мүшелегеннен кейін балықты ағынды сумен мұқият шаяды, 
салқындатылған бункерлерде сақтайды немесе мұз себеді де, дереу одан əрі 
технологиялық өңдеуге жіберуі. 

- Ұсақ мүкəммалды санитариялық өңдеу стерилизаторларда, ірі 
мүкəммал мен айналымдағы ыдыстар жуу машинасында немесе суық жəне 
ыстық су келтірілген жеке үй-жайларда жүргізіледі. 

- Қаптау жəне айналымдағы ыдыс құрғақ, таза үй-жайларда 
түпқоймаларда сақталады. Ыдыстың қақпақтары цехқа таза, су өтпейтін 
материалдарға қапталған күйінде келіп түседі. 

- Тұздалған өнімді өндіруде алдын ала тұздау ыдыстарын, мүкəммал 
мен жабдықтарды дайындау жүзеге асырылады. Əр түсірілгеннен кейін 
кеспектерді, ванналарды, мүкəммалды тұздық, май, май тұзы 
қалдықтарынан мұқият тазартып, оларды су өткізбеуге тексереді. 

- Тұздау цехының барлық мүкəммалын (арбаларды, жəшіктерді, 
тасымалдағыштарды) таңбалайды, күн сайын жуады жəне 
дезинфекциялайды. 

- Жерге ұңғыланып орнатылған тұздауға, жібітуге, тоңазытуға 
арналған стационарлық күбілер қабырғасын еденнен биіктетіп өнімнің 
ластануын болдырмайтын биіктікте, ал күбілердің түбі - пайдаланылған 
тұздықтар мен шайынды судың толық ағып кетуін қамтамасыз ету үшін 
құйылатын саңылауына қарай еңістетіп орналастырады. 

- Балықты тиегеннен кейін кеспекте қалатын тұздықты өндірісте 
тазартылған (сүзгіден өткізілген) соң, бұзылған иісі болмаса жəне 
қышқылдығы 2-3 бірліктен артпаған жағдайда зертхананың қорытындысы 
бойынша қайта пайдалануға жол беріледі. 

- Кеспектерде тұздықтарға төзімді, жеңіл тазаланатын жəне 
дезинфекцияланатын материалдардан жасалған езгілер пайдаланылады. 

- Тоңазытуға, тұздауға жəне жібітуге арналған ыдыстарға 
араластырғыш арқылы ыстық жəне суық су келтіру қамтамасыз етіледі. 
Ыдыстардың су құбырларын тиек арматурамен жабдықтайды. 

- Балық тұздау үшін тоттануға төзімді металдардан немесе полимер 
материалдардан дайындалған контейнерлер пайдаланылады. 

- Балықтарды айналымдағы тұздықтарда жəне соққылап тұздағанда 
тұздықты тазартуды, күшейтуді жəне суытуды дайындаушының 
технологиялық нұсқаулықтарына сəйкес жүзеге асырады. 

- Пресервтерді өндіру үшін мынадай үй-жайлар (учаскелер) бөлінеді: 
орталықтандырылған тұздық үй-жайы, дайын өнімді сақтауға, өңдеуге 
арналған салқындататын камера, шикізаттар қорын қысқа мерзімге сақтауға 
арналған салқындататын үй-жай, қосалқы материалдарды сақтауға 
арналған үй-жай, ыдыстарды сақтауға, бос банкілерді, мүкəммалды жəне 
цехішілік ыдыстарды жууға жəне дезинфекциялауға арналған үй-жайлар. 

- Татымды тұздалған құйма сірке су қышқылымен эмальданған 
ыдыста немесе тот баспайтын болаттан жасалған ыдыста араластырылады.  

- Банкілерге жабылғаннан кейін пресервілер өндірістік үй-жайларда 
екі сағаттан аспай сақталады жəне партияның қалыптасуына байланысты 
жетілуге 0-ден -80С температурада тоңазытқышқа жіберіледі. 

- Консервілердің негізгі өндірісі ортақ үй-жайларға орналастырылады 
жəне соусты қайнату, автоклавтау, ыдысты, мүкəммалды жəне учаскені 
жууға арналған шикізат, қуыру, азықты булау жəне өлшеп-орау 
бөлімшелері болады. 

- Консервілерді стерилизациялауға арналған автоклавтар автоматты 
режимде жұмыс істейтін бақылау-өлшеу аспаптарымен жабдықталады. 
Термограммалар өндірістік зертханада кемінде бір жыл сақталады. 
Термограммада консервілердің атауы, автоклавтаудың нөмірі, ауысымы, 
күні, стерилизациялау режимі, аппаратшының тегі көрсетіледі. 

- Өндірістік бақылауда іріктеу əдісімен стерилдеу процесінің 
тиімділігін тексеру жүргізіледі (жеті күн ішінде +370С немесе он күн ішінде 
+350С-та инкубациялық сынақ, банкілердің сыртқы түрін қарау жəне 
объектінің зертханасында немесе аккредиттелген зертханада олардың 
ішіндегісіне микробиологиялық талдау жасау). Жабудың тиімділігін жəне 
банкілерде зақымдалудың болуы күн сайын арнайы жабдықта тексеріледі. 
Бірдей жағдайда жылумен өңдеуден өткен банкілерде партияның айыратын 
белгісі қойылады. 

- Күн сайын жұмыс аяқталғаннан кейін барлық майлар мен басқа 
құймалар жүйеден құйылып алынады, жүйелер мен құйма машиналары жуу 
жəне дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып ыстық сумен жуылады, 
кейіннен ыстық сумен шайылады. 

- Консервілерді объектілерде сақтау құрғақ қойма үй-жайларында 
жүзеге асырылады. Қақпағы көтерілген жəне басқа жарамсыз консервілер 
жеке үй-жайларда сақталады. 

- Аспаздық балық бұйымдарын өндіру цехында шикізатты сақтауға, 
қаптамасын шешуге, жібітуге жəне бөлшектеуге, көкөністерді сақтауға 
жəне өңдеуге, қамыр дайындауға, балықты қуыруға жəне пісіруге, құйма 
тағамдарын, фарш бұйымдарын, соус пен ланспигты дайындауға, қосалқы 
материалдарды сақтауға, өнімді қаптауға, тоңазыту камерасымен 
жөнелтуге арналған үй-жайлар, қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту 
камерасы, мүкəммалды, цехішілік ыдыстарды жəне айналымдағы 
ыдыстарды жууға арналған үй-жайлар бөлінеді. 

- Балық шұжығын пісіргеннен кейін батон ішіндегі температура 
+800С-тан төмен емес, ыстаудан кейін +45 – +500С-тан төмен болмауы тиіс. 
Қуыру аяқталған соң өнім +200С температураға дейін салқындатылады 
жəне бірден өлшеп-оралады. 

- Балық фаршын дайындау кезінде +50С-қа дейін салқындатылған 
балық пайдаланылады. Балық фаршы дереу өлшеп-оралады жəне 
мұздатылады немесе аспаздық өндіріске беріледі. 

- Тағамдық қоспалары бар фарш 4-7 мин ішінде араластырылады, 
фарштың температурасы +100С-тан аспайды. 
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- Тұрақтандырғыш қоспалардың қосындысы алдын ала дайындалады 
жəне құрғақ, салқын жерде тығыз жабылатын ыдыста сақталады. 

- Ыстау өндірісінде тұзды ерітіндіні дайындауға арналған, 
шикізаттың тəуліктік қорына арналған салқындататын үй-жай, дайын 
өнімді қаптауға арналған үй-жай, дайын өнімді уақытша сақтауға арналған 
тоңазытқыш, айналымдағы ыдысты өңдеуге, кептіруге, сақтауға арналған, 
отынды, үгінділерді жəне ыстау сұйықтығын сақтауға арналған, қаптау 
материалын жəне қосалқы материалдарды сақтауға арналған үй-жайлар 
(учаскелер) бөлінеді. 

- Ақ амурдан, тұқыдан, жайыннан жəне дөңмаңдайдан сүрленген, 
қақталған жəне кептірілген балық өнімдерін тек оларды мүшелеген соң 
дайындайды. 

- Ыстау процесі аяқталған кездегі ыстық ысталған балықтың ішіндегі 
жол берілетін температура кемінде +800С. 

- Дайын өнім +200С аспайтын температураға дейін тез суытылады, 
қаптамалайды жəне тоңазыту камерасына жіберіледі. 

- Ыстық ысталған балықты өткізгенге дейін +20С-тан -20С-қа дейінгі 
температурада, салқын ысталған балықты 0-ден -50С-қа дейінгі 
температурада сақтайды. 

- Ыстыққа ысталған балықты мұздатқанға дейін 12 сағ астам сақтауға 
болмайды. Ыстыққа жəне жартылай ыстыққа ысталған балықты қайта 
қаптауға жол берілмейді. 

- Ысталған балықты қаптауға арналған жəшіктің бүйірінде 
саңылаулар көздейді. 

- Ысталған балық өнімін ұсақ өлшеп-орауда шығарған уақытта 
(тілімдер, кішкентай кесектер) барлық мүкəммал таңбаланады. Тілімдерді 
салу үшін күрекшелер немесе шанышқылар пайдаланылады. 

- Табиғи жағдайларда балықты қақтау ашық ілгіштерде немесе қалқа 
астында жүргізіледі. Ілгіштердің астындағы алаң атмосфералық жауын-
шашынның ағынына арналған еңісі бар түзу қатты жабынмен 
жабдықталады, тазалықта ұстайды. Алаңдарды басқа мақсаттарға 
пайдалануға жол берілмейді. 

- Балықты ілгіштерге ілу кезінде төменгі қатарын өнімнің ластануын 
болдырмайтын биіктікте орналастырылады. 

- Клеттер, сүмбілер, мөлшербағандар, шарбақтар жəне басқалары 
əрбір жүк түсіруден кейін тазартылады, жуу құралының ыстық 
ерітіндісімен жуылады жəне ыстық сумен шайылады. 

- Дайын қақталған балық биіктігі еденнен өнімнің ластануын 
болдырмайтын үстелдерге үйіндіге жиналады жəне брезентпен қапталады. 
Үйінділерді түнге қалдыруға жол берілмейді. 

- Уылдырық өндірісі (уылдырық цехы) көпбейінді объектінің 
құрамында немесе тиісті өндірістік, қосалқы жəне тұрмыстық үй-жайлары 
бар жеке өндіріс ретінде көзделеді. Ол қажетті жабдықтармен, 
аппаратурамен жəне мүкəммалмен жабдықталған дербес технологиялық 
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- Тұрақтандырғыш қоспалардың қосындысы алдын ала дайындалады 
жəне құрғақ, салқын жерде тығыз жабылатын ыдыста сақталады. 

- Ыстау өндірісінде тұзды ерітіндіні дайындауға арналған, 
шикізаттың тəуліктік қорына арналған салқындататын үй-жай, дайын 
өнімді қаптауға арналған үй-жай, дайын өнімді уақытша сақтауға арналған 
тоңазытқыш, айналымдағы ыдысты өңдеуге, кептіруге, сақтауға арналған, 
отынды, үгінділерді жəне ыстау сұйықтығын сақтауға арналған, қаптау 
материалын жəне қосалқы материалдарды сақтауға арналған үй-жайлар 
(учаскелер) бөлінеді. 

- Ақ амурдан, тұқыдан, жайыннан жəне дөңмаңдайдан сүрленген, 
қақталған жəне кептірілген балық өнімдерін тек оларды мүшелеген соң 
дайындайды. 

- Ыстау процесі аяқталған кездегі ыстық ысталған балықтың ішіндегі 
жол берілетін температура кемінде +800С. 

- Дайын өнім +200С аспайтын температураға дейін тез суытылады, 
қаптамалайды жəне тоңазыту камерасына жіберіледі. 

- Ыстық ысталған балықты өткізгенге дейін +20С-тан -20С-қа дейінгі 
температурада, салқын ысталған балықты 0-ден -50С-қа дейінгі 
температурада сақтайды. 

- Ыстыққа ысталған балықты мұздатқанға дейін 12 сағ астам сақтауға 
болмайды. Ыстыққа жəне жартылай ыстыққа ысталған балықты қайта 
қаптауға жол берілмейді. 

- Ысталған балықты қаптауға арналған жəшіктің бүйірінде 
саңылаулар көздейді. 

- Ысталған балық өнімін ұсақ өлшеп-орауда шығарған уақытта 
(тілімдер, кішкентай кесектер) барлық мүкəммал таңбаланады. Тілімдерді 
салу үшін күрекшелер немесе шанышқылар пайдаланылады. 

- Табиғи жағдайларда балықты қақтау ашық ілгіштерде немесе қалқа 
астында жүргізіледі. Ілгіштердің астындағы алаң атмосфералық жауын-
шашынның ағынына арналған еңісі бар түзу қатты жабынмен 
жабдықталады, тазалықта ұстайды. Алаңдарды басқа мақсаттарға 
пайдалануға жол берілмейді. 

- Балықты ілгіштерге ілу кезінде төменгі қатарын өнімнің ластануын 
болдырмайтын биіктікте орналастырылады. 

- Клеттер, сүмбілер, мөлшербағандар, шарбақтар жəне басқалары 
əрбір жүк түсіруден кейін тазартылады, жуу құралының ыстық 
ерітіндісімен жуылады жəне ыстық сумен шайылады. 

- Дайын қақталған балық биіктігі еденнен өнімнің ластануын 
болдырмайтын үстелдерге үйіндіге жиналады жəне брезентпен қапталады. 
Үйінділерді түнге қалдыруға жол берілмейді. 

- Уылдырық өндірісі (уылдырық цехы) көпбейінді объектінің 
құрамында немесе тиісті өндірістік, қосалқы жəне тұрмыстық үй-жайлары 
бар жеке өндіріс ретінде көзделеді. Ол қажетті жабдықтармен, 
аппаратурамен жəне мүкəммалмен жабдықталған дербес технологиялық 

цехтарда орналастырылады. Банкілер мен бөшкелердегі уылдырықты 
өндіру жеке үй-жайларда жүзеге асырылады. 

- Уылдырықтан шығатын қалдықтарды жəне бөгде қосындыларды 
жою үшін жасанды көмескі жарықпен мөлдір инспекторлық үстелдер 
пайдаланылады. 

- Сағалдырықты алу жəне уылдырықты тесу учаскесі ыстық жəне 
суық су келтірілген раковиналармен жабдықталады жəне қол мен 
мүкəммалды өңдеу үшін антисептик ерітіндісі бар құрылғымен 
жарақталды. 

- Балықтың уылдырығы таза ыдыстарға жиналады жəне 00С 
температурада салқындатылған күйде өлшеп-орау цехына жеткізіледі. 

- Уылдырықты дайындау үшін қайнатылған суытылған тұздықтар 
жəне қыздырылған тұз қолданылады. Өндірістік зертхана майы алтын 
түстес стафилококктың болмауына тексеріледі. 

- Уылдырықты салу уақытынан бастап оны пастерлеуге дейінгі уақыт 
екі сағаттан аспайды. Уылдырық пастерлеуден кейін тоңазытқыш 
камерасына жіберіледі. 

- Бекіре тұқымдас балықтардың уылдырығын тек ұйқыға кету 
белгілері жоқ тірі балықтардан алынған уылдырық шикізаттарынан ғана 
дайындайды. 

- Ақуыз уылдырығы қабығының сілікпесін дайындауға арналған мата 
сүзгілер əрбір пайдаланылғаннан кейін жуылады, пайдалану алдында 
қайнатылады. 

- Майларды тұндыру, еріту жəне сүзгіден өткізу үшін қолданылатын 
жабдық əрбір өндірістік цикл аяқталғаннан кейін тазартылады, жуылады 
жəне дезинфекцияланады. Шайынды су май аулағыштар арқылы 
шығарылады. 

- Медициналық майды жəне дəрумен препараттарын дайындау 
процесін тұмшалау қамтамасыз етіледі. 

- Тірі балықты автомобиль көлігімен тасымалдау үшін бөгде 
қосындылары жоқ таза су пайдаланылады. 

- Балық өнімінің өндірісі барысында алынған қалдықтар су 
өткізбейтін таңбаланған ыдыстарға жиналады жəне өндірістік үй-
жайлардан жиналу мөлшеріне қарай шығарылады. 

- Қалдықтар шикізаттан жəне дайын өнімнен бөлек, суытылатын 
камералардағы ыдыстарда сақталады. Қалдықтарды суытпай сақтауды 
жабық ыдыстарда екі сағаттан асырмай жүзеге асырады. 

- Салқындатылған балық өнім берушінің ыдысында 0-ден -20С дейінгі 
температурада екі тəуліктен асырылмай, мұздатылған балық жəне балық 
өнімдері -180С аспайтын температурада, консерві өндірісіне арналған 
тұздықтағы бөлінбеген мұздатылған балық -90С аспайтын температурада 
сақталады. 
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1.2.5 Өртке қарсы қорғау нормалары мен қағидалары 
 
Адамдарды жеке, заңды тұлғалар мен мемлекеттің мүлкін өрттің 

қауіпті факторының əсерінен қорғау жəне (немесе) оның салдарын шектеуге 
мынадай бір немесе бірнеше тəсілмен қол жеткізіледі [6]: 

1) көлемдік-жоспарлық шешімдерді жəне ошақтан тыс өрттің таралуын 
шектеуді қамтамасыз ететін құралдарды қолдану; 

2) өрт кезінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялау талаптарын 
қанағаттандыратын эвакуациялық жолдарды құру; 

3) өртті анықтау, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру мен 
эвакуациялауды басқару жүйесін құру (өрт сигнализациясы қондырғысы мен 
жүйесі); 

4) өрттің қауіпті факторларының əсерінен адамдарды түтінге қарсы 
қорғау жүйесін (оның ішінде түтінге қарсы) жəне жеке қорғау құралдарын 
қолдану; 

5) құрылыстардың талап етілетін отқа төзімділігі дəрежесіне жəне оның 
құрылыс өрт қауіпсіздігі класына сəйкес келетін отқа төзімділік шектерімен 
жəне өрт қауіпсіздігі кластарымен, сондай-ақ эвакуациялау жолдарында 
құрылыс конструкциядарының беткі қабаттарының (əрлеу, қаптама жəне 
оттан қорғау құралдары) өрт қауіпсіздігін шектеумен негізгі құрылыс 
конструкциядарын қолдану; 

6) құрылыс конструкцияларының отқа төзімділік шектерін арттыру 
үшін оттан қорғау құрамдарын (оның ішінде антипирендерді жəне оттан 
қорғау бояуларын) жəне құрылыс материалдарын (қаптамаларды) қолдану; 

7) өртке қауіпті сұйықтықтарды авариялық төгу жəне жанғыш газдарды 
аппаратурадан авариялық отау құрылғысы; 

8) жарылысқа қарсы қорғау жүйелерінің технологиялық жабдығына 
орнату; 

9) өрт сөндірудің алғашқы құралдарын қолдану; 
10) өрт сөндірудің автоматты жəне (немесе) автономды 

қондырғыларын қолдану. 
Əрбір ғимарат пен құрылыстың өрт кезінде адамдарды қауіпсіз 

эвакуациялауды қамтамасыз ететін эвакуациялық жолдарын көлемдік-
жоспарлық шешімі жəне конструктивтік орындалуы болуы тиіс.  

Өрттің өрт ошағы шегінен тыс таралуын шектеу мынадай тəсілдердің 
бірімен немесе бірнешеуімен қамтамасыз етілуі тиіс: 

1) өртке қарсы бөгеттер салу; 
2) өрт бөліктерін жəне секцияларын салу, сондай-ақ мен 

құрылыстардың қабаттарын шектеу; 
3) өрт кезінде қондырғылар мен кəріздерді апаттық ажырату жəне 

қайта қосу құрылғыларын қолдану; 
4) өрт кезінде сұйықтықтардың төгілуі мен ағуының алдын алатын 

немесе шектейтін құралдарды қолдану; 
5) жабдықта отты бөгейтін құрылғыларды қолдану; 
6) өрт сөндіру қондырғыларын қолдану. 
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1.2.5 Өртке қарсы қорғау нормалары мен қағидалары 
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жоспарлық шешімі жəне конструктивтік орындалуы болуы тиіс.  

Өрттің өрт ошағы шегінен тыс таралуын шектеу мынадай тəсілдердің 
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1) өртке қарсы бөгеттер салу; 
2) өрт бөліктерін жəне секцияларын салу, сондай-ақ мен 

құрылыстардың қабаттарын шектеу; 
3) өрт кезінде қондырғылар мен кəріздерді апаттық ажырату жəне 

қайта қосу құрылғыларын қолдану; 
4) өрт кезінде сұйықтықтардың төгілуі мен ағуының алдын алатын 

немесе шектейтін құралдарды қолдану; 
5) жабдықта отты бөгейтін құрылғыларды қолдану; 
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Қалалар, елді мекендер жəне шаруашылық объектілері жолға шығатын 
өрт техникасы бар жəне жолға шығатын өрт техникасы жоқ өртке қарсы 
қызмет бөлімшелерімен қорғалуы тиіс.  

Автоматты өрт сөндіру қондырғылары үй-жайда (ғимаратта): 
1) өрттің қауіпті факторларының сыни мəндері туындағанға; 
2) құрылыс конструкцияларының отқа төзімділігі шектері пайда 

болғанға; 
3) қорғалатын мүлікке барынша жол берілетін нұқсан келтірілгенге; 
4) технологиялық қондырғыларды бұзу қаупі туындағанға дейін өртті 

жоюды қамтамасыз етуі тиіс. 
Ғимараттар мен құрылыстар өртке қарсы қызмет бөлімшелері келгенге 

дейін қызмет көрсетуші персоналдың өртті жою қажеттігі жағдайларына 
сүйеніп, алғашқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Ықтимал өрттерді жою үшін меншік нысанына қарамастан ұйымның 
аумағында, ғимараттары мен құрылыстарында, сондай-ақ елді мекендерде 
өртке қарсы сумен жабдықтау көздері болуы тиіс. 

Өртке қарсы сумен жабдықтау көздері ретінде табиғи жəне жасанды су 
қоймаларын, сондай-ақ сыртқы су құбырын (оның ішінде ауыз су, 
шаруашылық-ауыз су, шаруашылық жəне өртке қарсы) пайдаланған жөн. 

 
 
1.2.6 «Өрт қауіпсіздігіне жалпы талаптар» техникалық регламенті 
 

 
 

1.17 - сурет. Өрт қауіпсіздігі талаптары [6] 
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1.5 - сұлба. Объектінің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі [6]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 

1.6 - сұлба. Өртті болдырмау жүйесіне қойылатын талаптар [6] 
 

Объектінің өрт 
қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 
жүйесі  

1) Өртті 
болдырмау 
жүйесін;  

2) Өртке қарсы 
қорғау жүйесін;  

3) Өрт қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету 

бойынша 
ұйымдастырушылық-

техникалық іс-шаралар 
кешенін қамтиды.  

Өртті болдырмау 
жүйесінің талаптары 

Жанғыш ортаның түзілу жағдайларын болдырмау мынадай бір немесе бірнеше 
тəсілдермен қамтамасыз етілуі тиіс: 

 жанбайтын заттар мен материалдарды қолдану;  
 жанғыш заттар мен материалдардың салмағын жəне көлемін шектеу;  
 жанғыш заттар мен материалдарды, бір-бірімен өзара əрекеті жанғыш ортаның пайда 

болуына алып келетін материалдарды орналастырудың аса қауіпсіз тəсілдерін 
пайдалану;  

 жанғыш ортаны тұтану көзінен (оқшауланған бөліктерді, камераларды, кабиналарды 
қолдану) оқшаулау; 

 тотықтырғыш жəне жанғыш заттар ортасында қауіпсіз концентрациясын ұстап тұру;  
 қорғалатын көлемдегі жанғыш ортада тотықтырғыш концентрациясын азайту;  
 жалынның таралуы болмайтын ортаның температурасын жəне қысымын ұстап тұру;  
 жанғыш заттармен жұмыс істеуге байланысты технологиялық процестерді 

механикаландыру жəне автоматтандыру;  
 жеке үй-жайларда немесе ашық алаңқайда өрт қауіпті жабдықты орнату;  
 жанғыш заттарды үй-жай немесе құрылғы көлеміне шығуын болдырмайтын, үй-

жайда жанғыш ортаның пайда болуын болдырмайтын өндірістік жабдықтарды 
қорғау құрылғысын қолдану;  

 үй-жай, технологиялық жабдық жəне коммуникациялардан өндірістің өрт қауіпті 
қалдықтарын, шаң, мамық шөгінділерін жою. 

 

Өртті болдырмау түрлері:  
1) Жанғыш ортаның;  
2)Жанғыш ортада тұтану көздерінің түзілуін болдырмау 
арқылы қол жеткізіледі. 



71
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 жанғыш заттар мен материалдардың салмағын жəне көлемін шектеу;  
 жанғыш заттар мен материалдарды, бір-бірімен өзара əрекеті жанғыш ортаның пайда 

болуына алып келетін материалдарды орналастырудың аса қауіпсіз тəсілдерін 
пайдалану;  

 жанғыш ортаны тұтану көзінен (оқшауланған бөліктерді, камераларды, кабиналарды 
қолдану) оқшаулау; 

 тотықтырғыш жəне жанғыш заттар ортасында қауіпсіз концентрациясын ұстап тұру;  
 қорғалатын көлемдегі жанғыш ортада тотықтырғыш концентрациясын азайту;  
 жалынның таралуы болмайтын ортаның температурасын жəне қысымын ұстап тұру;  
 жанғыш заттармен жұмыс істеуге байланысты технологиялық процестерді 

механикаландыру жəне автоматтандыру;  
 жеке үй-жайларда немесе ашық алаңқайда өрт қауіпті жабдықты орнату;  
 жанғыш заттарды үй-жай немесе құрылғы көлеміне шығуын болдырмайтын, үй-

жайда жанғыш ортаның пайда болуын болдырмайтын өндірістік жабдықтарды 
қорғау құрылғысын қолдану;  

 үй-жай, технологиялық жабдық жəне коммуникациялардан өндірістің өрт қауіпті 
қалдықтарын, шаң, мамық шөгінділерін жою. 

 

Өртті болдырмау түрлері:  
1) Жанғыш ортаның;  
2)Жанғыш ортада тұтану көздерінің түзілуін болдырмау 
арқылы қол жеткізіледі. 

1.3 Технологиялық процестің экономикалық тиімділігі 
1.3.1 Техникалық тұрғыда негізделген (өндірудің) уақыт 

нормалары 
 
Уақыт нормасы – бұл тиісті біліктілігі бар бір қызметкердің немесе 

қызметкерлер тобының белгілі бір ұйымдық-техникалық жағдайларда жұмыс 
бірлігін орындау үшін белгіленген жұмыс уақыты шығындарының көлемі [7]. 

 

 
 

• 1.7- сұлба. Жұмысшылардың еңбегін нормалау түрлері  
 

Өндіру нормасы - бұл тиісті біліктілігі бар бір қызметкердің немесе 
қызметкерлер тобының белгілі бір ұйымдық - техникалық жағдайларда 
жұмыс уақыты бірлігінде орындауға (жасауға, тасымалдауға жəне т.б.) 
міндетті белгіленген жұмыс көлемі (өнім бірлігінің саны). 

Қызметкерлер санының нормасы - белгілі бір кəсіптік - біліктілік 
құрам қызметкерлерінің белгілі бір ұйымдық - техникалық жағдайларда 
нақты өндіріс қызметін немесе жұмыс көлемін орындауы үшін қажетті 
қызметкерлердің белгіленген саны. 

Қызмет көрсету нормасы - бұл тиісті біліктілігі бар бір қызметкердің 
немесе қызметкерлер тобының белгілі бір ұйымдық-техникалық жағдайларда 
жұмыс уақыты бірлігінің ішінде қызмет көрсетуге міндетті өндірістік 
объектілер (жабдықтардың, жұмыс орындарының жəне т.б. бірліктері) саны. 

Жұмысшылардың еңбегін нормалау кезінде еңбек 
нормаларының мынадай түрлері қолданылады:  
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Нормаланған тапсырма - бір қызметкер немесе қызметкерлер тобы 
жұмыс ауысымында немесе жұмыс уақытының өзге бірлігінде орындайтын 
жұмыстың белгіленген көлемі. 

Еңбек нормалары жеке операцияға (операциялық нормаға) немесе 
операциялар тобына, жұмыстардың аяқталған кешеніне (ірілендірілген, 
кешенді норма) белгіленеді. Нормалардың дифференциация дəрежесі өндіріс 
типімен, өндірілетін бөлшектер (бұйымдар) партиясының көлемімен 
шығарылатын өнімнің ерекшеліктерімен, өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру 
формаларымен айқындалады. 

Ірілендірілген жəне кешенді нормалар өнімнің (жұмыстардың, 
қызметтердің) жоспарлы-есептік (есептік) бірлігіне, дайын бұйымға, буынға, 
бригадалық жиынтыққа, технологиялық оқшауланған операцияға, құрылыс 
кезеңі немесе объектісіне қарай белгіленеді. 

Жұмыстарға белгіленген, ұйымдық-техникалық жағдайлары жағынан 
тұрақты еңбек нормаларымен қатар, уақытша жəне біржолғы нормалар 
қолданылады. 

Еңбектің уақытша нормалары жаңа өнімді, техниканы, технологияны 
игеру, нормалар мен нормативтік материалдар болмаған кезде өндіріс пен 
еңбекті ұйымдастыру кезеңіне еңбекті нормалау үшін белгіленеді. 

Еңбектің біржолғы нормалары біржолғы сипаттағы (жоспардан тыс, 
авариялық) жекелеген жұмыстарға белгіленеді. 

Еңбек нормаларының қандай да бір түрін қолдану өндіріс жағдайына, 
еңбек сипатына жəне басқа да факторларға байланысты. Еңбек 
нормаларының негізгі ең көп қолданылатын түрі уақыт нормасы болып 
табылады, себебі жұмсалатын еңбек мөлшерін жалпыға ортақ өлшеуіші 
болып табылады.  

Жұмыс берушінің еңбек нормаларын, еңбек жөніндегі үлгілік нормалар 
мен нормативтерді, қызметтің барлық салалары үшін еңбек жөніндегі 
бірыңғай жəне (немесе) салааралық үлгілік нормалар мен нормативтерді 
əзірлеу, бекіту, ауыстыру жəне қайта қарау қағидалары ҚР 2015 жылғы 23 
қарашадағы Еңбек кодексіне сəйкес əзірленді жəне жұмыс берушінің еңбек 
нормаларын əзірлеу, енгізу, ауыстыру жəне қайта қарау, жұмыс берушілердің 
салалық қауымдастықтарының еңбек жөніндегі үлгілік нормалар мен 
нормативтерді əзірлеу жəне бекітудің негізгі ұғымдар пайдаланылады:  

- еңбек жөніндегі үлгілік нормалар мен нормативтер уақыт жəне 
қызмет көрсету – экономиканың бір саласындағы ұйымдардағы жұмыстарды 
орындауға жұмсалатын еңбек шығындарының регламенттелген мəндері; 

- қызметтің барлық салалары үшін еңбек жөніндегі бірыңғай жəне 
салааралық үлгілік нормалар мен нормативтер уақыт жəне қызмет көрсету  – 
экономикалық қызметтің бірқатар түрлері жəне жұмыс берушілердің тиісті 
жұмыс түрлерінде жұмыскерлердің еңбегін нормалау кезінде эталон ретінде 
пайдалануы үшін өндірістердің ұқсас жағдайларында бірдей технологиялар 
бойынша түрлі саладағы ұйымдардағы жұмыстарды орындауға жұмсалатын 
еңбек шығындарының регламенттелген мəндері; 
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Нормаланған тапсырма - бір қызметкер немесе қызметкерлер тобы 
жұмыс ауысымында немесе жұмыс уақытының өзге бірлігінде орындайтын 
жұмыстың белгіленген көлемі. 

Еңбек нормалары жеке операцияға (операциялық нормаға) немесе 
операциялар тобына, жұмыстардың аяқталған кешеніне (ірілендірілген, 
кешенді норма) белгіленеді. Нормалардың дифференциация дəрежесі өндіріс 
типімен, өндірілетін бөлшектер (бұйымдар) партиясының көлемімен 
шығарылатын өнімнің ерекшеліктерімен, өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру 
формаларымен айқындалады. 

Ірілендірілген жəне кешенді нормалар өнімнің (жұмыстардың, 
қызметтердің) жоспарлы-есептік (есептік) бірлігіне, дайын бұйымға, буынға, 
бригадалық жиынтыққа, технологиялық оқшауланған операцияға, құрылыс 
кезеңі немесе объектісіне қарай белгіленеді. 

Жұмыстарға белгіленген, ұйымдық-техникалық жағдайлары жағынан 
тұрақты еңбек нормаларымен қатар, уақытша жəне біржолғы нормалар 
қолданылады. 

Еңбектің уақытша нормалары жаңа өнімді, техниканы, технологияны 
игеру, нормалар мен нормативтік материалдар болмаған кезде өндіріс пен 
еңбекті ұйымдастыру кезеңіне еңбекті нормалау үшін белгіленеді. 

Еңбектің біржолғы нормалары біржолғы сипаттағы (жоспардан тыс, 
авариялық) жекелеген жұмыстарға белгіленеді. 

Еңбек нормаларының қандай да бір түрін қолдану өндіріс жағдайына, 
еңбек сипатына жəне басқа да факторларға байланысты. Еңбек 
нормаларының негізгі ең көп қолданылатын түрі уақыт нормасы болып 
табылады, себебі жұмсалатын еңбек мөлшерін жалпыға ортақ өлшеуіші 
болып табылады.  

Жұмыс берушінің еңбек нормаларын, еңбек жөніндегі үлгілік нормалар 
мен нормативтерді, қызметтің барлық салалары үшін еңбек жөніндегі 
бірыңғай жəне (немесе) салааралық үлгілік нормалар мен нормативтерді 
əзірлеу, бекіту, ауыстыру жəне қайта қарау қағидалары ҚР 2015 жылғы 23 
қарашадағы Еңбек кодексіне сəйкес əзірленді жəне жұмыс берушінің еңбек 
нормаларын əзірлеу, енгізу, ауыстыру жəне қайта қарау, жұмыс берушілердің 
салалық қауымдастықтарының еңбек жөніндегі үлгілік нормалар мен 
нормативтерді əзірлеу жəне бекітудің негізгі ұғымдар пайдаланылады:  

- еңбек жөніндегі үлгілік нормалар мен нормативтер уақыт жəне 
қызмет көрсету – экономиканың бір саласындағы ұйымдардағы жұмыстарды 
орындауға жұмсалатын еңбек шығындарының регламенттелген мəндері; 

- қызметтің барлық салалары үшін еңбек жөніндегі бірыңғай жəне 
салааралық үлгілік нормалар мен нормативтер уақыт жəне қызмет көрсету  – 
экономикалық қызметтің бірқатар түрлері жəне жұмыс берушілердің тиісті 
жұмыс түрлерінде жұмыскерлердің еңбегін нормалау кезінде эталон ретінде 
пайдалануы үшін өндірістердің ұқсас жағдайларында бірдей технологиялар 
бойынша түрлі саладағы ұйымдардағы жұмыстарды орындауға жұмсалатын 
еңбек шығындарының регламенттелген мəндері; 

- өтінім - жұмыс берушілердің салалық қауымдастықтарына, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасына ұйымның үлгілік немесе 
салааралық нормалар мен нормативтерді қарау жəне бекіту туралы ресми 
мəлімдемесі (өтініші); 

- ұйымдағы еңбек нормалары - жұмыстардың жекелеген элементтерін 
(кешендерін) орындауға, жабдық бірлігіне, жұмыс орнына, құрылымдық 
бөлімшеге қызмет көрсетуге жұмсалатын еңбек шығындарының (уақыттың), 
сонымен қатар өндірістің нақты ұйымдастырушылық-техникалық 
жағдайлары мен факторларына байланысты өндірістік, басқару 
функцияларын жəне өлшем бірлік ретінде қабылданған жұмыс көлемін 
орындау үшін белгілі бір кəсіби-білікті құрам жұмыскерлері санының 
регламенттелген мəндері (шамалары) [7]. 

 
 
1.3.2 Материалдық нормативтерді, шикізаттың, материалдардың, 

құралдардың, отын мен энергияның шығындық нормалары 
 
Еңбекті нормалауға арналған нормативтік материалдар - жұмыстардың 

элементтерін орындауға, жабдықтың, жұмыс орнының, бригаданың, 
құрылымдық бөлімшенің жəне т.б. бірлігіне қызмет көрсетуге, сондай-ақ 
өндірістің нақты ұйымдық-техникалық жағдайы мен факторына байланысты 
өлшем бірлігі ретінде қабылданған өндірістік функцияларды немесе жұмыс 
көлемін орындау үшін қажетті қызметкерлердің санына жұмсалған еңбектің 
(уақыттың) регламенттелген мəні [7]. 

Жабдық жұмысы режимінің нормативтері - жабдықтың жұмыс 
параметрлерін едəуір оңтайлы пайдалануды қамтамасыз ететін 
регламенттелген өлшемдері. Олар зертханаларда да, өндірістік жағдайларда 
да əзірленеді, əзірлеу барысында жабдықтардың кинематикалық жəне 
динамикалық мүмкіндігі ескеріледі. Нормативтер өндіріс типін, жабдықтың, 
өңделетін материалдардың түрін, өңдеу, қолданылатын құралдардың сипаты 
мен жасалатын өнімнің ерекшеліктерін ескере отырып əзірленеді. 

Уақыт нормативтері - еңбек процесінің жекелеген элементтеріне 
жұмсалатын регламенттелген уақыт көлемі, олар нақты еңбек нормаларын, 
нормаланған тапсырмаларды есептеуге, ірілену дəрежесі едəуір жоғары 
уақыт нормативтерін əзірлеуге арналған.Уақыт нормативтері еңбек 
процессінің мынадай элементтеріне əзірленеді: еңбек қимылы, еңбек əрекеті, 
еңбек тəсілі, тəсілдер кешені, еңбек операциясы, сондай-ақ еңбек уақытын 
жұмсау түрлері: негізгі, қосымша жедел уақыт, жұмыс орнына қызмет 
көрсету уақыты, дайындау-қорытынды уақыты, толық емес жеке уақыт. 

Қызмет көрсету уақытының нормативтері - жабдық бірлігіне, жұмыс 
орнына жəне басқа да өндірістік бірліктерге қызмет көрсетуге жұмсалатын 
уақыттың регламенттелген көлемі. 

Қызметкерлердің саны нормативтері - жұмыс көлемі бірлігін немесе 
оның жекелеген функцияларын орындау үшін қажетті жұмысшылардың 
регламенттелген саны. 
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1.8 сұлба. Нормативті материалдар 
 

Еңбек процесін оның құрамдас бөліктеріне жəне жұмыс уақытын 
жұмсау түрлеріне бөлуге сəйкес уақыт нормативтері сараланған жəне 
ірілендірілген деп бөлінеді. 

Сараланған уақыт нормативтеріне жекелеген еңбек тəсілдерін, 
əрекеттерді жəне қимылдарды орындау нормативтері жатады. Еңбек 
қимылдары мен əрекеттерін орындау үшін əзірленген сараланған уақыт 
нормативтері микроэлементті нормативтер деп аталады. 

Ірілендірілген нормативтер уақыт нормаларының бірнеше құрамдас 
бөлігі бойынша жекелеген тəсілдерге немесе еңбек процессінің едəуір ірі 
элементтері – тəсілдер кешені, операцияға белгіленеді. 

Қолданылу саласы бойынша еңбек жөніндегі нормативтік материалдар 
салааралық, салалық жəне жергілікті болып бөлінеді. 

Салааралық нормативтік материалдар еңбек жөніндегі уəкілетті орган 
белгілеген тəртіп бойынша əзірленеді жəне экономиканың əр түрлі 
салаларындағы ұйымдарда бірдей технология бойынша ұқсас өндірістік 

Нормативтік 
материалдарға 

мыналар 
жатады: 

Жабдық жұмысы 
режимінің 

нормативтері; 

Уақыт 
нормативтері; 

Регламент   телген 
үзілістердің 

нормативтері; 

Қызметкер 
лердің саны 

нормативтері; 

Қызмет көрсету 
уақытының 

нормативтері; 

Еңбек 
процессінің 
элементтері 
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1.8 сұлба. Нормативті материалдар 
 

Еңбек процесін оның құрамдас бөліктеріне жəне жұмыс уақытын 
жұмсау түрлеріне бөлуге сəйкес уақыт нормативтері сараланған жəне 
ірілендірілген деп бөлінеді. 

Сараланған уақыт нормативтеріне жекелеген еңбек тəсілдерін, 
əрекеттерді жəне қимылдарды орындау нормативтері жатады. Еңбек 
қимылдары мен əрекеттерін орындау үшін əзірленген сараланған уақыт 
нормативтері микроэлементті нормативтер деп аталады. 

Ірілендірілген нормативтер уақыт нормаларының бірнеше құрамдас 
бөлігі бойынша жекелеген тəсілдерге немесе еңбек процессінің едəуір ірі 
элементтері – тəсілдер кешені, операцияға белгіленеді. 

Қолданылу саласы бойынша еңбек жөніндегі нормативтік материалдар 
салааралық, салалық жəне жергілікті болып бөлінеді. 

Салааралық нормативтік материалдар еңбек жөніндегі уəкілетті орган 
белгілеген тəртіп бойынша əзірленеді жəне экономиканың əр түрлі 
салаларындағы ұйымдарда бірдей технология бойынша ұқсас өндірістік 

Нормативтік 
материалдарға 

мыналар 
жатады: 

Жабдық жұмысы 
режимінің 

нормативтері; 

Уақыт 
нормативтері; 

Регламент   телген 
үзілістердің 

нормативтері; 

Қызметкер 
лердің саны 

нормативтері; 

Қызмет көрсету 
уақытының 

нормативтері; 

Еңбек 
процессінің 
элементтері 

жағдайда жұмыстарды орындаумен айналысатын қызметкерлердің еңбегін 
нормалау үшін пайдаланылады. 

Салалық нормативтік материалдар мемлекеттік басқарудың салалық 
органдарының шешімі бойынша əзірленеді жəне осы саласына тəн 
жұмыстарды орындаумен айналысатын қызметкерлердің еңбегін нормалау 
үшін немесе жұмыстардың қандай да бір түрлеріне салааралық нормативтік 
материалдар болмаған кезде пайдаланылады. 

Жергілікті нормативтік материалдар жұмыстардың жекелеген 
түрлеріне ұйымда тиісті салааралық немесе салалық нормативтік 
материалдар болмаған жағдайда, сондай-ақ ұйымда еңбекті нормалауға 
арналған қолданыстағы салааралық жəне салалық нормативтік 
материалдарды əзірлеген кезде ескерілгенмен салыстырғанда едəуір 
прогрессивті ұйымдық-техникалық жағдай жасаған кезде əзірленеді. 

Еңбекті нормалау əдісі деп еңбек нормаларын белгілеу тəсілдерінің 
жиынтығы, ол еңбек процессін талдауды; еңбекті оңтайлы ұйымдастыруды 
жобалауды; нормаларды есептеуді қамтиды. 

Еңбекті нормалау үшін тəжірибелік-статистикалық (жинақтау) 
жəне талдау əдістері пайдаланылады. 

Тəжірибелік - статистикалық (жинақтау) əдіс кезінде еңбек нормалары 
еңбек процессін элементтерге бөлмей белгіленеді.. 

Талдау əдісі нақты еңбек процессін талдауды, оны элементтерге бөлуді, 
жұмысты орындаудың оңтайлы тəсілдері мен ұйымдық-техникалық 
жағдайларын жобалауды, еңбек процессінің элементтері бойынша қажетті 
уақыт шығындарын есептеуді еңбек нормаларын белгілеуді болжайды.  

Еңбек нормаларын белгілеудің талдау əдісінің екі түрі бар: талдау-
есептеу жəне талдау - зерттеу. 

Талдау - есептеу əдісі жабдық жұмысы режимінің бар нормативтерінің, 
еңбек процесстерінің саралану деңгейіне байланысты нормаларды есептеу 
микроэлементті, сараланған немесе ірілендірілген нормативтер бойынша 
жүргізіледі. 

Талдау - зерттеу əдісі кезінде еңбек нормалары еңбек процессін оның 
құрамдас бөліктеріне бөлген кезде жұмысшылардың еңбек шығындарын 
тікелей зерттеу нəтижесі жəне жабдықты пайдалану уақыты бойынша 
белгіленеді. 

Еңбек нормаларын талдау-есептеу жəне талдау-зерттеу əдістерін 
белгілеген кезде орындалатын жұмыстардың жүйелілігі мен түрлері 1-
кестеде көрсетілген. 

Еңбек нормалары нақты жұмысты орындау үшін қажетті еңбек 
шығындарының ауқымы мен құрылысын белгілейді жəне онымен нақты 
еңбек шығындары салыстырылатын эталон болып табылады.  

Еңбекті нормалауға арналған нормативті материалдар жұмыс орнында 
жұмыстарды орындаудың нақты ұйымдық-техникалық жағдайларында 
жұмыстарды орындаудың əр түрлі нұсқаларына қолданылып əзірленеді. 
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1.1- кесте 
Еңбек нормаларын талдау-есептеу əдістерін белгілеген кезде 

орындалатын жұмыстардың жүйелілігі мен түрлері 
 

Р/с
№ 

Еңбек нормаларын белгілеген кезде 
орындалатын жұмыстардың түрлері 

Əдістер 
Талдау-
есептеу 

Талдау-
зерттеу 

1 Техникалық құжаттаманы, нормативтік, 
техникалық жəне арнайы əдебиеттерді 
зерделеу 

+ + 

2 Еңбек процессін элементтерге бөлу, еңбек 
шығындарының көлеміне ықпал ететін 
факторларды белгілеу жəне еңбек процессін 
алдын-ала жобалау 

+ + 

3 Жұмыс орындарында жұмысты орындаудың 
ұйымдық-техникалық жағдайлары мен 
орындау əдістерін алдын-ала зерделеу 

+ + 

4 Зерттелетін еңбек процесіне қажетті 
жақсартуларды енгізу 

- + 

5 Нормативтік бақылаулардың түрлері мен 
көлемін айқындау 

- + 

6 Бақылау үшін осы жұмысты орындаушыға 
қойылатын талаптарға сəйкес 
жұмысшыларды таңдау 

- + 

7 Бақылауларды жүргізу жəне нормативтік 
бақылаулардың нəтижелерін алғашқы өңдеу 

- + 

8 Ақпарат алу көздерін айқындау жəне оларды 
еңбек процессінің элементтері бойынша 
еңбек (уақыт) шығындарын белгілеу үшін 
жинақтау 

+ - 

9 Еңбек шығындары көлеміне ықпал ететін 
факторлардың тізбесін нақтылау 

+ + 

10 Еңбек процессінің элементтері бойынша 
еңбек шығындарының нормативтік көлемін 
жобалау 

- + 

11 Еңбек шығындарының жобаланған 
нормативтік көлемінің жəне қолда бар 
нормативтердің негізінде еңбек нормаларын 
белгілеу 

+ + 
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1.1- кесте 
Еңбек нормаларын талдау-есептеу əдістерін белгілеген кезде 

орындалатын жұмыстардың жүйелілігі мен түрлері 
 

Р/с
№ 

Еңбек нормаларын белгілеген кезде 
орындалатын жұмыстардың түрлері 

Əдістер 
Талдау-
есептеу 

Талдау-
зерттеу 

1 Техникалық құжаттаманы, нормативтік, 
техникалық жəне арнайы əдебиеттерді 
зерделеу 

+ + 

2 Еңбек процессін элементтерге бөлу, еңбек 
шығындарының көлеміне ықпал ететін 
факторларды белгілеу жəне еңбек процессін 
алдын-ала жобалау 

+ + 

3 Жұмыс орындарында жұмысты орындаудың 
ұйымдық-техникалық жағдайлары мен 
орындау əдістерін алдын-ала зерделеу 

+ + 

4 Зерттелетін еңбек процесіне қажетті 
жақсартуларды енгізу 

- + 

5 Нормативтік бақылаулардың түрлері мен 
көлемін айқындау 

- + 

6 Бақылау үшін осы жұмысты орындаушыға 
қойылатын талаптарға сəйкес 
жұмысшыларды таңдау 

- + 

7 Бақылауларды жүргізу жəне нормативтік 
бақылаулардың нəтижелерін алғашқы өңдеу 

- + 

8 Ақпарат алу көздерін айқындау жəне оларды 
еңбек процессінің элементтері бойынша 
еңбек (уақыт) шығындарын белгілеу үшін 
жинақтау 

+ - 

9 Еңбек шығындары көлеміне ықпал ететін 
факторлардың тізбесін нақтылау 

+ + 

10 Еңбек процессінің элементтері бойынша 
еңбек шығындарының нормативтік көлемін 
жобалау 

- + 

11 Еңбек шығындарының жобаланған 
нормативтік көлемінің жəне қолда бар 
нормативтердің негізінде еңбек нормаларын 
белгілеу 

+ + 

12 Еңбек процессін орындаушылардың сандық 
жəне кəсіптік-біліктілік құрамын айқындау 

+ + 

13 Өндірістік жағдайлардағы еңбек 
нормасының жобасын тексеру жəне оларды 
алған ескертпелер бойынша түзету 

+ + 

14 Еңбек номаларын белгілеу бойынша 
материалдар мен есептерді түсіндірме жазба 
түрінде ресімдеу 

+ + 

 
 

1.2 - кесте 
Өндірістік операцияларды жіктеу 

 
Өндірістік 
операциялардың 
атауы 

Операцияны орындау 
кезінде 
қолданылатын 
құралдар 

Операцияларды жіктеу 
орындау тəсілі бойынша 

мақсаты бойынша 
Шикізатты 
тасымалдау 

Көлікпен Көліктік Машина 

Шикізатты 
қабылдау, 
сапасы мен 
санын бақылау 

Қабылдау бункері, 
таразы 

Бақылау Қолмен 

Сорттау Сорттау машинасы Негізгі Машинамен 
Жуу Ванна Негізгі Қолмен 
Бөлшектеуге 
арналған жон еті 

Өндірістік үстел, 
пышақ 

Негізгі Қолмен 

Терісін алып 
тастау 

Балық терісін алу  
машинасы 

Негізгі Машинамен 

Табаға төсеу Өндірістік үстел Негізгі Қолмен 
Аппаратты 
жүктеу 
жəне мұздату 

Мұздату аппараты Табиғи Аппаратпен 

Аппаратты 
түсіру жəне 
табаларды 
босату 

Өндірістік үстел Негізгі 
 

Қолмен 

Глазурлау Глазурлау аппараты Негізгі Аппаратпен 
Жəшіктерге салу Өндірістік үстел Негізгі Қолмен 
Таңбалау 
 

Өндірістік үстел Негізгі Қолмен 

Жəшіктерді 
байлау 

Өндірістік үстел Негізгі Қолмен 
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Өнімді қоймаға 
тасымалдау 

Тиегіш 
 

Көлік 
 

Машинамен 

Сақтау Қойма үй-жайы Қызмет 
көрсетуші 

Қолмен 

 
 

1.3 - кесте 
Өндірістік процестің құрылымы 

 
№ Мақсаты бойынша жіктеу 

тобы 
Операциялар 

саны  
Үлес салмағы,% 

1 Негізгі операциялар 10 66,6 
2 Бақылау операциялары 1 6,67 
3 Көлік операциялары 2 13,3 
4 Қызмет көрсету 

операциялары 
1 6,67 

5 Табиғи операциялар 1 6,67 
6 Жиыны 15 100 

Операцияларды орындау тəсілі бойынша жіктеу тобы 
1 Қол операциялары 9 60,0 
2 Машиналық 4 26,7 
3 Аппараттық 2 13,3 
4 Жиыны  15 100 
 
Өндірістік процесті механикаландыру жəне автоматтандыру 

коэффициенттерін есептеу. 
Механизация коэффициентін есептейміз (КМ):  

КМ= (ОМ+ОА)/КО                                         (5) 
 

Мұндағы: ОМ – өндірістік үдерістегі машина операциияларының саны; 
ОА-өндірістік үдерістегі аппаратуралық жəне автоматтандырылған 

операциялардың саны; 
КО-өндірістік үдерістегі операциялардың жалпы саны. 
КМ = (4+2)/15 = 0,4 
Автоматтандыру коэффициентін (КА) есептейміз: КА = ОА/КО 
К = 2/15 = 0,14 
Жобаланатын өндірістік процесті талдай отырып, кəсіпорынды қайта 

құру қажет деген қорытынды жасауға болады, яғни өндіріс механизациясын 
ұлғайту, ол қуаттың ұлғаюына, өндірістік циклдың қысқаруына əкеледі, 
демек өндірістің экономикалық мақсаттылығы артады. 
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Өнімді қоймаға 
тасымалдау 

Тиегіш 
 

Көлік 
 

Машинамен 

Сақтау Қойма үй-жайы Қызмет 
көрсетуші 

Қолмен 

 
 

1.3 - кесте 
Өндірістік процестің құрылымы 

 
№ Мақсаты бойынша жіктеу 

тобы 
Операциялар 

саны  
Үлес салмағы,% 

1 Негізгі операциялар 10 66,6 
2 Бақылау операциялары 1 6,67 
3 Көлік операциялары 2 13,3 
4 Қызмет көрсету 

операциялары 
1 6,67 

5 Табиғи операциялар 1 6,67 
6 Жиыны 15 100 

Операцияларды орындау тəсілі бойынша жіктеу тобы 
1 Қол операциялары 9 60,0 
2 Машиналық 4 26,7 
3 Аппараттық 2 13,3 
4 Жиыны  15 100 
 
Өндірістік процесті механикаландыру жəне автоматтандыру 

коэффициенттерін есептеу. 
Механизация коэффициентін есептейміз (КМ):  

КМ= (ОМ+ОА)/КО                                         (5) 
 

Мұндағы: ОМ – өндірістік үдерістегі машина операциияларының саны; 
ОА-өндірістік үдерістегі аппаратуралық жəне автоматтандырылған 

операциялардың саны; 
КО-өндірістік үдерістегі операциялардың жалпы саны. 
КМ = (4+2)/15 = 0,4 
Автоматтандыру коэффициентін (КА) есептейміз: КА = ОА/КО 
К = 2/15 = 0,14 
Жобаланатын өндірістік процесті талдай отырып, кəсіпорынды қайта 

құру қажет деген қорытынды жасауға болады, яғни өндіріс механизациясын 
ұлғайту, ол қуаттың ұлғаюына, өндірістік циклдың қысқаруына əкеледі, 
демек өндірістің экономикалық мақсаттылығы артады. 

1.3.3 Жобаланатын технологиялық процестердің экономикалық 
тиімділігі 

 
Жобаланатын немесе реконструкцияланатын кəсіпорынның өндірістік 

жоспарының негізгі көрсеткіштерін есептеу қарастырылады. Есептеулер этап 
бойынша, əрбір бөлімге тоқтала отырып жүргізіліп, мынадай бөлімдерден 
тұрады [8,9]: 

- жобаланатын кəсіпорынның (цехтың) өндірістік қуатын анықтау; 
- қажетті капиталды салымдарды есептеу; 
-кəсіпорынның техникалық-экономикалық көрсеткіштерін жəне 

экономикалық тиімділігін  анықтау. 
Балық өнімдерін мүмкіндігі барынша максималды түрде өндіру негізгі 

жəне көмекші өндірістік цехтар бойынша жүзеге асырылады, олар: 
1 Өндірістік қуатын анықтау (қуатын анықтауға қажетті негізгі құрал-

жабдықтардың атау мен тəуіліктік қуаты); 
2 Цехтың капиталды салымдарын есептеу (Капиталды салымдар 

құрамына құрылыс жұмыстары, негізгі технологиялық жабдықтар жəне т.б. 
шығындар (қосымша объектілер, қосымша желілер, алаңды дайындау жəне 
безендіру жұмыстары) кіреді); 

3 Кəсіпорынның жұмыс режимін жəне жабдықтарды жөндеуге кеткен 
күндерді есептеу; 

4 Кəсіпорынның шығаратын өнімін шынайы көлемі мен бағасы 
есептелінеді (шығарылатын өнім ассортименттері); 

5 Су жəне электр энергия шығынын есептеу (технологиялық 
мақсаттарға арналған қажетті су, бу, ауа, суық ауа, электроэнергия жəне газ 
шығындарын есептеу); 

6 Өндірістік-өнеркəсіптік персоналдың еңбек жəне жалақы қорын  
жобалау; 

7 Өндіріске кеткен шығындар сметасы; 
8 Кəсіпорын рентабельділігін жалпы өндіріс бойынша (өндіріс 

рентабельділігі), өнімдердің ерекше түрлері бойынша (өнім рентабельділігі) 
жəне  реализацияға жіберілген өнім бойынша анықтайды.   

Өндіріс рентабельділігі негізгі өндіріс қоры жəне нормаланған 
айналымнан пайда түсіруді көрсетеді. Рентабельділікті есептеу қолайлы болу 
үшін пайызбен (%) көрсетеді. 

Осыған орай, алынып отырған  «Арал балық өңдеу зауыты» ЖШС 
балық өңдеу кəсіпорны Арал қаласы. Өндірісті сумен жабдықтау 
«Сарыбұлақ» су құбыры желілерінен жүзеге асырылады.»Арал балық өңдеу 
зауыты» ЖШС да өндірістік-ластанған сарқынды сулардың кəрізі жəне 
тұрмыстық сарқынды сулардың кəрізі бар. Ластанған ағынды сулар алдын 
ала тазарту жүйесінен өтеді жəне Арал  қаласының кəріз жүйесіне 
ағызылады. 

«Арал балық өңдеу зауыты» ЖШС электрмен жабдықтау Қалалық 
электр желілерінен жүргізіледі. 
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Кəсіпорын аумағында 4 Рефрижераторлық контейнер бар, онда 
хладагент ретінде фреонның ағып кету орындарын оңай анықтауға мүмкіндік 
беретін арнайы зат қосылған Фреон-22 пайдаланылады. 

Қазіргі заманғы кəсіпорынның шаруашылық жүргізудің нарықтық 
жағдайларында жұмыс істеуі оның қызметінің барлық нысандарына қатаң 
талаптарды айқындайды. Кəсіпорынның дұрыс қалыптасқан құрылымында 
көрініс тапқан өндірісті ұтымды кеңістіктік ұйымдастыру көбінесе оның 
тауарлар нарығындағы өзгерістерге төзімділігін айқындайды, шығарылатын 
өнімнің жоғары бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді. 

 

 
 

1.18 – сурет «Арал балық өңдеу зауыты» ЖШС 
 

Кəсіпорынның өндірістік құрылымы кəсіпорынның өзара байланысты 
өндірістік бөлімшелерінің, сондай-ақ кəсіпорын қызметкерлеріне қызмет 
көрсету жөніндегі бөлімшелердің құрамын білдіреді.  

Өндірістік бөлімшелерге негізгі, қосалқы жəне қосалқы өнім 
шығаратын, өндірістік сипаттағы қызметтерді, бақылау функцияларын жəне 
басқа да жұмыс түрлерін жүзеге асыратын цехтар мен учаскелер жатады. 
Кəсіпорын қызметкерлеріне қызмет көрсететін бөлімшелер - бұл əлеуметтік 
сала бөлімшелері: тұрғын үй қоры, білім беру жəне сауықтыру ұйымдары. 

Шығарылатын өнім көлемімен анықталатын кəсіпорын ауқымына 
цехтың мөлшері мен құрамы, қызмет көрсететін бөлімшелердің құрамы, 
өндірістің мамандану деңгейі байланысты. 

«Арал балық өңдеу зауыты» ЖШС  кəсіпорнының құрылымы бірнеше 
бөлімшелерді қамтиды: 
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Кəсіпорын аумағында 4 Рефрижераторлық контейнер бар, онда 
хладагент ретінде фреонның ағып кету орындарын оңай анықтауға мүмкіндік 
беретін арнайы зат қосылған Фреон-22 пайдаланылады. 

Қазіргі заманғы кəсіпорынның шаруашылық жүргізудің нарықтық 
жағдайларында жұмыс істеуі оның қызметінің барлық нысандарына қатаң 
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1.9 – сұлба. Негізгі бөлімшелер 

Негізгі бөлімшелер: 
 

Өңдеу цехы 

Прессервтік цех Ұсақ өлшеп орау цехы 

Аспаздық цех Ыдыс учаскесі 

Консерві цехы 

Өндірістік зертхана 
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Балық комбинатының негізгі цехтары - тауарлық өнім шығаруды 
қамтамасыз етеді. Қосалқы жəне қызмет көрсету цехтары негізгі өндірістің 
үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге арналған. 

«Арал балық өңдеу зауыты» ЖШС директоры, бұдан əрі қызмет 
баспалдағымен төменге қарай: бухгалтерия жəне цех бастығы, ауысым 
бастығы, бөлу, сұрыптау, қабылдау, тоңазытқыштар, санмастер, 
рефмеханиктер, слесарьлар, балық өңдеушілер, механиктер, жүргізушілер, 
жүк тиеушілер. 

 
1.10 – сұлба. Қосалқы бөлімшелер 

 
 
 

Қосалқы 
бөлімшелер 

Қоршаған ортаны қорғау 
қызметі 

Энергетикалық қызмет 
(энерго-жөндеу цехы, 
қазандық учаскесі) 

Пайдалану 
жабдығы қызметі 

Жөндеу-
механикалық цех 
(слесарлық цех, 

токарлық учаске) Жылу-
сантехникалық 

қызмет 

Өндірістік 
корпустың 

тоңазытқышы 

Филе 
өндірісінің 

тоңазытқышы 
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Балық комбинатының негізгі цехтары - тауарлық өнім шығаруды 
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Қосалқы 
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Қоршаған ортаны қорғау 
қызметі 

Энергетикалық қызмет 
(энерго-жөндеу цехы, 
қазандық учаскесі) 

Пайдалану 
жабдығы қызметі 

Жөндеу-
механикалық цех 
(слесарлық цех, 

токарлық учаске) Жылу-
сантехникалық 

қызмет 

Өндірістік 
корпустың 

тоңазытқышы 

Филе 
өндірісінің 

тоңазытқышы 

 
 
 

1.11 – сұлба. Қызмет көрсету бөлімшелері 
 
Техникалық - экономикалық көрсеткіштерді талдау соңғы үш жылдағы 

қаржы - шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерін талдауды қамтиды. 
Кəсіпорын қызметіне талдау жүргізілген көрсеткіштер кестеде келтірілген.  

Зауыттың негізгі проблемасы шикі балықтың біркелкі түспеуі 
салдарынан болатын уақытша тоқтап қалу болып табылады. Шикізаттың 
үздіксіз қамтамасыз етілуіне қатаң бақылау енгізу қажет, ол біркелкі 
партиялармен тең уақыт аралығында түсуі тиіс. Сонда кəсіпорын толық 
қуатпен жұмыс істейтін болады, барлық жұмыс уақыты тиімді 
пайдаланылатын болады. Өнімнің өзіндік құны төмендейді жəне соның 
салдарынан бəсекеге қабілеттілік артады, бұл өз кезегінде кəсіпорынның 
одан əрі дамуына жағымды əсер етеді. 

Өндірістік бағдарлама. Мұздатқыш цехы бес күндік жұмыс аптасында 
жұмыс істейді (үзіліссіз өндіріс процесі) . Санитарлық күндер екі аптада бір 

Қызмет 
көрсету 

бөлімшелері 

Бухгалтерлер 
қызметі 

Қаржы бөлімі 

Өткізу бөлімі 

Материалдық бөлім 

Өндірістік 
бөлім 

Қауіпсіздік 
қызметі 
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рет екі сағат ішінде қарастырылады: 4 сағат/ай×12 ай =48 сағат. Жөндеуге 
жоспарланған аялдамалар жылына 15 күнді құрайды. 

 
1.4-кесте 

Кəсіпорынның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері 
Көрсеткіштер Базистік өсу қарқыны, % 

2016ж 2017ж 2018ж 2019ж 2020ж 
1 Заттай 
көріністегі өнім 
көлемі, т. 

3000 
 

1500 
 

2000 
 

50 
 

67 
 

2 ӨПТ саны, адам 45 
 

30 
 

55 
 

67 
 

122 
 

3Бір жұмысшыға 
өнім өндіру, т. / 
адам 

66,6 
 
 

33,3 
 
 

33,3 
 
 

50 
 

 

50 
 
 

4 Орташа айлық 
жалақы, тг. 

55000 45000 
 

60000 82 109 

5 Ауысым 
ішіндегі 
өнімділік, т. 

25 14 17 56 68 

 
Жұмыс істемейтін күндерді (сенбі, жексенбі жəне 2 мереке күнін – 1,2 

қаңтар) жəне жөндеуге арналған жоспарлы аялдамаларды жəне санитарлық 
күндерді ескере отырып, мұздатқыш цехының жұмыс кезеңі 242 күнтізбелік 
күнді құрайды. 

1.5 - кесте 
Цехтың жұмыс режимі 

Жұмыс режимінің элементтері Күні ( 5 күндік жұмыс аптасы) 
1) күнтізбелік қор 365 
2) жұмыс істемейтін күндер 106 
3) номиналды қор 259 
4) жоспарланған аялдамалар 
4.1. Жөндеу 
4.2. Санитарлық күндер 

15 
2 

5) жұмыс кезеңі 242 
 
Мұздатқыш цехының жоспарлы тəуліктік өнімін шығару: 
15,0×0,6 × 1 см.=9Т, оның ішінде 
15,0 т. – мұздатқыш цехының ауысым қуаты; 
0,6-қуатты пайдалану коэффициенті. 
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Жұмыс режимінің элементтері Күні ( 5 күндік жұмыс аптасы) 
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5) жұмыс кезеңі 242 
 
Мұздатқыш цехының жоспарлы тəуліктік өнімін шығару: 
15,0×0,6 × 1 см.=9Т, оның ішінде 
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1.6 - кесте 
Заттай көріністегі өнім өндіру жоспары 

 
Өнімнің атауы Тəуліктік өнім 

шығару, т 
Жұмыс кезеңі, 

күндер 
Жыл ішінде өнім 

шығару, күні 
Мұздатылған өнімдер 9,0 242 2178,0 

 
1.7 - кесте 

Шығарылатын өнімнің ассортименті 
 

Өнімнің атауы Үлес салмағы, % Жылына шығыру, 
т. 

1) мұздатылған филе  20,0 425,6 
2) мұздатылған  тран филесі 10,0 21708 
3) нəлім филесі  5,0 108,9 
4) тісті балық филесі 5,0 108,9 
5) бұзылмаған мұздатылған 
майшабақ 

10,0 217,8 

6) бұзылмаған балмұздақ 
майшабағының жон еті 

5,0 108,9 

7) мұздатылған терісі бар 
горбуши жон еті 

10,0 217,8 

8) кептірілген аршылған 
мұздатылған горбуша 

10,0 217,8 

9) қатырылған балмұздақ жон 15,0 326,7 
10) бұзылмаған мұздатылған 
горбуша 

10,0 217,8 

Қорытынды жиын 100 2178,0 
 
Материалдық жəне энергетикалық ресурстарға қажеттілік. 

Балықтың мұздатылған балмұздақ сүбесін өндіру кезінде материалдық жəне 
энергетикалық ресурстарға жұмсалатын шығындарды есептеу 1.8-кестеде 
келтірілген. 

 
1.8 - кесте 

Материалдық жəне энергетикалық шығындардың қажеттілігі мен құны 
 

Өнімн
ің 
атауы 

Жыл 
ішінд
егі 
шығар
ылым 

Материалдық 
жəне 
энергетикалық 
ресурстардың 
атауы 

Дайын 
өнім 
бірлігіне 
арналған 
шығыс 
нормасы 

Барлық 
шығарылы
мға 
қажеттілік 

Бірлік 
бағас
ы, тг 

Шығы
ндар 
сомас
ы, 
мың, 
тг 
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Мұзда
тылға
н 
минта
й 
филес
і 

435 шикізат 
-мұздатылған 
минтай, кг. 

5991,3 2606215,5 30 78186,
4 

Шикізат жиыны    78186,
4 

Негізгі тауар 
-тұз, кг 
-декстрин,кг 

184,0 
0,21 

80040,0 
91,35 

5,0 
20,0 

400,2 
1,8 

Негізгі 
материалдардың 
қортынды жиыны 

   402,0 

Қосалқы 
материалдар 
- су, м3 

17,5 7612,5 12,0 91,3 

Қосалқы 
материалдар 
жиыны 

   91,3 

Ыдыс жəне ыдыс 
материалдары 
- пленкалы 
пакеттер, д 
- төсем, дана 

2000,0 
2000,0 

870000,0 
870000,0 

1,0 
3,6 

870,0 
3132,0 

-картон жəшік, 
дана 
- қосымша 
қаптар, дана 
- бақылау 
талоны, дана 
- жабысқақ 
қабаты бар лента, 
кг 
- заттаңба, дана 

25,0 
25,0 
25,0 
0,63 
2000,0 

10875,0 
10875,0 
10875,0 
274,1 
870000,0 

15,0 
3,2 
0,2 
80,0 
0,2 

163,1 
34,8 
2,1 
21,9 
174,0 

Ыдыс жəне ыдыс 
материалдары 
жиыны 

   4397,9 

Барлық материалдық шығындар 
Технологиялық 
қажеттіліктерге 
арналған Энергия 
- электр 
энергиясы, кВт 
- суық, ккал 

320,0 
220,0 

139200,0 
95700,0 

3,8 
2,4 

528,9 
229,6 

Технологиялық 
қажеттіліктерге 

   758,5 
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- электр 
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95700,0 
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528,9 
229,6 
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   758,5 

арналған 
энергияның 
жиыны 

Энергия қорытындысы83836,1 
1.9 - кесте 

Негізгі жұмысшылар санына қажеттілік 
 

Операцияны
ң атауы 

Аппаратт
ың атауы 

Аппар
аттың 
саны 

Жабдықтар
ға қызмет 
көрсету 
нормасы, 
адам 

Ауысы
мға 
жұмыс
шылар
дың 
қажетт
ілігі 

Тəулігін
е 
Ауысым 
саны 

Жұмы
сшыл
ардың 
тəуліг
іне 
қажет
тілігі 

Шикізатты  
салқындай 
қабылдау 

Бункерме
н 
қабылдау 

2 1человек 
на 2 

единицы 

1 1 1 

 Сорттау Сорттау 
науасы 

2 2 4 1 4 

Жуу  Жуу 
машинас
ы 

1 1 1 1 1 

Ішек – 
қарнын жару, 
тазалау 

Конвейер
лерде 
бөлу 

1 6 6 1 6 

Сүбелеу Филетирл
еу 
машинас
ы 

3 2 6 1 6 

Терісін 
сыпыру 

Тері 
сыпыру 
аппараты 

1 1 1 1 1 

Қаңылтыр 
табаға салу 

Жинау 
столы 

1 2 2 1 2 

Мұздатқыш 
аппараттард
ы тиеу жəне 
түсіру 

Мұздату 
аппараты 

4 2 8 1 8 

Глазурлау Глазурлау 
аппараты 

1 2 2 1 2 

Стол Стол  1 1 1 1 1 
Жəшіктерге 
буып-түю 

Қаптау 
столы 

1 2 2 1 2 
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Жəшіктерді 
таспамен 
байлау 

Ленталы 
машина 

1 1 1 1 1 

Таңбалау Трафарет
ті 
қолдануға 
арналған 
құрылғы 
 

1 1 1 1 1 

Қорытынды  20    36 
 
Цех қызметкерлерінің жоспарлы саны штат кестесі бойынша 

белгіленеді. Жұмысшылардың қажетті санын анықтау нəтижелері 1.10-
кестеде келтірілген. 

 
1.10 - кесте 

Цех қызметкерлерінің саны 
Штат бірліктерінің атауы Адам  саны 

1 Негізгі жұмысшылар 36 
2 Қосалқы жұмысшылар: 
- жөндеуші-темір шебері 
- автотиегіш жүргізушісі 
- өндірістік үй-жайларды жинаушы 

5 
1 
2 
2 

3 Басшылары: 
- цех бастығы 

1 

4 Мамандар: 
- аға шебер 
- мастер 
- технолог 
- механик 

6 
1 
2 
2 
1 

5 Қызметшілер: 
- қоймашы 

1 

Барлығы 49 
 

Еңбекке ақы төлеуге арналған қаражатқа қажеттілік. Жұмысшылардың 
еңбегіне ақы төлеу үшін қажетті қаражат еңбекке ақы төлеу қоры болып 
табылады. 

Өнімнің өзіндік құнын жоспарлы калькуляциялау: 
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1 
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- қоймашы 
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Барлығы 49 
 

Еңбекке ақы төлеуге арналған қаражатқа қажеттілік. Жұмысшылардың 
еңбегіне ақы төлеу үшін қажетті қаражат еңбекке ақы төлеу қоры болып 
табылады. 

Өнімнің өзіндік құнын жоспарлы калькуляциялау: 

1. Шикізат шығындары 34341,1 мың тг құрайды.  
2. Негізгі материалдарға арналған шығындар 4002,0 мың тг. 
3. Қосалқы материалдар құны 91,03 мың тг . 
4. Ыдыстар мен ыдыс материалдары 4397,09 мың тг құрайды  
5. Қайтарылатын қалдықтар - 435т × 1612,9 кг: 100% × 5р = 3508,01 

мың тг, мұнда: 1612,9-дайын өнім бірлігіне шикізат шығынының нормасы  
6. Технологиялық қажеттіліктерге арналған. Энергия мен 

технологиялық қажеттіліктерге арналған шығындар 758,05 мың тг құрайды.  
7. Еңбекақы қоры өндірістік жұмыс. Өндірістік жұмысшылардың 

жалақысы өндірістік жұмысшылар жалақысының жалпы қоры негізінде 
анықталады  

 4919,03 × 20%: 100% = 9830,8 мың тг, мұнда: 20% - өнімнің 
жобаланатын түрінің үлес салмағы.  

  1.11- кесте 
Өндірістік жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу қоры 

Лауазым атауы Ад
ам 
сан
ы 

Айлық 
жалақ
ы, тг 

Айлық 
қор тг. 

Жылд
ық 
қор 

мың. 
тг 

Қосымша 
ақылар мен 
үстемеақыл

ар 

Жалпы 
Қор, мың 

тг 
үстемесі 

(30%) 
Аудандық 

коэффициен
т (20%) 

 

1 Цех бастығы 1 90000 90000 108,0   
2 Технолог 2 75000 150000 180,0   
3 Аға мастер 1 69000 69000 82,8   
4 Мастер 2 63000 126000 151,2   
5 Жөндеуші-
темір шебері 

1 54000 54000 64,8   

6 Өндірістік 
үй-жайларды 
жинаушы 

2 36000 72000 86,4   

7 Қоймашы 1 27000 27000 32,4   
8 Механик 1 75000 75000 90,0   
9Автокөлік 
жүргізушісі 

2 63000 126000 151,2   

10 Негізгі 
жұмысшылар 

36 54000 1944000 2332,8   

Қорытынды 49 606000 2733000 3279,6   
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8. Бюджеттен тыс Мемлекеттік əлеуметтік қорларға сақтандыру. 
Медициналық, зейнетақылық жəне əлеуметтік сақтандыру тарифі 34%  

құрайды, ал балық өнеркəсібі кəсіпорындары үшін мөлшерлеме өндірістік 
жұмысшылар жалақысының жалпы қорының 0,8% құрайды.983,08 ×34% : 
100% + 983,08 × 0,8 : 100% = 342,02 мың тг, мұнда: 983,08-өндірістік 
жұмысшылардың еңбекақы қоры. 

9. Көлік шығыстары. Кəсіпорынның деректері бойынша ірілендірілген 
əдіспен анықталады (10%)34341,01 × 10%: 100% = 3434,01 мың тг. 

10.  Өзге де шығыстар. Барлық алдыңғы шығындар сомасынан % - бен 
жоспарланады (20%)42740,04 + 758,5 + 9830,8 + 342,02 + 3434,01 + 24,7 × 
20% :100% = 9656,07 мың тг. 

Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау бойынша есептеулер 12-кестеде 
келтірілген. 

 
1.12–кесте 

Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 
Шығын баптары 
 

 

Мұздатылған балық филесін  жылына 435 т 
шығару 

Барлық шығын 
мың тг. 

Өзіндік 
құны 

Үлес 
салмағы, % 

1 Шикізат 
2 Негізгі материалдар 
3 Қосалқы материалдар 
4 Ыдыс жəне ыдыс 
материалдары 
5 Қайтарылатын қалдықтар 

34341,1 78,9 59,3 
402,0 0,9 0,7 
91,3 0,21 0,2 

4397,9 10,1 7,5 
3508,1 8,06 6,1 

6Қайтарылатын қалдықтарсыз 
шикізат пен материалдардың 
жиыны 

42740,4 82,05 61,6 

7 Технологиялық 
қажеттіліктерге арналған 
энергия 

758,5 1,7 1,3 

8 Еңбекақы қоры өндірістік 
жұмыс 

983,8 2,26 1,6 

9Əлеуметтік салық төлемдері 342,2 0,78 0,6 

10 Көлік шығыстары 3434,1 7,89 5,9 
11 Жарнамаға арналған 
шығындар 

24,7 0,05 0,04 

12 Өзге де шығыстар 9656,7 22,2 16,6 
Өнімнің толық өзіндік 
құнының жиыны 

57940,4 133,2 100 
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8. Бюджеттен тыс Мемлекеттік əлеуметтік қорларға сақтандыру. 
Медициналық, зейнетақылық жəне əлеуметтік сақтандыру тарифі 34%  

құрайды, ал балық өнеркəсібі кəсіпорындары үшін мөлшерлеме өндірістік 
жұмысшылар жалақысының жалпы қорының 0,8% құрайды.983,08 ×34% : 
100% + 983,08 × 0,8 : 100% = 342,02 мың тг, мұнда: 983,08-өндірістік 
жұмысшылардың еңбекақы қоры. 

9. Көлік шығыстары. Кəсіпорынның деректері бойынша ірілендірілген 
əдіспен анықталады (10%)34341,01 × 10%: 100% = 3434,01 мың тг. 

10.  Өзге де шығыстар. Барлық алдыңғы шығындар сомасынан % - бен 
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34341,1 78,9 59,3 
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4397,9 10,1 7,5 
3508,1 8,06 6,1 
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шикізат пен материалдардың 
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42740,4 82,05 61,6 

7 Технологиялық 
қажеттіліктерге арналған 
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8 Еңбекақы қоры өндірістік 
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983,8 2,26 1,6 
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Жобаның тиімділігі. Дайын өнім бірлігіне келетін ҚҚС сомасы: 
ND = 169,0 тг.× 10% : 100% = 15,4%, қайда169,0-дайын өнім бірлігінің 

босату бағасы. 
Дайын өнім бірлігінің босату бағасы, ҚҚС-сыз 

CB = 169,00-15,04 = тг. 
Өнім құны ҚҚС-мен: 

4350т. ×1690,0 тг = 73515,00 тг 
Өнімнің құны ҚҚС-сыз: 

4350т. × 152,01 тг = 66163,05 тг 
Өнімді сатудан түскен түсімді есептеу 1.13-кестеде берілген. 
 

1.13- кесте 
Жобаланатын өнімді сату көлемінің жоспары 

 
Өнімнің атауы Бір 

жылда 
өнім 

шығару, 
т. 

1 т үшін босату 
бағасы, тг 

Өнімнің құны, мың тг. 

ҚҚС-мен ҚҚС-
сыз 

ҚҚС-
мен 

ҚҚС-
сыз 

Мұздатылған 
минтай сүбесі 

4350 1690000 1251000 73515,00 66163,0
5 

 
Өнім құны ҚҚС-сыз: 66163,05 тг 
Өнімнің өзіндік құны: 57940,04 тг 
Өнімді сатудан түскен пайда: 
RU = 66163,05-57940,04 = 8223,01 тг 
Өнімнің тиімділігі: 
RP = 8223,1тг : 57940,04 × 100% = 14,019% 
Пайда салығы: 
НП = 8223,01 × 20% : 100% = 1644,06тг. 
Өнімді сатудан түскен пайда, өнімнің рентабельділігі жəне пайдаға 

салынатын салық 1.14-кестеде айқындалады. 
 

1.14-кесте 
Өнімнің пайда мен рентабельділік жоспары 

 
Өнімнің  

атауы 
Өнім 
құны 

ҚҚС-сыз, 
мың тг. 

Өнімнің 
құны тг 

Өнімді 
сатудан 
түскен 

пайда, мың. 
тг 

Өнімнің 
тиімділігі, 

% 

Пайдаға 
салынатын 

салық, 
мың. 

Мұздатылған 
минтай сүбесі 

66163,05 57940,04 8223,01 14,019 1644,06 
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Кірістер мен шығыстар балансы. Кірістер мен шығыстар балансы 
кəсіпорындарға ақшалай түсімдерді жəне оларды жұмсау бағыттарын 
жасауға мүмкіндік береді. Баланстың кіріс бөлігін жасау кезінде өнімді 
сатудан түсетін ақша қаражаты ескеріледі. Баланстың шығыс бөлігіне 
өнімнің өзіндік құнын қалыптастыратын шығындар, кəсіпорын төлейтін 
салықтар жəне кəсіпорынның иелігінде қалатын пайда кіреді. 

Баланстың шығыс бөлігінде қалыптастыру кезінде мынадай салық 
төлемдері ескеріледі: қосылған құн салығы жəне ұйымдардың пайдасына 
салынатын салық. 

Өнімді сатудан түскен түсім: 73515,00 мың тг 
Технологиялық қажеттіліктерге арналған Энергия: 758,05 мың тг 
Еңбекақы қоры: 983,08 мың  тг  
Əлеуметтік жəне салық төлемдері: 342,02 мың тг 
Басқа шығыстар: 9656,07 мың тг; 
Шығыстар жиыны: 57940,04 мың тг 
Қосылған құн салығы: 
76515,00-66163,05 = 7351,05 мың тг. 
Табыс салығы: 1644,06 мың тг (кесте 16); 
Кəсіпорында қалған пайда (таза пайда) анықталады: 
ЖК = 73515,0 – 57940,04 – 7351,05 – 1644,06 = 6578,05 мыңтг 
Кірістер мен шығыстар балансы 1.15-кестеде берілген. 
 

1.15– кесте 
Кірістер мен шығыстар балансы 

 
Көрсеткіш  Сумма, тыс. тг. 

1 Кіріс 
1.1 Өнімді сатудан түскен түсім 

73515,00 

Кірістер жиыны 73515,00 
2 Шығыстар 
2.1 Өнім өндіруге арналған шығындар 
- материалдық жəне энергетикалық 
шығындар 
- еңбекақы төлеу қоры 
- əлеуметтік салық төлемдері 
- басқа да шығыстар 

57940,04 

2.2 Салық төлемдері 
-қосылған құн салығы 
-табыс салығы 
2.3 Кəсіпорынның иелігінде қалатын пайда 

7351,05 
1644,06 
6578,05 

Шығыстар жиыны 73515,00 
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1-БӨЛІМ БОЙЫНША БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 
  
1. Балық өндірісіндегі жұмыскерлерге қойылатын негізгі талаптары. 
2. Балық жəне балық өнімінің сапасын анықтайтын органолептикалық 

жəне фикалық-химиялық көрсеткіштерін бақылау əдістері. 
3. Тұздалған майшабақтардың ас тұзының жəне ылғалдылығын 

құрамын анықтау тəсілдері. 
4. Тұздалған майшабақтардың күлділігі мен ақуыз мөлшерін анықтау 

тəсілдері. 
5. Тамақ өнімінің сапасына қойылатын жалпы талаптар. 
6. Шығарылатын балық өнімінің негізгі технологиялық сипаттамалары. 
7. Балық өндірісіндегі ақаудың пайда болуы жəне оларды алдын-алу 

жолдары. 
8. Кəсіпорынның өндірістік бөлімшелерінің технологиясының негізгі  

тəртіптері.  
9. Өндірісте жабдықтарды пайдалану ережелері. 
10. Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласындағы нормативтік 

құқықтық актілерінің ережелері. 
11. Балық өндірісіндегі санитария ережелері. 
12. Өртке қарсы қорғау нормалары дегеніміз не? 
13. Өрт қауіпсіздігінің негізгі талаптары. 
14. Шикізат нормаларын қалай есептейді? 
15. Өндірістің экономикалық тиімділігі дегеніміз не? 
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І БӨЛІМ БОЙЫНША ӨЗ БІЛІМІН  
ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН ТЕСТІК СҰРАҚТАР 

 
1.Жерге тереңдей орналастырылған тұздауға ерітуге, сулауға арналған 

чандардың қабырғалары еден үстінде қанша биіктікте жоғары тұруы 
А) 50 сантиметрден кем емес 
Б) 40 сантиметрден кем емес 
В) 30 сантиметрден кем емес 
С) 20 сантиметрден кем емес 
Д) 10 сантиметрден кем емес 
 
2.Техникалық өнім цехтарын тамақ өнімдерінің өндірістік 

цехтарынан қанша қашықтыққа орналастырады.  
А) кемінде 50 м 
Б) кемінде 100 м 
В) кемінде 200м 
С) кемінде 150 м 
Д) кемінде 70м 
 
3. Тиісті біліктілігі бар бір қызметкердің немесе қызметкерлер тобының 

белгілі бір ұйымдық-техникалық жағдайларда жұмыс бірлігін орындау үшін 
белгіленген жұмыс уақыты шығындарының көлемі. 

А) өндіру нормасы 
Б) қызметкерлер  санының нормасы 
В) қызмет көрсету нормасы 
С) құжат нормасы 
Д) уақыт нормасы  
 
4. Зиянды өндірістік факторлардың қызметкерлерге əсерін 

болғызбайтын немесе азайтатын санитарлық - гигиеналық, ұйымдастыру іс - 
шаралары мен техникалық құралдар жүйесі 

А) өндірістік санитария  
Б) өндірістік гигиена 
В) өндірістік фактор 
С) өндірістік  іс шара 
Д) өндірістік процес 

 
5. Қалдықтардың өндірісте сақтау ұзақтығының аспау уықыты, сағ. 
А) 5 
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І БӨЛІМ БОЙЫНША ӨЗ БІЛІМІН  
ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН ТЕСТІК СҰРАҚТАР 

 
1.Жерге тереңдей орналастырылған тұздауға ерітуге, сулауға арналған 

чандардың қабырғалары еден үстінде қанша биіктікте жоғары тұруы 
А) 50 сантиметрден кем емес 
Б) 40 сантиметрден кем емес 
В) 30 сантиметрден кем емес 
С) 20 сантиметрден кем емес 
Д) 10 сантиметрден кем емес 
 
2.Техникалық өнім цехтарын тамақ өнімдерінің өндірістік 

цехтарынан қанша қашықтыққа орналастырады.  
А) кемінде 50 м 
Б) кемінде 100 м 
В) кемінде 200м 
С) кемінде 150 м 
Д) кемінде 70м 
 
3. Тиісті біліктілігі бар бір қызметкердің немесе қызметкерлер тобының 

белгілі бір ұйымдық-техникалық жағдайларда жұмыс бірлігін орындау үшін 
белгіленген жұмыс уақыты шығындарының көлемі. 

А) өндіру нормасы 
Б) қызметкерлер  санының нормасы 
В) қызмет көрсету нормасы 
С) құжат нормасы 
Д) уақыт нормасы  
 
4. Зиянды өндірістік факторлардың қызметкерлерге əсерін 

болғызбайтын немесе азайтатын санитарлық - гигиеналық, ұйымдастыру іс - 
шаралары мен техникалық құралдар жүйесі 

А) өндірістік санитария  
Б) өндірістік гигиена 
В) өндірістік фактор 
С) өндірістік  іс шара 
Д) өндірістік процес 

 
5. Қалдықтардың өндірісте сақтау ұзақтығының аспау уықыты, сағ. 
А) 5 

   Б) 6 
 В) 4 
 С) 7 
 Д) 3 

 
6. Балық қабылдайтын алаңдар тазартылу уақыты 

А) аптасын бір рет 
Б) айына бір рет 
В) екі күнде 
С) күнделікті 
Д) 3 сағат сайын 

 
7. Термограммалар өндірістік зертханада қанша уақыт сақталады  

А) кемінде 2 ай 
Б) кемінде үш жыл 
В) кемінде бір жыл  
С) кемінде бес жыл 
Д) кемінде 6 ай 

 
8. Бір қызметкер немесе қызметкерлер тобы жұмыс ауысымында 

немесе жұмыс уақытының өзге бірлігінде орындайтын жұмыстың 
белгіленген көлемі 

А) өндіру нормасы 
Б) қызмет  көрсету нормасы 
В) өндіріс нормасы 
С) қызметкерлер санының нормасы 
Д) нормаланған тапсырма  

 
9. Жабдықтың жұмыс параметрлерін едəуір оңтайлы пайдалануды 

қамтамасыз ететін регламенттелген өлшемдер 
А) өндірістік қызмет нормативтері 
Б) қызметкерлердің саны нормативтері  
В) қызмет көрсету уақытының нормативтері  
С) жабдық жұмысы режимінің нормативтері  
Д) уақыт нормативтері  

 
10. Қолданылу саласы бойынша еңбек жөніндегі нормативтік 

материалдар ---  
А) жергілікті, салалық, меншіктік 
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Б) салааралық, салалық жəне жергілікті 
В) өндірістік, материалдық, салааралық 
С) салалық жəне жергілікті 
Д) салааралық,жергілікті жəне өндірістік 

 
11. Еңбек нормаларын белгілеудің талдау əдісінің екі түрі:  

А) тəжірибелік-статистикалық жəне талдау  
Б) бақылау –есептеу жəне зерттеу 
В) зерттеу жəне талдау -бақылау 
С) сынама жасау жəне бақылау 
Д) талдау-есептеу жəне талдау-зерттеу 

 
12. Жұмысқа кірісер алдында қол шаятын хлорлы ерітінді проценті 

А) 0,1-0,2% 
Б) 0,4-0,5% 
В) 0,3% 
С) 1% 
Д) 2% 

 
13. Автоклавтың еденнен орналасу арақашықтығы  

А) 1,5 м 
Б) 1 м 
В) 3 м 
С) 0,7 м 
Д) 0.8 м 

 
14. Тазалық жəне дезинфекция жұмыстарының жүргізілу уақыты 

А) күнделікті жұмыс соңында 
Б) аптасына 1 рет 
В) екі күнде 1 рет 
С) айына 1 рет 
Д) үш күнде 1 рет 

 
15. Балықтарды кептіру кезінде балық тканінде  болатын негізгі 

өзгерістер 
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Б) салааралық, салалық жəне жергілікті 
В) өндірістік, материалдық, салааралық 
С) салалық жəне жергілікті 
Д) салааралық,жергілікті жəне өндірістік 

 
11. Еңбек нормаларын белгілеудің талдау əдісінің екі түрі:  

А) тəжірибелік-статистикалық жəне талдау  
Б) бақылау –есептеу жəне зерттеу 
В) зерттеу жəне талдау -бақылау 
С) сынама жасау жəне бақылау 
Д) талдау-есептеу жəне талдау-зерттеу 

 
12. Жұмысқа кірісер алдында қол шаятын хлорлы ерітінді проценті 

А) 0,1-0,2% 
Б) 0,4-0,5% 
В) 0,3% 
С) 1% 
Д) 2% 

 
13. Автоклавтың еденнен орналасу арақашықтығы  

А) 1,5 м 
Б) 1 м 
В) 3 м 
С) 0,7 м 
Д) 0.8 м 

 
14. Тазалық жəне дезинфекция жұмыстарының жүргізілу уақыты 

А) күнделікті жұмыс соңында 
Б) аптасына 1 рет 
В) екі күнде 1 рет 
С) айына 1 рет 
Д) үш күнде 1 рет 

 
15. Балықтарды кептіру кезінде балық тканінде  болатын негізгі 

өзгерістер 

А) атмосфералық, биологиялық 
Б) химиялық, биологиялық 
В) гистологиялық, физикалық, сублимациялық++ 
С) гистологиялық , биохимиялық, физикохимиялық  
Д) физикалық, химиялық 

 
16. Өндіріске балықты қабылдап алу кезінде жүргізілетін бақылаулар 

А) механикалық, физикалық, бактериологиялық химиялық 
Б) бактериологиялық, санитарлық 
В) санитарлық, физикалық, механикалық 
С) сапалық, химиялық, механикалық құрамдық 
Д) физикалық, химиялық 

 
17. Балық клеткасындағы су мөлшері 

А) 70-80% 
Б) 60-70% 
В) 50-60% 

       С) 80-90% 
       Д) 40-50% 

 
18. Жұмыс кезінде адамға əсер ететін өндірістік жағдайлар 

 А) ауаның  температурасы, ылғалдылығы, шу, діріл, жарық  
 Б) ауа райы, тыныштық, жарық 
 В) шу, температура 
 С) бөлменің биіктігі, ауа, тыныштық  
 Д) жарық, діріл 

 
19. Өндірістік жарақаттану 

А) жұмысшы жұмыс кезінде өзінің қауіпсіздік талаптарын 
сақтамауынан жарақат алса 

Б) жұмысқа  дейін жарақат алса   
В) жұмыстан кейін  жарақат  алса 
С) көлікпен жұмысқа барар жолда 
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Д) жаяу жұмысқа барар болса 
 

20. Балық өңдеу өндірісіндегі ағымды бақылау 
А) технологиялық процестердін жүруін, барысын 
Б) балықтардын қабылдануын, сортталуын 
В) дайын өнімнің сапасын айыру 
С) жұмыстың тазалығын 
Д) қауіпсіздік шаралары мен ережелерін 
 

21. Балықтың сынамасын дайындау кезіндегі дəмдеуіштер 
А) маңызы бар 
Б) жойылмайды 
В) маңызы жоқ. 
С) жойылады 
Д) барлық жауабы дұрыс 

 
22. Омыртқасыздардың үлгілерін дайындау кезінде бақылайды: 

А) қабықпен 
Б) қабықтың түсін 
В) қабықтың қаттылығын 
С) қабықсыз 
Д) артық суды 

 
23. Қара теңіз мидиясынан сынама дайындау үшін қолданатын бөлігі 

А) жеуге болатын бөліктерін алады 
Б) барлық денесін алады 
В) жеуге болмайтын бөліктерін алады 
С) басын алады 
Д) құйрығын алады 
 

24. Сүйектітеңіз балықтары бұзылған кезде көп мөлшерде не түзіледі: 
А) аммиак 
Б) формальдегид 
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Д) жаяу жұмысқа барар болса 
 

20. Балық өңдеу өндірісіндегі ағымды бақылау 
А) технологиялық процестердін жүруін, барысын 
Б) балықтардын қабылдануын, сортталуын 
В) дайын өнімнің сапасын айыру 
С) жұмыстың тазалығын 
Д) қауіпсіздік шаралары мен ережелерін 
 

21. Балықтың сынамасын дайындау кезіндегі дəмдеуіштер 
А) маңызы бар 
Б) жойылмайды 
В) маңызы жоқ. 
С) жойылады 
Д) барлық жауабы дұрыс 

 
22. Омыртқасыздардың үлгілерін дайындау кезінде бақылайды: 

А) қабықпен 
Б) қабықтың түсін 
В) қабықтың қаттылығын 
С) қабықсыз 
Д) артық суды 

 
23. Қара теңіз мидиясынан сынама дайындау үшін қолданатын бөлігі 

А) жеуге болатын бөліктерін алады 
Б) барлық денесін алады 
В) жеуге болмайтын бөліктерін алады 
С) басын алады 
Д) құйрығын алады 
 

24. Сүйектітеңіз балықтары бұзылған кезде көп мөлшерде не түзіледі: 
А) аммиак 
Б) формальдегид 

В) триметиламин 
С) көмірқышқыл газы 
Д) су 
 

25.Тұщы су балықтарының еті бұзылған кезде көп мөлшерде пайда 
болады: 

А) альдегид 
Б) триметиламин 
В) аммиак  
С) формальдегид 
Д) су 
 

26. Балғын балықтың сүзгіші:  
А) ақшыл 
Б) сəл бұлыңғыр, рН – 7,7 
В) бұлыңғыр 
С) аздап бұлыңғыр, рН – 6,9 дейін 
Д) қоңыр 
 

27. Балғын емес балықтың сүзгіші рН – қа ие: 
А) 7,3++ 
Б) 7–7,2 
В) 6,9 дейін 
С) 5,3 
Д) 6,0 
 

28. Балғын балықтың сорпасы күкіртқышқылды мыспен реакцияға 
түскенде:  

А) үлпектер болады 
Б) айтарлықтай бұлыңғыр 
В) сəл бұлыңғыр 
С) ақшыл 
Д) қоңыр 
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29. Пероксидазаға реакцияда балғын балықтардың желбезек тінінен 
сору кезінде пайда болады: 

А) жасыл түс 
Б) көк түс 
В) сұр түс 
С) ақ түс 
Д) қызыл түс 
 

30. Пероксидазаға реакцияда балғын емес балықтардың желбезек 
тінінен сору кезінде пайда болады: 

А) ақ түс 
Б) қоңыр түс 
В) сұр түс 
С) көк түс 
Д) қызыл түс 
 

31. Балғын балықтағы аммиакты анықтау кезінде сүзгіші:  
А) бұлттың іздері ғана көрінеді 
Б) анық байқалатын бұлт болады 
В) бұлт болмайды 
С) анық байқалмайтын бұлт болады 
Д) анық байқалатын болады 
 

32. Балық етінің құрамында су мөлшері көп болған сайын, оның ... 
А) құнарлы 
Б) сапасы төмен 
В) маңызы жоқ 
С) құнары жоқ 
Д)сапасы жоғары 
 

33. Ультракүлгін сəулелердің əсерімен балғын балықтардың 
бұлшықет тіні флюоресцияланады: 

А) көкшіл – көк түспен 
Б) сарғыш – көк түспен 
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29. Пероксидазаға реакцияда балғын балықтардың желбезек тінінен 
сору кезінде пайда болады: 

А) жасыл түс 
Б) көк түс 
В) сұр түс 
С) ақ түс 
Д) қызыл түс 
 

30. Пероксидазаға реакцияда балғын емес балықтардың желбезек 
тінінен сору кезінде пайда болады: 

А) ақ түс 
Б) қоңыр түс 
В) сұр түс 
С) көк түс 
Д) қызыл түс 
 

31. Балғын балықтағы аммиакты анықтау кезінде сүзгіші:  
А) бұлттың іздері ғана көрінеді 
Б) анық байқалатын бұлт болады 
В) бұлт болмайды 
С) анық байқалмайтын бұлт болады 
Д) анық байқалатын болады 
 

32. Балық етінің құрамында су мөлшері көп болған сайын, оның ... 
А) құнарлы 
Б) сапасы төмен 
В) маңызы жоқ 
С) құнары жоқ 
Д)сапасы жоғары 
 

33. Ультракүлгін сəулелердің əсерімен балғын балықтардың 
бұлшықет тіні флюоресцияланады: 

А) көкшіл – көк түспен 
Б) сарғыш – көк түспен 

В) қызыл – көкшіл түспен 
С) қызыл – сарғыш түспен 

       Д) көк – көкшіл түспен 
 

34. Жас балықтың сапасын анықтау белгілері  
А) көзінен, бауырынан, сағалдырығынан , етінің тығыздығынан 
Б) көзінен, құйрығынан,қанатынан 
В) басынан, көзінен, бауырынан 
С) сағалдырығынан, қабыршағынан, бауырынан 
Д) сағалдырығынан, басынан , көзінен 

 
35. Балықтарды тізу  

А) кесілген балықтарды жуып ағаш бетіне тізу 
Б) жуылған балықтарды темір табаға орналастыру 
В) кептірілген балықтарды ыстау пешіне қос-қостан ілу 
С) қабылданған балықтарды жіптермен байлау 
Д) жуылған балықтарды рет-ретімен бірдей арақашықтықта бізге 

тізу 
 

36. Ыстық ысталған балықтың майлылығы 
А) 40% 
Б) 30% 
В) 35% 
С) 25% 
Д) 39% 
 

37. Ыстық ысталған балықтың құрамындағы ақуыз  
А) 10-25 % 
Б) 10-15 % 
В) 25-30 % 
С) 12-20 % 
Д) 15-25 % 
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38. Түйірлі уылдырықты тұздау əдісі 
А) құрғақ тұздау 
Б) сұйық тұздау 
В) аралас тұздау 
С) сулы тұздау 
Д) салқын тұздау 

 
39. Балықтарды глазурлау: 

А) балық сыртын жұқа мұз қабатымен қаптау 
Б) балықтарды кеспелеп қатыру 
В) балықтарға мұз араластырып қатыру 
С) балық етін тоңазтқышта суға салып қатыру 
Д) балықты салқын суға салу 

 
40. Өндірісте жұмыс істегенде киетін киімдер:  

А) етік, алжапқыш, халат , қолғап, орамал 
Б) етік, костюм, қолғап, орамал 
В) қолғап, етік 
С) алжапқыш, етік, халат, костюм 
Д) орамал, етік , шалбар, алжапқыш 
 

41. Балықтың сапасының органолептикалық бағалауын нормативтік-
техникалық құжаттамаға сəйкес жүзеге асырылады: 

А) ГОСТ 315-95; 
Б) ГОСТ 682-99; 
В) ГОСТ 7631-85; 
С) ГОСТ 123-90  
Д) ГОСТ 7631-85 

 
42. Уылдырықтың орташа массасы 

А) 0,3 – 0,5 кг 
Б) 0,14-тен 0,45 кг-ға дейін 
В) 0,8 ден 1,0 кг-ға дейін болуы керек 
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38. Түйірлі уылдырықты тұздау əдісі 
А) құрғақ тұздау 
Б) сұйық тұздау 
В) аралас тұздау 
С) сулы тұздау 
Д) салқын тұздау 

 
39. Балықтарды глазурлау: 

А) балық сыртын жұқа мұз қабатымен қаптау 
Б) балықтарды кеспелеп қатыру 
В) балықтарға мұз араластырып қатыру 
С) балық етін тоңазтқышта суға салып қатыру 
Д) балықты салқын суға салу 

 
40. Өндірісте жұмыс істегенде киетін киімдер:  

А) етік, алжапқыш, халат , қолғап, орамал 
Б) етік, костюм, қолғап, орамал 
В) қолғап, етік 
С) алжапқыш, етік, халат, костюм 
Д) орамал, етік , шалбар, алжапқыш 
 

41. Балықтың сапасының органолептикалық бағалауын нормативтік-
техникалық құжаттамаға сəйкес жүзеге асырылады: 

А) ГОСТ 315-95; 
Б) ГОСТ 682-99; 
В) ГОСТ 7631-85; 
С) ГОСТ 123-90  
Д) ГОСТ 7631-85 

 
42. Уылдырықтың орташа массасы 

А) 0,3 – 0,5 кг 
Б) 0,14-тен 0,45 кг-ға дейін 
В) 0,8 ден 1,0 кг-ға дейін болуы керек 

С) 1,0 кг 2,0 кг дейін 
                Д) 0,5-тен 0,7 кг-ға дейін 

 
43. Балық жəне балық өнімдерінің орташа үлесінің массасы балық 

экземплярінің массасынан 0,1 кг немесе одан аз болғанда: 
А) 03-тен 0,5 кг-ға дейін 
Б) 0,6-дан 0,7 кг-ға дейін 
В) 0,8-ден 0,9 кг-ға дейін болуы керек 
С) 0,1-ден 0,2 кг-ға дейін болуы керек 
Д) 0,4-ден 0,5 кг-ға дейін болуы керек 

 
44. Балықтың жəне балық өнімдерінің орташа сынамасын жасау үшін, 

балықтың массасы 0,1 ден 0,5 кг болған жағдайда: 
А) 4 балық алынады 
Б) 5 балық алынады 
В) 6 балық алынады 
С) 2 балық алынады 
Д) 3 балық алынады 

 
45. Орташа үлгі оралу керек: 

А) ағаш қорапта 
Б) шыны ыдыс 
В) темір банка 
С) пластик ыдыста 
Д) кағылтыр ыдыста 

 
46. Мұздатылған балықты тек ауада: 

А) + 1 0С 
Б) + 2 0C 
В) + 4 0C жібіту керек 
С) +0 0C 
Д) +3 0C 
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47. Балғын, салқындатылған жəне мұздатылған балықтан сынама 
дайындау кезінде алынып тасталады: 

А) тек қана басы 
Б) тек қана қабыршағы 
В) тек қана жүзу қанаттары 
С) тек желбезек 
Д) тек миын 

 
48. Орташа үлгіні зерттеуге кем дегенде жіберу қажет: 

А) 15 минут 
Б) 40 мин 
В) 50мин. 
С) 25 минут 
Д) 30 минуттан кейін 

 
49. Тузлук жəне уылдырықтың тұздау кезіндегі қатынасы: 

А) 3 : 1 
Б) 2 : 1 
В) 1 : 1 
С) 5 : 1 
Д) 4 : 1 

 
50. Еттегі ақуыздың ең аз мөлшері: 

А) майшабақ 
Б) тыран 
В) қызыл балық 
С) құртпа 
Д) уылдырық 
 

51. Зерттеулерге арналған дəнді уылдырықты алдымен ұсақтау керек: 
А) 1 рет 
Б) 2 рет 
В) 3 рет 
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47. Балғын, салқындатылған жəне мұздатылған балықтан сынама 
дайындау кезінде алынып тасталады: 

А) тек қана басы 
Б) тек қана қабыршағы 
В) тек қана жүзу қанаттары 
С) тек желбезек 
Д) тек миын 

 
48. Орташа үлгіні зерттеуге кем дегенде жіберу қажет: 

А) 15 минут 
Б) 40 мин 
В) 50мин. 
С) 25 минут 
Д) 30 минуттан кейін 

 
49. Тузлук жəне уылдырықтың тұздау кезіндегі қатынасы: 

А) 3 : 1 
Б) 2 : 1 
В) 1 : 1 
С) 5 : 1 
Д) 4 : 1 

 
50. Еттегі ақуыздың ең аз мөлшері: 

А) майшабақ 
Б) тыран 
В) қызыл балық 
С) құртпа 
Д) уылдырық 
 

51. Зерттеулерге арналған дəнді уылдырықты алдымен ұсақтау керек: 
А) 1 рет 
Б) 2 рет 
В) 3 рет 

С) 10 рет 
Д) 7 рет 

 
52. Балық ақуызы концентратының орташа сынамасы өнім жеткізушіде 

ең көбі  
А) 6 ай сақталады 
Б) 8 ай сақталады 
В) 12 ай сақталады 
С) 4 ай сақталады 
Д) 3 ай сақталады 

 
53. Балық тағамдық ұнының үлгісі електен өткізіледі, саңылауларының 

диаметрі   
А) 1 мм 
Б) 2 мм 
В) 3 мм 
С) 5 мм 
Д) 10 мм 

 
54. Консервіленген балық құрамындағы компоненттердің қатынасы 

А) өндірілген соң 7 күннен кейін 
Б) өндірілген соң 10 күннен кейін 
В) өндірілген соң 12 күннен кейін анықталады 
С) өндірілген соң 5 күннен кейін анықталады 
Д) өндірілген соң 15 күннен кейін анықталады 

 
55. Балық жəне балық емес заттардың етін ет тартқыштың тор 

саңылауының диаметрі: 
А) 1мм  өткізіліп майдаланады  
Б) 2мм 
В) 3мм  
С) 5 мм 
Д) 7мм 
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56. Балықтың сынамасын дайындау кезінде дəмдеуіштер: 
А) маңызы бар 
Б) жойылмайды 
В) маңызы жоқ. 
С) жойылады 
Д) барлық жауабы дұрыс 

 
57. Балықты салқындату түрлері 
А) мұзбен, қышқылмен 
Б) салқын сумен, бумен 
В) мұзбен, салқын сумен  
С) сумен, тұзбен 
Д) салқын сумен, бумен, қвышқылмен 
 
58. Балықтарды тұздау түрлері 
А) құрғақ, аралас, сұйық 
Б) аралас тұздықсыз сұйық 
В) құрғақ аралас 
С) тұздықпен, сумен 
Д) сұйық, құрғақ 
 
59. Тұздауға дейінгі процестер  
А) қабылдау – жуу-кесу-тұздау 
Б) қабылдау-тізу-кесу-тұздау 
В) жуу-қабыршағын ашу-тізу 
С) кесу-тұздау-кептіру 
Д) қабылдау – жуу-тазалау-ыстау 
 
60. 100 г уылдырықта қанша каллория болады 
А) 180 каллория 
Б) 150 каллория 
В) 100 каллория 
С) 250 каллория 
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56. Балықтың сынамасын дайындау кезінде дəмдеуіштер: 
А) маңызы бар 
Б) жойылмайды 
В) маңызы жоқ. 
С) жойылады 
Д) барлық жауабы дұрыс 

 
57. Балықты салқындату түрлері 
А) мұзбен, қышқылмен 
Б) салқын сумен, бумен 
В) мұзбен, салқын сумен  
С) сумен, тұзбен 
Д) салқын сумен, бумен, қвышқылмен 
 
58. Балықтарды тұздау түрлері 
А) құрғақ, аралас, сұйық 
Б) аралас тұздықсыз сұйық 
В) құрғақ аралас 
С) тұздықпен, сумен 
Д) сұйық, құрғақ 
 
59. Тұздауға дейінгі процестер  
А) қабылдау – жуу-кесу-тұздау 
Б) қабылдау-тізу-кесу-тұздау 
В) жуу-қабыршағын ашу-тізу 
С) кесу-тұздау-кептіру 
Д) қабылдау – жуу-тазалау-ыстау 
 
60. 100 г уылдырықта қанша каллория болады 
А) 180 каллория 
Б) 150 каллория 
В) 100 каллория 
С) 250 каллория 

Д) 280 каллория 
 
61. Балықтарды тізудің түрлері  
А) темір бізге, шпагат жіпке, ілгіштерге 
Б) реика ағашқа, темір бізге 
В) темір бізге, ағашқа, ілгішке 
С) ілгішке, қармаққа 
Д) шпагат жіпке, темірге 

 
62. Салқын ысталған балықтың ылғалдылығы 
А) 42-55% 
Б) 40-70% 
В) 50% 
С) 38-40% 
Д) 30-35% 
 
63. Балықтарды ыстық ауа арқылы кептіру 
А) балық құрамындағы ылғалды 1000С температурадағы ыстық 

ауамен бөліп шығару 
Б) балық құрамындағы ылғалды 300  С температурадағы ауамен 

бөліп шығару 
В) балықтағы ылғалды 50 0  С температурадағы ауамен бөліп 

шығару 
С) балықты ыстау пешінде кептіру 
Д) балықтарды ыстық табиғи ауада кептіру 
 
64.Балық филесі 
А) жон еті 
Б) кеудесі 
В) жартылай еті 
С) кеспесі 
Д) бауыр еті 
 
65. Кепкен балық өнімін даярлаудағы негізгі операциялар  
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А) сорттау- тұздау-тұздылығын теңестіру-тізу 
Б) қабылдау-кесу-жуу-қалталау-кебу 
В) қабылдау-өлшеу-тұздау-тізу 
С) сорттау-жуу-сою-тізу 
Д) сорттау-тұздау кебу 
 
66. Дайын өнімдерді жинақтауға арналған ыдыстар 
А) ағаш жəшік, картонды қорап, қапшық, полиэтилен қалта 
Б) қалта, пластмасса, жəшік, темір таба 
В) темір жəшік, корзина, бөшке 
С) ванна, чан, ағаш жəшік, қапшық 
Д) картон, қорап, қапшық, бөшке 
 
67.Тұздықтың тығыздығын өлшейтін құрал  
А) Ариометр 
Б) Термометр 
В) Шкалометр 
С) Амперметр 
Д) Барометр 
 
68.Балықты тоңазытқышта қатыру температурасы  
А) -180 С 
Б) -250 С 
В) -5+50 С 
С) -200  С 
Д) -100 С 
69. Филенің дайындалу технологиясы 
А) жуу-кесу-ішін тазарту- басын кесу-омыртқа сүйегін ажырату-

етін бөліп алу 
Б) сорттау –жуу-басын кесу-қабыршағын аршу 
В) қабылдау-жуу кесу-тазарту-қатыру-тізу 
С) сорттау-кесу-қабыршағын аршу-жинақтау 
Д) кесу-жуу-тұздау-сорттау-кептіру 
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А) сорттау- тұздау-тұздылығын теңестіру-тізу 
Б) қабылдау-кесу-жуу-қалталау-кебу 
В) қабылдау-өлшеу-тұздау-тізу 
С) сорттау-жуу-сою-тізу 
Д) сорттау-тұздау кебу 
 
66. Дайын өнімдерді жинақтауға арналған ыдыстар 
А) ағаш жəшік, картонды қорап, қапшық, полиэтилен қалта 
Б) қалта, пластмасса, жəшік, темір таба 
В) темір жəшік, корзина, бөшке 
С) ванна, чан, ағаш жəшік, қапшық 
Д) картон, қорап, қапшық, бөшке 
 
67.Тұздықтың тығыздығын өлшейтін құрал  
А) Ариометр 
Б) Термометр 
В) Шкалометр 
С) Амперметр 
Д) Барометр 
 
68.Балықты тоңазытқышта қатыру температурасы  
А) -180 С 
Б) -250 С 
В) -5+50 С 
С) -200  С 
Д) -100 С 
69. Филенің дайындалу технологиясы 
А) жуу-кесу-ішін тазарту- басын кесу-омыртқа сүйегін ажырату-

етін бөліп алу 
Б) сорттау –жуу-басын кесу-қабыршағын аршу 
В) қабылдау-жуу кесу-тазарту-қатыру-тізу 
С) сорттау-кесу-қабыршағын аршу-жинақтау 
Д) кесу-жуу-тұздау-сорттау-кептіру 

ІІ БӨЛІМ БАЛЫҚ ӨҢДЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ҚАУІПСІЗ 
ЖҮРГІЗУДІҢ ЖОБАЛЫҚ-СМЕТАЛЫҚ ЖҰМЫС ҚҰЖАТТАМАСЫ 

2.1 Жұмыстарды орындауға арналған жобалық-сметалық 
құжаттамасы 

 
Жобалық - смета түсімдері жəне қолма-қол ақшалардың кері ағылуы, 

сатудан түскен табыстар мен шығындар ескеріледі. Сметаларда нəтижелер 
мен ұйымның шоғырланған нысандарында, біртұтас құжатқа жинақталып 
көрсетіледі. Бұл құжат қорытынды қаржылық смета деп аталады жəне 
табыстар (кірістер) мен шығыстардың сметалық шоттарынан, қолма-қол 
ақша қозғалысының есеп айырысу мен баланстан тұрады. Сметаны жасау 
барысында ұйымның əрбір бөлімшесі, əкімшіліктің жорамалданған 
шешімдерін жүзеге асыру туралы өздерінің қызметін біледі. Табысты əрекет 
етуші субъектілердің, сметаны жоспарлауда қажетті шараларды таңдау, яғни 
барлық басқарушылық бірлескен жұмыстарының нəтижесі ретінде, 
міндеттемелерді жасау үшін пайдалы. 

 
2.1.1 Сметалар мен жекелеген нормативтерді құрастыру жəне 

өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы  
 

Сметалық калькуляцияны, тапсырысты алғанға дейін жəне өндірісті 
бастамай тұрып жасайды. Бұл шығындардың бағалау көрсеткіштерімен 
немесе жоспарлаудың негізінде жасалады. Алдын - ала калькуляциялау 
əрқашанда тұтынушылардың сұранысы бойынша немесе жекелеген 
тапсырмалар бойынша жасалады. Тапсырысты əдісімен жұмыс істейтін 
өндірістерде сметалық калькуляциясы ұсыныс бағаларын анықтау үшін, 
сондай-ақ тапсырысты қабылдау немесе бас тарту туралы шешімдері үшін 
қажет. Келісім-шарттар бойынша тиісті дайындықтар жасау үшін, яғни 
жиынтық шығындарсыз-ақ өзіндік құнның сметалық шегін анықтауға жəне 
оның негізінде бағаның төменгі шегін есептеуге болады [10].  

Калькуляциялау кəсіпорын жұмысына оперативті басшылық жасау 
үшін өте маңызды, өйткені ішкі резервтерді уақтылы ашуға жəне өнімнің 
өзіндік құнын одан əрі түсіндіруге, онын бəсекеге қабылеттілігін 
арттыруға мүмкіндік береді. Калькуляция өнімнің өзіндік құнын 
жоспарлауда жəне оған нарықтағы сұранысты есепке ала отырып, 
жұмысқа, көрсетілетін қызметке негізді баға белгілеуде қолданылады.  

Тауарлы өнімнің бір теңгесіне кететін шығындар сомасына əсер ететін 
бір реттегі факторларға өнім өндіру көлемі мен құрылымының өзгеруі, 
өнімнің жекелеген түрлерінің өткізу бағасының өзгеруі жатады. Тауарлы 
өнімнің 1 теңгесіне кеткен шығындардың өзгерісіне бірінші деңгейдегі 
факторлардың əсері тауарлы өнімді шығару жөніндегі мəліметтер бойынша 
тізбекті алмастыру тəсілі арқылы есептелінеді. 
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Өнімнің бір теңгесіне кететін шығындар сомасына əсер ететін бірінші 

реттегі факторлардың əсерін тізбекті алмастыру тəсілімен есептеу алгоритмі 
мынадай болады келесі формулаларда:  

 
 
 

 

Ш =  (Ʃ 𝐐 өтк × ƟⱩөтк)
(Ʃ 𝐐 іөтк × Бөтк) ×  𝟏𝟎𝟎 Ш 𝟏т

ағым =  (Ʃ 𝐐 ағым × ƟⱩағым)
(Ʃ 𝐐 іағым × Біағым) ×  𝟏𝟎𝟎 

 
     ⌂Ш1т=  Ш1т

ағым  - Ш1т
өтк 

Ш𝟏т
т =  (Ʃ 𝐐 ағым× ƟⱩөтк)

(Ʃ 𝐐 іағым × Бөтк) ×  𝟏𝟎𝟎 

Ш =  (Ʃ 𝐐 іөтк × ƟⱩіөтк)
(Ʃ 𝐐 іөтк × Біөтк) ×  𝟏𝟎𝟎 

⌂Ш1т (құрылым)= Ш1т
1 - Ш1т

өтк ; 

⌂Ш1т  (ӨҚ) = Ш𝟏т
𝟐 −Ш𝟏т

𝟏            ⌂Ш1т  (Б) = Ш1т
ағым  - Ш1т

2 ; 

Өнімнің өзіндік құнының маңызды көрсеткіші – тауарлы 
өнімнің  1 теңгесіне кеткен шығындары. 

Бұл көрсеткіштің тиімді жақтары мынадай: біріншіден, ол өте 
əмбебап, яғни өндірістің кез келген саласында есептеліне алады, 
екіншіден, ол өзіндік құн мен пайда арасындағы байланысты аса көрнекі 
түрде көрсетеді. Оны санау үшін өнімді өндіруге жəне өткізуге кеткен 
шығындардың жалпы сомасын қолданыстағы бағалармен берілген 
өндірілген тауарлық өнімнің құнына бөледі. 
 

Ш1т  =  (∑��   ×  ӨКі)
(∑��   × Бі)

× 100,                                          (2.6 ) 
 
мұндағы, Qi– өнімнің і-ші түрінің саны, заттай нысанда;  
                 ӨҚi – өнімнің і-ші түрінің өзіндік құны, теңге;  
                 Бі– өнімнің і-ші түрінің бірлігін өткізу бағасы, теңге 
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Мұндағы: Qiөтк жəне Qiғым - өнімнің 1-ші түрінің өткен жəне ағымдағы 
жылдағы; 

ӨКөтк жəне ӨҚағым - өнімнің  1-ші түрінің өткен жəне ағымдағы 
жылдағы өзіндік құны;  

Бағым жəне Бөтк – өнімнің 1-ші түрінің өткен жəне ағымдағы жылдағы 
бағасы; 

Ш1т
1-ағымдағы жылдағы бағасы өндіріс көлемін есепке алғандағы 

өткен жылдағы баға мен өзіндік құн бойынша өнімнің 1 теңгесіне кеткен 
шығындар; 

⌂Ш1т- өндіріс құрылымының өзгерісі; 
⌂Ш1т(Б)-бағаның өзгерісінің əсерін өнімнің 1 теңгесіне кеткен 

шығындардың өзгерісі; 
⌂Ш1т(ӨҚ)- өнімнің өзіндің құнының өзгерісінің əсерін өнімнің              

1 теңгесіне кеткен шығындардың өзгерісі. 
2.16-кесте 

Өнімнің бір теңгесіне кететін шығындар сомасын факторлық талдау 
 

Өнімнің түрлері Өткен жыл, теңге Ағымдағы жыл, теңге 

Qiөтк ӨКөтк ӨҚағым Qiғым ӨКөтк ӨҚағым 

А 100000 40 48 10000 42 50,4 

Ə 60000 60 64 45000 61 67 

Б 20000 55 68 35000 56 70 

 
Бірінші қадам: 
 
Өткен жылдағы өнімнің 1 теңгесіне кеткен шығындар: 
 

Ш 1т
ағым =  (100000 × 40 + 60000 × 60 + 20000 × 55 )

(100000 × 48 + 60000 × 64 + 20000 × 68) ×  100 = 87 

 
 
Демек өткен жылдағы өнімнің 1 теңгесіне кеткен шығындар сомасы 87 

тиынды құрайды 
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Өндірістік шығындарды əр түрлі негіздер бойынша 

классификациялауға болады. Кейбір шығындарды өнімнің белгілі бір түріне 
жатқызса, кейбіреуін білгілі бір өнімге жатқызу мүмкін емес. Шешім 
қабылдау үшін ақпарат жинау кезінде есепші шығындардың кей түрі 
шешімнің бір типіне керек болса, екінші типі үшін маңызы жоқ екенін 
ескеруі тиіс. Өндірістік шығындарды тексеру мақсатына қарай əр түрлі 
белгілері бойынша классификациялауға болады [11]. 

«Шығындар» ұғымына өндіріс шығындарының пайда болуымен 
байланысты активтердің азаюы (материалдар, ақшалай қаражаттар) немесе 
міндеттемелердің артуы (кретиторлық қарыз) енеді. «Шығындар» мен 
«Шығыстар» ұғымдарын толығымен ұқсас деуге болмайды. Қаржы 
саласындағы стандарттары бойынша «Шығыстар» - есепті кезеңде активтерді 
пайдалану немесе есептен шығару жағдайында табыстың азаюы, сондай-ақ 
капиталдың кемуіне əкелетін жəне соған сəйкес қосымша міндеттемелердің 
пайда болуы. 
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Өндірістік шығындарды əр түрлі негіздер бойынша 

классификациялауға болады. Кейбір шығындарды өнімнің белгілі бір түріне 
жатқызса, кейбіреуін білгілі бір өнімге жатқызу мүмкін емес. Шешім 
қабылдау үшін ақпарат жинау кезінде есепші шығындардың кей түрі 
шешімнің бір типіне керек болса, екінші типі үшін маңызы жоқ екенін 
ескеруі тиіс. Өндірістік шығындарды тексеру мақсатына қарай əр түрлі 
белгілері бойынша классификациялауға болады [11]. 

«Шығындар» ұғымына өндіріс шығындарының пайда болуымен 
байланысты активтердің азаюы (материалдар, ақшалай қаражаттар) немесе 
міндеттемелердің артуы (кретиторлық қарыз) енеді. «Шығындар» мен 
«Шығыстар» ұғымдарын толығымен ұқсас деуге болмайды. Қаржы 
саласындағы стандарттары бойынша «Шығыстар» - есепті кезеңде активтерді 
пайдалану немесе есептен шығару жағдайында табыстың азаюы, сондай-ақ 
капиталдың кемуіне əкелетін жəне соған сəйкес қосымша міндеттемелердің 
пайда болуы. 

 
 
 

2.17- кесте 
Шығындардың жіктелуі 
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«Шығындардың» мəнін жеткілікті түсіну үшін , 
оны үш жақты қарастыру керек: 

Шығындар ресурстарды пайдаланумен 
анықталады

Шығындар ақшалай өлшеммен көрсетіледі, сөйтіп 
пайдаланылған ресурстардың санын көрсетеді. 

Шығындар кез-келген бөлімшенің қызметі, өнімді 
өндіру, түрлі қызметтердің іске асырылу жайын 
(мақсатын) салыстырады.  

 
Осыдан келіп, шығындар өзіндік құнға қарағанда бір мезгілде белгілі 

мақсаттарға ақшалай (кейде натуралды немесе материалды емес) көріністе 
ресурстарды пайдалану деңгейін көрсетеді. «Шығындарды» есепте көрсету 
соңғы өнім болып табылмайды, ол мақсатқа жету құралы ретінде көрінеді. 
Икемді шығындар əр түрлі өндіріс көлемінде «өздерін түрліше алып жүреді», 
ал жекелеген тұрғыдан қарасақ, шағын - пропорционалды, прогрессивті 
немесе дегрессивті түрде көрінеді. Сметалық - жоба құрылымы мен мазмұны 
қатаң регламенттелмеген, өйткені ол негізінен қаржы - экономикалық 
қызметте табысқа жетуге бағытталған [21]. 

 
 
2.1.2 Қазақстан Республикасының нормативтік-техникалық 

құжаттамаларға өзгерістер енгізілуін қадағалау 
 
Бақылау мен қадағалау түсінігі ұқсас. Айырмашалағы тек 

өкілеттілігінде: қадағалау жұмысын сол объектіге ұйымдық бағыныштылығы 
жоқ мекеме жүргізеді. Қадағалау жұмысы заңнамалық талаптарды орындау 
жөніндегі мемлекеттік қызметтің бір түрі болып табылады. 

Бақылау жұмыстары мемлекеттік стандарттың міндетті талаптарының 
орындалуын тексеру, салалық жəне өндірістік стандарт, техникалық 
құжаттарды əзірлеу, пайдалану кезінде жүргізіледі [12]. 
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«Шығындардың» мəнін жеткілікті түсіну үшін , 
оны үш жақты қарастыру керек: 

Шығындар ресурстарды пайдаланумен 
анықталады

Шығындар ақшалай өлшеммен көрсетіледі, сөйтіп 
пайдаланылған ресурстардың санын көрсетеді. 

Шығындар кез-келген бөлімшенің қызметі, өнімді 
өндіру, түрлі қызметтердің іске асырылу жайын 
(мақсатын) салыстырады.  
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Икемді шығындар əр түрлі өндіріс көлемінде «өздерін түрліше алып жүреді», 
ал жекелеген тұрғыдан қарасақ, шағын - пропорционалды, прогрессивті 
немесе дегрессивті түрде көрінеді. Сметалық - жоба құрылымы мен мазмұны 
қатаң регламенттелмеген, өйткені ол негізінен қаржы - экономикалық 
қызметте табысқа жетуге бағытталған [21]. 

 
 
2.1.2 Қазақстан Республикасының нормативтік-техникалық 

құжаттамаларға өзгерістер енгізілуін қадағалау 
 
Бақылау мен қадағалау түсінігі ұқсас. Айырмашалағы тек 

өкілеттілігінде: қадағалау жұмысын сол объектіге ұйымдық бағыныштылығы 
жоқ мекеме жүргізеді. Қадағалау жұмысы заңнамалық талаптарды орындау 
жөніндегі мемлекеттік қызметтің бір түрі болып табылады. 

Бақылау жұмыстары мемлекеттік стандарттың міндетті талаптарының 
орындалуын тексеру, салалық жəне өндірістік стандарт, техникалық 
құжаттарды əзірлеу, пайдалану кезінде жүргізіледі [12]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ҚР-ның 

стандарттау заңы 
бойынша 

мемлекеттік 
бақылау жəне 

қадағалау 
жұмыстары 

Мемлекеттік стандарттың 
міндетті талаптарының 
орындалуын қажет болған 
жағдайда жүргізіледі.  
Бұл талаптарға қоршаған орта 
мен адамдардың денсаулығы, 
азаматтардың мүлкі, өнім, 
жұмыс, қызмет қауіпсіздігін 
қаматамасыз ететін 
көрсеткіштер, сонымен қатар 
техникалық жəне ақпараттық 
сəйкестік, өзара алмасылымдық, 
өлшеу мен таңбалаудың 
бірыңғайлылығы, нарықтық 
экономика жағдайына сəйкес 
бақылау мен қадағалау 
механизмдерінің көрсеткіштері 
жатады. 

Қазақстан Республикасындағы стандарттар мен 
өлшем құралдары жəне сертификаттау жөніндегі 
жұмыстарды мемлекеттік қадағалау жүйесінің 
мақсаты: 
 өнім, жұмыс, қызмет сапасы мəселелерінде 

тұтынушылар мен мемлекеттік мүддесін қорғау, 
сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығы, 
қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

 өнімнің сапасын талдау жұмыстарын дамыту; 
 өлшем құралдарының сəйкестік деңгейін қамтамасыз 

ету; 
 сертификатталған өнім мен сертификаттау шартының 

сақталуын инспекциялық бақылау; 
 сапасыз өнім  шығару фактілерінің жолын кесу, 

ақаудың пайда болу себептерін жою үшін жедел 
шаралар қолдану; 

 аккредиттелген сынақ зертханалары мен 
сертификатталған өндірістерге инспекциялық бақылау 
жүргізу. 
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Қадағалау жəне бақылау жұмыстары арнайы нұсқау, ереже нормалар 

негізінде реттеліп жүргізіледі. Қадағалау, бақылау жұмыстарының 
нəтижесінде тиісті құжаттар даярланып, кемшілік орын алған жағдайда 
қылмыстық, əкімшілік жəне материалдық шаралар белгіленеді [22]. 

 
 
2.1.3 Балықтан жасалған өнім сапасын бақылау, құжаттарды 

рəсімдеу 
 
Балық жəне балық өнімдерін ішкі сауда объектерілерінде 

орналастыруда олардың осы Техникалық регламенттің талаптарына, 
ветеринариялық-санитариялық жəне санитариялық-гигиеналық ережелер мен 
нормаларға сай болуын, сондай-ақ өнімнің қауіпсіздігін жəне бақылануын 
растайтын құжаттардың (ветеринариялық сертификат, тауарлық ілеспе 
жолдама құжаттама) болуын қамтамасыз ету қажет. 

Балық жəне балық өнімдерін өткізу адамның денсаулығы мен өміріне 
арналған өнімдердің жəне қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
ветеринария, денсаулық сақтау, тамақ өнімдері мен сауда қызметіндегі 
нормативтік құқықтық актілерге сəйкес жүргізілуі тиіс. 

Сапасына күмəн келтіретін нақты белгілері бар, консистенциясы 
бұзылған, олардың қауіпсіздігін, шыққан жерін жəне сапасын растайтын 
ілеспе құжаттары жоқ, жарамдылық мерзімі белгіленбеген немесе біткен, 
сондай-ақ балық жəне балық өнімдерінің қасиеті мен таңбалануы Қазақстан 
Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі жəне техникалық реттеу 
саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкес келмесе, ветеринариялық-
санитариялық сараптама жасау үшін алынады. 

ҚР-ның стандарттау заңы бойынша: 
       Мемлекеттік бақылау жəне қадағалау жұмыстары 
мемлекеттік стандарттың міндетті талаптарының 
орындалуын қажет болған жағдайда жүргізіледі. Бұл 
талаптарға қоршаған орта мен адамдардың денсаулығы, 
азаматтардың мүлкі, өнім, жұмыс, қызмет қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін көрсеткіштер, сонымен қатар 
техникалық жəне ақпараттық сəйкестік, өзара 
алмасылымдық, өлшеу мен таңбалаудың бірыңғайлылығы, 
нарықтық экономика жағдайына сəйкес бақылау мен 
қадағалау механизмдерінің көрсеткіштері жатады. 
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орындалуын қажет болған жағдайда жүргізіледі. Бұл 
талаптарға қоршаған орта мен адамдардың денсаулығы, 
азаматтардың мүлкі, өнім, жұмыс, қызмет қауіпсіздігін 
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нарықтық экономика жағдайына сəйкес бақылау мен 
қадағалау механизмдерінің көрсеткіштері жатады. 

Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы 
заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкестігін куəландыратын құжаттары 
жоқ балық жəне балық өнімдерін сатуға тыйым салынады. 

Пайдалануға жарамсыз жəне адамның өмірі мен денсаулығына қауіпті 
балық жəне балық өнімдерін жою Қазақстан Республикасының тамақ 
өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы заңнамасында белгіленген тəртіппен 
жүзеге асырылады [2]. 

 
 

2.1.4 Қазақстан Республикасының талаптарына сəйкес өнімнің 
таңбалануын тексеру 

 
Балық жəне балық өнімдерінің буып-түйілуіне, таңбалауына 

қойылатын талаптар: 
 Балық жəне балық өнімдерін буып-түю, таңбалау «Буып-түюге, 

таңбалауға затбелгі жапсыруға жəне оларды дұрыс түсіруге қойылатын 
талаптар» техникалық регламентіне сəйкес жүргізіледі.  

 Балық жəне балық өнімдерін буып-түю олардың ластануына жол 
бермейтін жағдайларда жүргізілуі тиіс.  

 Балық өнімдерінің орамы оның қауіпсіздігін жəне жарамдылық 
мерзімі ішінде бірдейлік белгілерінің өзгермеуін қамтамасыз етуі тиіс.  

Орама материалдары мен ыдыстары:  
 Балық жəне балық өнімінің органолептикалық қасиеттерін 

бұзбауы;  
 Тамақ өнімдерімен жанасуға рұқсат етілген материалдардан 

жасалуы;  
 Жеткілікті түрде берік болуы;  
 Санитарлық-гигиеналық шарттарын сақтай отырып, жеке үй-

жайларда сақталуы тиіс;  
 Жеңіл тазаланатын жəне дезинфекцияланатын ыдыстарды 

қоспағанда ыдыс қайта қолданылмауы тиіс;  
 Мұзбен салқындатылатын өнімді сақтау үшін пайдаланылатын 

ыдыс еріген судың жақсы ағымын қамтамасыз етуі тиіс.  
Тұтыну орамасына:  
 Өнімді дайындау кезінде пайдаланылмаған балықтар мен басқа 

да ингридиенттердің суретін салуға;  
 Жасанды жолмен əзірленген тамақ өнімдеріне балық жəне балық 

өнімдерінің суретін, атауын салуға тыйым салынады.  
Таңбалауда мынадай ақпарат болуы тиіс:  
 Кəсіпшілік ауданына тиесілілігі. 
 Балықтың ұзындығы мен салмағы (ірі, орташа немесе ұсақ):  
 Бөлшектеу түрі;  
 Мұздатылған өнім үшін таза салмағы қабыршық немесе арнайы 

сақтандыру жабынының салмағы есепке алынбай көрсетіледі. Қатқан мұз 
немесе сақтандыру жабынының салмақтық үлесі жеке көрсетілуі тиіс;  
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 Осындай ақпараттың болмауы тұтынушыны жаңылыстыруға 
ұшыратуы мүмкін болса, ерекше жағдайы немесе өңдеу түрі;  

 Иондаушы сəулеленуді пайдалану туралы ақпарат;  
 Тұздылық деңгейі (аз тұздалған, əлсіз тұздалған, орташа 

тұздалған, қатты тұздалған);  
 Сұрып (бар болса) немесе санаты (мұздатылған балық еті үшін);  
 «Вакуумда оралған» немесе «газды ортада оралған» деген 

жазуының болуы (орамада вакуум немесе газды орта пайдалану кезінде) 
[13].  

 
Балық жəне балық өнімдерінің таңбалануына қойылатын шарттар: 
Балық жəне балық өнімдерін буып-түю олардың ластануына жол 

бермейтін жағдайларда жүргізілуі тиіс; 
Балық өнімдерінің орамы оның қауіпсіздігін жəне жарамдылық мерзімі 

ішінде бірдейлік белгілерінің өзгермеуін қамтамасыз етуі тиіс; 
Қаптама материалдары мен ыдысы: (2.19 – сурет) 
 

 
 
 

2.19 – сурет. Балық өнімдерінің орама материалдарының түрлері 
 
- Балық жəне балық өнімінің органолептикалық қасиеттерін бұзбауы; 
- Тамақ өнімдерімен жанасуға рұқсат етілген материалдардан жасалуы; 
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2.19 – сурет. Балық өнімдерінің орама материалдарының түрлері 
 
- Балық жəне балық өнімінің органолептикалық қасиеттерін бұзбауы; 
- Тамақ өнімдерімен жанасуға рұқсат етілген материалдардан жасалуы; 

- Жеткілікті түрде берік болуы; 
- Санитарлық-гигиеналық шарттарын сақтай отырып, жеке үй-

жайларда сақталуы тиіс. 
Жеңіл тазаланатын жəне дезинфекцияланатын ыдыстарды қоспағанда 

ыдыс қайта қолданылмауы тиіс. Мұзбен салқындатылатын өнімді сақтау 
үшін пайдаланылатын ыдыс еріген судың жақсы ағымын қамтамасыз етуі 
тиіс. 

  

 
 
2.20 – сурет. «Арал индустриалды – техникалық колледжі» балық 

өнімдерінің қаптама материалдарының түрлері 
 
 

Cуық ысталған жəне кептірілген балық өнімдерінің қаптамасына 
қойылатын талаптар: 

 Балық өнімдері тұтынушылық жəне жүк контейнерлеріне 
салынуы керек; 

 Қаптама материалдары үшін пайдаланылатын контейнерлер 
мен орауыш материалдар таза, құрғақ, бөтен иіссіз жəне мемлекеттік 
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдарымен жəне 
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мекемелерімен тамақпен байланысқа рұқсат етілген материалдардан 
жасалған болуы керек. 

 Кесілген жəне кесілмеген балықтардан жасалған балық 
өнімдері келесідей оралады: 

ГОСТ 15-390 сəйкес полимерлі материалдардан жасалған 
сөмкелер жəне басқа да нормативтік құжаттар, субстраты бар немесе 
онсыз, салмағы 1,0 кг аспайды; 

ГОСТ 15-392 сəйкес өнімнің салмағы 1,0 кг аспайтын картоннан 
жəне аралас материалдардан жасалған пакеттер; 

ГОСТ 13356 сəйкес ағаш қораптар, өнімнің салмағы 20,0 кг 
аспайды; 

Өнім салмағы 15,0 кг-нан аспайтын ГОСТ 13516 сəйкес гофр 
картоннан жасалған қораптар; 

ГОСТ 15-384 сəйкес қайта пайдалануға болатын полимерлі 
қораптар, өнімі 10,0 кг аспайды. 

 Балық өнімдері тасымалдау контейнерлеріне тіпті тығыз 
қатарларға салынған: төменгі қатар артқы немесе терісі төмен, артқы 
жағы немесе терісі жоғары. Кішкентай балықтар жолдарда (қабаттарда) 
тегістелген контейнерлерге орналастырылады. Өнімдерді төсемес 
бұрын, жүк тиеу контейнері ГОСТ 1341 сəйкес пергаментпен, ГОСТ 
1360 сəйкес пергаментпен, ГОСТ 8273 сəйкес пленкамен немесе ГОСТ 
7730 сəйкес целлюлоза пленкасымен, қаптаманың астына жəне 
қақпақтың астына төселеді. 

 Ағаш қораптар, гофр картон қораптар жəне полимер 
қораптар диаметрі 25-30 мм болатын екі немесе үш тесік, картоннан 
жасалған қораптар - диаметрі 10-12 мм болуы керек. 

 Пластикалық пакеттерге балық өнімдері арнайы бекітілген 
жəне мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау 
мекемелермен келісілген «Полимерлі материалдардан жасалған 
қапшықтарға жəне төсеніш қаптарға балық өнімдерін орау жөніндегі 
нұсқаулыққа» сəйкес оралған. 

 Картоннан жасалған жəне қапталған материалдардан 
жасалған қораптар жабық болуы керек, қаптамалары клиптермен 
немесе жылумен тығыздалуы керек. 

 Тұтыну контейнерлеріне салынған балық өнімдері ГОСТ 
13356 сəйкес ағаш қораптарға, ГОСТ 13516 сəйкес гофр картон 
қораптарға, салмағы 20,0 кг аспайтын ГОСТ 15-384 сəйкес полимер 
қораптарға салынуы керек. Ағаш қораптар ішіне жəне қақпағының 
астына оралған қағаз, пергамент, пергамент салынған. 

 Жеткізу контейнерінің əр бөлімшесінде бірдей атаумен, 
тұтыну қаптамасының түрімен жəне шығарылған күнімен балық 
өнімдері бар пакеттер болуы керек. 

 Өнімдері бар гофр картоннан жасалған қораптар болат 
орауыш таспамен немесе сыммен тығыз жабылуы немесе ГОСТ 18251 
сəйкес қағаз негізіндегі жабысқақ таспамен немесе ГОСТ 20477 сəйкес 
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мекемелерімен тамақпен байланысқа рұқсат етілген материалдардан 
жасалған болуы керек. 

 Кесілген жəне кесілмеген балықтардан жасалған балық 
өнімдері келесідей оралады: 

ГОСТ 15-390 сəйкес полимерлі материалдардан жасалған 
сөмкелер жəне басқа да нормативтік құжаттар, субстраты бар немесе 
онсыз, салмағы 1,0 кг аспайды; 

ГОСТ 15-392 сəйкес өнімнің салмағы 1,0 кг аспайтын картоннан 
жəне аралас материалдардан жасалған пакеттер; 

ГОСТ 13356 сəйкес ағаш қораптар, өнімнің салмағы 20,0 кг 
аспайды; 

Өнім салмағы 15,0 кг-нан аспайтын ГОСТ 13516 сəйкес гофр 
картоннан жасалған қораптар; 

ГОСТ 15-384 сəйкес қайта пайдалануға болатын полимерлі 
қораптар, өнімі 10,0 кг аспайды. 

 Балық өнімдері тасымалдау контейнерлеріне тіпті тығыз 
қатарларға салынған: төменгі қатар артқы немесе терісі төмен, артқы 
жағы немесе терісі жоғары. Кішкентай балықтар жолдарда (қабаттарда) 
тегістелген контейнерлерге орналастырылады. Өнімдерді төсемес 
бұрын, жүк тиеу контейнері ГОСТ 1341 сəйкес пергаментпен, ГОСТ 
1360 сəйкес пергаментпен, ГОСТ 8273 сəйкес пленкамен немесе ГОСТ 
7730 сəйкес целлюлоза пленкасымен, қаптаманың астына жəне 
қақпақтың астына төселеді. 

 Ағаш қораптар, гофр картон қораптар жəне полимер 
қораптар диаметрі 25-30 мм болатын екі немесе үш тесік, картоннан 
жасалған қораптар - диаметрі 10-12 мм болуы керек. 

 Пластикалық пакеттерге балық өнімдері арнайы бекітілген 
жəне мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау 
мекемелермен келісілген «Полимерлі материалдардан жасалған 
қапшықтарға жəне төсеніш қаптарға балық өнімдерін орау жөніндегі 
нұсқаулыққа» сəйкес оралған. 

 Картоннан жасалған жəне қапталған материалдардан 
жасалған қораптар жабық болуы керек, қаптамалары клиптермен 
немесе жылумен тығыздалуы керек. 

 Тұтыну контейнерлеріне салынған балық өнімдері ГОСТ 
13356 сəйкес ағаш қораптарға, ГОСТ 13516 сəйкес гофр картон 
қораптарға, салмағы 20,0 кг аспайтын ГОСТ 15-384 сəйкес полимер 
қораптарға салынуы керек. Ағаш қораптар ішіне жəне қақпағының 
астына оралған қағаз, пергамент, пергамент салынған. 

 Жеткізу контейнерінің əр бөлімшесінде бірдей атаумен, 
тұтыну қаптамасының түрімен жəне шығарылған күнімен балық 
өнімдері бар пакеттер болуы керек. 

 Өнімдері бар гофр картоннан жасалған қораптар болат 
орауыш таспамен немесе сыммен тығыз жабылуы немесе ГОСТ 18251 
сəйкес қағаз негізіндегі жабысқақ таспамен немесе ГОСТ 20477 сəйкес 

жабысқақ қабаты бар полиэтилен таспасымен немесе нормативтік 
құжатқа сəйкес пропилен таспасымен жабылуы керек. 

 Полимерлі контейнерлер алынбалы қақпақтармен жабылуы 
керек, ағаш қораптар қысылып, соңында ГОСТ 3560 сəйкес болат орама 
таспамен немесе ГОСТ 3282 сəйкес болат сыммен бекітіледі. 

 Жергілікті сатылымдарда қораптарды болат орауыш 
таспамен немесе сыммен жаппауға рұқсат етіледі. 

  Санитарлық талаптарға жауап беретін жəне тасымалдау 
кезінде өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ететін өнімнің осы 
түрімен байланысу үшін мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық 
қадағалау мекемелері уəкілеттік берген, импортталған немесе 
импортталған материалдардан жасалған контейнерлер мен 
қаптамалардың басқа түрлерін пайдалануға рұқсат етіледі. жəне сақтау. 
Таңбалауда мынадай ақпарат болуы тиіс: 

- Кəсіпшілік ауданына тиесілілігі; 
- Балықтың ұзындығы мен салмағы (ірі, орташа немесе ұсақ). 

 
 

2.21-сурет. Балық өнімдерінің таңбалануы 
 

Мұздатылған балық сүбесінің (филесінің) таңбалануы ГОСТ 14192: 
 Өнім атауы; 
 Өңдеу түрі; 
 Өндірушінің атауы жəне орналасқан жері (заңды мекен-

жайы, оның ішінде мемкелеті); 
 Таза салмақ; 
 Тағамдық құндылығы; 
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 Сақтау мерзімі, сақтау шарттары; 
 Композиция; 
 Техникалық сипаттаманы, оған сəйкес дайындалған жəне 

жасалуы мүмкін 
 Өнім анықталды; 
 Жасалған күні жəне орау күні; 
 Сертификаттау туралы ақпарат; 
 Вакууммен қапталған (вакуумды ораманы пайдалану 

кезінде). Жеткізілім контейнерінің таңбалауы қосымша мыналарды 
қамтиды: 

 тұтынушы пакеттерінің саны; 
 шебердің тегі (немесе нөмірі) жəне жинақтаушының нөмірі. 
 Қолдану белгілері жүк контейнеріне сəйкес қолданылады: 
 № 2 «Күн сəулесінен қорғаңыз». 
 № 6 «Тез бұзылатын жүк». 

Таңбалау орны жəне əдісі. Таңбалауды тұтыну қаптамасына, затбелгіге, 
қарсы затбелгіге, тегке, параққа тікелей қолдануға болады. 

       Таңбалау типографиялық, литографиялық əдіспен, штамптау, 
күйдіру, теру, таңбалау машиналарында қолданылады. 

       Таңбалауды орындау үшін қолданылатын бояу суға, тұзға, жарыққа 
төзімді болуы керек. Тұтынушы жəне көлік контейнерлері нормативтік 
құжаттарға сəйкес таңбаланған.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Бөлшектеу түрлері: 
- Мұздатылған өнім үшін таза салмағы қабыршық немесе арнайы 

сақтандыру жабынының салмағы есепке алынбай көрсетіледі; 
- Егер осындай ақпараттың болмауы тұтынушыны жаңылыстыруға 

ұшыратуы мүмкін болса, ерекше жағдайы немесе өңдеу түрі; 
- Сəулеленуді пайдалану туралы ақпарат; 

Cуық ысталған  жəне кептірілген балық өнімдерініңтаңбалануы  
ГОСТ 7630,  ГОСТ 8.579, ҚР СТ 1010-2002,  ГОСТ 14192: 

 
 Суық ысталған балық ыдыстары таңбалау ережелеріне қойылатын 

стандарттың талаптарына сəйкес таңбалануы керек; 

 Балық өнімдері бар контейнерлер сəйкес көлікті таңбалау сызбамен 

 Манипуляция белгілері: «Тез бұзылатын жүк», «Ылғалдан аулақ 

бол». 

 

 Сақтау мерзімі, сақтау шарттары; 
 Композиция; 
 Техникалық сипаттаманы, оған сəйкес дайындалған жəне 

жасалуы мүмкін 
 Өнім анықталды; 
 Жасалған күні жəне орау күні; 
 Сертификаттау туралы ақпарат; 
 Вакууммен қапталған (вакуумды ораманы пайдалану 

кезінде). Жеткізілім контейнерінің таңбалауы қосымша мыналарды 
қамтиды: 

 тұтынушы пакеттерінің саны; 
 шебердің тегі (немесе нөмірі) жəне жинақтаушының нөмірі. 
 Қолдану белгілері жүк контейнеріне сəйкес қолданылады: 
 № 2 «Күн сəулесінен қорғаңыз». 
 № 6 «Тез бұзылатын жүк». 

Таңбалау орны жəне əдісі. Таңбалауды тұтыну қаптамасына, затбелгіге, 
қарсы затбелгіге, тегке, параққа тікелей қолдануға болады. 

       Таңбалау типографиялық, литографиялық əдіспен, штамптау, 
күйдіру, теру, таңбалау машиналарында қолданылады. 

       Таңбалауды орындау үшін қолданылатын бояу суға, тұзға, жарыққа 
төзімді болуы керек. Тұтынушы жəне көлік контейнерлері нормативтік 
құжаттарға сəйкес таңбаланған.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Бөлшектеу түрлері: 
- Мұздатылған өнім үшін таза салмағы қабыршық немесе арнайы 

сақтандыру жабынының салмағы есепке алынбай көрсетіледі; 
- Егер осындай ақпараттың болмауы тұтынушыны жаңылыстыруға 

ұшыратуы мүмкін болса, ерекше жағдайы немесе өңдеу түрі; 
- Сəулеленуді пайдалану туралы ақпарат; 

Cуық ысталған  жəне кептірілген балық өнімдерініңтаңбалануы  
ГОСТ 7630,  ГОСТ 8.579, ҚР СТ 1010-2002,  ГОСТ 14192: 

 
 Суық ысталған балық ыдыстары таңбалау ережелеріне қойылатын 

стандарттың талаптарына сəйкес таңбалануы керек; 

 Балық өнімдері бар контейнерлер сəйкес көлікті таңбалау сызбамен 

 Манипуляция белгілері: «Тез бұзылатын жүк», «Ылғалдан аулақ 

бол». 
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 Сақтау мерзімі, сақтау шарттары; 
 Композиция; 
 Техникалық сипаттаманы, оған сəйкес дайындалған жəне 

жасалуы мүмкін 
 Өнім анықталды; 
 Жасалған күні жəне орау күні; 
 Сертификаттау туралы ақпарат; 
 Вакууммен қапталған (вакуумды ораманы пайдалану 

кезінде). Жеткізілім контейнерінің таңбалауы қосымша мыналарды 
қамтиды: 

 тұтынушы пакеттерінің саны; 
 шебердің тегі (немесе нөмірі) жəне жинақтаушының нөмірі. 
 Қолдану белгілері жүк контейнеріне сəйкес қолданылады: 
 № 2 «Күн сəулесінен қорғаңыз». 
 № 6 «Тез бұзылатын жүк». 

Таңбалау орны жəне əдісі. Таңбалауды тұтыну қаптамасына, затбелгіге, 
қарсы затбелгіге, тегке, параққа тікелей қолдануға болады. 

       Таңбалау типографиялық, литографиялық əдіспен, штамптау, 
күйдіру, теру, таңбалау машиналарында қолданылады. 

       Таңбалауды орындау үшін қолданылатын бояу суға, тұзға, жарыққа 
төзімді болуы керек. Тұтынушы жəне көлік контейнерлері нормативтік 
құжаттарға сəйкес таңбаланған.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Бөлшектеу түрлері: 
- Мұздатылған өнім үшін таза салмағы қабыршық немесе арнайы 

сақтандыру жабынының салмағы есепке алынбай көрсетіледі; 
- Егер осындай ақпараттың болмауы тұтынушыны жаңылыстыруға 

ұшыратуы мүмкін болса, ерекше жағдайы немесе өңдеу түрі; 
- Сəулеленуді пайдалану туралы ақпарат; 

Cуық ысталған  жəне кептірілген балық өнімдерініңтаңбалануы  
ГОСТ 7630,  ГОСТ 8.579, ҚР СТ 1010-2002,  ГОСТ 14192: 

 
 Суық ысталған балық ыдыстары таңбалау ережелеріне қойылатын 

стандарттың талаптарына сəйкес таңбалануы керек; 

 Балық өнімдері бар контейнерлер сəйкес көлікті таңбалау сызбамен 

 Манипуляция белгілері: «Тез бұзылатын жүк», «Ылғалдан аулақ 

бол». 

 

- Тұздылық деңгейі (аз тұздалған, əлсіз тұздалған, орташа тұздалған, 
қатты тұздалған); 

- Сұрып (бар болса) немесе санаты (мұздатылған балық еті үшін); 
- «Вакуумда оралған» немесе «Газды ортада оралған» деген жазуының 

болуы (орамада вакуум немесе газды орта пайдалану кезінде). 
Салқындатылған жəне мұздатылған балықты орау. Салқындатылған 
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қалдырылады, ал бөшкелердің түбінде мұздың еруінен пайда болатын судың 
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камбала, палтус жəне жалпақ денесі бар балықтардың басқа да түрлері тегіс 
қатарлармен бүйіріне қойылады. Бекіре балықтарын, сүйрікті қоспағанда, 
биіктігі бойынша екі қатардан артық емес етіп орналастырады. Ыдыстың 
түбіне жəне балықтың əрбір қатарына ұсақ ұсақталған таза мұз қабаты 
салынады. 

Əрбір буып-түю бірлігінде бір атаудағы балық, бөлу түрі, бір өлшемдік 
топ болуы тиіс. Балықтың 2% - дан артық емес (саны бойынша) үлкен немесе 
аз мөлшерде бір мезгілде буып-түюге жол беріледі. 

Өнімдері бар ағаш жəшіктерді бітеп, болат орағыш таспасымен немесе 
болат сыммен шет жақтарына бекітіледі. Балығы бар бөшкелер тығыз 
тығындалуы тиіс. Өнімдері бар полимерлік жəшіктер қақпақтармен жабылуы 
тиіс. Жергілікті өткізу үшін ағаш жəшіктерді Болат таспамен немесе сыммен 
қаптамауға жол беріледі. Өнім салынған ыдысты ГОСТ 7630 – 87 бойынша 
таңбалайды, көліктік таңбалау ГОСТ 14192 бойынша жазылады. 

Мұздатылған балық. Мұздатылған бекіре балығын өнімнің шекті 
салмағы     40 кг ағаш жəшіктерге, сондай-ақ мүйізді теңдерге немесе буып-
түю жəне техникалық мақсаттағы маталарға немесе буып-түю кенеп суару 
төсемдеріне орайды. Теңдердің мөлшері мен салмағы балықтың мөлшеріне 
байланысты. 

Əрбір балық жеке-жеке пергаментке, целлюлоза пленкасына оралып, 
полимерлі материалдардан жасалған пакеттерге немесе үлдір қаптарға 
оралып, кейіннен өнімнің шекті салмағы 40 кг ағаш жəшіктерге буып - 
түйіледі. 
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Мұздатылған балығы бар пакеттер мен бумаларды гофрленген 
картоннан жасалған жəшіктерге немесе өнімнің шекті массасы 30 кг ағаш 
жəшіктерге буып-түйеді. 

Мұздатылған балықты орауға арналған ыдыс берік, таза, бөтен иіссіз 
болуы тиіс. Ыдысты ГОСТ 14192-96 жəне ГОСТ 7630-87 бойынша 
таңбалайды. Тұтынушылық орамаларды таңбалау - ГОСТ P 51074 -2003 
бойынша. 

Мұздатылған балықты тез бұзылатын жүктерді тасымалдау 
ережелеріне сəйкес мынадай температуралық режимдерді сақтай отырып 
тасымалдайды: -180С - тан жоғары емес температурада - Рефрижераторлық 
кемелерде; -15-тен -180С-қа дейінгі температурада-рефрижераторлық 
вагондар мен автомобильдерде арналған. 

 
 
2.2 Жұмыс жобалары мен схемалары 
 2.2.1 Базалық, қолданбалы жəне желілік ақпараттық 

технологиялар мен коммуникациялардың қолданылуы 
 
Мекемедегі ақпараттық технология (АТ) ақпараттық өнім құруда 

мекемеге басқаруды түрлендіруге əсер ететін негізгі мақсаттары бар. Өндіріс 
мақсаты шығымы минималды, анағұрлым табысты қамтамасыз ететін 
шикізаттың бəсекеге лайықты шикізатты  шығару болып  табылады. 

Басқарудың тиімділігін жоғарылату үшін АТ контуры негізгі болып 
табылатын өндірісті басқаратын автоматтандырылған ЭАЖ құрылады. 
Мекемені басқаруда АТ ұйымдастыру құрылымында олардың мазмұны мен 
ақпараттық ағымдардың болуын ескереді. 

Ақпараттық технологияны қолдану əдістемесі. ЭЕМ-ді қолдану 
енгізілетін үлкен ақпараттарды өңдеуге жəне осының негізінде түрлі 
ақпараттық өнімдерді алуға мүмкіндік береді. Мұндай технологиялық 
процесс 60-70 жылдары шығарылды. 

Орталықтандырылған технология əдістемесінің артықшылығы: 
- Қолданушының ақпараттық үлкен бөлігін мəліметтер базасы түрінде 

жəне ақпараттық өнімге кең номенклатурада назар аударуы; 
- Методологиялық шешімдерді салыстырмалы оңай ендіру. 
Кемшіліктері: 
- қызметкерлердің шектелген жауапкершілігі; 
- ақпаратты алуда жəне қолдануда пайдаланушының мүмкіндігінің 

шектеулілігі. 
Ақпараттандырудың орталықтанбаған өңдеуі 80-жылдары пайда болған 

дербес компьютермен байланысты жəне телекоммуникациялық дамуымен 
байланысты. Мұндай əдістеменің артықшылықтары: 

- құрылымның иілгіштігі; 
- төменгі звенодағы қызметкерлерге жауапкершілікті күшейту; 
- орталық компьютерді қолдануда талаптардың төмендеуі жəне 

сəйкесінше бақылау. Бұл əдістеменің кемшіліктері де бар: 
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сəйкесінше бақылау. Бұл əдістеменің кемшіліктері де бар: 

- өңдеудің көптігінен болатын стандарттың күрделілігі; 
-есептеу орталығынан ұсынылған дайын бағдарламалық өнімдер мен 

стандартты қолданушыға психологиялық кері əсер етуіне байланысты; 
-локалды орындарда АТ даму деңгейінің бірқалыпты еместігі. 
АТ қолданудың рационалды əдістемесі жалпы стандартты қолдау, 

ақпаратты локалды өнімдердің сəйкестілігіне мүмкіндік береді. 
 
 
2.2.2 Балық өндіру жұмыстарының тиімділігі мен еңбек өнімділігі 
 
Балық өңдеу кəсіпорындарының жұмыс тиімділігі мен еңбек 

өнімділігін арттыру үшін техниканың дамыған заманауи құрал-жабдықтар, 
автоматты машиналар кең қолданысқа ие. 

 
 
 
 
 
 
Балықты сыртқы шөп-шаламнан тазарту үшін балық жуғыш машина 

пайдаланылады. Бұл процесс кезінде қиындық туғызбас үшін өте ірі 
балықтар алдын ала бөлшектелінеді  

Еңбек өнімділігін есептеу əдістемесі.  
Еңбек өнімділігін есептеу əдістемесі халықаралық стандарттарға сəйкес 

қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына сəйкес бекітілетін 
статистикалық əдіснамаға жатады [7]. 

Осы Əдістемені деректер негізінде еңбек өнімділігі көрсеткіштерін 
есептеуді жүргізу кезінде қолданады. 

Əдістемеде еңбек өнімділігін жалпы экономика бойынша есептеудің 
халықаралық тəжірибесі жəне мемлекеттік бағдарламаларды 
мониторингілеуді жүзеге асыру үшін еңбек өнімділігін сала жəне өңір 
деңгейінде есептеу. 

4 Əдістемеде келесі тақырыптар көрсетілген: 
1) өнімділік деңгейлерін халықаралық салыстыру мүмкіндіктері жəне 

еңбек өнімділігінің өсу қарқындарын есептеу; 
2) сала деңгейіндегі еңбек өнімділігін өлшеу; 
3) 2008 жылғы Ұлттық шоттар жүйесі (бұдан əрі – ҰШЖ) бойынша 

өндіріс шекарасы шегінде еңбек өнімділігін есептеу. 
Индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасының нысаналы индикаторларын мониторингілеуді қамтамасыз 
ету үшін өңірлер жəне жеке салалар деңгейінде еңбек өнімділігі 
көрсеткіштерін жедел бағалау бойынша жеке бөлімі бар. 

Еңбек өнімділігін есептеуде бірыңғай тəсілді қолдану мақсатында 
Əдістемеде құндық əдіс пайдаланылған. 

Балық өңдеу техникасы- балықты жуу, жару, бөлшектеу, 
тоңазыту, тұздау, ыстау, консервілеу, т.б. процесстер кезінде 
қолданылатын техникалық құрал-жабдықтар. 
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Еңбек өнімділігі көрсеткіштерін есептеудің негізі өндіріс (жалпы 
қосылған құн) жəне еңбек шығындары (жұмыспен қамтылған қызметкер 
саны, жұмыспен өтелген уақыт) көлемін сипаттайтын көрсеткіштер болып 
табылады. 

Еңбек өнімділігі көрсеткіштерін есептеу негізі еңбек шығынын 
(жұмыспен қамтылғандар саны, жұмыспен өтелген адам-сағат толық 
жұмыспен қамтылғандар эквивалентіндегі жұмыспен қамтылғандар саны) 
жəне өндіріс көлемін сипаттайтын (шығарылым жəне қосылған құн) болып 
табылады. Аталған бөлімде еңбек өнімділігін есептеу үшін қажеті, бар 
ақпараттық базаға талдау жүргізілген. 

Негізгі бағадағы ЖҚҚ негізгі бағада бағаланған шығарылым, минус 
сатып алушылар бағасында бағаланған аралық тұтыну ретінде айқындалады.  

Экономикалық қызмет түрлері бойынша ЖҚҚ бағалауды жүзеге асыру 
үшін ЭҚЖЖ қолданылады. 

Еңбек өнімділігі (еңбек өнімділігінің индексі) тоқсан сайынғы негізде 
есептеледі. 

Барлық қызмет түрлері бойынша тауарлар мен көрсетілетін қызмет 
өндірісіндегі еңбек шығынын бағалау төрт көрсеткіш бойынша жүзеге 
асырылады: 

- жұмыс орындарының саны; 
- жұмыспен қамтылғандар саны; 
- жұмыспен өтелген уақыттың саны; 
-толық жұмыспен қамтылу эквиваленті 
Еңбек шығындары өндірісінің теориясында сала үшін жұмыспен 

өтелген сағат саны неғұрлым барабар өлшенеді.  
Еңбек шығынын өлшеу үшін пайдаланылатын басқа ауыспалы жұмыс 

орнының саны немесе толық жұмыспен қамтылғандар эквивалентіндегі тұлға 
болып табылады. Тұлғаның толық жұмыс уақыты негізінде көрсеткішті алу 
үшін, толық емес жұмыс уақытындағы жұмыспен қамтылғандар толық 
жұмыс істегендердің уақытына қарағанда аз үлеспен ескеріледі.  

Еңбек шығынын бағалау экономикалық қызмет түрлері бойынша 
жұмыспен өтелген уақыт жəне жұмыспен қамтылу туралы деректерді 
интеграциялау негізінде жүзеге асырылады. Есептеулер орташа алғанда жыл 
жəне тоқсанға жүзеге асырылады.  

Бір жылға есептегендегі жұмыспен өтелген уақыт саны ел (өңір) 
аумағында тауар жəне көрсетілген қызмет (өзіндік тұтынуы үшін балық 
шаруашылығы жəне аңшылық, ауыл, орман шаруашылығымен өндірілген 
өнімдерді қоса алғанда) өндірісі бойынша нақты жұмыспен өтелген адам-
сағаттар санын сипаттайды. Əрбір жұмыс түрі бойынша жұмыс орындары 
санын бір жұмыс орнына орташа нақты жұмыс уақытына көбейту арқылы 
есептеледі. 

Нақты жұмыспен өтелген уақыт қалыпты жұмыс уақыты кезеңіндегі 
жұмыс уақытын; жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығынан артық жұмыспен 
өтелген уақыт; жұмысқа дайындық жəне оған көрсетілетін қызмет үшін 
жұмыс орнында өткізілген уақыты; демалыс үшін жұмыстағы қысқа үзіліске 
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Еңбек өнімділігі көрсеткіштерін есептеудің негізі өндіріс (жалпы 
қосылған құн) жəне еңбек шығындары (жұмыспен қамтылған қызметкер 
саны, жұмыспен өтелген уақыт) көлемін сипаттайтын көрсеткіштер болып 
табылады. 

Еңбек өнімділігі көрсеткіштерін есептеу негізі еңбек шығынын 
(жұмыспен қамтылғандар саны, жұмыспен өтелген адам-сағат толық 
жұмыспен қамтылғандар эквивалентіндегі жұмыспен қамтылғандар саны) 
жəне өндіріс көлемін сипаттайтын (шығарылым жəне қосылған құн) болып 
табылады. Аталған бөлімде еңбек өнімділігін есептеу үшін қажеті, бар 
ақпараттық базаға талдау жүргізілген. 

Негізгі бағадағы ЖҚҚ негізгі бағада бағаланған шығарылым, минус 
сатып алушылар бағасында бағаланған аралық тұтыну ретінде айқындалады.  

Экономикалық қызмет түрлері бойынша ЖҚҚ бағалауды жүзеге асыру 
үшін ЭҚЖЖ қолданылады. 

Еңбек өнімділігі (еңбек өнімділігінің индексі) тоқсан сайынғы негізде 
есептеледі. 

Барлық қызмет түрлері бойынша тауарлар мен көрсетілетін қызмет 
өндірісіндегі еңбек шығынын бағалау төрт көрсеткіш бойынша жүзеге 
асырылады: 

- жұмыс орындарының саны; 
- жұмыспен қамтылғандар саны; 
- жұмыспен өтелген уақыттың саны; 
-толық жұмыспен қамтылу эквиваленті 
Еңбек шығындары өндірісінің теориясында сала үшін жұмыспен 

өтелген сағат саны неғұрлым барабар өлшенеді.  
Еңбек шығынын өлшеу үшін пайдаланылатын басқа ауыспалы жұмыс 

орнының саны немесе толық жұмыспен қамтылғандар эквивалентіндегі тұлға 
болып табылады. Тұлғаның толық жұмыс уақыты негізінде көрсеткішті алу 
үшін, толық емес жұмыс уақытындағы жұмыспен қамтылғандар толық 
жұмыс істегендердің уақытына қарағанда аз үлеспен ескеріледі.  

Еңбек шығынын бағалау экономикалық қызмет түрлері бойынша 
жұмыспен өтелген уақыт жəне жұмыспен қамтылу туралы деректерді 
интеграциялау негізінде жүзеге асырылады. Есептеулер орташа алғанда жыл 
жəне тоқсанға жүзеге асырылады.  

Бір жылға есептегендегі жұмыспен өтелген уақыт саны ел (өңір) 
аумағында тауар жəне көрсетілген қызмет (өзіндік тұтынуы үшін балық 
шаруашылығы жəне аңшылық, ауыл, орман шаруашылығымен өндірілген 
өнімдерді қоса алғанда) өндірісі бойынша нақты жұмыспен өтелген адам-
сағаттар санын сипаттайды. Əрбір жұмыс түрі бойынша жұмыс орындары 
санын бір жұмыс орнына орташа нақты жұмыс уақытына көбейту арқылы 
есептеледі. 

Нақты жұмыспен өтелген уақыт қалыпты жұмыс уақыты кезеңіндегі 
жұмыс уақытын; жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығынан артық жұмыспен 
өтелген уақыт; жұмысқа дайындық жəне оған көрсетілетін қызмет үшін 
жұмыс орнында өткізілген уақыты; демалыс үшін жұмыстағы қысқа үзіліске 

жіберілген уақыт. Нақты жұмыспен өтелген уақыт туралы деректерге 
мыналар қосылмайды: төленген, алайда жұмыспен өтелмеген уақыт, мысалы, 
жыл сайынғы еңбек демалысы, төленетін мемлекеттік мерекелер, науқастану 
кезіндегі төлемдер.  

Барлық жұмыс түрлерінде жұмыс орындары мен жұмыспен өтелген 
уақыттың жалпы санын бағалау барлық өндірістік бірліктер типтері бойынша 
(ел аумағында (шетел елшіліктерінің қызметкерлерін қоспағанда) сату жəне 
алмастыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді үй шаруашылығында 
өндіруді қоспағанда) негізгі жəне қосымша жұмыс үшін тиісті 
көрсеткіштерді бағалауды, сондай-ақ орман шаруашылығы, аң аулау, балық 
аулау өнімдерін өзіндік тұтынулары үшін өндіру бойынша үй 
шаруашылығындағы жұмыс үшін көрсеткіштерді бағалауды қосындылау 
арқылы жүзеге асырылады. 

Толық жұмыспен қамту эквиваленті – толық жұмыс күні есебінен 
жұмыс орнының саны. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтер өндірісі 
бойынша барлық жұмыс түрлерінде қарастырылып отырған кезеңге 
жұмыспен өтелген адам-сағат санын толық жұмыс күнімен жұмыс 
орындарында жұмыс сағаттарының орташа санына бөлу арқылы есептеп 
шығарылады. Қарастырылып отырған кезеңге толық жұмыс күнімен жұмыс 
орындарындағы жұмыс сағаттарының орташа саны қарастырылып отырған 
кезеңге келетін, заңнама түрінде белгіленген жыл сайынғы еңбек демалысын 
қоспағанда, 40 сағаттық жұмыс аптасы болғанда жұмыс уақытының барынша 
ықтимал қоры ретінде айқындалады. Толық жұмыспен қамтылу эквивалентін 
есептеу үшін жұмыс уақытының барынша ықтимал қоры 1920 сағат 
көлемінде (52 күнтізбелік аптадан 24 күнтізбелік күн демалысын алып 
тастағанда) * 40 сағат = 1920 сағат) қолданылады. Толық жұмыспен қамту 
эквивалентін бағалау кезінде пайдаланылатын, жұмыс уақытының ықтимал 
қорының ең жоғарғы шамасы, егер жұмыс аптасының ұзақтығы мен жыл 
сайынғы демалысқа қатысты заңнамалық нормалар өзгермесе, серпінде 
өзгермей қалуы қажет. 

Еңбек өнімділігі көрсеткіштері ретінде ұлттық статистика 
тəжірибесінде мыналар пайдаланылады: 

- бір жұмыспен қамтылғанға есептегендегі жалпы қосылған құн (ЖҚҚ); 
- жұмыспен өтелген уақыт санына есептегендегі жалпы қосылған құн 

(ЖҚҚ); 
Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде көрсеткіштерді есептеу 

қажетті статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етілген: жалпы қосылған құн 
көрсеткіштері туралы ұлттық шоттар статистикасы деректерімен жəне 
барлық жұмыс түрлерінде тауарлар мен көрсетілетін қызмет өндірісіндегі 
еңбек шығынын бағалау деректері. 

Еңбек шығынын өлшеу үшін дереккөзі үй шаруашылықтары негізінде 
жұмыс күшін зерттеу жəне кəсіпорындарды зерттеу болып табылады.  

Жұмыс күшін зерттеу жұмыс күшінің білім деңгейі, жасы немесе 
қызметкерлердің бірнеше жұмыс орындарындағы жұмысы, жеке 
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сипаттамалары туралы ақпаратты, жұмыс орындары туралы (мысалы, кəсіп 
сипаты жəне келісімшарт түрі) ақпаратты алу мақсаттарында жүргізіледі. 

Қазақстанда еңбек нарығын сипаттайтын көрсеткіштер бойынша 
ақпаратты жинау № 71 бұйрыққа сəйкес, Т-001 «Халықтың жұмыспен 
қамтылуын іріктеп зерттеу сауалнамасы» (кезеңділігі – айлық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
пайдаланумен халықты іріктемелі зерттеу жүргізу арқылы жүзеге асырылады 

Жұмыспен қамтылғандар жалдамалы қызметкерлерге жəне өз бетінше 
жұмыспен қамтылғандарға бөледі. 

Тізімдік жəне нақты сан, жұмыспен өтелген уақыт (адам-сағат) туралы 
ақпарат № 71 бұйрыққа сəйкес, 1-Е «Еңбек бойынша есептілік» (кезеңділігі – 
тоқсандық, жылдық) статистикалық нысанына сəйкес қалыптастырылады. 

Сыртқы қоса атқарушылар жəне азаматтық-құқықтық сипаттағы 
келісімшарт бойынша жұмысты атқаратын тұлғалар бойынша ақпарат 
жылына бір рет жаппай əдіспен № 71 бұйрыққа сəйкес, 1-Е «Еңбек бойынша 
есептілік» (кезеңділігі – жылдық) статистикалық нысанының деректері 
бойынша қалыптастырылады. 

Жалпы экономика бойынша жəне салалар бойынша еңбек 
өнімділігін өлшеудің негізгі тəсілдері.  

Еңбек өнімділігінің көрсеткіштері ЖІӨ (немесе саланың ЖҚҚ) жұмыс 
істейтіндер санына арақатынасы ретінде есептеледі. Еңбек өнімділігі бір 
жұмыспен қамтылғанға емес, ол жұмыспен өтелген сағатпен есептеледі. 
Жұмыспен өтелген уақыт еңбек өнімділігі деңгейі мен серпінін едəуір нақты 
айқындауға мүмкіндік береді, ал қызметкерлердің орташа саны тек қана 
еңбек өнімділігі серпінін ғана көрсетіп қоймай, жұмыс уақытының əлеуетті 
қорын пайдалануға қарай өзгерістерін де көрсетеді. 

Экономикалық қызмет түрлері бойынша жалпы қосылған құн жалпы 
өнім шығарылымы құны мен аралық тұтыну айырымы ретінде айқындалады.  

Жалпы шығарылым бүкіл экономика бойынша есептеледі жəне 
экономикалық қызмет түрлері бойынша жəне жеке кəсіпкерлер жəне үй 
шаруашылықтары (жұмыспен қамтылғандар санына қарамастан), бүкіл заңды 
тұлғалармен есепті кезеңде экономикада өндірілген қызмет жəне тауарлар 
құнының сомасын қамтиды. 

Еңбек өнімділігі тоқсан сайын жалпы экономика бойынша жəне 
экономикалық қызмет түрлері бойынша есептеледі. 

Еңбек өнімділігі (мың теңге/адам) жалпы экономика бойынша мына 
формула бойынша есептеледі: 
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сипаттамалары туралы ақпаратты, жұмыс орындары туралы (мысалы, кəсіп 
сипаты жəне келісімшарт түрі) ақпаратты алу мақсаттарында жүргізіледі. 

Қазақстанда еңбек нарығын сипаттайтын көрсеткіштер бойынша 
ақпаратты жинау № 71 бұйрыққа сəйкес, Т-001 «Халықтың жұмыспен 
қамтылуын іріктеп зерттеу сауалнамасы» (кезеңділігі – айлық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
пайдаланумен халықты іріктемелі зерттеу жүргізу арқылы жүзеге асырылады 

Жұмыспен қамтылғандар жалдамалы қызметкерлерге жəне өз бетінше 
жұмыспен қамтылғандарға бөледі. 

Тізімдік жəне нақты сан, жұмыспен өтелген уақыт (адам-сағат) туралы 
ақпарат № 71 бұйрыққа сəйкес, 1-Е «Еңбек бойынша есептілік» (кезеңділігі – 
тоқсандық, жылдық) статистикалық нысанына сəйкес қалыптастырылады. 

Сыртқы қоса атқарушылар жəне азаматтық-құқықтық сипаттағы 
келісімшарт бойынша жұмысты атқаратын тұлғалар бойынша ақпарат 
жылына бір рет жаппай əдіспен № 71 бұйрыққа сəйкес, 1-Е «Еңбек бойынша 
есептілік» (кезеңділігі – жылдық) статистикалық нысанының деректері 
бойынша қалыптастырылады. 

Жалпы экономика бойынша жəне салалар бойынша еңбек 
өнімділігін өлшеудің негізгі тəсілдері.  

Еңбек өнімділігінің көрсеткіштері ЖІӨ (немесе саланың ЖҚҚ) жұмыс 
істейтіндер санына арақатынасы ретінде есептеледі. Еңбек өнімділігі бір 
жұмыспен қамтылғанға емес, ол жұмыспен өтелген сағатпен есептеледі. 
Жұмыспен өтелген уақыт еңбек өнімділігі деңгейі мен серпінін едəуір нақты 
айқындауға мүмкіндік береді, ал қызметкерлердің орташа саны тек қана 
еңбек өнімділігі серпінін ғана көрсетіп қоймай, жұмыс уақытының əлеуетті 
қорын пайдалануға қарай өзгерістерін де көрсетеді. 

Экономикалық қызмет түрлері бойынша жалпы қосылған құн жалпы 
өнім шығарылымы құны мен аралық тұтыну айырымы ретінде айқындалады.  

Жалпы шығарылым бүкіл экономика бойынша есептеледі жəне 
экономикалық қызмет түрлері бойынша жəне жеке кəсіпкерлер жəне үй 
шаруашылықтары (жұмыспен қамтылғандар санына қарамастан), бүкіл заңды 
тұлғалармен есепті кезеңде экономикада өндірілген қызмет жəне тауарлар 
құнының сомасын қамтиды. 

Еңбек өнімділігі тоқсан сайын жалпы экономика бойынша жəне 
экономикалық қызмет түрлері бойынша есептеледі. 

Еңбек өнімділігі (мың теңге/адам) жалпы экономика бойынша мына 
формула бойынша есептеледі: 

 
 
 

2.2.3 Технологиялық жабдықты сынау, жобаланатын 
технологиялық процестерді жəне өндіріс режимдерін тексеру 
сараптамалау 

 
Жабдыққа жəне метрологиялық қамтамасыз етуге қойылатын 

қауіпсіздік талаптары [14]: 
 Цехтарда жабдықтардың орналасуы қиылысу арқылы ластануды 

барынша азайтатындай жəне технологиялық процестер толығымен 
кеңістікке, уақытқа бөлінуі тиіс; 

 Өнімді өңдейтін орындардың барлық беттері улы емес 
материалдардан жасалуы, тегіс, су өткізбейтін болуы, балық 
шырышының, қабықтарының, ішкі құрылыстарының жиналуын барынша 
азайту жəне физикалық ластану қаупін төмендету үшін жақсы жағдайда 
ұсталуы тиіс; 

 Балықты сумен өңдейтін орындарда салқын ауыз судың берілуі 
ретке келтірілген болуы тиіс. Мұзды сақтауға жəне өңдеуге арналған 
тиісті жабдық болуы тиіс; 

 Аспаптар жəне жұмыс жабдықтары, өңдеу тақталары, ыдыстар, 
конвейерлік белбеулер жəне пышақтар тамақ өнімдерімен жанастыруға 
рұқсат етілген, оңай тазаланатын жəне залалсыздандырылатын 
материалдардан дайындалуы тиіс. Шикізатпен жəне дайын өнімдермен 
жанасатын металл құрастырмалар тот баспайтын материалдардан 
жасалуы тиіс; 

 Кəсіпорындардағы жабдықтар осы Техникалық регламенттің 
талаптарына сəйкес технологиялық операциялардың орындалуын жəне 
қауіпсіз тамақ өнімдерінің дайындалуын қамтамасыз ететіндей 
орналастырылуы тиіс; 

 Балық өнімдерін өндіру кезінде пайдаланылатын жабдықтар 
оның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін конструктивтік жəне пайдалану 
сипаттамаларына ие болуы тиіс; 

 Жабдықтардың құрастырмасы жəне жасалуы оны жууға, 
дезинфекциялауға жəне қоршаған аймақты жинауға мүмкіндік беруі тиіс. 
Жуу жəне дезинфекциялау ластану қатерін болдырмау үшін қажетті 
жиілікпен жүргізілуі тиіс. Жуу жəне дезинфекциялау кестесін (жиілігін) 
кəсіпорын басшысы бекітеді; 

 Жабдықтар тиісті бақылау өлшеу аспаптарымен 
жарақтандырылуы тиіс. 

 Технологиялық процестерді өлшеу жəне бақылау құралдары 
өлшемдердің бірыңғайлығын қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінде 
белгіленген тəртіппен кезеңдік тексерістен немесе калибрлеуден 
өткізіліп отырады; 

 Сынабы бар бақылау - өлшеу аспаптарын пайдалануға тыйым 
салынады. Шыныдан жасалған өлшеу аспаптары металл қаптармен 
жабдықталуы тиіс; 
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 Жаңа, сондай-ақ жөнделген жəне қайта жаңғыртылған 
технологиялық жабдықтармен жұмыс оны тек қана санитарлық 
өңдегеннен жəне міндетті микробиологиялық бақылау жүргізілгеннен 
кейін жүргізілуі тиіс; 

 Жерге тереңдей орналастырылған тұздауға ерітуге, сулауға 
арналған чандардың қабырғалары еден үстінде 50 сантиметрден кем емес 
биіктікте жоғары тұруы тиіс. 

 Чандардың түбі төгілетін тесікке еңкіш, өңделген тұздықтың 
толық ағуын қамтамасыз етуі тиіс; 

 Тұздауға қолданылатын контейнерлер тотығуға төзімді немесе 
полимерлі материалдардан жасалуы тиіс; 

 Ерітілген, жуылған, тұздалған балықтан су ағуға арналған 
стелаждар еденнен кемінде 40 сантиметр биіктікте орналасуы тиіс; 

 Ыстау камералары көрсеткіштері арнайы журналға енгізілетін 
дистанциялық өлшегіш-бақылау құралдарымен жабдықталуы тиіс; 

 Уылдырық цехы технологиялық процестің ағымдылығын 
қамтамасыз ететін жеке үй-жайда жобалануы тиіс. Банкаларға жəне 
бөшкелерге уылдырықты орау бөлек жүргізілуі тиіс. 

Кəсіпорындардағы жабдықтар Техникалық регламенттің талаптарына 
сəйкес технологиялық операциялардың орындалуын жəне қауіпсіз тамақ 
өнімдерінің дайындалуын қамтамасыз ететіндей болуы керек. 

Балық өнімдерін өндіру кезінде пайдаланылатын жабдықтар оның 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін конструктивтік жəне пайдалану 
сипаттамаларға ие болады. Жабдықтардың құрастырмасы жəне жасалуы 
оны жууға, дезинфекциялауға жəне қоршаған аймақты жинауға мүмкіндік 
беруі тиіс.  

Жабдықтар тиісті бақылау - өлшеу аспаптарымен жарақтандырылуы 
керек. Технологиялық процестерді өлшеу жəне бақылау құралдары 
өлшемдердің бірыңғайлығын қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінде 
белгіленген тəртіппен кезеңдік тексерістен немесе калибрлеуден өткізіліп 
отырады. 

Жерге тереңдей орналастырылған тұздауға ерітуге, сулауға арналған 
чандардың қабырғалары еден үстінде 50 сантиметрден кем емес биіктікте 
жоғары тұруы қажет.  

Ыстау камералары көрсеткіштері арнайы журналға енгізілетін 
дистанциялық өлшегіш-бақылау құралдарымен жабдықталуы тиіс. 

Суық ысталған жəне кептірілген балық өнімдерін өндіруде 
технологиялық процесті басқаруды метрологиялық қамтамасыз ету. 

Өлшемдер көмегімен технологиялық процестің параметрлерін бақылау: 
- судың, тұзды ерітінділердің, балықтың денесіндегі температура - 

ГОСТ 28498-90 сəйкес қажетті өлшеу шегі бар қорғаныс шыныдағы сұйық 
термометрлер (сынап емес). 

- тұзды ерітінділердің тығыздығы - өлшеу диапазоны 1,0-ден 1,4 г/см3-
ге дейінгі ГОСТ 18481-81 бойынша реометрмен; 
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 Жаңа, сондай-ақ жөнделген жəне қайта жаңғыртылған 
технологиялық жабдықтармен жұмыс оны тек қана санитарлық 
өңдегеннен жəне міндетті микробиологиялық бақылау жүргізілгеннен 
кейін жүргізілуі тиіс; 

 Жерге тереңдей орналастырылған тұздауға ерітуге, сулауға 
арналған чандардың қабырғалары еден үстінде 50 сантиметрден кем емес 
биіктікте жоғары тұруы тиіс. 

 Чандардың түбі төгілетін тесікке еңкіш, өңделген тұздықтың 
толық ағуын қамтамасыз етуі тиіс; 

 Тұздауға қолданылатын контейнерлер тотығуға төзімді немесе 
полимерлі материалдардан жасалуы тиіс; 

 Ерітілген, жуылған, тұздалған балықтан су ағуға арналған 
стелаждар еденнен кемінде 40 сантиметр биіктікте орналасуы тиіс; 

 Ыстау камералары көрсеткіштері арнайы журналға енгізілетін 
дистанциялық өлшегіш-бақылау құралдарымен жабдықталуы тиіс; 

 Уылдырық цехы технологиялық процестің ағымдылығын 
қамтамасыз ететін жеке үй-жайда жобалануы тиіс. Банкаларға жəне 
бөшкелерге уылдырықты орау бөлек жүргізілуі тиіс. 

Кəсіпорындардағы жабдықтар Техникалық регламенттің талаптарына 
сəйкес технологиялық операциялардың орындалуын жəне қауіпсіз тамақ 
өнімдерінің дайындалуын қамтамасыз ететіндей болуы керек. 

Балық өнімдерін өндіру кезінде пайдаланылатын жабдықтар оның 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін конструктивтік жəне пайдалану 
сипаттамаларға ие болады. Жабдықтардың құрастырмасы жəне жасалуы 
оны жууға, дезинфекциялауға жəне қоршаған аймақты жинауға мүмкіндік 
беруі тиіс.  

Жабдықтар тиісті бақылау - өлшеу аспаптарымен жарақтандырылуы 
керек. Технологиялық процестерді өлшеу жəне бақылау құралдары 
өлшемдердің бірыңғайлығын қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінде 
белгіленген тəртіппен кезеңдік тексерістен немесе калибрлеуден өткізіліп 
отырады. 

Жерге тереңдей орналастырылған тұздауға ерітуге, сулауға арналған 
чандардың қабырғалары еден үстінде 50 сантиметрден кем емес биіктікте 
жоғары тұруы қажет.  

Ыстау камералары көрсеткіштері арнайы журналға енгізілетін 
дистанциялық өлшегіш-бақылау құралдарымен жабдықталуы тиіс. 

Суық ысталған жəне кептірілген балық өнімдерін өндіруде 
технологиялық процесті басқаруды метрологиялық қамтамасыз ету. 

Өлшемдер көмегімен технологиялық процестің параметрлерін бақылау: 
- судың, тұзды ерітінділердің, балықтың денесіндегі температура - 

ГОСТ 28498-90 сəйкес қажетті өлшеу шегі бар қорғаныс шыныдағы сұйық 
термометрлер (сынап емес). 

- тұзды ерітінділердің тығыздығы - өлшеу диапазоны 1,0-ден 1,4 г/см3-
ге дейінгі ГОСТ 18481-81 бойынша реометрмен; 

- массалар - ГОСТ 29329 - 92 сəйкес статикалық өлшеуге арналған 
салмақ, өлшеу шегі 0,2; 1,0; 15,0; 100 келі. 

Ұсынылатын өлшеу құралдары болмаған кезде бақылауды 
метрологиялық сипаттамалары ұқсас өлшеу құралдарымен жүргізуге рұқсат 
етіледі. 

Жабдыққа қойылатын талаптардың мақсаты ол, суық ысталған 
балықты өндіру үшін қолданылатын барлық технологиялық жабдықтар осы 
мақсаттар үшін мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау 
мекемелерімен келісілуі керек. 

 
 
2.3 Технологиялық процесс, маршруттық жəне материалдық, 

жабдықтау карталарының технологиялық құжаттамасы 
 
2.3.1 Дайындау процесіндегі технологиялық бірізділіктің 

(линияның) барлық операциялары 
 
Балық өңдеу цехына келіп түскен балықтар дайындалу процесіне қарай 

тізбекті операциялардан өтеді. Өңдеу технологияларына байланысты 
операциялар ерекшеленеді [15, 16, 17].  

Технологиялық нұсқаулық бойынша майшабақ пен шеміршекті 
балықтарды қоспағанда, барлық тұқымдастағы балықтардан 
мұздатылған балық етін дайындауға болады: 

Мұздатылған балықтың сүбесі (филесі) өндірісінде қолданылатын 
шикізат бірінші сорттан төмен болмауы керек (егер сұрыптар болса) жəне 
нормативтік құжаттаманың талаптарына сəйкес келуі керек. 

Сүбе дайындау үшін мұздатылған, салқындатылған, тірі балық, шикі 
балықты пайдалану керек. 

Тірі балық өмірлік белсенділіктің барлық белгілері болу қажет. Тірі 
жəне шикі балықтардың беті таза, табиғи түске боялған, жұқа шырышты 
қабаты болуы керек. Балықтың ешқандай механикалық зақымдануы немесе 
ауру белгілері болмауы жəне сүйектері қызыл, көздері ашық, шығыңқы, 
зақымдалмауы керек.  

Салқындатылған балық ГОСТ 814-2019 талаптарына сай жəне таза, беті 
табиғи түсті болуы керек. Желбезегі қара-қызылдан қызғылт түске боялған. 
Балықтың сыртқы зақымдары болмауы, консистенциясы тығыз, балғын 
балықтарға тəн иіс, ешқандай диффармациялық белгілері жоқ болуы қажет. 
Салқындатылған балық денесінің температурасы -10C мен + 50C аралығында 
болуы шарт. 

Мұздатылған балық ГОСТ 1168-86, ГОСТ 20057-96  талаптарына 
сəйкес келуі жəне ерігеннен кейін таза, табиғи түске ие болуы, сырты 
зақымданбаған болуы керек. Консистенциясы тығыз, балықтарға тəн иіс, 
ешқандай диффармациялық белгілері жоқ болуы шарт. 

Тұзды ерітінді дайындау үшін пайдаланылатын ас тұзы бірінші сорттан 
төмен болмауы керек, № 2, №3 ұнтақтайды. 
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Технологиялық мақсаттарда пайдаланылатын су ГОСТ 2874-82, 
СанПин 2.1.4.1074-01 сəйкес келуі жəне салқындату үшін пайдаланылатын 
мұз ауыз суға қойылатын талаптарға сай болуы керек. 

Ыдыстар мен орам материалдары таза, бөгде иіссіз жəне (нормативтік 
құжаттарына) НҚ талаптарына сəйкес болуы керек. 

 

 
 

2.22 – сурет. Балық өнімін сұрыпына қарай қабылдау процесі 
 
Мұздатылған балықтың сүбесі (филе) өндірісінің технологиялық 

процесінің сипаттамасы. 
Балық жуу. Тірі балық, шикі балық жəне салқындатылған балық 

цехтың қабылдау бөліміне жеткізіліп, жууға жіберіледі.  
Мұздатылған балықты ванналардағы температурасы 200С-тан аспайтын 

етіп ерітеді. Судың балыққа қатынасы кем дегенде 2:1 болуы керек. Еттің 
қалыңдығы      -2 0С температурада жібітуді аяқталады. Суға еріген балықты 
жууға болмайды. 

Жуу ваннада температурасы 150С-тан аспайтын сумен ауыстырылып, 
шырыш пен беттің ластануы толығымен жойылғанша судың балыққа 
қатынасы 2:1 жуады. Жуу кезінде балықты сыртқы түрі мен механикалық 
зақымдануы бойынша сұрыпталуы қажет. 

Жуылған жəне еріген балықты кесуге жіберу. Балықты сүбе (филе) 
түрінде кесіледі (2.12-сұлба). 
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Технологиялық мақсаттарда пайдаланылатын су ГОСТ 2874-82, 
СанПин 2.1.4.1074-01 сəйкес келуі жəне салқындату үшін пайдаланылатын 
мұз ауыз суға қойылатын талаптарға сай болуы керек. 

Ыдыстар мен орам материалдары таза, бөгде иіссіз жəне (нормативтік 
құжаттарына) НҚ талаптарына сəйкес болуы керек. 

 

 
 

2.22 – сурет. Балық өнімін сұрыпына қарай қабылдау процесі 
 
Мұздатылған балықтың сүбесі (филе) өндірісінің технологиялық 

процесінің сипаттамасы. 
Балық жуу. Тірі балық, шикі балық жəне салқындатылған балық 

цехтың қабылдау бөліміне жеткізіліп, жууға жіберіледі.  
Мұздатылған балықты ванналардағы температурасы 200С-тан аспайтын 

етіп ерітеді. Судың балыққа қатынасы кем дегенде 2:1 болуы керек. Еттің 
қалыңдығы      -2 0С температурада жібітуді аяқталады. Суға еріген балықты 
жууға болмайды. 

Жуу ваннада температурасы 150С-тан аспайтын сумен ауыстырылып, 
шырыш пен беттің ластануы толығымен жойылғанша судың балыққа 
қатынасы 2:1 жуады. Жуу кезінде балықты сыртқы түрі мен механикалық 
зақымдануы бойынша сұрыпталуы қажет. 

Жуылған жəне еріген балықты кесуге жіберу. Балықты сүбе (филе) 
түрінде кесіледі (2.12-сұлба). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.12-сұлба. Мұздатылған балықтың технологиялық процесі  
 

Мұздатылған балық 

Жібіту 10-150С 

Жуу 150С жоғары 

Балықты кесу 
Тірі балық Салқындатылған балық 

Паразиттік тазалықты бақылау 

Сүбені жуу 2-3 минут 

Суық суда сүбені бекіту жəне ұстау 2,5-3 сағат 

Сұрыптау 

Ыдыстарға жаю 

Мұздату, -29 – 300С 

Глазурлеу 

Қаптау жəне  таңбалау 

Тасымалдау 

Сақтау 180С, 5-7 ай 
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2.23 – сурет. Балық өнімінен алынған сүбе (филе) кесу процесі 
 
 

- бір жағын кесу үшін, тірекшенің айналасына омыртқа бойымен сүбе 
еттері кесіп алынады; балықты төңкеріп, екінші сүбе еттері бөліп алып. 

Сүбе кесу кезінде, омыртқада үлкен кесек болмайтындығына көз 
жеткізу қажет, ал сүбе еттері тегіс, кесілмеген болу керек. 

Қабыршық сүйектерінің жəне сүйектердің сүйек негіздерін сүбе еттері 
мұқият кесілу қажет, көгерулер мен ұйыған қанды алып тасталынады, қажет 
болған жағдайда сүбе еттерінің шеттерін стандартқа сəйкес түзетеді. 

Балықтың сүбесі терісіз жəне терімен кесіледі.  
Терісіз сүбе кесу кезінде теріні мұқият алып тастау керек, бұл еттің 

кесіліп кетуіне жол бермейді жəне теріде кесек еттер қалмауы қажет. Ірі 
балықтың сүбесін көлденең кесектерге кесуге болады. 

Балауса балықтан сүбе дайындаған кезде оны алдын - ала қанын ағызу  
ұсынылады, ол үшін жүрек пен аортаны кесу кезінде кальтихокты кесіп, қаны 
төгілгеннен кейін ғана сүбе түрінде кесу керек. 

Паразиттік тазалықты бақылау. Паразиттік тазалықты бақылау 
жарықтандыру үстеліндегі сүбе қабаттарын бір-бірлеп сканерлеу арқылы 
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2.23 – сурет. Балық өнімінен алынған сүбе (филе) кесу процесі 
 
 

- бір жағын кесу үшін, тірекшенің айналасына омыртқа бойымен сүбе 
еттері кесіп алынады; балықты төңкеріп, екінші сүбе еттері бөліп алып. 

Сүбе кесу кезінде, омыртқада үлкен кесек болмайтындығына көз 
жеткізу қажет, ал сүбе еттері тегіс, кесілмеген болу керек. 

Қабыршық сүйектерінің жəне сүйектердің сүйек негіздерін сүбе еттері 
мұқият кесілу қажет, көгерулер мен ұйыған қанды алып тасталынады, қажет 
болған жағдайда сүбе еттерінің шеттерін стандартқа сəйкес түзетеді. 

Балықтың сүбесі терісіз жəне терімен кесіледі.  
Терісіз сүбе кесу кезінде теріні мұқият алып тастау керек, бұл еттің 

кесіліп кетуіне жол бермейді жəне теріде кесек еттер қалмауы қажет. Ірі 
балықтың сүбесін көлденең кесектерге кесуге болады. 

Балауса балықтан сүбе дайындаған кезде оны алдын - ала қанын ағызу  
ұсынылады, ол үшін жүрек пен аортаны кесу кезінде кальтихокты кесіп, қаны 
төгілгеннен кейін ғана сүбе түрінде кесу керек. 

Паразиттік тазалықты бақылау. Паразиттік тазалықты бақылау 
жарықтандыру үстеліндегі сүбе қабаттарын бір-бірлеп сканерлеу арқылы 

жүзеге асырылады. Егер паразиттер мен бөгде қоспалар болса, оларды 
қосымша тазартуға немесе қоқысқа немесе жойлып жіберіледі. 

Жуу. Сүбелерді (филелерді) бір-бірлеп ағынды сумен 150С аспайтын 
температурада мұқият шайады. 

 

 
 

2.24.- сурет. Балық өнімінен алынған сүбені (филені) жуу 
 

Бекіту (фиксация) тығыздығы 1,07 г/см3 болатын тұзды ерітіндіде + 3°C 
- + 5°C температураға дейін салқындатылып жүзеге асырылады. Тұздалып 
кетпес үшін бекіту процесінің ұзақтығы екі минуттан аспауы керек. Балғын 
балықтан мұздатылған сүбе дайындаған кезде бекітуге болмайды. 

Суық суда ұстау кем дегенде 20 минут 1-3°C температурада жүзеге 
асырылады. Бекітіп немесе суға салып болғаннан кейін сүбеден артық 
сұйықтық 30 минут ішінде ағызып жіберіледі. 

Сұрыптау. Суды ағызғаннан кейін сүбе мөлшері немесе салмағы 
бойынша сұрыпталып, кешіктірілмей өңдеудің келесі сатысына жіберіледі. 
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2.25 – сурет. Балық өнімінен алынған сүбені сұрыптау 
 

 
 

2.26 – сурет. Балық өнімінен алынған сүбені жаю 
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2.25 – сурет. Балық өнімінен алынған сүбені сұрыптау 
 

 
 

2.26 – сурет. Балық өнімінен алынған сүбені жаю 

Сүбені жаю. Балықтың сүбе етінен алынған кесектерді қатырып 
дайындайды.  

Мұздату үшін сүбелерді жеке-жеке бір қабаттан арнайы табақшаларына 
жайып, төсеп болғаннан соң, сүбенің шеттері мен бетін қолмен жаймалап 
тегістейді. 

Мұздату. Мұздату мұздатқыштарда минус 30°C жоғары емес 
температурада жүреді.  

 

 

 
 
2.27.- сурет. Балық өнімінен алынған сүбені  мұздатуға дайындау 
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Мұздатылған сүбе қалыңдығындағы температура минус 18°С-тан 
жоғары болмауы керек. Бөлшекпен қатырылған сүбе глазурге жіберіледі. 

Глазурлеу немесе əрлеу қолмен таза суда, + 1°C - + 3°C температурада 
жүзеге асырылады. Сүбе суын мұздату үшін суық суға 1 секундқа 10-15 
секунд үзіліспен батырылады.  

 
 
2.28 – сурет. Балық өнімінен алынған сүбені  глазурлеу процесі 
 
Глазурленген сүбенің беті біркелкі мұзбен тегіс қапталуы керек. 
Сақтау. Мұздатылған сүбені тоңазытылған камерада минус 180С 

аспайтын температурада жарамдылық мерзіміне ГОСТ 3948-2016 сəйкес 
сақталады. 

Тағамдық емес балық қалдықтарын арнайы жиналған контейнерге 
жинап, оларды үнемі тазарту аймағына өткізеді. Бұл аймақта қалдықтар 
арнайы машиналармен ауысымына 2 рет мұздату үшін тоңазытқышқа 
тасымалданатын сөмкелерге орналастырылады. 

Ал, тағамдық қалдықтарының партиясы қалыптасқаннан кейін олар 
тұтынушыға жіберіледі. 
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Мұздатылған сүбе қалыңдығындағы температура минус 18°С-тан 
жоғары болмауы керек. Бөлшекпен қатырылған сүбе глазурге жіберіледі. 

Глазурлеу немесе əрлеу қолмен таза суда, + 1°C - + 3°C температурада 
жүзеге асырылады. Сүбе суын мұздату үшін суық суға 1 секундқа 10-15 
секунд үзіліспен батырылады.  

 
 
2.28 – сурет. Балық өнімінен алынған сүбені  глазурлеу процесі 
 
Глазурленген сүбенің беті біркелкі мұзбен тегіс қапталуы керек. 
Сақтау. Мұздатылған сүбені тоңазытылған камерада минус 180С 

аспайтын температурада жарамдылық мерзіміне ГОСТ 3948-2016 сəйкес 
сақталады. 

Тағамдық емес балық қалдықтарын арнайы жиналған контейнерге 
жинап, оларды үнемі тазарту аймағына өткізеді. Бұл аймақта қалдықтар 
арнайы машиналармен ауысымына 2 рет мұздату үшін тоңазытқышқа 
тасымалданатын сөмкелерге орналастырылады. 

Ал, тағамдық қалдықтарының партиясы қалыптасқаннан кейін олар 
тұтынушыға жіберіледі. 

 
 

                                      Балықты кесу 
 
 
Тағам қалдықтар                              Тағамдық  емес қалдықтар 
 
                                     Қалдықтарды полиэтилен қораптарына жинау 
 
                                               

     Тазалау орнына б/р қапшықтарға салу 
үшін 

 
 

    Ауысым соңында қапшықтарды автокөлікпен  
   тоңазытқашқа қою 

 
 

   Мұздатқыш камераларына каптағы 
   қалдықтарды  жайғастыру 

 
 

  Қалдықтарды жемге қолдану үшін тасымалдау 
 

2.13- сұлба. Тағамдық емес қалдықтарының технологиялық 
процесі 

 
 
Бұл технологиялық нұсқаулықта балықты кесу кезінде алынған 

балық қалдықтарынан (бұдан əрі - балық өнімдері) дайындалған, азық-
түлік мақсаттары үшін жарамды, сауда желілері мен қоғамдық 
тамақтандыру кəсіпорындарында сатуға арналған тамақ өнімдері 
дайындалады. 

Дайын өнімнің сипаттамасы бойынша балық өнімдерін кесу түріне 
байланысты келесі сұрыпта дайындалады: 

• калтычки; 
• щеки; 
• уылдырық; 
• балық сорпасы; 
• тартылған ет жиынтықтары. 
Балық өнімдерін өндіру үшін пайдаланылатын шикізат пен 

материалдар СанПин 4.01.071.03 талаптарына, қолданыстағы нормативтік 
құжаттаманың талаптарына сəйкес келуі жəне оның қауіпсіздігі мен сапасын 
растайтын құжаттамамен бірге болуы керек: 

- қолданыстағы нормативтік немесе техникалық құжаттамаға сəйкес 
шикі балық; 

- ГОСТ 24896-13 сəйкес тірі балық; 
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- ГОСТ 814-19 сəйкес салқындатылған балық; 
- ГОСТ 1168-86 сəйкес мұздатылған балық; 
- ГОСТ Р 51493-99 сəйкес кесілген жəне кесілмеген балық; 
- Қазақстан Республикасының Мемлекеттік санитарлық-

эпидемиологиялық қадағалау мекемесі пайдалану үшін бекіткен тиісті 
нормативтік құжаттамаға сəйкес немесе өндірушінің техникалық 
сипаттамасына сəйкес басқа шикізат. 

Балықтарды механикалық зақымданумен, бүлінген жерлерді алып 
тастауға пайдалануға рұқсат етіледі, бірақ басқа көрсеткіштерге сəйкес ол 
бірінші сұрып талаптарына сай келеді. 

Балық өнімдерін буып-түю, тасымалдау жəне сақтау үшін 
пайдаланылатын материалдар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауы үшін мақұлдануға жəне 
қолданыстағы нормативтік құжаттама талаптарына сəйкес келуге тиіс. 

 
Мұздатылған балық 

 
                                              Ерітілген  
 

      Шикі балық                                 Жуу Салқындатылған 
балық, 

                                                                    тағамдық қалдықтар 
 

 
Балықты кесу жəне тағамдық қалдықтар дайындау 

 
                                             Сүбені жуу  

 
                                              Мұздату                        Жиынтықты құрау,  

                                                                                             орау, өлшеу 
                                                 Қаптау  
 
                                               Таңбалау  
 
                                                Сақтау  
 
                                              Тасымалдау 

 
 
2.14 – сұлба. Тағамдық қалдықтардың технологиялық процесі 
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- ГОСТ 814-19 сəйкес салқындатылған балық; 
- ГОСТ 1168-86 сəйкес мұздатылған балық; 
- ГОСТ Р 51493-99 сəйкес кесілген жəне кесілмеген балық; 
- Қазақстан Республикасының Мемлекеттік санитарлық-

эпидемиологиялық қадағалау мекемесі пайдалану үшін бекіткен тиісті 
нормативтік құжаттамаға сəйкес немесе өндірушінің техникалық 
сипаттамасына сəйкес басқа шикізат. 

Балықтарды механикалық зақымданумен, бүлінген жерлерді алып 
тастауға пайдалануға рұқсат етіледі, бірақ басқа көрсеткіштерге сəйкес ол 
бірінші сұрып талаптарына сай келеді. 

Балық өнімдерін буып-түю, тасымалдау жəне сақтау үшін 
пайдаланылатын материалдар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауы үшін мақұлдануға жəне 
қолданыстағы нормативтік құжаттама талаптарына сəйкес келуге тиіс. 

 
Мұздатылған балық 

 
                                              Ерітілген  
 

      Шикі балық                                 Жуу Салқындатылған 
балық, 

                                                                    тағамдық қалдықтар 
 

 
Балықты кесу жəне тағамдық қалдықтар дайындау 

 
                                             Сүбені жуу  

 
                                              Мұздату                        Жиынтықты құрау,  

                                                                                             орау, өлшеу 
                                                 Қаптау  
 
                                               Таңбалау  
 
                                                Сақтау  
 
                                              Тасымалдау 

 
 
2.14 – сұлба. Тағамдық қалдықтардың технологиялық процесі 
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Технологиялық нұсқаулық (ТН) бойынша кептірілген балық 
өнімдерін өндіру технологиясы мен сипаттамасы: Нұсқаулық ішкі су 
айдынындағы балықтар мен мұхит балықтарынан кептірілген балық 
өнімдерін (бұдан əрі - балық өнімдері) өндіру тəртібін қарастырады [18]. 

Балық өнімдерін өндіру үшін санитарлық нормалар мен ережелерге 
жəне технологиялық нұсқауларға сəйкес дайындалған тұздалған жартылай 
фабрикатты пайдаланылады. Тұздалған жартылай фабрикат сапасы бойынша 
бірінші сұрыптан төмен болмауы керек, бағасы болған кезде жəне 
қолданыстағы нормативтік құжаттама талаптарына сəйкес болуы керек. 

 

 

 
 

2.29 – сурет. Балықты өңдеу процесі 
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Технологиялық нұсқаулық (ТН) бойынша кептірілген балық 
өнімдерін өндіру технологиясы мен сипаттамасы: Нұсқаулық ішкі су 
айдынындағы балықтар мен мұхит балықтарынан кептірілген балық 
өнімдерін (бұдан əрі - балық өнімдері) өндіру тəртібін қарастырады [18]. 

Балық өнімдерін өндіру үшін санитарлық нормалар мен ережелерге 
жəне технологиялық нұсқауларға сəйкес дайындалған тұздалған жартылай 
фабрикатты пайдаланылады. Тұздалған жартылай фабрикат сапасы бойынша 
бірінші сұрыптан төмен болмауы керек, бағасы болған кезде жəне 
қолданыстағы нормативтік құжаттама талаптарына сəйкес болуы керек. 

 

 

 
 

2.29 – сурет. Балықты өңдеу процесі 
 
 

 

Технологиялық мақсаттарда пайдаланылатын судың нормативтік 
құжаттарға (НҚ) ауыз суға қойылатын талаптарына сəйкес келуі керек 2.15- 
сұлба. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.15- сұлба. Кептірілген балықтың технологиялық процесі (ТП). 
 
Технологиялық процестің сипаттамасы. 
Жуу.Тұздылықты теңдестіру үшін тұздалған балықтың таза 

массасындағы 6% -ке дейін немесе жиі өзгеретін сумен + 12°C-тан аспайтын 
температурада теңдестіру үшін кептіру кезінде балықтың үстіне тұз қабаты 
еніп кетпес үшін еттің үстіңгі қабатын тұзсыздандырады. Балықтың мөлшері 
мен балық етіндегі тұздың массалық үлесіне байланысты жуу кезінде 
балықты суда 1-3 сағат ұстауға рұқсат етіледі. Еттің құрамында натрий 
хлоридінің үлес салмағы 6% -дан асатын балықты жібітуге жіберіледі. 

 
 

Жуу 150С жоғары 

Шаю 3-5% сірке қышқылының ерітіндісінде 

Ағашка түйреу бір-біріне жанаспайтын 5-6 см 

Кептіру 150 С - 280С ылғалдылығы 40-60% 

Сұрыптау І жəне ІІ 

Қаптау жəшіктерге 16 кг 
  картон қорап 1 кг 

              Маркілеу 

Сақтау 8-100С 8-9 ай, ауа ылғалдығы 70-75% 
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2.30 сурет. Кептіруге арналған балықты жуу 
 
Суға жібіту жəне тақтайшаға түйреу. Тұздалған балықты таза суға 

жібітеді, олардың температурасы 12°C-тан аспауы керек. Балық жайылған 
ваннаға 2:1 қатынасында су құйылады. Балықты сіңіретін түтіктерге жаппай 
немесе тор себеттерімен салынады. Біркелкі жəне тиімді түрде ылғалдандыру 
үшін балықты алдын-ала ұсақтап кесуге жəне оны аспалы су ваннасына 
салуға болады. Барлық балықтардың арқалары бір жаққа қарап бұрылып, бір-
біріне жанаспайтын етіп орналастырады. Балықтардың арасындағы ара-
қашықтық кем дегенде 5-6 см болуы керек.  

Əр 2-6 сағатта жібітуге қойғанда, балық етіндегі тұзды қайта бөлу үшін 
1-2 сағат үзіліс болады. Ваннадағы суды үзіліс кезінде өзгертіледі. Жазда 
балықты əлсіз тұзды ерітіндіге батыруға болады, тығыздығы 1,03 - 1,05 г/см3 
жəне температурасы 10°C аспайтындай етіп. Ылғалдау процесі балық 
етіндегі натрий хлоридінің массалық үлесі 3-6% жеткенде аяқталады. 
Балықтарды тұзды суға салу ұзақтығы балықтың түріне, мөлшеріне, май 
құрамына жəне етдегі ас тұзының массалық үлесіне, сондай-ақ оны суға 
жұмсалатын судың температурасына байланысты болады. Əр жағдайда 
балықты суландырудың қажетті ұзақтығы мен оңтайлы режимін 
кəсіпорынның зертханасы немесе технолог анықтайды. 

Ылғалдау процесі аяқтағаннан кейін, балықты таза сумен шайып, артық 
суы төгілген соң оны кептіруге жіберіледі.  
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2.30 сурет. Кептіруге арналған балықты жуу 
 
Суға жібіту жəне тақтайшаға түйреу. Тұздалған балықты таза суға 

жібітеді, олардың температурасы 12°C-тан аспауы керек. Балық жайылған 
ваннаға 2:1 қатынасында су құйылады. Балықты сіңіретін түтіктерге жаппай 
немесе тор себеттерімен салынады. Біркелкі жəне тиімді түрде ылғалдандыру 
үшін балықты алдын-ала ұсақтап кесуге жəне оны аспалы су ваннасына 
салуға болады. Барлық балықтардың арқалары бір жаққа қарап бұрылып, бір-
біріне жанаспайтын етіп орналастырады. Балықтардың арасындағы ара-
қашықтық кем дегенде 5-6 см болуы керек.  

Əр 2-6 сағатта жібітуге қойғанда, балық етіндегі тұзды қайта бөлу үшін 
1-2 сағат үзіліс болады. Ваннадағы суды үзіліс кезінде өзгертіледі. Жазда 
балықты əлсіз тұзды ерітіндіге батыруға болады, тығыздығы 1,03 - 1,05 г/см3 
жəне температурасы 10°C аспайтындай етіп. Ылғалдау процесі балық 
етіндегі натрий хлоридінің массалық үлесі 3-6% жеткенде аяқталады. 
Балықтарды тұзды суға салу ұзақтығы балықтың түріне, мөлшеріне, май 
құрамына жəне етдегі ас тұзының массалық үлесіне, сондай-ақ оны суға 
жұмсалатын судың температурасына байланысты болады. Əр жағдайда 
балықты суландырудың қажетті ұзақтығы мен оңтайлы режимін 
кəсіпорынның зертханасы немесе технолог анықтайды. 

Ылғалдау процесі аяқтағаннан кейін, балықты таза сумен шайып, артық 
суы төгілген соң оны кептіруге жіберіледі.  

 

 
 

2.31 – сурет. Кептіруге арналған балықты тақтайшаға ілу 
 
Егер балықты табиғи жағдайда кептіру керек болса, онда оны сумен 

шайғаннан кейін, оған ірімшік шыбынының (сырная муха) зақымдалуын 
болдырмас үшін оны 3-5% сірке қышқылының ерітіндісімен шаюға болады. 

Кептіру. Балықты кептіру табиғи жағдайда немесе жасанды жағдайда 
ауада, ауа-райының суық мезгілінде кіретін ауаны жылытуға арналған 
жабдықталған жəне шығарылатын желдеткішпен жабдықталған арнайы 
камераларда жүзеге асырылуы керек. 

Балықтары бар тақтайшаларды камераға немесе ілгіштерге тақтайша 
үлгісінде орналастыру ұсынылады. Кептіру кезінде кептіру камерасында 
қарқынды ауа айналымын қамтамасыз етілуі қажет. Кептіру кезінде ауа 
температурасын 15°С-ден 28°С-қа дейін ұсталады. Балықты кептіру үшін 
ауаның оңтайлы салыстырмалы ылғалдылығы 40 - 60% құрайды. Камерадағы 
ауа қозғалысының жылдамдығы 0,5-тен 5 м/с-қа дейін болуы керек. 

Балықтың беткі қабатын құрғатпау үшін жəне оның біркелкі 
сусыздануын қамтамасыз ету үшін кептірудің алғашқы кезеңін төменгі 
температурада жүргізу керек - 15-тен 20°C-қа дейін, содан кейін, балық кебу 
кезінде температураны біртіндеп 25-28°C-қа дейін көтеру керек. Сонымен 
қатар, кептіру кезінде мезгіл-мезгілімен балық етінің қалыңдығындағы 
ылғалдылығы үшін үзіліс жасалады, соның ішінде бұл үшін мəжбүрлі 
желдетілуі қажет. 

Табиғи жағдайда балықты кептіру таза құрғақ ауа райында 80 0С - 28 
0С-қа дейін (жоғары емес) жүргізу керек. 
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Оны ашық жəне желсіз жерлерде іліп қою керек. 
Кептіру кезінде балықтың сапасын жүйелі түрде тексеріліп отырылуы 

қажет. Балықтың мөлшеріне, май құрамына жəне кесу түріне, климаттық 
жағдайларға (температура, ылғалдылық жəне ауа жылдамдығы) байланысты 
кебу 3 - 10 күнге дейін созылуы мүмкін. Кішкентай балықты 12 - 14 сағат 
құрғатады. Балықты кептіру процесі аяқталғанан органолептикалық 
сипаттамасына жəне етіндегі ылғалдың массалық үлесіне сəйкес анықтау 
жүргізіледі. 

Дайын өнімде ылғалдылық белгілері жоқ қатты ет жəне жағымды дəм 
болуы керек. Балықтың дайындығын анықтаған кезде кептірілген балықты 
НҚ талаптарын сəйкес болуы қажет. 

Сұрыптау. Дайын өнімді кептірілген балыққа арналған нормативтік 
құжаттардың талаптарына сəйкес сұрыптап, оларды орауға жіберіледі. 

Технологиялық нұсқаулық бойынша суық ысталған балық өнімдерін 
өндіру технологиясы мен сипаттамасы: Нұсқаулық суық ысталған балық 
өнімдерінің өндіру тəртібін қарастырады. 

Балық өнімдерін өндіру үшін санитарлық нормалар мен ережелерге 
жəне технологиялық нұсқаулықтарға сəйкес дайындалған тұздалған 
жартылай фабрикаттар қолданылады. Тұздалған жартылай фабрикат сапасы 
бойынша бірінші сыныптан төмен болмауы керек жəне қолданыстағы 
нормативтік құжаттама талаптарына сəйкес болуы керек. 

Көрсеткіштер бойынша 1-ші дəрежелі балықтарға арналған НҚ 
талаптарына сəйкес балықты кесу кезінде зақымдалған бөліктерді алып 
тасталынады. 

Технологиялық мақсаттарда пайдаланылатын су НҚ-ның ауыз суға 
қойылатын талаптарына сəйкес келуі. 

Ыстау үшін қатты ағаш үгіндісі қолданылады. Қылқан жапырақты 
ағаштардың үгінділерін пайдалану алдында кемінде 2 ай сақтаған жағдайда 
ғана қолдануға рұқсат етіледі. 

Технологиялық процестің сипаттамасы.  
Суға жібіту жəне тақтайшаға түйреу. Тұздалған балықты таза суға 

жібітеді, олардың температурасы 15°C-тан аспауы керек. Балықты түбі терең 
ваннаға салып, 2:1 қатынасында су құйылады. Біркелкі жəне тиімді түрде 
ылғалдандыру үшін балықты алдын-ала ұсақтап кесуге жəне оны аспалы су 
ваннасына салуға болады. Ашылмаған жəне балықтын басы алынбаған 
немесе құйрықтың артқы жағынан, ал ашылған балықты бастың немесе 
құйрықтың шетінен кесіп тастау керек (5- сұлба). 

Барлық балықтардың арқалары бір жаққа бұрылып, бір-біріне 
жанаспайтын етіп балықты ораналастыру керек. Жуу кезінде балық етіндегі 
тұзды қайта бөлу үшін əр 2-6 сағат сайын 1-2 сағат үзіліс жасалады. 
Ваннадағы суды суландыру кезінде үзіліс кезінде өзгертіледі. 
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Оны ашық жəне желсіз жерлерде іліп қою керек. 
Кептіру кезінде балықтың сапасын жүйелі түрде тексеріліп отырылуы 

қажет. Балықтың мөлшеріне, май құрамына жəне кесу түріне, климаттық 
жағдайларға (температура, ылғалдылық жəне ауа жылдамдығы) байланысты 
кебу 3 - 10 күнге дейін созылуы мүмкін. Кішкентай балықты 12 - 14 сағат 
құрғатады. Балықты кептіру процесі аяқталғанан органолептикалық 
сипаттамасына жəне етіндегі ылғалдың массалық үлесіне сəйкес анықтау 
жүргізіледі. 

Дайын өнімде ылғалдылық белгілері жоқ қатты ет жəне жағымды дəм 
болуы керек. Балықтың дайындығын анықтаған кезде кептірілген балықты 
НҚ талаптарын сəйкес болуы қажет. 

Сұрыптау. Дайын өнімді кептірілген балыққа арналған нормативтік 
құжаттардың талаптарына сəйкес сұрыптап, оларды орауға жіберіледі. 

Технологиялық нұсқаулық бойынша суық ысталған балық өнімдерін 
өндіру технологиясы мен сипаттамасы: Нұсқаулық суық ысталған балық 
өнімдерінің өндіру тəртібін қарастырады. 

Балық өнімдерін өндіру үшін санитарлық нормалар мен ережелерге 
жəне технологиялық нұсқаулықтарға сəйкес дайындалған тұздалған 
жартылай фабрикаттар қолданылады. Тұздалған жартылай фабрикат сапасы 
бойынша бірінші сыныптан төмен болмауы керек жəне қолданыстағы 
нормативтік құжаттама талаптарына сəйкес болуы керек. 

Көрсеткіштер бойынша 1-ші дəрежелі балықтарға арналған НҚ 
талаптарына сəйкес балықты кесу кезінде зақымдалған бөліктерді алып 
тасталынады. 

Технологиялық мақсаттарда пайдаланылатын су НҚ-ның ауыз суға 
қойылатын талаптарына сəйкес келуі. 

Ыстау үшін қатты ағаш үгіндісі қолданылады. Қылқан жапырақты 
ағаштардың үгінділерін пайдалану алдында кемінде 2 ай сақтаған жағдайда 
ғана қолдануға рұқсат етіледі. 

Технологиялық процестің сипаттамасы.  
Суға жібіту жəне тақтайшаға түйреу. Тұздалған балықты таза суға 

жібітеді, олардың температурасы 15°C-тан аспауы керек. Балықты түбі терең 
ваннаға салып, 2:1 қатынасында су құйылады. Біркелкі жəне тиімді түрде 
ылғалдандыру үшін балықты алдын-ала ұсақтап кесуге жəне оны аспалы су 
ваннасына салуға болады. Ашылмаған жəне балықтын басы алынбаған 
немесе құйрықтың артқы жағынан, ал ашылған балықты бастың немесе 
құйрықтың шетінен кесіп тастау керек (5- сұлба). 

Барлық балықтардың арқалары бір жаққа бұрылып, бір-біріне 
жанаспайтын етіп балықты ораналастыру керек. Жуу кезінде балық етіндегі 
тұзды қайта бөлу үшін əр 2-6 сағат сайын 1-2 сағат үзіліс жасалады. 
Ваннадағы суды суландыру кезінде үзіліс кезінде өзгертіледі. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.16 – сұлба. Суық ысталған балық технологиясының процесі 
 
Жазда балықты əлсіз тұзды ерітіндіде тығыздығы 1,03-1,05 г/см3 жəне 

температурасы 10°C аспау қажет. Майлы балық етіндегі натрий хлоридінің 
үлес салмағы 5-7%, ал майсыз балық етінде 4-6% болған кезде суландыру 
аяқталады. Балықтарды тұзды суға салу ұзақтығы балықтың түріне, 
мөлшеріне, май құрамына жəне еттегі ас тұзының массалық үлесіне, сондай-
ақ оны суға жұмсалатын судың температурасына байланысты болады. Əр 
жағдайда балықты суландырудың қажетті ұзақтығы мен оңтайлы режимін 
кəсіпорынның зертханасы немесе технолог анықтайды. 

Шаю 2-6 сағат 100С 

Рейкаларға ілу 

Кептіру 150С 

Ыстау 20 - 350С 

Мұздату 180С 

Сұрыптау ГОСТ 1358-2003 

Қаптау  

Таңбалау 

Сақтау 3-6 ай 180С 
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Ылғалдану аяқталғаннан кейін, балықты таза сумен шайып, артық суды 
төгіп тастап, оны кептіруге жібереді. Көп мөлшердегі балықтар сумен 
шайылып, құрғатқаннан кейін кептіруге жіберіледі. 

Кептіру жəне ыстау. Ыстау алдында балықты табиғи жағдайда ашық 
ауада, кептіру камераларында, мəжбүрлі ауа айналымы бар жабық 
бөлмелерде немесе тікелей ыстау камераларда кептіріледі. 

 

 

 
 

2.32 – сурет. Кептіруге арналған камерасы 
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Табиғи жағдайда балықты кептіру ашық ауа райында 250С-дан 
аспайтын ауа температурасында жүргізілуі керек. 

Кептіру камераларында, ауаның мəжбүрлі айналымы бар жабық 
бөлмелерде, ыстау камераларда, құрғақ балықты 200C-тан 250C-қа дейінгі 
температурада, төмен температурадан бастап, оны біртіндеп көбейтіп, 
процестің соңына дейін көбейтіледі.  

Балықтың беті құрғаған кезде жəне балық еті сəл қалыңдатылған кезде 
балықты кептіру аяқталады. 

Кептірілген балықты ыстау камерасына тез арада жіберілуі қажет. 
Ыстайтын камерада бірдей мөлшерде жəне кесу əдісімен балықты салады. 
Камераның еденінен балықтың төменгі деңгейіне дейінгі қашықтық кемінде 
1,25 м болуы керек. 

20-250C температурада балықтың түріне байланысты ыстау кезінде 
температураны біртіндеп көтеруге жəне ыстау соңында 30-350С-қа дейін 
жеткізуге рұқсат етіледі. Оңтайлы температура режимі мен ыстаудың талап 
етілетін ұзақтығы, оның түрін, мөлшерін, май құрамын, кесу əдісін ескере 
отырып, əрбір жағдайда зертхана немесе кəсіпорын технологы белгілейді. 
Ыстаудың соңы балықтың органолептикалық сипаттамаларына (сыртқы 
келбеті, консистенциясы, дəмі, иісі) жəне етіндегі ылғалдылыққа, суық 
ысталған балықтарға НҚ талаптарын басшылыққа ала отырып белгіленуі 
керек. 

Ыстайтын камерадан алынған дайын ысталған балықты 200С-тан 
аспайтын температураға дейін салқындатылып жəне суық ысталған 
балықтың əр түрлі түрлеріне НҚ талаптарын басшылыққа ала отырып, 
сапасы (сұрыптары) бойынша сұрыпталады. 

Тамақ өнімдерін консервілеу əдістері. Консервілеу тамақ өнімдерінің 
дəмін жақсартады, май, құйма, қант арқасында (шрот, құймадағы балық) 
калориялығын жоғарлатады. Консервіленген өнімдермен жыл бойы елдің 
кезкелген аумағында тұратын халықты қамтамасыз етуге болады. 

Консервілеудің физикалық əдістері Консервілеудің физикалық 
əдістеріне төменгі жəне жоғарғы температура, сəулелі энергия əсерімен 
консервілеу жатады. Төменгі температурамен консервілеу - салқындату жəне 
мұздату - микроб дамуын жəне фермент жұмысын баяулатады немесе 
тоқтатумен негізделген. Өнімді салқындатқанда оны 00С температурада, 
мұздатпай сақтайды. Өнімді мұздатқанда оны -20 ...-250С салқындатады. Бұл 
əдіс ұзақ сақтауға арналған өнімге (ет, балық, ірімшік, көкеністер, дайын 
тағамдар) қолданады. Жоғарғы температурамен консервілеу - пастерлеу жəне 
стерилдеу - микробтарды жоюлық əсер ететін жоғарғы температураларға 
негізделген. Ұзақ (60-630С 30-40 мин.) жəне қысқа (85-900С 1-1,5 мин.) 
мерзімді болып бөлінеді., ал өнімді ұзақ сақтауға көп ретті пастерлеу 
қолданады. Пастерлеу өнімнің тағамдық құндылығын жəне дəмдік 
қасиеттерін өзгертпейді. Пастерлеуде микробтар өледі, бірақ споралары 
сақталып кейін өсуі мүмкін.  
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Консервілеудің биохимиялық əдістеріне тұздау жатады. Тұздаудың 
маңызы жеміс қанттарының ашуы жəне көкөністер сүт қышқылды 
бактериялармен ашуы (өнім бетінен немесе ауадан түскен) нəтижесінде сүт 
қышқылды микробтарын жою.  

Консервілеудің химиялық əдістері химиялық заттар əсерімен 
негізделген, микробтарды жояды. Оларға келесі əдістер жатады:  

Мариндтау- 0,5-0,9 % концентрациялы сірке қышқылымен өнімдерді 
(жеміс-көкөністер) консервілеу. Бұл өнімдер 0-40С температурада сақталады. 

Ыстау- ағаш ұнтағының толық жанбауынан алынған, түтіннің 
антисептикалық (микробқа қарсы) заттары өнімге сінуі. Өнімдерді (ет, 
балық) қақтау камераларында ыстық (70-140 0С) немесе суық (40 0С) əдіспен 
қақтайды. 

Түтінсіз ыстауда қақтау сұйықтығы қолданады, оған өнімді батырады. 
Қақтау сұйықтығында концерогенді заттар болмайды. Күкірт қышқылы (SО2) 
өндеуге дейін жеміс-жидектер түсін сақтау үшін өндейді. Бура жəне 
уротропин балақ уылдырығын немесе консервісін консервілеуге қолданады. 
Бензой қышқылы (С6Н5СООН) 0,07 % концентрациялы жеміс шырындарын 
консервілеуге қолданады. Көмір қышқыл газы (СО2) зеңдер мен кейбір 
микроптарды жояды. Ауада СО2 концентрациясы 10-20% жəне 0 0С ет, 
балық, шұжық өнімдерінің сақтау мерзімі 2 есе өседі. Сорбин қышқылы 
(С5Н7СООН) жеміс жəне көкеніс шырынына, компоттарға, ірімшік жəне 
марнаринге 0,02-0,2 % мөлшерде бұзылмау үшін қосады. Антибиотиктер 
(низин, биомицин) консервы жасауда, балауса балық, құс етін өндеуге 
қолданады. Фитонцидтер микробқа əсер етеді, консервілеуші зат ретінде 
қолданады. 

Балық консервілері мен пресервтері. Балық консервілері – тамаққа 
қолдануға дайын жоғары құнды өнімдер. Балық консервілерінің ақуыздары 
85-90%, ал май 84-96% сіңеді. Балық консервілері жоғары құнды өнімдер. 
Оларды өндіргенде жеуге жарамайтын бөліктерді алып тасталынады, 
сондықтан калориялығы жоғарылайды. Консервілерді тасымалдауға ыңғайлы 
жəне ұзақ сақталады. Балық консервілерінің ассортименті алуан түрлі.  

Балық консервілерін екі топқа бөлуге болады: стерилденген жəне 
стерилденбеген - пресевтер. Стерилденген консервілер өндірісі келесідей 
кезеңдерден тұрады: порцияға бөлу, эксгаустирлеу, ыдыстарды жабу, 
стерилдеу, сапасын бағалау, зат белгі жабыстыру, орау.  

Алдын ала дайындалған шикі түрінде немесе жылулық өңдегенннен 
кейін ыдыстарға салады. Консерві жабу алдында ауа толық бөлініп шығу 
үшін қыздырады. Бұл процесс эксгаустирлеу деп аталады. Ол арнайы 
аппараттарда жүргізіледі. Ыдыстардан ауа бөлігін жою маңызды орын алады: 
металл коррозиясы, өнімнің тотығуы тежеледі, дəрумендер сақталады, 
белоктардың ыдырау өнімдері жойылыды. Кейде эксгаустирлеу орнына 
консерві ішіндегі ауа вакуум-аппараттарда жойылады.  

Консервілерден ауаны жойған соң ыдыстарды герметикалық түрде 
жабады. Консервілерді стерилдеу, яғни 1000С жоғары температурада 
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қыздыру микробтарды ғана емес, олардың спораларын жою үшін жүргізіледі. 
Стерилдеу жоғары қысымда автоклавта жүргізіледі.  

Стерилдеуден кейін консервілерді суытады, сапасын бағалайды, 
сұрыптайды, ыдыстарға зат белгі жабыстырады, жəшіктерге буып-түйеді. 
Ұзақ мерзім сақтауға арналған консервілеуге зат белгі жабыстырылмайды, 
оларды ыдыс санына қарай қораптарға салады. Стерилденген консервілер 
негізгі екі топқа бөлінеді: табиғи жəне тісбасарлық (закусочные) консервілер. 

Табиғи балық консервілері бірінші жəне екінші тамақ жасауда 
қолданылады. Балықтың табиғи дəмі аз өзгерген. Олар өз шырынында 
жасалған, өсімдік майы қосылған, желедегі, сорпадағы балық консервілері 
болып ажыратылады. Өз шырынында жасалған балық консервілері 
өндірісінде шикізаттарды банкіге салып тұз (1,5 - 2%) қосады жəне барлық 
консервілерге (бекіре мен албырттан басқа) лавр жапырағын, хош иісті жəне 
ащы бұрыш салады.  

Стерилдеу кезінде қажет мөлшерде сорпа бөлінеді. Өсімдік майы 
қосылған балық консервілерін жасауда балық салынған банкілерге өсімдік 
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консервілерін жасау үшін банкіге салынған балық үстіне желатин немесе 
агар-агар құяды.  

Сорпадағы балық консервілерін өндіруде банкіге салынған балыққа 
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сорпа құяды. Табиғи балық консервілерінің тағамдық құндылығы жоғары, 
дəмді жəне құнды емдəмдік өнім. Сапасы жағынан оларды сортқа бөлмейді. 
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тұздығындағы балық консервілері суық тағам, сонымен қатар екінші тамақ 
ретінде қолданылады.  

Бұл консерві өндірісінде алдын ала дайындалған балықты ұнға 
аунатып, сұйық майда қуырады, суытқаннан кейін банкілерге салып, үстінен 
томат тұздығын (соус) құйып, герметикалы жауып стерилдейді. Май 
қосылған балық консервілері ысталған, шарпылған, кептірілген немесе 
қуырылған балықтан жасалған жоғары құнды өнім. Ысталған балықтан 
шпрот типті, май қосылған балық типті консервілер дайындалады. 
Шарпылған жəне кептірілген балықтан екі типін дайындайды: сардина жəне 
май қосылған шарпылған балық. Шпрот жəне сардина дайындалғаннан кейін 
қоймада жетілу үшін 2-3 ай сақталады.  

Балық паштеттері, паста жəне турама əртүрлі балық еттерінен, 
уылдырығынан, бауырынан жасалады. Қуырылған, ысталған немесе 
шарпылған шикізатты майдалап дəмдік қоспалармен араластырады да, 
банкілерді толтырып, тығындап, стерилдейді. Балық-өсімдікті консервілер 
əртүрлі балық еттерінен, уылдырығынан, бауырынан, көкөністер, жарма 
немесе бұршақ, тұздық, маринад, сорпа қосылып жасалады. Бұл 
консервілердің тағамдық құндылығы жоғары жəне дəмі ерекше болады  
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Балық пресервтері. Балық пресервтері татымды, маринадталған немесе 
арнайы тұздалған əртүрлі тұздықтар қосылып немесе қосылмай герметикалы 
тығындалған өнімдер, консервілерден ерекшелігі бұлар стерилденбейді. 
Пресерв тұрақтылығын арттыру үшін антисептик ретінде бензой қышқылды 
натрий қосылады. Пресервтердің келесі түрлері:  

- Татымды тұздалған бөлшектелмеген балықтан жасалған пресервтер;  
- Татымды майонез жəне маринад құйылған, қыша, жеміс-жидек жəне 

басқа тұздықтар қосылған бөлшектелген балықтан жасалған пресервтер;  
- Арнайы тұздалған балықтан жасалған пресервтер. 
Балық пресервтерін сортқа бөлмейді. Пресервтерді өндірген соң олар 

жетілдіру қажет, əйтпесе дəмсіз, шикі жəне қатты болады. Пресервтер 
құрамында   6-10 % тұз болады.  

Балық консервілері өнімінің технологиялық процесі:  
Жуу, өндіріске келіп түскен балықты бетіндегі шырышынан, 

ласынан тазарту үшін жуады. Тоңазытылған балықты қолданған кезде, ол 
еріту процесінде жуылады. Балықты бөлуге дейін, бөлгеннен кейін жəне 
кесектерге кескеннен кейін жуады. 

Бөлу, операциясына балықтың басын, жүзгіштерін ішкі бөліктерін 
алып тастау жатады. Бұл балықтың өлшемдеріне байланысты. Балықты 
бөліп, ішкі ағзаларынан тазартқан соң шаяды. 

Порциялау, деп - бөлінген ірі немесе орташа балық ұшаларын 
консерві банкасына сəйкес жəне консерві түріне сəйкес кесу. Ұсақ 
балықтар порцияланбай банкаға бүтіндей салынады. 

 Тұздау, балық консерві өндірісінде балықты ылғал тұздайды, құрғақ 
тұздайды немесе тұзды құймаға қосады. Тұздау балықты порциялағаннан 
кейін жүргізеді. Ылғал тұздауда балық кесектерін 8-120С температурадағы 
тұз ерітіндісінде ұстайды. Бұл əдістердің кемшілігі аппараттың жəне 
тұздау процесіндегі параметрлерді бақылау күрделі. Құрғақ тұздауда ұсақ 
құрғақ тұзды балықты салу кезінде консерві банкасына тікелей салады. 
Тұзды құймаға қосу томат тұздығындағы немесе маринад құймадағы 
балық консервісін өндіруде тұз құймаға салынады. 

Ұнға аунату, балық кесектерін немесе ұшаларын ұнға аунатпас 
бұрын ылғалын сорғытып сыртын құрғату қажет. Ұнға аунату 
балықтардың дəмдік сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл операция 
қолмен немесе механикаландырылған машиналарда жүргізіледі. 

Булау, балықты 3 түрлі булаумен жүргізіледі: 1) ыстық суда. 2) буда. 
3) қыздырылған тұз ерітіндісінде. Буда булау балық консерві өндірісінде 
көп қолданылады. Өйткені, балық етіндегі экстрактивті заттардың 
шығыны аз болады. Булау кезінде құрамындағы ақуыз ұйып, ылғал 
бөлініп, балық еті тығыздалып ашық түске ие болады. 
Микроорганизмдердің кейбір түрі жойылады, ұша бетіндегі жасуша 
ферменттері активсізденеді. Булау 95-980С температурада жүргізіледі. 

Қуыру, томат тұздығындағы балық, өсімдік майдағы балық 
консервісін жасауда балықты банкаға салмас бұрын қуырады. Балықты 
қуыратын өсімдік майының температурасы 150-1750С. 
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Балық пресервтері. Балық пресервтері татымды, маринадталған немесе 
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- Татымды майонез жəне маринад құйылған, қыша, жеміс-жидек жəне 
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Балық консервілері өнімінің технологиялық процесі:  
Жуу, өндіріске келіп түскен балықты бетіндегі шырышынан, 

ласынан тазарту үшін жуады. Тоңазытылған балықты қолданған кезде, ол 
еріту процесінде жуылады. Балықты бөлуге дейін, бөлгеннен кейін жəне 
кесектерге кескеннен кейін жуады. 

Бөлу, операциясына балықтың басын, жүзгіштерін ішкі бөліктерін 
алып тастау жатады. Бұл балықтың өлшемдеріне байланысты. Балықты 
бөліп, ішкі ағзаларынан тазартқан соң шаяды. 

Порциялау, деп - бөлінген ірі немесе орташа балық ұшаларын 
консерві банкасына сəйкес жəне консерві түріне сəйкес кесу. Ұсақ 
балықтар порцияланбай банкаға бүтіндей салынады. 

 Тұздау, балық консерві өндірісінде балықты ылғал тұздайды, құрғақ 
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кейін жүргізеді. Ылғал тұздауда балық кесектерін 8-120С температурадағы 
тұз ерітіндісінде ұстайды. Бұл əдістердің кемшілігі аппараттың жəне 
тұздау процесіндегі параметрлерді бақылау күрделі. Құрғақ тұздауда ұсақ 
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бұрын ылғалын сорғытып сыртын құрғату қажет. Ұнға аунату 
балықтардың дəмдік сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл операция 
қолмен немесе механикаландырылған машиналарда жүргізіледі. 

Булау, балықты 3 түрлі булаумен жүргізіледі: 1) ыстық суда. 2) буда. 
3) қыздырылған тұз ерітіндісінде. Буда булау балық консерві өндірісінде 
көп қолданылады. Өйткені, балық етіндегі экстрактивті заттардың 
шығыны аз болады. Булау кезінде құрамындағы ақуыз ұйып, ылғал 
бөлініп, балық еті тығыздалып ашық түске ие болады. 
Микроорганизмдердің кейбір түрі жойылады, ұша бетіндегі жасуша 
ферменттері активсізденеді. Булау 95-980С температурада жүргізіледі. 

Қуыру, томат тұздығындағы балық, өсімдік майдағы балық 
консервісін жасауда балықты банкаға салмас бұрын қуырады. Балықты 
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2.17 – сұлба. Өз сөліндегі натурал балық консервісінің 
технологиясы 
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кептіру қарқындылығы қыздырылған ауаның жылдамдығына, 

Қабылдау 
 

Сорттау 

Тазалау, қабыршағымен, жүзгіштерінен, ішкі 
органдарын  алу 

Қайта тазалау жəне жуу, қанның, ішкі 
органдарының қалып кеткен бөліктерінен 

тазалау 
 

Бөлшектеу, тұз қосып 
 

Жабу, вакуум жапқыш машиналары 

 

Тазалау, қабыршағымен жүзгіштерінен, ішкі 
органдарынан 

 

Кесу, кесектердің өлшемі банкалардың 
өлшеміне сəйкес 

Банканы жуу, стерильдеу 112 0С-та 

 

Жапсырмалау, таңбалау. Жəшіктерге буып-түю 

 

Сақтау 



158 

температурасына, ылғалдылығына байланысты. Кептіру сапасына 
балықтардың майлылығы əсер етеді. Балық майлы болған сайын кептіру 
температурасы төмен болуы керек. 

Қақтау, балық консерві өндірісінде қақтаудың ыстық əдісі 
қолданылады. Мұнда балықты отынның түтінімен өңдейді. Емен, қарағай 
ағаштары қолданылады. Ыстық қақтау кезінде ылғал булап балық еті 
тығыздалады. Ыстық қақтау процесі 3 стадиядан тұрады: 1) 60-80 0C та 
кептіру оның мақсаты балықтардың сыртқы қабатын тығыздау жəне артық 
ылғалды шығару. 2) 110-1500С-та пісіру, оның мақсаты балық етін 
жылумен өңдеу. 3) 90-1100С-та қақтау немесе ыстау, оның мақсаты қақтау 
түтінін сіңіру.  

Түтіннің қақтау қасиеті құрамындағы спирт, ұшқыш, қышқыл 
заттардың əсеріне байланысты. 

Ыдысқа салу, эксгаустрлеу, жабу, стерилдеу. Консерві өндірісінде 
балықты порциялап банкаға тұзбен бірге салады. Қуырылған, қақталған, 
буланған жəне кептірілген балықты жартылай механикаланған желіде 
қолмен салады. Балықпен толтырылған банкаларға томат тұздығын 
немесе май құяды. Банкаларды эксгаустрлеп жауып, тұмшаланғандығын 
тексеріп, стерилдеуге жібереді. 

Натурал балық консервісін жас салқындатылған кейде тоңазытылған 
балықтан өз сөлінде немесе таңбада дайындайды, мұндай консервілерді 
дайындау үшін ласось балықтарының барлық түрлері қолданылады [19].  

 
Консервілерге қойылатын талаптар: Дайын консервілердің дəмі, 

иісі, түсі əрбір балық етіне тəн, бөгде дəмсіз болуы керек. Консистенциясы 
балық еті сулы, езілмеген. Банкадан алған кезде бүтіндігін сақтау керек. 
Сорпасы немесе тоңбасы ашық түсті, аз ғана мөлдірсіз болуы керек. 
Консервілердін құрамында: қабыршағын, сүйектің, басы, жүзгіші, ішкі 
органдарының қалдықтарының қалуы рұқсат етілмейді. Консерві 
құрамындағы тұз мөлшері 1,2-2 % болуы керек. 

 
ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 

 Тапсырма 2.1 
1. Ұсақ қабыршақты балықтарды өңдеудің технологиялық операциялар 

сызбасын толықтырыңыз. ____________→ жүзбеқанаттардан арылу → 
желбезек пен ішкі мүшелерді алып тастау (қарынын тілу арқылы) → жуу → 
бөлшектерге бөлу  

2. Сүбе етті алу үшін балықты мүшелеу сызбасын толықтырыңыз. 
Тоңазытылған балықты еріту → жүзбеқанаттардан арылу → қарнын тілу 
арқылы ішкі мүшелерді алып тастау → басын алып тастау → 
жуу___________→ омыртқа сүйегінен арылу →_____________→ жон еттен 
сыртқы қабатты сылып алу→_____________  

3. Сөйлемді толықтырыңыз. Балықты арнайы____________мүшелейді. 
Мүшелемес бұрын балықты____________сумен жуады. 
Балықты___________бөлшектерге турайды жəне басқа__________ұнтаққа 
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температурасына, ылғалдылығына байланысты. Кептіру сапасына 
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ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
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сызбасын толықтырыңыз. ____________→ жүзбеқанаттардан арылу → 
желбезек пен ішкі мүшелерді алып тастау (қарынын тілу арқылы) → жуу → 
бөлшектерге бөлу  

2. Сүбе етті алу үшін балықты мүшелеу сызбасын толықтырыңыз. 
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жуу___________→ омыртқа сүйегінен арылу →_____________→ жон еттен 
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3. Сөйлемді толықтырыңыз. Балықты арнайы____________мүшелейді. 
Мүшелемес бұрын балықты____________сумен жуады. 
Балықты___________бөлшектерге турайды жəне басқа__________ұнтаққа 

 

аунатады.____________уақытында жинап отыру керек. Ескерту. 
Жүзбеқанаттардан арылғанда абай болыңыз! Əсіресе алабұға балықтарын 
өңдегенде аса сақ болған жөн.  

4. Тəжірибелік жұмысты орындаңыз: а) балықты өңдеңіз; ə) 
бөлшектерге үлестіріп, сүбе етін алуға мүшелеп, дайындап қойыңыз. 
кестелерін толтырыңыз.  

 
Жұмыс орнын ұйымдастыру Технологиялық операцияларды 

сипаттау 
  

 
Орындалған 
тапсырмалар  

Орындай алмаған 
тапсырмалар 

Жетілдіруді қажет 
ететін 

   
 
Орындаған жұмысыңызға беретін өз 

бағаңыз:_________________________  
5. Тапсырманы орындаңыз. Ш а р т. Шығыны 51% болатын басымен 

қоса ішкі мүшелерінен тазартылған, ірі көлемді теңіз алабұғасының өңделген 
сүбе етінің таза салмағы 50 келі болса, шығынның көлемі қанша болады? 

 Ш е ш і м і. 
Баға___________________Оқытушының қолы______________ 
 
 
Тапсырма 2.2 
1. Қабыршақсыз балықты өңдеуде технологиялық операциялардың 

кезегін санмен белгілеңіз: _____________терісін сылып алу; 
_____________тұздау; _____________шырышты қабатты жуу; 
_____________жүзбеқанаттардан арылу; _____________қабаттау; 
_____________ішкі мүшелерді алып тастау; _____________тазалау; 
_____________жуып, кептіру.  

2. Сөйлемді толықтырыңыз.  
1) Балық қабаттары____________________тілімсіз тазартылуы керек. 

_____________________құрылымы тығыз ______________.  
2) Жүзбеқанаттарды кескенде_________________қолдану керек. 

Қарынын тілгенде балықты________________________ұстап тұрады.  
3. Тəжірибелік жұмысты орындаңыз:  
а) қабыршақсыз балықты өңдеңіз;  
ə) таза жон ет алып шығыңыз.  Кестелерді  толтырыңыз.  

Жұмыс орнын ұйымдастыру  Технологиялық операцияларды 
сипаттау 

  
 

Орындалған Орындай алмаған Жетілдіруді қажет 
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тапсырмалар  тапсырмалар ететін 

   
 
Орындаған жұмысыңызға беретін өз 

бағаңыз:_________________________  
4. Өңдеу кезінде жайын қолыңыздан сырғып кетпес үшін не істеу 

керек?_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

5. Камбаланың қабығын қай жағынан бастап алу керек: ашық түсті 
немесе қаралау жағынан?____________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Баға______________________Оқытушының қолы____ 

 
 
 

2.3.2 Технологиялық процесс, маршруттық жəне материалдық, 
жабдықтау карталарының технологиялық құжаттамасы 

 
Өндіру ырғағын (бұйым саны жəне тип өлшемі уақыт бірлігінде 

өндірілетін өнім дайындама атауы) анықтауға болады, олар: 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

2.18 –сұлба. Өндірісті ұйымдастырудың түрлері 
 

Үздіксіз ағымды өндірісте жұмыс орындары технологиялық процесті 
дайындау ретіне қарай ағымдағы жүйені құрап орналасады. Əрбір операцияға 
белгілі бір жұмыс орны бекітіледі. Еңбек объектісі (бұйым, өнім, дайындама) 
үздіксіз бір жұмыс орнынан екіншісіне беріледі. Мұнда операциясының 
дайындау уақытысының нормасы тең қысқа тактылы жəне ырғақты болуы 
керек. 

Үздікті ағымды өндірісте жұмыс орындарында жоғарыдағыдай 
орналасады. Бірақ əртүрлі операцияларды орындау ұзақтығы тең емес жəне 
қысқа тактылы болмайды. Мұнда бірқатар операцияларды үзіліспен 
жүргізуге тура келеді. Ағымдық линияда дайындалатын бұйымдар бір 

Ағымдық өндірісті ұйымдастырудың 
екі формасы 

үздіксіз ағымды үздікті ағымды 
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тапсырмалар  тапсырмалар ететін 

   
 
Орындаған жұмысыңызға беретін өз 

бағаңыз:_________________________  
4. Өңдеу кезінде жайын қолыңыздан сырғып кетпес үшін не істеу 
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5. Камбаланың қабығын қай жағынан бастап алу керек: ашық түсті 
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Баға______________________Оқытушының қолы____ 
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өндірілетін өнім дайындама атауы) анықтауға болады, олар: 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

2.18 –сұлба. Өндірісті ұйымдастырудың түрлері 
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дайындау ретіне қарай ағымдағы жүйені құрап орналасады. Əрбір операцияға 
белгілі бір жұмыс орны бекітіледі. Еңбек объектісі (бұйым, өнім, дайындама) 
үздіксіз бір жұмыс орнынан екіншісіне беріледі. Мұнда операциясының 
дайындау уақытысының нормасы тең қысқа тактылы жəне ырғақты болуы 
керек. 

Үздікті ағымды өндірісте жұмыс орындарында жоғарыдағыдай 
орналасады. Бірақ əртүрлі операцияларды орындау ұзақтығы тең емес жəне 
қысқа тактылы болмайды. Мұнда бірқатар операцияларды үзіліспен 
жүргізуге тура келеді. Ағымдық линияда дайындалатын бұйымдар бір 

Ағымдық өндірісті ұйымдастырудың 
екі формасы 

үздіксіз ағымды үздікті ағымды 

 

номенклатуралы жəне көп номенклатуралы болып бөлінеді. Ағымдық 
өндірістің келешектегі дамуы автоматтық жүйелеріне тəуелді. 

 
 
 
 
 
 
Конструкторлық құжатқа сəйкес технологиялық жіктеу бойынша өнім 

кодын жасайды, оның негізінде даярланған өнімге сəйкес келетін жіптеулі 
топқа жатады. Сəйкес келетін жіктеулі топ болмаған кезде технологиялық 
процесс бріңғай жасалады. Конструкторлық құжатта материал жəне өнім 
маркасын, қажетті техникалық өңдеуді бекітеді. Нақты бір жағдайда 
қосымша даярлық алу əдісін ескереді. 

Осы мəліметтерді қолдана отырып, даярлық жіктеуі, типтік немесе 
топтық технологиялық процеске құжатты, стандарттар мен даярлыққа 
жасалған техникалық шарттар жəне қосымша материалдарды ескере отырып, 
технолог қосымша даярланған зат түрін анықтайды жəне оны даярлау əдісін 
таңдайды. 

Кез келген технологиялық процесті күрделі процестің бір бөлігі жəне 
қарапайым (элементарлы) технологиялық процестердің жинағы деп 
қарастыруға болады. Элементарлы технологиялық процес немесе 
технологиялық операция деп технологиялық процестің барлық 
ерекшеліктеріне ие ең кіші бөлігін айтады. 

Технологиялық өтулер деп технологиялық операцияның бір ғана 
технологиялық құрылғымен өңделетін, аяқталған бөлігін айтады. Көмекші 
өту деп технологиялық операцияның аяқталған бөлігін айтады. Ол адам 
əрекеті жəне (немесе) технологиялық өтуді орындауға қажетті жабдықтардан 
тұрады. 

Технологиялық процесті жүзеге асыру үшін технологиялық жабдықтау 
құрылғылары деп аталатын өндірістік жабдықтарды қолдану қажет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологиялық процесс - еңбек бұйымы күйінің өзгеруі мен 
анықталуына бағытталған əрекеттерді құрайтын өндірістік 
процестің бір бөлігі. 
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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.19 – сұлба. Технологиялық процестерінің жүйелік 
құжаттамасы 

 

 
Технолгиялы
қ процестерді 
стандарттау 

жəне 
типтендіру 
мынадай 

құжаттардың 
жүргізілуі 

 

-бұйымның конструкциялық 
құжаттары 

-бұйымды жасауға жəне сынауға 
арналған технологиялық 
құжаттар; 

-бұйымды жасауға 
бағдарламалары 

-бақылау жүргізуге өндірістік 
нұсқаулар; 
 

-технологиялық бақылаудың 
терминологиялық құжаттары; 
 

-өндірістің технологиялық деңгейін 
жоғарылату жоспары; 
 

-бақылауды өркендету əдістері; 
 

-технологиялық бақылаудың 
обьектісінің классификаторлары; 

-технологиялық бақылаудың 
типтік процестері мен 
операциялары; 

-технологиялық бақылаудың 
құралдары; 
 

-технологиялық бақылау 
режимдерінің нормативтері; 

-еңбек жəне материалдық 
нормативтер жəне т.б. 
 



163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.19 – сұлба. Технологиялық процестерінің жүйелік 
құжаттамасы 

 

 
Технолгиялы
қ процестерді 
стандарттау 

жəне 
типтендіру 
мынадай 

құжаттардың 
жүргізілуі 

 

-бұйымның конструкциялық 
құжаттары 

-бұйымды жасауға жəне сынауға 
арналған технологиялық 
құжаттар; 

-бұйымды жасауға 
бағдарламалары 

-бақылау жүргізуге өндірістік 
нұсқаулар; 
 

-технологиялық бақылаудың 
терминологиялық құжаттары; 
 

-өндірістің технологиялық деңгейін 
жоғарылату жоспары; 
 

-бақылауды өркендету əдістері; 
 

-технологиялық бақылаудың 
обьектісінің классификаторлары; 

-технологиялық бақылаудың 
типтік процестері мен 
операциялары; 

-технологиялық бақылаудың 
құралдары; 
 

-технологиялық бақылау 
режимдерінің нормативтері; 

-еңбек жəне материалдық 
нормативтер жəне т.б. 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ НҰСҚАУ КАРТАЛАРЫ 
 

Тақырып 2.1 - Тұздалған балықтарды жуу тəсілдері 
 

№ Жұмыстың 
жасалу 

реттілігі 

 Шикізат  Қажетті құрал-
жабдықтар  

 
1 

 
Балықты 
тұздан шығару 

 

 
 

 
2 

 
Балықтың 
тұзын шайю 

 

 

 
 
3 

 
Ағынды суда 
жуу 
(отмочка) 

 
 

 
4 

 
Судан 
балықты сүзіп 
алу 
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Тақырып 2.2 - Тұздылығын балықтың тұздылығын теңестіру 
(отмочка) 

 
№ Жұмыстың 

жасалу жолы  
Шикізат Қажетті құрал-

жабдықтар  
 
1 

 
 
Балықты тұздан 
шығару 

 

 
 

 
2 

 
Балықтардың 
тұзын шаю 

  
 
3 

Ағынды суда 
жуу 

 

 

 
4 

 
Салқын суға 2-3 
сағат қою, 
тұздылығын 
теңестіру 
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Тақырып 2.3 - Балықтарды  тізу тəсілдері 
 

№ Жұмыстың 
жасалу 

реттілігі 

Шикізаттар. балықтар Қажетті құрал-
жабдықтар 

 
1 

 
Балықты судан 
шығарып, 
сүзіп алу. 

 
 

 
 
2 

 
 
Балықтарды 
ілмектерде ілу 
 

 

 

  

 
 

 
 
3 

 
 

Балықты 
шпагат жіпте 

тізу  
 
 

 

  

 

 
4 

 
 

Балықтарды 
темір бізде ілу. 

 

 

 
 

 
 
 



166 

Тақырып 2.4 - Балықтарды табиғи кептіру əдісі 
 

№ Жұмыстың 
жасалу жолы 

Шикізаттар балықтар Қажетті құрал-
жабдықтар 

 
1 

 
Балықты 
судан 
шығарып, 
сүзіп алу. 

  
 
 
2 

 
 
Балықтарды 
темір 
біздерде, 
шпагат жіпте, 
ағаштарда 
тізу. 

 

 

 

 
 
3 

 
 

Балықты таза 
ауада кептіру 

(далада) 
 

 
 

 

4  
 

Табиғи  ауада  
кептіру  
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Тақырып 2.5 - Балықты жасанды кептіру əдісі 
 

№  
Жұмыстың жасалу 
жолы  

 
Шикізаттар балықтар 

 
Қажетті құрал-

жабдықтар 
 
1 

 
Балықты судан 
сүзіп алу 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
 
2 

 
Балықтарды тізу 
 

 

   

     

 
3 

 
Балықты 
желдеткішпен 
кептіру 

 
 

4  
 

Балықты пеште 
кептіру 

 

 

 
 
 
 



168 

Тақырып 2.6 - Кептірілген балықтарды сорттау жинақтау 
 

№  
Жұмыстың 
жасалу реттілігі  

 
Шикізаттар балықтар 

 
Қажетті құрал-

жабдықтар 
 
1 

 
 
Кептірілген 
балықты 
шомбылдан алып 
сорттау 

 

  

 

 
 
2 

 
Сортталған 
балықтарды 
картон қораптарға 
салу 

 

 

 
 
3 

Сортталған 
балықтарды 
политэлен 
қалталарға салу 

 

 

4  
 

Сортталған 
балықтарды ағаш 
жəшіктерге салу 
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Тақырып 2.7 - Ірі балықтарды қақтау тəсілдері 
 

№ Жұмыстың 
жасалу жолы 

Шикізаттар балықтар Қажетті құрал-
жабдықтар 

 
1 

 
 
Балықтарды 
сүзіп алу 
(отмочка) 

 
 

 
 
2 

 
 
Балықтарды 
ілмектерде 
ілу 
 

 

 

 
 
 
3 

 
 

Балықты 
шпагат жіпте 

тізу  
 
 

 

  

 
 
4 

 
 

Балықтарды 
темір бізде 

ілу. 
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Тақырып 2.8 - Майда балықтарды қақтау тəсілдері 
 

№  
Жұмыстың 

жасалу 
реттілігі 

 

 
Шикізаттар балықтар 

 
Қажетті құрал-

жабдықтар 

 
1 

 
 
Балықтарды 
сүзіп алу 
(отмочка) 

 

 
 

 

 
 
2 

 
 
Балықтарды 
ілмектерде ілу 
 

 

 

  

 

 
 
3 

 
 

Балықты 
шпагат жіпте 

тізу  
 
  

 

 
 
4 

 
 

Балықтарды 
темір бізде ілу. 
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Тақырып 2.8 - Майда балықтарды қақтау тəсілдері 
 

№  
Жұмыстың 

жасалу 
реттілігі 

 

 
Шикізаттар балықтар 

 
Қажетті құрал-

жабдықтар 

 
1 

 
 
Балықтарды 
сүзіп алу 
(отмочка) 

 

 
 

 

 
 
2 

 
 
Балықтарды 
ілмектерде ілу 
 

 

 

  

 

 
 
3 

 
 

Балықты 
шпагат жіпте 

тізу  
 
  

 

 
 
4 

 
 

Балықтарды 
темір бізде ілу. 

 
  

 

 

Тақырып 2.9 - Қақталған балық сапасына қойылатын талаптар 
№  

Жұмыстың 
жасалу реттілігі  

 
Шикізаттар балықтар 

 
Қажетті құрал-

жабдықтар 
 
1 

 
 
Қақталған 
балықтарды 
шомбылдан 
алып  
І жəне ІІсортқа 
бөліп сорттау 

 

  

 

 
 
2 

 
І жəне ІІсортқа 
бөледі. 
Қақталған 
балықтарды 
сорттап картон 
қораптарға салу 

 

 

 

 
3 

І жəне ІІсортқа 
бөледі. 
Қақталған 
балықтарды 
сорттап 
политэлен 
қалталарға 
салады   

4 І жəне ІІсортқа 
бөледі. 
Сортталған 
балықтарды 
ағаш 
жəшіктерге салу 
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Тақырып 2.10 - Қақталған балықтарды  буып-түю жұмыстары 
№  

Жұмыстың 
жасалу реттілігі  

 
Шикізаттар балықтар 

 
Қажетті құрал-

жабдықтар 
 
1 

 
 
Қақталған 
балықты 
шомбылдан 
алып сорттау 

 

  

 

 
 
2 

 
Сортталған 
балықтарды 
картон 
қораптарға салу 

 

 

 

 
3 

Сортталған 
балықтарды 
политэлен 
қалталарға салу 

 

 

 

4  
 

Сортталған 
балықтарды 
ағаш 
жəшіктерге салу 
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Тақырып 2.11 - Тұзды балықты кептіру 
 

№ Жұмыстың 
жасалу 

реттілігі 

 
Шикізаттар балықтар 

 

 
Қажетті құрал-

жабдықтар 
 
1 

 
Балықты 
тұздан 
шығарып таза 
суға саламыз 
(отмочка)  

 
 

 
 
2 

 
 
Балықтарды 
темір біздерге 
іліп  кептіру 
 
 
    

3  
Балықтарды 
ілмекке іліп 
кептіру 

 
 

 
 
4 

 
 

Балықтарды 
шпагат жіпке 

байлап 
келтіру 

 

  

 
 
 
5 

 
Тұзды 

балықты 
кептіру 
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Тақырып 2.12 - Балықтарды қабылдау 
 

 
 

№  
Тасмалдау 
түрлері 

 
Көлік түрлері 

 

 
Шикізаттар 

 
1 

 
Балықты 
тірілей суда 
тасмалдау 

 
 

 
2 

 
Балықты 
тоңазытқыш 
машинсында 
тасмалдау 
 

  
 
3 

   
Теміржол 
арқылы 
балықты 
тасмалдау 

  
 
4 

 
Балықты 
ұшақпен 
тасмалдау 
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Тақырып 2.13 - Балықтарды сұрыптау, жуу 
 

 
 
 

№ Жұмыстың 
орындалу 
реттілігі. 

Шикізаттар Қажетті құрал-
жабдықтар 

 
1 

 
Қабылданған 
балықтар 

 

 

 
2 

 
 
Балықтарды 
сорттау 

 
 

 

 
3 

   
Контейнерлерг
е салу 

 

 
 

 
4 

 
Балықтарды 
ағынды суда 
жуып – шаю. 

  



176 

Тақырып 2.14 - Балықтарды тұздықта мұздату 
 

 

№ Жұмыстың 
орындалу 
реттілігі. 

 
Шикізаттар 

 
Қажетті құрал-

жабдықтар 
 
1 

 
Балықтарды 

қабылдау 

  
 
2 

 
Балықтарды 

сорттау 

 

 

 
3 

   
Сортталған 
балықтарды 
жуу 

  
 
4 

 
Балықтарды 
тұздықта 
мұздату 
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Тақырып 2.15 - Балықтарды жуу, қабыршағын аршу, сою əдістері 
 

 

№ Жұмыстың 
орындалу 
реттілігі. 

 
Шикізаттар 

 
Қажетті құрал-

жабдықтар 
 
1 

 
Қабылданған 
балықтар 

  
 
2 

 
Балықтарды 
ағынды суда 
жуып – шаю. 

 
 

 
3 

Балықтың 
қабыршағын 
барабанды 
аршу 
машинасымен 
аршу. 

  

 
4 

   
Балықтарды 
сою əдістері 
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Тақырып 2.16 - Балықтардың уылдырығын, ішек-қарнын, 
торсылдағын алып тазалау 

 

 

№ Жұмыстың 
орындалу 
реттілігі. 

Шикізаттар Қажетті құрал-
жабдықтар 

 
1 

 
Балықтарды 
қабылдау.  

 

 

 
2 

 
Балықтарды 

қабыршағына
н  тазалау 

 

         

 

 
 
3 

   
Балықтардың 
уылдырығын, 
ішек-қарнын, 
торсылдағын 
алып тазалау. 

 

 

 
 

 
4 

 
  Балықтарды 
ағынды суда 
жуып – шаю 
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Тақырып 2.17 - Балықтарды арқа жонынан кесу 
№ Жұмыстың 

жасалу 
реттілігі 

Шикізаттар Қажетті құрал-
жабдықтар 

1  
Балық түрлері 

 

Ризенке етік, қолғап, 
алжапқыш 

 

 
2 

 
Қабыршағынан 

тазарту, 
ағынды  

суда жуу 

  
3  

Жон арқасын 
кесу,  
жарамсыз 
бөліктерінен 
тазарту. 

 

 

 
 

 
4  

Балықтарды 
арқа жонынан 

кесу. 
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Тақырып 2.18 - Балықтарды бауырынан кесу тəсілі 
№ Жұмыстың 

жасалу  
реттілігі 

  
Шикізаттар 

Қажетті құрал-
жабдықтар,  

1  
Балық түрлері 

 

 

 
2 Балықты 

бауырынан кесу 
жолы 

 
 

 

 

 

3  
Сойып, жеуге 

жарамсыз 
бөліктерінен 

тазарту 
 

 

 

 

4  
Ағынды суда 
жуу.  

 
Балықтарды 
бауырынан кесу 
тəсілі. 
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Тақырып 2.19 - Балықтарды кеспелеп бөлшектеу тəсілі 

 
№ Жұмыстың 

жасалу жолы  
Шикізат Қажетті құрал-

жабдықтар,  
 
1 

Балық 
түрлері 
 
 

 

 
 

 
Қабыршағын
ан тазарту 
 

 

 

 

  
 
Ағынды  
суда жуу 

 

Ағынды су , ванна 

 
2 Қабыршағын

ан тазарту 
жəне 
жарамсыз 
бөліктерден 
тазарту  

 

3  
 
Тазартылған 
балықтарды 
кеспелеу 
 
 
 
 

 

Пышақ түрлері 
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Тақырып 2.20 - Құрғақ тұздау 
№ Жұмыстың 

жасалу 
реттілігі  

Шикізат Қажетті құрал-
жабдықтар 

 
1 

 
Қабылданған 
балық түрлері 
 
 

 

 
 

 
2 Балықты 

ағынды суда 
жуып 
шылымынан 
тазарту 

 

Ағынды су , 
ванна 

 

3 Балықтың 
сағалдырығын
а тұз салу. 

 

 

4 Арнайы балық 
тұздайтын 
ыдыс түбіне 
тегістеп тұз 
салып, бетіне 
балықты 
реттілігімен 
салу. 

 

 

5 Тұзбен 
көмілген 
балықтың 
үстіне ағаш 
рещетка 
қойып ауыр 
жүкпен 
бастыру.  

 

 
 

 



183 

Тақырып 2.21 - Бөшкеде тұздау тəсілі 
 

№ Жұмыстың 
жасалу 

реттілігі  

 
Шикізат 

 
Қажетті құрал-

жабдықтар 
 
1 

 
Балықты 
ағынды суда 
жуып 
шылымынан 
тазарту 

 

 

 
2  

Бөшкенінің 
түбіне алдын-
ала сулы 
тұзды құйып 
балықты қатар 
орналастыру 

 

 

3  
Балықтың 
əрбір қатарын 
тегістеп тұз 
себіледі 

 

    

  

4  
Сулы тұзға 
балық 
толғаннан 
кейін үстінен 
құрғақ тұз 
себу.  

 

5 Тұзбен 
көмілген 
балықтың 
үстіне ағаш 
рещетка 
қойып ауыр 
жүкпен 
бастыру.  
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Тақырып 2.22 - Жəшікте жəне контейнерде тұздау 
 

№ Жұмыстың 
жасалу 

реттілігі 

Шикізат Қажетті құрал-
жабдықтар  

 
1 

 
Балықты 
қабылдау. 

  
 

 
 
2 

 
Балықты 
ағынды суда 
жуып 
шылымынан 
тазарту. 

  
 
 
3 

 
Балықтың 
сағалдырығына 
тұз салу. 

  
 
 
4 

 
Жəшіктің 
түбіне тұз салу, 
үстіне балықты 
қатарластырып 
салу. 

 
 

 
5 

 
Кантейнердегі 
балықтыда тұз 
балық 
реттілігімен 
салу.   

 
6 

Тұзбен 
көмілген 
балықтың 
үстіне ағаш 
рещетка қойып 
ауыр жүкпен 
бастыру.   
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Тақырып 2.23 - Чанда тұздау 
 

№ Жұмыстың 
жасалу реттілігі 

Шикізат Қажетті құрал-
жабдықтар  

 
1 

 
 
Балықты 
қабылдау 

 

 
 

 
2 

 
Балықты ағынды 
суда жуып 
шылымынан 
тазарту 

 
 

 
3 

Сағалдырығына 
тұз салынған 
балықтарды 
қатарластырып 
орналастырады 

  
 
4 

 
Чанның түбіне 
тұз, үстіне 
балықты 
қатарластырып 
салу. 

 

 
 

 

 
5 

 
Тұзбен көмілген 
балықтың үстіне 
ағаш рещетка 
қойып ауыр 
жүкпен бастыру  
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2.3.3 Нормативтік, техникалық жəне сəйкестікті растау бойынша 
құжаттамалардың түрлері 

 
Қазақстан Республикасының аумағында өнімнің сəйкестігін растау 

міндетті сипатта болады. Сəйкестікті растау нəтижесі объектінің техникалық 
реттеу саласындағы нормативтік-құқықтық актілерде, стандарттарда немесе 
шарттарда белгіленген талаптарға сəйкестігін құжаттамалық куəландіру 
(сəйкестік туралы декларация немесе сəйкестік сертификаты түрінде) болып 
табылатын рəсім. ҚР «Техникалық реттеу туралы» заңына сəйкес, сəйкестігі 
міндетті расталуға жататын өнім техникалық реттеу саласындағы 
нормативтік - құқықтық актілер бойынша айқындалады. Сертификат сөзі 
қаржы саласында бір жағдайда белгілі сомаға ақшалай куəлік ретінде, бір 
жағдайда  арнайы мемлекеттік  займ ретінде қолданылады. 

Ежелден өнім өндірушілер өз өнімдеріне жазбаша кепілдеме берген. 
Бұл қазіргі заманғы терминология бойынша»сəйкестіктуралыдекларация» 
болып табылады.  

Қазақстанда сертификаттау ҚР «Стандарттау жəне сертификаттау 
туралы» заңына сəйкес 1993 жылдан бастап жүргізіліп келеді. 
Экспортталатын өнімді сертификаттау жүйесі Қазақстанға мұра болып 
қалды. Бірақ сертификаттау жүйесінің кемшіл тұстары көп болатын. 1984 
жылға дейін отандық өнімдері шетелдік орталықтарда, сол елдің 
заңнамасына сəйкес сертификатталды. Тек сол жылдың күзінде 
экспортталатын өнімді сертификаттау жөнінде қаулы қабылдады. Сəйкестік 
сертификатын Мемстандартты рəсімдейтін еді. Бұл сертификаттау 
саласындағы халықаралық талаптарға қайшы келетін. 

Сəйкестікті растау саласының  мақсаттары мен қағидалары. 
Сəйкестікті растау саласының мақсаттары: 
- Өнімнің, көрсетілетін қызметтің, процестердің адам өмірі мен 

денсаулығы жəне қоршаған орта, соның ішінде жануарлар мен өсімдіктер 
əлемі үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- Ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;   
- Өнімнің, көрсетілетін қызметтің қауіпсіздігіне қатысты 

тұтынушыларды жаңылыстыратын іс-əрекеттердің алдын алу; 
- Саудадағы техникалық кедергілерді жою; 
- Өнімнің бəсекеге қабілеттілігін арттыру; 
 
2-Бөлім бойынша бақылау сұрақтары: 
 
1. Сметалық жоба қалай жоспарланады? 
2.Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы қалай жүргізіледі? 
2.Шығындардың мəнін қалай жан- жақты қарастыруға болады? 
3.Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді талдау 
4.ҚР талаптарына сəйкес өнімнің таңбалануы қалай тексеріледі? 
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реттеу саласындағы нормативтік-құқықтық актілерде, стандарттарда немесе 
шарттарда белгіленген талаптарға сəйкестігін құжаттамалық куəландіру 
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Ежелден өнім өндірушілер өз өнімдеріне жазбаша кепілдеме берген. 
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- Өнімнің, көрсетілетін қызметтің, процестердің адам өмірі мен 

денсаулығы жəне қоршаған орта, соның ішінде жануарлар мен өсімдіктер 
əлемі үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- Ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;   
- Өнімнің, көрсетілетін қызметтің қауіпсіздігіне қатысты 

тұтынушыларды жаңылыстыратын іс-əрекеттердің алдын алу; 
- Саудадағы техникалық кедергілерді жою; 
- Өнімнің бəсекеге қабілеттілігін арттыру; 
 
2-Бөлім бойынша бақылау сұрақтары: 
 
1. Сметалық жоба қалай жоспарланады? 
2.Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы қалай жүргізіледі? 
2.Шығындардың мəнін қалай жан- жақты қарастыруға болады? 
3.Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді талдау 
4.ҚР талаптарына сəйкес өнімнің таңбалануы қалай тексеріледі? 

 

5.Ақпараттық технологияны  қолдану  методологиясы 
6.Балық өңдеу техникасы нені білдіреді? 
7.Балық өндіру жұмыстарының тиімділігі мен еңбек өнімділігін 

арттыру неге байланысты? 
8.Техникалық регламенттің талаптарына сəйкес технологиялық 

операциялар қалай жүреді? 
9. Балық консервілері мен пресервтерінің ақауларына не жатады? 
10.Балықтан жасалған өнім сапасын бақылау  
11. Технологиялық  жабдықтардың ерекшеліктері қандай? 
12. Өңдеу технологияларына байланысты процестердің түрлері? 
13.ҚР стандарттау заңы бойынша мемлекеттік бақылау жəне қадағалау  
14.Пресервтердің қандай түрлері болады? 
15. Таңбалауда  қандай құжаттарға сəйкес болуы тиіс?  
 
 

ІІ БӨЛІМ БОЙЫНША ӨЗ БІЛІМІН  
ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН ТЕСТІК СҰРАҚТАР 

 
1 Салқындатылған балық температурасы  

А) -2 °C мен + 5 °C аралығында 
Б) -1 °C мен + 5 °C аралығында 
В) -3 °C мен + 5 °C аралығында 
С) -1 °C мен + 7 °C аралығында 
Д) -1 °C мен + 6 °C аралығында 

 
2 Балық пресервісіне қосылатын дəмдеуіштер 

А) Тұз, майда татымдықтар, қант, бензолды қышқылды натрий 
Б) Тұз, қант, натрий қышқылы, сірке қышқылы 
В) Қант, су, сірке қышқылы, татымдық түрлері 
С) Су , қант, бензолды, қышқылды натрий 
Д) Тұз , сірке қышқылы, су, май 

 
3 Өнімнің өзіндік құнының маңызды көрсеткіші –  

А) тауарлы өнімнің жалпы шығыны 
Б) өнімнің негізгі шығыны 
В) тауарлы өнімнің  1 теңгесіне кеткен шығын 
С) тауалы өнімнің жалпы есептегендегі құны 
Д) өнімнің бастапқы құны 
 

4 Балық пресервісіне пайдаланатын балықтың майлылығы  
А) 10% 
Б) 4% 
В) 3% 
С) 6% 
Д) 1% 
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5 І сортты салқын ысталған балықтарға  тəн белгілер  
А) түсі жылтыр сары, қабыршағы түгел, таза қанаттары сынбаған, 

тұздылығы 6%, ылғалдылы 42%, иісі ысталған балыққа тəн 
Б) түсі жылтыр сұры, басы жоқ, қабыршағы түгел 
В) түсі жылтыр сары, қабыршағы түгел, ылғалдылығы 35%, 

тұздылығы 10-15 % 
С) сырты таза, , қанаттары сынбаған, түсі сары, ылғалдылығы 42%, 

тұздылығы 6%, иісі ысталған балыққа тəн 
Д) түсі жылтыр сары, еті қатты, қабыршағы түскен, ылғалдылығы 

20%, тұздылығы 6% 
 

6 Балықтарды салқындатуға қолданылатын мұз формалары 
А) блокты трубалы , қабыршақты 
Б) кеспелі , қабыршақты, шар тəрізді 
В) блокты, қабыршақты, төртбұрышты 
С) кеспелі, төртбұрышты, ұсақталған, шар тəрізді 
Д) блокты, кеспелі, трубалы 
 

7 Ірі балықтарды кеспелеп бөлудегі кеспе өлшемі 
А) 0,5-1,2 кг 
Б) 2-3 кг 
В) 1,5-3 кг 
С) 2-2,5 кг 
Д) 0,5-1 кг 
 

8 Балықтарды дегдітудің тиімді жыл мезгілі.  
А) Көктем 
Б) Жаз 
В) Күз 
С) Жаз жəне көктем 
Д) Қыс 
 

9 Балық консервісіне құйылатын тұздық немесе соустың 
температурасы  

А) 80 0С 
Б) 55 0С 
В) 100 0С 
С) 40 0С 
Д) 120 0С 
 

10 Пресервілерді сақтау температурасы 
А) 2;00С 
Б) 1; -4 0С 
В) 0; -20С 
С) -50С 
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10 Пресервілерді сақтау температурасы 
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Д) -5; -8 0С 
 

11.Балықтардан жасалатын жартылай дайын өнім 
А) дегдітілген балық, филе, кеспе балық 
Б) котлет, фарш, ысталған балық 
В) тазартылып, кесілген балық, фарш, филе кеспе балық  
С) фарш, тұздалған балық, кесілген балық 
Д) филе, ысталған балық, тазартылып кесілген балық 
 

12. 1 кг балықты салқындату кезінде балықтан бөлініп шығатын жылу 
мөлшерін анықтау формуласы 

А) Q0=i4-iк ккал/кг 
Б) Q0=iк-iн ккал/кг 
В) Q0=i+i4 ккал/т 
С) Q=t4-tк ккал/кг 
Д) Q=t4-tк ккал/г 
 

13 Дайын тұздықтың тығыздығы 
А) 1,20 г/см3 
Б) 2 г/см3 
В) 0,70 кг/ м3 
С) 1,15 кг/ м3 
Д) 1,40 г/см3 

 
14 Тұздалған балық өнімдерінің тұз сіңіру мөлшеріне қарай бөлінуі  

А) күшті , орташа, қатты 
Б) əлсіз, қатты 
В) орташа, күшті 
С) күшті, орташа, бəсең 
Д) бəсең, күшті 
 

15 Тұздалып, сірке қышқылымен дəмдеуіштермен өңделген балық 
өнімінің түрі 

А) тұздалған 
Б) консервіленген 
В) кептірілген 
С) ысталған 
Д) маринадталған  
 

16 Сумен салқындатылған балық етінің температурасы 
А) 2-30 С 
Б) 5 0 С 
В) 00 С 
С) 1-2 0С 
Д) 40С 
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17 Уылдырықты тұздағанда қосатын антисептиктер 
А) Уротропин, триполифосфот натрий, сорбин қышқылы, бензой 

қышқылды натрий 
Б) Сорбин қышқылы, уротропин, сірке қышқылы 
В) Бензол қышқылды натрий, сорбин қышқылы 
С) Натрий, уротропин, бензой 

Д) Триполифосфат хлориді, сірке қышқылы, уротропин 
 

18 Уылдырықты сақтау температурасы  
А) -100С 
Б) +50С 
В) -30 С  
С) 0-20С 
Д) -7-80С 
 

19 Түйірлі уылдырықтар бір-біріне бірікпес үшін қосылатын қоспалар  
А) Май, глицирин 
Б) Су, глицирин 
В) Май, тұз, қышқыл 
С) Тұз, қышқыл 
Д) Антисиптик , май 
 

20 Көлеміне қарай балық салмағын анықтау формуласы  
А) Р=qmr 
Б) Р= vк 
В) Р=الv 
С) Р= γ vк 
Д) Р=сvк 
 

21 Балықтың жеуге жарамсыз бөліктері 
А) Сүйегі, ішек-қарны, торсылдағы, қабыршағы, терісі, қанаттары 
Б) Торсылдағы, бас еті, бауыры, терісі 
В) Қанаттары, бүйрегі, басы 
С) Еті, бауыры, қабыршағы, құйрығы 
Д) Сағалдырығы, басы, ішек-қарны, қалашы 
 

22 Сүбе кеспесінің ұзындығы 
А) 15-30 см 
Б) 10-20 см 
В) 40-60 см 
С) 60-70 см 
Д) 15-40 см 
 

23 Əлсіз тұздалған балықтың тұздылығы 
А) 6-10% 
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17 Уылдырықты тұздағанда қосатын антисептиктер 
А) Уротропин, триполифосфот натрий, сорбин қышқылы, бензой 

қышқылды натрий 
Б) Сорбин қышқылы, уротропин, сірке қышқылы 
В) Бензол қышқылды натрий, сорбин қышқылы 
С) Натрий, уротропин, бензой 

Д) Триполифосфат хлориді, сірке қышқылы, уротропин 
 

18 Уылдырықты сақтау температурасы  
А) -100С 
Б) +50С 
В) -30 С  
С) 0-20С 
Д) -7-80С 
 

19 Түйірлі уылдырықтар бір-біріне бірікпес үшін қосылатын қоспалар  
А) Май, глицирин 
Б) Су, глицирин 
В) Май, тұз, қышқыл 
С) Тұз, қышқыл 
Д) Антисиптик , май 
 

20 Көлеміне қарай балық салмағын анықтау формуласы  
А) Р=qmr 
Б) Р= vк 
В) Р=الv 
С) Р= γ vк 
Д) Р=сvк 
 

21 Балықтың жеуге жарамсыз бөліктері 
А) Сүйегі, ішек-қарны, торсылдағы, қабыршағы, терісі, қанаттары 
Б) Торсылдағы, бас еті, бауыры, терісі 
В) Қанаттары, бүйрегі, басы 
С) Еті, бауыры, қабыршағы, құйрығы 
Д) Сағалдырығы, басы, ішек-қарны, қалашы 
 

22 Сүбе кеспесінің ұзындығы 
А) 15-30 см 
Б) 10-20 см 
В) 40-60 см 
С) 60-70 см 
Д) 15-40 см 
 

23 Əлсіз тұздалған балықтың тұздылығы 
А) 6-10% 

 

Б) 12-13% 
В) 5-6% 
С) 14% 
Д) 10% 
 

24 Түйірлі уылдырықтың тұздылығы 
А) 6% 
Б) 10% 
В) 7% 
С) 12% 

Д) 15% 
 

25 Ыстау пешінен шыққан балықтың табиғи жолмен салқындату 
уақыты 

А) 6-8 сағ 
Б) 5 сағ 
В) 10 сағ 
С) 2-4 сағ 
Д) 1 сағ 
 

26 Балықтарды темір бізге тізгендегі балықтың ара қашықтығы 
А) 4 см 
Б) 2-2,5 см 
В) 1 см 
С) 10 см 
Д) 5 см 
 

27 Бүтін майда балықтардың тізілуі 
А) Кеудесінен 
Б) Екі көзінен 
В) Сағалдырығынан 
С) Құйрығынан 
Д) Бір көзімен сағалдырығынан 
 

28 Қатырылған балықты мемлекеттік стандартқа сай салатын ыдыстар 
А) Ағаш жəшік ГОСТ 13356-40 кг 
Б) Ағаш жəшік ГОСТ 13356-70 кг 
В) Картон жəшік ГОСТ 14351-20 кг 
С) Ағаш жəшік ГОСТ-14386-11-10 кг 
Д) Ағаш бөшке ГОСТ 13351-40 кг 
 

29 Балықтарды тұздауға арналған тұздың сапасы 
А) 1-сорттан кем болмауы тиіс, ГОСТ 13830-68 
Б) 1-сорттан ГОСТ 13880-68 
В) 2-сортты ГОСТ-13-61 
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С) 2-сортты ГОСТ-13830-68 
Д) 1-ші сорттан кем емес ГОСТ-20210-71 
 

30 Май қосылған табиғи консервісіне 1 банкіге салынатын балық жəне 
қоспалар 

А) Балық-335 гр, бұрыш-2гр, май-10 гр, тұз-5 гр 
Б) Балық-200гр, бұрыш-3 гр, май-5 гр, тұз-3гр 
В) Балық-250 гр, бұрыш-5 гр, 
С) Балық-100гр, тұз-3гр 
Д) Балық-150г, тұз-2 гр, май-1 гр 

31 Бекіре балығының түйіплі уылдырығының химиялық құрамы 
А) Белок 25-29%, су 60 %, май 18%, тұз 2% 
Б) Ылғал 20-25 %, май-20 %, белок-50%, тұз 5% 
В) Ылғал 70%, белок 27%, тұз 3% 
С) Ылғал-45-55%, белок 25-27%, май-14-17%, тұз 3,5-5% 
Д) Ылғал 60%,белок-10%, май-15%, тұз 5%, су 10% 
 

32 Балық тұздау процесі 
А) Ыстауға, кептіруге, консервілеуге дайындау 
Б) Жуу, ыстауға, кесуге дайындау 
В) Тізу, жуу, кептіруге дайындау 
С) Жуу, кптіру, ыстауға дайындау 
Д) Кептіру, ыстауға дайындау 
 

33 Балықтың жеуге жарамды бөліктері 
А) Уылдырығы, басы, қанаты, торсылдағы 
Б) Уылдырық, омыртқа, басы,қанаты, еті 
В) Еті бауры, қанаты, ішектері 
С) Еті, басы уылдырығы, бауыры жүрегі 
Д) Бауыры, жүрегі, басы, қанаты 
 

34 Балық консервісін дайындау барысындағы жылулық өңдеу 
процестері 

А) Қуыру, булау, пісіру, ыстық ыстау 
Б) Қайнату, қуыру 
В) Ыстық ыстау, булау, қайнату 
С) Қуыру, стерильдеу, ыстау 
Д) Булау, пісіру, асу, қайнату 
 

35 Кесілген балықтарды жуатын су температурасы 
А) 100С-150С аралығында 
Б) 200  С 
В) 0-50С аралығында 
С) 0-20 С аралығында 
Д) 150 С  
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С) 2-сортты ГОСТ-13830-68 
Д) 1-ші сорттан кем емес ГОСТ-20210-71 
 

30 Май қосылған табиғи консервісіне 1 банкіге салынатын балық жəне 
қоспалар 

А) Балық-335 гр, бұрыш-2гр, май-10 гр, тұз-5 гр 
Б) Балық-200гр, бұрыш-3 гр, май-5 гр, тұз-3гр 
В) Балық-250 гр, бұрыш-5 гр, 
С) Балық-100гр, тұз-3гр 
Д) Балық-150г, тұз-2 гр, май-1 гр 

31 Бекіре балығының түйіплі уылдырығының химиялық құрамы 
А) Белок 25-29%, су 60 %, май 18%, тұз 2% 
Б) Ылғал 20-25 %, май-20 %, белок-50%, тұз 5% 
В) Ылғал 70%, белок 27%, тұз 3% 
С) Ылғал-45-55%, белок 25-27%, май-14-17%, тұз 3,5-5% 
Д) Ылғал 60%,белок-10%, май-15%, тұз 5%, су 10% 
 

32 Балық тұздау процесі 
А) Ыстауға, кептіруге, консервілеуге дайындау 
Б) Жуу, ыстауға, кесуге дайындау 
В) Тізу, жуу, кептіруге дайындау 
С) Жуу, кптіру, ыстауға дайындау 
Д) Кептіру, ыстауға дайындау 
 

33 Балықтың жеуге жарамды бөліктері 
А) Уылдырығы, басы, қанаты, торсылдағы 
Б) Уылдырық, омыртқа, басы,қанаты, еті 
В) Еті бауры, қанаты, ішектері 
С) Еті, басы уылдырығы, бауыры жүрегі 
Д) Бауыры, жүрегі, басы, қанаты 
 

34 Балық консервісін дайындау барысындағы жылулық өңдеу 
процестері 

А) Қуыру, булау, пісіру, ыстық ыстау 
Б) Қайнату, қуыру 
В) Ыстық ыстау, булау, қайнату 
С) Қуыру, стерильдеу, ыстау 
Д) Булау, пісіру, асу, қайнату 
 

35 Кесілген балықтарды жуатын су температурасы 
А) 100С-150С аралығында 
Б) 200  С 
В) 0-50С аралығында 
С) 0-20 С аралығында 
Д) 150 С  

 

 
36 Аралас тұздау  əдісінің тұздықтың  температурасына байланысты  

түрлері 
А) Жылы, салқындатылған, мұздатылған 
Б) Аралас, құрғақ 
В) Жылы,салқын 
С) табиғи, жасанды 
Д) мұздатылған, жылытылған 
 

37 Ыстау пешінен  шыққан  балықтың  табиғи  жолымен салқындау 
уақыты 

А) 6-8 сағ 
Б) 5 сағ 
В) 10 сағ 
С) 2-4 сағ 
Д) 1 сағ 
 

38 Ыстық ысталған балықты тұздағанда балық пен тұздықтың 
қатынасы 

А) 1:1 
Б) 1:2 
В) 2:1 
С) 3:2 
Д) 1:3 
 

39 Ет тартқыштан өткізілген балық етінен дайындалған дайын  өнім 
А) қарма 
Б) Қуырылған балық 
В) Балық котлеті  
С) балық фаршы 
Д) ысталған балық 
 

40Тұздалып – кептірілген балық  уылдырығының тұздылығы мен 
ылғалдылығы 

 А) Тұздылығы 15 %, ылғалдылығы 20 % 
 Б) Тұздылығы 14 %, ылғалдылығы 10 % 
 В) Тұздылығы 7 %,  ылғалдылығы 50 % 
 С) Тұздылығы 10 %, ылғалдылығы 30 %  
 Д) Тұздылығы 22 %, ылғалдылығы 30 % 

 
41 Балық уылдырығының тағамдық құндылығы 
 А) құрамында темір  болғанында 
 Б) май мен блоктың коп болуында 
 В) құрамындағы май мен блоктың жоғарғы сапалығындығы жəне 

биологиялық белсенді заттардың  болуында  
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 С) құрамында химиялық  заттардың  болуында 
 Д) құрамында  құнды  заттар  болуында 

 
42. Ыстау пішінінен балық шыққаннан кейін арнайы салқындату 

камерасында салқындату уақыты 
 А) 6 сағ 
 Б) 4 сағ 
          В) 2 сағ  
 С) 10 сағ 
 Д) 0,30 сағ   

 
 

43. Қатырылған балықтардың мемлекеттік сəйкес стандарты 
 А) ГОСТ 1871-95 
 Б) ГОСТ 1148 2-96  
          В) ГОСТ 1168 – 8 6 ГУ  
 С) ГОСТ 1782-94 ГУ  
 Д) ГОСТ 1167- 8 ГУ 

 
44. Балық етінің тканіндегі тұз мөлшерін анықтау формуласы 
 А) а100/а+б 
 Б) А*100/t+a% 
          В) Аб/100 % 
 С) Б-100/а2 % 
 Д) M=а*б/100 

 
45. Балықтарды тұздау процесі 
 А) Жуу, кептіру, ыстауға дайындау 
 Б) Жуу, ыстауға, кесуге дайындау 
          В) Тізу, жуу, кептіруге дайындау 
 С) Ыстауға, кептіруге, консервілеуге дайындауға  
 Д) Кептіру, ыстауға дайындау 

 
46 Ауланғаннан кейін міндетті түрде сойып, мұз қосып, өндіріске 

əкелінетін балықтар  
 А) Бекіре, қортпа, шоқыр, пілмай 
 Б) Сазан, бекіре, алабұға,  
          В) Шабақ, тран, ақбалық, шортан 
 С) Тран, тісті, сазан, пілмай 
 Д) Ақбалық, албырт 

 
47. Балықтың ұзындығы мен салмағының мемлекеттік  стандарты 
 А) ГОСТ 1368-2003 
 Б) ГОСТ 1368-2002 
          В) ГОСТ 1471-2003 
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 С) құрамында химиялық  заттардың  болуында 
 Д) құрамында  құнды  заттар  болуында 

 
42. Ыстау пішінінен балық шыққаннан кейін арнайы салқындату 

камерасында салқындату уақыты 
 А) 6 сағ 
 Б) 4 сағ 
          В) 2 сағ  
 С) 10 сағ 
 Д) 0,30 сағ   

 
 

43. Қатырылған балықтардың мемлекеттік сəйкес стандарты 
 А) ГОСТ 1871-95 
 Б) ГОСТ 1148 2-96  
          В) ГОСТ 1168 – 8 6 ГУ  
 С) ГОСТ 1782-94 ГУ  
 Д) ГОСТ 1167- 8 ГУ 

 
44. Балық етінің тканіндегі тұз мөлшерін анықтау формуласы 
 А) а100/а+б 
 Б) А*100/t+a% 
          В) Аб/100 % 
 С) Б-100/а2 % 
 Д) M=а*б/100 

 
45. Балықтарды тұздау процесі 
 А) Жуу, кептіру, ыстауға дайындау 
 Б) Жуу, ыстауға, кесуге дайындау 
          В) Тізу, жуу, кептіруге дайындау 
 С) Ыстауға, кептіруге, консервілеуге дайындауға  
 Д) Кептіру, ыстауға дайындау 

 
46 Ауланғаннан кейін міндетті түрде сойып, мұз қосып, өндіріске 

əкелінетін балықтар  
 А) Бекіре, қортпа, шоқыр, пілмай 
 Б) Сазан, бекіре, алабұға,  
          В) Шабақ, тран, ақбалық, шортан 
 С) Тран, тісті, сазан, пілмай 
 Д) Ақбалық, албырт 

 
47. Балықтың ұзындығы мен салмағының мемлекеттік  стандарты 
 А) ГОСТ 1368-2003 
 Б) ГОСТ 1368-2002 
          В) ГОСТ 1471-2003 

 

 С) ГОСТ 1371-2000 
 Д) ГОСТ  12-2001 

 
48. Балықтарды салқындату барысында бөлініп шығатын жылу 

мөлшерінің формуласы  
 А) Q0=Gс(tн-tк) ккал 
 Б) Q0 = Gс /tн-tк 
          В) Q0 = t1- t2 /cm 
 С) Q0 =(tн-tк)*G 
 Д) Q0 = C (tн-tк) ккал 
 
49. Халықаралық балық  қатыру температурасы 
 А)-180С 
 Б) -200С 
          В) -170С 
 С) -300С 
 Д) -220С   

 
50 Кепкен балықтарды ыдысқа жинап салудың шарты 
 А) Өңделуі бірдей бір түсті , əр түрлі кесілген балықтар 
 Б) Əр түрлі сапасы мен көлемі бірдей балықтар 
          В) Бір түсті, өңделу тəсілі бір, сапасы көлемі жəне мөлшерленуі 

жағынан бір тектес балықтар  
 С) Бір түсті, мөлшерленуі жағынан бірдей, көлемі аралас 

балықтар  
 Д) Өңделуі бірдей, түсі əр түрлі, салмағы бірдей балықтар  
 
51 Салқын  ысталған  балықтардың мемлекеттік  стандарты  
 А) ГОСТ 11482-96 
 Б) ГОСТ 1515-93 
          В) ГОСТ 823-204 
 С) ГОСТ 96-114 
 Д) ГОСТ 815-71 

 
52 Балықтарды тұздау түрлері 

  А) Құрғақ, аралас, сұйық 
Б) Аралас тұздықсыз сұйық 
В) Құрғақ аралас 
С) Тұздықпен, сумен 
Д) Сұйық, құрғақ 

 
53 Тұздауға дейінгі процестер  

А) Қабылдау – жуу-кесу-тұздау 
Б) Қабылдау-тізу-кесу-тұздау 
В) Жуу-қабыршағын ашу-тізу 
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С) Кесу-тұздау-кептіру 
Д) Қабылдау – жуу-тазалау-ыстау 

 
54 Ыстау алдында балықты кептіру жағдайлары  

А) табиғи ашық ауада, кептіру жəне ыстау камераларында 
Б) жабық бөлмеде, кептіру жəне мұздату камераларында 
В) кептіру жəне ыстау камераларында 
С) табиғи ашық ауада жəне кептіргіш камераларында 
Д) тоңазытқыш жəне ыстау камераларында 
 

55 Балықтарды тізудің түрлері  
А) Темір бізге, шпагат жіпке, ілгіштерге 
Б) Реика ағашқа, темір бізге 
В) Темір бізге, ағашқа, ілгішке 
С) Ілгішке, қармаққа 
Д) Шпагат жіпке, темірге 
 

56 Салқын ысталған балықтың ылғалдылығы 
А) 42-55% 
Б) 40-70% 
В) 50% 
С) 38-40% 
Д) 30-35% 
 

57 Балықтарды ыстық ауа арқылы кептіру 
А) Балық құрамындағы ылғалды 1000С температурадағы ыстық 

ауамен бөліп шығару 
Б) Балық құрамындағы ылғалды 300  С температурадағы ауамен 

бөліп шығару 
В) Балықтағы ылғалды 50 0  С температурадағы ауамен бөліп 

шығару 
С) Балықты ыстау пешінде кептіру 
Д) Балықтарды ыстық табиғи ауада кептіру 
 

58 Балық филесі 
А) Сүбе еті 
Б) Кеудесі 
В) Жартылай еті 
С) Кеспесі 
Д) Бауыр еті 
 

59 Кепкен балық өнімін даярлаудағы негізгі операциялар  
А) Сорттау- тұздау-тұздылығын теңестіру-тізу 
Б) Қабылдау-кесу-жуу-қалталау-кебу 
В) Қабылдау-өлшеу-тұздау-тізу 
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С) Кесу-тұздау-кептіру 
Д) Қабылдау – жуу-тазалау-ыстау 

 
54 Ыстау алдында балықты кептіру жағдайлары  

А) табиғи ашық ауада, кептіру жəне ыстау камераларында 
Б) жабық бөлмеде, кептіру жəне мұздату камераларында 
В) кептіру жəне ыстау камераларында 
С) табиғи ашық ауада жəне кептіргіш камераларында 
Д) тоңазытқыш жəне ыстау камераларында 
 

55 Балықтарды тізудің түрлері  
А) Темір бізге, шпагат жіпке, ілгіштерге 
Б) Реика ағашқа, темір бізге 
В) Темір бізге, ағашқа, ілгішке 
С) Ілгішке, қармаққа 
Д) Шпагат жіпке, темірге 
 

56 Салқын ысталған балықтың ылғалдылығы 
А) 42-55% 
Б) 40-70% 
В) 50% 
С) 38-40% 
Д) 30-35% 
 

57 Балықтарды ыстық ауа арқылы кептіру 
А) Балық құрамындағы ылғалды 1000С температурадағы ыстық 

ауамен бөліп шығару 
Б) Балық құрамындағы ылғалды 300  С температурадағы ауамен 

бөліп шығару 
В) Балықтағы ылғалды 50 0  С температурадағы ауамен бөліп 

шығару 
С) Балықты ыстау пешінде кептіру 
Д) Балықтарды ыстық табиғи ауада кептіру 
 

58 Балық филесі 
А) Сүбе еті 
Б) Кеудесі 
В) Жартылай еті 
С) Кеспесі 
Д) Бауыр еті 
 

59 Кепкен балық өнімін даярлаудағы негізгі операциялар  
А) Сорттау- тұздау-тұздылығын теңестіру-тізу 
Б) Қабылдау-кесу-жуу-қалталау-кебу 
В) Қабылдау-өлшеу-тұздау-тізу 

 

С) Сорттау-жуу-сою-тізу 
Д) Сорттау-тұздау кебу 
 

60 Дайын өнімдерді жинақтауға арналған ыдыстар 
А) Ағаш жəшік, картонды қорап, қапшық, полиэтилен қалта 
Б) Қалта, пластмасса, жəшік, темір таба 
В) Темір жəшік, корзина, бөшке 
С) Ванна, чан, ағаш жəшік, қапшық 
Д) Картон, қорап, қапшық, бөшке 
 

61Тұздықтың тығыздығын өлшейтін құрал  
А) Ариометр 
Б) Термометр 
В) Шкалометр 
С) Амперметр 
Д) Барометр 
 

62 Балықты тоңазытқышта қатыру температурасы  
А) -180 С 
Б) -250 С 
В) -5+50 С 
С) -200  С 
Д) -100 С 
 

63 Балықтарды дегдіту: 
А) Жасанды салқын ауада кептіру 
Б) Ыстау пешінде кептіру 
В) 150 С температурада жабық бөлмеде кептіру 
С) Тұздалған балықтарды табиғи ауада кептіру  
Д) Кептіру пешінде желдету 
 

64 Балықтарды глазурлау: 
А) Балықтарға мұз араластырып қатыру 
Б) Балықтарды кеспелеп қатыру 
В) Балық сыртын жұқа мұз қабатымен қаптау  
С) Балық етін тоңазтқышта суға салып қатыру 
Д) Балықты салқын суға салу 
 

65 Салқын ысталған балықтың ысталу ұзақтығы  
А) 30-37 сағат 
Б) 10-15 сағат 
В) 25-30 сағат 
С) 15-20 сағат 
Д) 25-35 сағат 
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66 Стерилдеу жабдығы 
А) Генератор 
Б) Ваккум 
В) Автоклав  
С) Бупеші 
Д) Кептіру пеші 

 
67 Ысталған жəне дегдітілген балықтың сақтау температурасы 

А) 10-50 С 
Б) 0-50 С 
В) +5-50 С 
С) 5-80 С 
Д) -10-150 С 
 

68 Уылдырық дегеніміз:  
А) Аналық балықтың жұмыртқа клеткасы 
Б) Балықтың бас бөлігі 
В) Балықтың ас қорыту мүшесі 
С) Аналық балықтың ас қорыту мүшесі 
Д) Аталық балықтың ішкі органдары 

 
69 Глазурлаудағы  мұз қабатының қалыңдығы 

А) 1-2 мм 
Б) 3-4 мм 
В) 4-5 мм 
С) 3-5 мм 
Д) 2-3 мм 
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66 Стерилдеу жабдығы 
А) Генератор 
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69 Глазурлаудағы  мұз қабатының қалыңдығы 

А) 1-2 мм 
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В) 4-5 мм 
С) 3-5 мм 
Д) 2-3 мм 
 

 
 
 

 

ІІІ БӨЛІМ. БАЛЫҚ ӨҢДЕУ ЖҰМЫСТАРЫНА ЕСЕП ЖҮРГІЗУ 
КЕЗІНДЕГІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫ ҚОЛДАНУ, ІЛЕСПЕ 
ҚҰЖАТТАРДЫ РƏСІМДЕУ 

3.1 Жұмыстардың сапасын таңдап бақылау 
 
3.1.1 Кəсіпорындарда барлық бақылау түрлері 
 
Өндіріс кезеңдері бойынша технологиялық бақылау осы нұсқаулықтың, 

санитарлық - Денсаулық сақтау министрлігімен бекітілген 22.02.91 № 5319-
91 жəне СанПин сəйкес бекітілген негізінде жүзеге асырылады [20].  

 
 

3.20- сұлба. Кəсіпорындарда бақылау түрлері 
 

Кəсіпорындарда барлық 
бақылау түрлері  

Өнімді дайындау барысында осы технологиялық 
нұсқаулыққа сəйкес шикізаттың, дайын өнімнің 

сапасын жəне технологиялық параметрлердің 
сақталуын бақылайды.  

Шығарылаты
н өнімнің əр 

партиясындағ
ы 

органолептик
алық 

сипаттаманы 
анықтау 

Өндірілетін 
өнімнің 
физика-
химиялық 
көрсеткіштері 
мерзімді түрде, 
бірақ кемінде 
10 күнде бір 
рет, сондай-ақ 
бақылаушы 
ұйымның жəне 
тұтынушының 
өтініші 
бойынша 
анықталады. 

Көрсетілген бақылауды 
технологиялық қызмет 

жəне кəсіпорынның 
зертханасы жүзеге 

асырады. 

Өнімдерді 
қауіпсіздік 

көрсеткіштері 
бойынша 
бақылау 

өндіруші ҚР 
Мемлекеттік 
санитарлық-

эпидемиология
лық 

қызметінің 
органдары мен 
мекемелерімен  

Өнімнің 
қауіпсіздігіне 

кепілдік 
беретін 

тəртіппен, 
бірақ 

тоқсанына 
кемінде бір 
рет жүзеге 

асырылады. 

Зертханалық 
бақылау 

нəтижелері 
СанПин 

01.11.1999 
сəйкес сапа 

сертификатына 
енгізілді. 
Өнімдер 

бөлшек сауда 
желісіне сапа 

сертификатыме
н бірге 

жіберіледі. 



200 

3.1.2 Өндірісте ілеспе құжаттаманың болуы жəне ҚР нормативтік 
жəне техникалық құжаттамаға сəйкестігі 

 
Ілеспе құжаттамасы – бұл белгілі бір мекемеге жіберілетін құжатқа 

тіркелетін, хатпен қоса жіберілетін ақпарат.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Хат: «Жібереміз», «Қайтарамыз», «Ұсынамыз» сияқты сөздерден 

тұрады жəне жіберілетін құжаттың тақырыбы жəне іздеу белгілері (күні мен 
мөрі) көрсетіледі. Егер ілеспе хаттың мəтіні өте қысқа болса, онда А5 
форматында дайындалады жəне өзіндік тақырыбы болмайды. Барлық қалған 
жағдайларда, мазмұнында қандай да бір ақпарат болмаса, ілеспе хат 
ресімделмейді. Ілеспе хат жіберілген қосымша құжаттардың орындалу 
сипатын немесе мақсатты бағыт – бағдарын түсіндіру қажет болған жағдайда 
жазылады. 

Өнімді сертификаттау ерікті немесе міндетті түрде жүргізіледі.  
Сертификаттау кезінде өнімнің сипаттамасы (көрсеткіштері) 

тексеріледі, мыналарға:  
- өнімнің сəйкестендірілуін жүргізуге, оның ішінде жіктеу топтамасына 

жататындығын, техникалық құжаттамаға сəйкестігін, шыққан жерін, осы 
партияға жататындығын, сондай-ақ өнімнің техникалық регламентке жəне 
нормативтік құжатқа, тауарға ілеспе құжатқа, жеткізуге арналған шартқа 
(келісімшартқа), ерекшелікке, затбелгіне, заттаңбаға жəне өнімді 
сипаттайтын басқа құжатқа сəйкестікті растау үшін жиынтығында жеткілікті 
белгілерді, параметрлері, көрсеткіштері жəне талаптары бойынша сəйкестігін 
тексеруге. Сəйкестендіру кезінде импорттаушының Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілері талаптарын өнімді 
таңбалауға қажетті ақпарат бөлігінде сақталуы ескертілуге тиіс; 

- өнімнің регламенттерде белгіленген адам өмірі, денсаулығы, 
қоршаған ортаны қорғау үшін қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған 
талаптарға, сондай-ақ заңнамалық актілер негізінде сəйкестікті міндетті 
растаған кезде, өнімді пайдалану, сақтау жəне тасымалдау талаптарын 
сақтаған кезде тексеруге тиіс басқа талаптарға сəйкестігін толық жəне анық 
растауға мүмкіндік беретін сынақ əдістері қолданылады. 

Сертификатталатын өнімге арналған нормативтік құжаттарға 
қойылатын талаптар   

Сəйкестігіне сертификаттау жүргізілетін нормативтік құжаттарда 
өнімнің сипаттамасы (көрсеткіштері) мен сынақ əдістері, өнімінің осы 
талаптарға сəйкестігін жəне оның осы Регламенттің 3 жəне 4-тармақтарына 

Ілеспе хаттарды жасау ұсынылып отырған құжатқа 
қандай да бір түсінік немесе қосымша қажет болғанда 
ресімделеді: орындау уақытын көрсету, кешіктіру 
себептерін түсіндіру, күрделі тұстарын түсіндіру болып 
табылады. 
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3.1.2 Өндірісте ілеспе құжаттаманың болуы жəне ҚР нормативтік 
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(келісімшартқа), ерекшелікке, затбелгіне, заттаңбаға жəне өнімді 
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Қазақстан Республикасына үшінші елдерден (Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын мемлекет) əкелінетін 
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 Өтініш беруші ветеринариялық сертификатты алу үшін тасымалдауға 
дейін кемінде үш жұмыс күні мерзімінде тиісті аумақтық бөлімшеге немесе 
«электрондық үкіметтің» www.e.gov.kz, www.elicense.kz веб-порталы (бұдан 
əрі – портал) арқылы құжаттарын тапсырады.  

Сараптама актісін (сынақ хаттамасын): 
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- Өндіріс объектісі бекіткен жəне тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің 
ветеринария саласындағы уəкілетті органы ведомствосының аумақтық 
бөлімшесі келіскен Өнімді мониторингтік зерттеу жоспары бар болған кезде; 

- зерттелетін қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша Мониторинг жоспары 
шеңберінде зерттелетін өнім сараптама актісін (сынақ хаттамасын) берген 
сəттен бастап 1 (бір ай) ішінде оны пайдалану кезеңіне сəйкес болған кезде 
жануарларды өсіруді, дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді жəне 
жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты өткізуді жүзеге 
асыратын өндіріс объектілерінен салқындатылған етті, тағамдық 
жұмыртқаларды əкету (экспорт) үшін берілген сəттен бастап 1 (бір) ай ішінде 
пайдалануға жол беріледі; 

- балықты жəне басқа да су жануарларын (тірі, жаңа ауланған, 
салқындатылған, мұздатылған балық, сондай-ақ шаяндар, гаммарус, салина 
артемиясы (цисталар)) бес килограммнан артық тасымалдау кезінде – 
«Балықтың қайдан ауланғаны туралы анықтама нысанын бекіту туралы» , су 
жануарларының (тірі, жаңа ауланған, салқындатылған, мұздатылған балық, 
сондай-ақ шаяндар, гаммарус, салина артемиясы (цисталар)) орны 
ауыстырылатын (тасымалданатын) көлеміне берген балықтың қайдан 
ауланғаны туралы анықтама; 

- үшінші елдерге бір əкімшілік-аумақтық бірлігінен республиканың 
басқа əкімшілік-аумақтық бірлігіне орны ауыстырылған (тасымалданған) 
объектілердің орнын ауыстыру (тасымалдау) жəне (немесе) республиканың 
бір əкімшілік-аумақтық бірлігі шегінде орны ауыстырылатын 
(тасымалданатын) объектінің иесі ауысқан кезде – ветеринариялық 
анықтама; 

- бланк үшін төлем жасағаны туралы түбіртек. 
 
 
3.1.3 Балық өңдеу өндірісінің қойма жайларындағы ахуалды 

тексеру  
 
Өндірістік қойма жайлары - арнайы арналған ғимараттар мен 

құрылыстарда орналасқан коммерциялық жылжымайтын мүлік түрі. 
Мұндай құрылымдар өндірістің əртүрлі түрлеріне қатысуға, 

кəсіпорынды ұйымдастыруға, бақылауға жəне басқаруға байланысты еңбек 
қызметін жүзеге асыру үшін пайдаланылады. Өнеркəсіптік қойма жайлар 
Жалпы бірнеше топқа бөлінеді: əкімшілік, қойма, сондай-ақ тікелей 
өндірістік. Сондай-ақ, жылжымайтын мүліктің мұндай түрін жіктеуге 
болады: мақсаты жəне өндіріс саласы бойынша: 

1. Мақсаты: өндірістік үй – жайлар – дəл осы жерде жұмыстардың 
барлық циклі орындалады, бұл зауыттағы цех немесе жұмыс учаскелері 
болуы мүмкін; əр түрлі құрал-саймандар, жабдықтар, шикізат жəне дайын 
өнім сақталатын қойма үй – жайлары; əкімшілік Үй-жайлар-басшылар, 
мамандар кабинеттері, отырыстар немесе тренингтер өткізуге арналған 
залдар; санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар-бұл асханалар, санитарлық 
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тораптар, себезгі жəне гардеробтар; медициналық мақсаттағы үй-жайлар; 
тамақ өндірісіне арналған үй-жайлар. 

2. Өндіріс саласы. Классификация ағаш, металл, отқа төзімді немесе 
жанғыш, сондай-ақ салмағы мен көлемі бойынша сұйық немесе шамалы 
болып бөлінетін қалдықтар түріне негізделе алады. Сонымен қатар шу 
деңгейі жəне ықтимал ластану, жарықтандыру, бу, су немесе газ, сондай-ақ 
электр сымдарының болуы ескеріледі. Өндірістік үй-жайдың кез келген түрі 
барлық гигиеналық нормаларға сəйкес келуі керек. Осының арқасында 
қызметкерлер өздерін жайлы сезінеді, ал шығарылатын өнімнің сапасы 
өзгеріссіз қалады. 
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 Сумен жабдықтау жəне канализация. Сумен жабдықтау - 
өндірістік үдерісте маңызды элементтердің бірі. Сонымен қатар, ол өндіріс 
үшін ғана емес, персоналдың жеке қажеттіліктері үшін де қолданылады. 
Бұдан басқа, қолданыстағы сумен жабдықтау ықтимал жануды жеңуге 
көмектеседі. Кəріз де өндіріс пен қызметкерлердің барлық қажеттіліктерін 
толық қамтамасыз етуі тиіс; 

 Өртке қарсы жүйелер. Олар тиісті қызметтердің барлық 
талаптарына толық сəйкес келуі тиіс. Өртке қарсы жүйелердің түрі тікелей 
өндіріс түріне байланысты. Кез келген бизнес тиісті үй-жайды іздеуден 
басталады. Бұл белгілі бір дəрежеде қызметтің табыстылығына кепілдік 
береді. Өндірістік үй-жайларды жалға алу үлкен сұранысқа ие. Бөлмені 
таңдау кезінде көптеген факторларға назар аудару керек. 
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• Өндірістік үй-жайлардың өрт қауіпсіздігі талаптарына, сондай-ақ 
денсаулық сақтау саласындағы заңнама талаптарына сəйкестігі. 

Жалдау шарттары мен мерзімдері. 
• Осы ғимаратта нақты өндірісті орналастыруға қосымша Рұқсаттар 

мен келісім алу қажеттілігі. Егер мұндай келісімдер талап етілуі мүмкін 
болған жағдайда - оларды ресімдеу мерзімдері мен құны. 

Бұл компоненттердің барлығы маңызды, бірақ өндірістік үй-жайларды 
таңдау кезінде ғимараттың қабығына, Ішкі қамтамасыз ету жүйелеріне жəне 
ғимараттар мен үй-жайларды нақты өндіріске бейімдеуге мүмкіндік беретін 
қосымша элементтерге көбірек назар аудару керек: 

1. Ғимараттың қабығы ғимарат қаңқасы, сыртқы қаптау, ішкі көтергіш 
конструкциялар сияқты негізгі элементтерді қамтиды. Орташа алғанда, 
мұндай элементтердің қызмет ету мерзімі 75 жылға дейін. Нақты өндіріске 
қойылатын талаптарға толық сəйкес келуі керек, өйткені құрылымдық 
өзгерістер елеулі материалдық шығындар мен көптеген келісімдерді талап 
етеді. 

2. Қамтамасыз етудің ішкі жүйелері өртке қарсы жүйелерден, 
желдетуден жəне кондиционерлеуден, жылытудан, жарықтандырудан, сумен 
жəне газбен жабдықтаудан тұрады. Мұндай жүйелердің қызмет ету мерзімі 2-
ден 15 жылға дейін. Бұл жағдайда конструктивті өзгерістер болуы мүмкін, 
бірақ оларды өзгерту бойынша жұмыстар өте қымбат. 

3. Əрлеу жұмыстары, дыбыс оқшаулау, қалқалар, жарықтандыру 
қондырғылары, жиһаз, фурнитура, телекоммуникациялық арналар кіретін 
қосымша элементтер. Өндірістік үй-жайлардың жекелеген топтары жалдау 
ставкасымен ерекшеленеді. 

 
 
3.1.4 Техникалық жəне технологиялық құжаттамамен белгіленген 

талаптар мен мерзімдерге сəйкес шикізаттың сақталу шарттары 
 
Балық қабылдаудың технологиялық талаптары: 
 Балық қабылдағыш жағадан алынған балықты бақылайды. Содан 

кейін жағаға қабылданған балықты қабылдағыш алдын ала дайындалған 
мұзбен жауып, өндіріске жібереді; 

 Балықты өндіріске қабылдау таңғы 9: 00-ге дейін аяқталуы керек; 
 Балықты қабылдау кезінде шикізатты (мұзбен құю, көлік 

құралдарының жағдайы) сəйкестігін кəсіпорынның зертханашысы тексереді; 
 Шикізаттың əр партиясы ГОСТ 7631-2008 сəйкес зауыт ішінде 

зертханалық бақылаудан өтеді жəне егер сынақ оң болса, түсіру үшін рұқсат 
беріледі; 

 Зертханалық бақылау нəтижелерін лаборатория қызметкері 
алынған шикізаттың партиялық нөмірін (журналдағы реттік нөмір) бере 
отырып, белгіленген үлгідегі «Зертхананың жұмыс журналында» тіркейді; 
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 Зертханалық тексерудің теріс нəтижелері болған кезде өндіріске 
шикізатты түсіруге тыйым салынады жəне ИНС-02-Ф7 түріндегі 
комиссиямен «Балықты аулау актісі» жасалады; 

 Əрі қарай, қабылдаушы балықты қабылдайды, ИНС-02-Ф1 
нысаны бойынша «Жаңа жəне мұздатылған балықтарды қабылдау журналы» 
жазбаларын жүргізеді. Шикізаттың бақылануын қамтамасыз ету үшін 
зертханалық жұмыс журналындағы партия нөмірі қабылдау журналына 
тіркеледі. Балық қабылдау кезінде лас цехтың жұмысшылары балықты лас 
цехқа таразы арқылы өткізеді; 

 Əрі қарай балықты лас цех жұмысшылары сұрыптайды. Дұрыс 
емес балық бөлек қорапта сақталады жəне сапа жөніндегі директор мен 
зертханашыға хабарланады. Олар дұрыс емес балықты қалай шығаруды 
шешеді. 

Тірі балықты сақтау. Ірі қалалардың халқын үздіксіз түрде тірі 
балықпен қамтамасыз ету үшін оны сақтау су қоймаларда орнатылатын ағаш 
садкалары бар базаларда жүзеге асады. Мұндай база ауданы 150 - 200 м2, 
ортасында балық сақтау үшін көлемі 18 м3 дейін бірнеше садкалар бар. 
Садкалардың түбі жəне бүйірлік қабырғалары қақпақтармен жабылады. 
Садкадағы балықтарды тиеу тығыздығы əртүрлі. Күзде жəне қыста өлшемі 2 
× 2 × 1 м3 4 т дейін балықты сыйдыруға болады, ал жазғы кезеңде - 3,5 т 
дейін. Балықтардың сақталуы көптеген факторларға тəуелді: сақтау 
шарттарына жəне мерзіміне, жыл мезгіліне, балықтың түріне жəне 
жағдайына жəне т.б. Өлім-жітім 15 % жетуі жəне жоғары болуы мүмкін.  

Балықтар өмір сүруін демеу үшін энергияны эндогенді қоректену 
есебінен алады, яғни өзіндік май қойлары есебінен. Балық денесіндегі май 
қорларының деңгейі өмірінің ұзақтығының мүмкіндігімен байланысты. 
Мысалы, жаздыгүні карптың май қоры 12% өмірінің орташа ұзақтығы 100 
тəулік. Карп пен линь балықтарының арықтау нəтижесінде майдың орташа 
көлемі 0,5 % өледі, ал сом – 2,8%. 

Май қорының азаюы бойынша балықтың ағзасының қарсыласуы 
төмендейді, ауруға шалдыққандардың саны артады, жəне паразиттер 
жұқтыруы жоғарылайды.  

Дүкендерде балықты аквариумдарда 1-2 күн сақтайды. Суды аквариум 
үстінде форсункалар арқылы шаңдата отырып оны оттегімен қанықтырады 
жəне біруақытты дехлорлайды. 

Салқындатылған балықты сақтау кезіндегі ферментативтік жəне 
микробиологиялық үрдістер. Ауланған балықтың бактериалдық себіндісі 1 
см2 бетке 102-дан 107  микроорганизмге дейін ауытқиды, сондықтанда шикі 
балықтың ішегінің ішіндегі 1 г-да 104-108 микроорганизмдер болады. 
Микробтық себілудегі бұл шашыраңқылық судың себілуімен, 
температурасымен, аулаудың мерзімімен жəне əдісімен, балықтың түрімен 
түсіндіріледі. Микрофлораның сапалық құрамы ең бірінші судың 
бактериялық құрамына байланысты. Сондықтан да, салқындату алдында 
балықты өңдеуден өткізеді. Балықты жуу беткейлік себілуді 80-90% 
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қысқартуы мүмкін. Филетирлеу жəне басқадай арнайы бөлу себілуді 1 
граммға 103- 105 микроорганизмге арттырады.   

Балық тұншығып өлгеннен кейін онда физиологиялық өзгерістер 
қатары жүреді: шырыштың бөлінуі (гиперемия), автолиз, бактериалдық 
бөліну басталады. Шырыштың бөлінуі- агония кезіндегі ағзаның реакциясы. 
Шырыш негізінен глюкопротеиндерден (муциндер, бос аминқышқылдары, 
триметиламиноксид) жəне басқа экстраактивті заттардан тұрады жəне 
микроорганизмдер үшін қолайлы орта болып табылады. Балықты салқындату 
алдында шырышты жуып жіберу керек. Балықтардың қышқылдығының 
жоғарылауы, бұлшық еттік талшықтардың ісінуімен байланысты жəне 
дененің қатаюына əкелетін бұлшықеттердің жиырылуында жəне күшенуінде 
байқалады.  

Басталған автолиздің алғашқы белгілері болып, бастың, бас 
сүйектерінің, көздің, анальдық дөңгелектің бұлшықет тінінің қызаруына 
əкеліп соғатын қанның формалық элементтерінің бұзылуы байқалады. 
Мұндай жағдайда балық тініндегі құрылымдық өзгерістерге, ақуыздың 
ыдырау өнімдерінің, майлар жəне т.б. заттардың түзілуіне қарамастан балық 
балғын деп саналады.  

Автолиз нəтижесінде түзілген заттар микроорганизмдердің əсерімен 
жүретін ары қарайғы айналуға оңай түседі. Ең бірінші балықтың бетінде 
(шырышында) жəне желбезегінде микроорганизмдердің тез көбейеді. Басым 
микрофлора болып Pseudomonas тұқымдастығының грамтеріс таяқшалары 
болып табылады. Зерттеушілердің пікірінше микробтар бұлшықет тініне 
желбезегімен байланысты қанайналым жүйесі арқылы, құрсақ қабырғасы 
жəне тері арқылы пайда болады.  

Өлген балықтағы микробиологиялық үрдістер автолитикалықпен бірге 
бір уақытта басталады, бірақ біраз уақыттан соң балықтың химиялық 
құрамының жəне органолептикалық қасиеттерінің өзгерісі байқалады.  

Бұзыла бастаған балықта келесі органолептикалық белгілер байқалады: 
дене серпімділігін жоғалтады, көздері бұлдырап орбитасынан ауытқиды, 
беткейдегі жəне желбезегіндегі шырыш көлемі ұлғаяды, бұлдыр жəне 
жағымсыз иісті, қабыршағы солғын тартады жəне оңай алынады, 
желбезектері сұр түске енеді, еті бөлінеді, сүйектерінен ажырайды, ал 
омыртқа аймағында қызыл түсті, қышқыл иіс пайда болады.  

Балықтың бұзылуының негізгі себебі болып микробтардың əсерінен 
ақуыздың жəне экстраактивті азоттық заттардың бөлінуі болып табылады. 
Құрамында көп мөлшерде триметиламин қышқылы бар теңіз сүйекті 
балығының бұзылуы əртүрлі аминдердің көп мөлшерде бөлінуімен жүреді. 
Тұщы судың балықтары бұзылғанда ұшқыш негіздердің негізгі массасын 
аминқышқылдарының дезаминдену нəтижесіндегі аммиак құрайды да 
есебінен аммиактың түзілуі пайда болады [21]. Экстраактивті заттарға бай 
теңіз балығының еті тұщы су балығына қарағанда тез бұзылады.  

NO(CH3)3         N(CH3)3   NH(CH3)2 NH2CH3 NH3 
триметиламиноксид        триметиламин         диметиламин               

монометиламин             аммиак 
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балғын деп саналады.  
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желбезегімен байланысты қанайналым жүйесі арқылы, құрсақ қабырғасы 
жəне тері арқылы пайда болады.  

Өлген балықтағы микробиологиялық үрдістер автолитикалықпен бірге 
бір уақытта басталады, бірақ біраз уақыттан соң балықтың химиялық 
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дене серпімділігін жоғалтады, көздері бұлдырап орбитасынан ауытқиды, 
беткейдегі жəне желбезегіндегі шырыш көлемі ұлғаяды, бұлдыр жəне 
жағымсыз иісті, қабыршағы солғын тартады жəне оңай алынады, 
желбезектері сұр түске енеді, еті бөлінеді, сүйектерінен ажырайды, ал 
омыртқа аймағында қызыл түсті, қышқыл иіс пайда болады.  

Балықтың бұзылуының негізгі себебі болып микробтардың əсерінен 
ақуыздың жəне экстраактивті азоттық заттардың бөлінуі болып табылады. 
Құрамында көп мөлшерде триметиламин қышқылы бар теңіз сүйекті 
балығының бұзылуы əртүрлі аминдердің көп мөлшерде бөлінуімен жүреді. 
Тұщы судың балықтары бұзылғанда ұшқыш негіздердің негізгі массасын 
аминқышқылдарының дезаминдену нəтижесіндегі аммиак құрайды да 
есебінен аммиактың түзілуі пайда болады [21]. Экстраактивті заттарға бай 
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RCHNH2 COOH + H2          RCH2COOH +  NH3 
аминқышқылы                                 дезаминді реакциямай қышқылы                  

аммиак 
 
(NH2)2CO   +  H2 O                                2NH2  +  CO2 

мочевина                                                                                аммиак           көмірқышқылгазы  
 
Pseudomonas тобының микроорганизмдері балықта даму кезінде екі 

ерекшелікпен сипатталады олар: басқа топ бактерияларынан тез өседі жəне 
ұшқыш қышқылдар болып табылады жəне балықтың шіріп бұзылуы жылдам 
болады.  

 
Толтыру шеберханасына қойылатын технологиялық талаптар 15]: 

Балықты лас цехтан сүбе (филе) жасау цехына тек арнайы ауысым 
қызметкері өткізу керек. Балық тазарту процесінде лас цехтың 
мұздатқышынан мұзды пайдалану. Арнайы терезеде. Балықтың берілуін 
тіркеу «Филе цехының журналы» арнайы  түрінде, бақылау мақсатына 
арналған балық партиясының санын көрсете отырып жүзеге асырылады. 

Лас цехтан балықты қызыл жəшіктерге толтырғаннан кейін, филе 
жасаушы балықты дереу сүбелердің ақ қораптарына салып, қызыл қорапты 
дереу лас цехқа беру керек. Берілгеннен кейін балықты дереу мұзбен сеуіп 
жабылуы керек. 

Назар аудару қажет! Қызыл қораптарды таза жерде пайдалануға қатаң 
тыйым салынады. 

Назар аудару қажет! Сүбе жасау цехында балықты салқындату кезінде, 
дайындалған ұсақталған мұзды қолдану керек, дайын сүбелерге ақ науаларды 
пайдаланып, паразитологқа жіберу үшін. 

Назар аудару қажет! Балық салу үшін сары науаларды пайдалануға 
қатаң тыйым салынады. 

Назар аудару қажет! Цех екі түсті пышақтарды пайдаланады. Барлық 
филе жасаушылар бірдей түсті пышақтарды қолдануы керек, ал басқа түсті 
пышақтарды зарарсыздандыру керек. 

Балықты қолмен пышақтардың көмегімен кесіледі, бір жағында 
желбезек қақпағының айналасынан омыртқаға дейін құйрықтың ұшына дейін 
кесіп алады, осылайша сүбе табақшасын кесіп тастайды. 

Кесілген сүбе «дұрыс» пішінді беруі керек: өтін тазартып, төсінің 
қабығын алып тастап, құйрығын кесіп тастап, қалып қойған қабырғаларын 
алып тастайды.  

Тапсырыс бергенде төс бөлігінің бұрышын қиғаштап кеседі, сүбені 
кесу жоғарғы шетінен жанама түрде жасалады. 

Балықты төңкеріп, екінші жағыда дəл солай кесіледі. Төс пен құйрық 
сүйектері кесіледі. 

Қалдықтарды қозғалмалы конвейерге жіберіледі, содан кейін олар 
металл қорапқа түсіп, қалдық қоймасына түседі. 
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*Ескерту: Филе жасау бөлімінің əр қызметкері оны дайындауға жəне 
сақтауға жеке жауап береді. 

Мұздатуға, глазурлеуге жəне қаптауға арналған сүбе дайындауға 
қойылатын технологиялық талаптар [15]: 

Назар аудару қажет! Арба толғаннан кейін оны жылдам қатыру 
(шоковая) камерасына салады, онда температура - 30°C-тан кем болмауы 
керек. Арбаларды жылдам қатыру (шоковая) камерасына орнатқаннан кейін 
температураның сақталуын бақылау қажет. 

Температураны бақылау соққы камерасының панелінде орналасқан 
процессордың көмегімен жүзеге асырылуы керек. Мұздатқыш камерадағы 
температура өндірісіндегі мұздатқыштардың температурасы журналына 
жазылады. 

Мұздатқыштарда температура жағдайын бақылауды есепке алуды 
ауысым шебері ауысымына кемінде 3 рет жүргізеді. Демалыс күндері 
температураны бақылауды өндіріс менеджері жүзеге асырады. 

Екінші толтырылған арба жылдам қатыру (шоковая) камерасына -27°C-
тан жоғары емес температура көрсеткен кезде орналастырылады. Содан 
кейін, толтырылған барлық арбаларды жылдам қатыру (шоковая) камерасына 
бір-бірлеп салады. Мұздатқыштың сыйымдылығы 10 арба. Толтырғыштарды 
мұздатуға қажетті уақыт градацияға байланысты болады: 

I-ден III-ге дейін - 1 сағат 30 минут, +10 минут. 
III-тен VII-ге дейін - 1 сағат 40 минут. + 10 минут. 
Мұздатылған бір сұрыпты сүбені қорапқа бес науадан аспайтындай 

етіп салаы. Содан кейін олардың жылтырауы (глазурлеуі) басталады. 
Глазурлеу қолмен таза тұщы суда, мұзбен жасалуы керек. 
Назар аудару қажет! Мұзды тек түнгі ауысыммен пайдаланады. 
Мұздатылған бір сұрыпты сүбені бар қорап суға 1-2 секундқа 

батырылады. Суға батырылғаннан кейін сүбені ауада біраз уақыт ұстау керек 
(бір минуттан аспайды). Глазурлі мұзды қыртыстың пайда болуына, біркелкі 
қалыңдығына ие жəне жеңіл ағынмен артта қалмауы керек. Глазурь массасы 
глазурленген сүбе массасының 10% құрайды. Мұздатылған сүбе бұйымдарын 
жылтырлату əдісі глазурдың орналасу ретіне немесе % -на байланысты 
өзгеруі мүмкін. 

Қаптама. Бөлшекпен қатырылған сүбе гофр картон қораптарына 
салынбас бұрын төсеніш қапшығына салынуы керек. 

Əрбір буып-түю бөлігінде балықтан жасалған сүбе, кесу түрі, тұтыну 
орамасының категориясы мен түрі болуы керек. 

Бақылау мақсаттары үшін глазурді сақтауға салмас бұрын қорапта 
көрсетілуі керек: 

 Шығарылған күні; 
 Филе пакетінің нөмірі; 
 Градациясы. 

*Ескерту: Сүбені глазурлеушінің қадағалануына қойылатын барлық 
талаптарды, сонымен қатар жұмыс орнында барлық санитарлық ережелерді 
сақтау үшін жеке жауапты. 
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*Ескерту: Филе жасау бөлімінің əр қызметкері оны дайындауға жəне 
сақтауға жеке жауап береді. 

Мұздатуға, глазурлеуге жəне қаптауға арналған сүбе дайындауға 
қойылатын технологиялық талаптар [15]: 

Назар аудару қажет! Арба толғаннан кейін оны жылдам қатыру 
(шоковая) камерасына салады, онда температура - 30°C-тан кем болмауы 
керек. Арбаларды жылдам қатыру (шоковая) камерасына орнатқаннан кейін 
температураның сақталуын бақылау қажет. 

Температураны бақылау соққы камерасының панелінде орналасқан 
процессордың көмегімен жүзеге асырылуы керек. Мұздатқыш камерадағы 
температура өндірісіндегі мұздатқыштардың температурасы журналына 
жазылады. 

Мұздатқыштарда температура жағдайын бақылауды есепке алуды 
ауысым шебері ауысымына кемінде 3 рет жүргізеді. Демалыс күндері 
температураны бақылауды өндіріс менеджері жүзеге асырады. 

Екінші толтырылған арба жылдам қатыру (шоковая) камерасына -27°C-
тан жоғары емес температура көрсеткен кезде орналастырылады. Содан 
кейін, толтырылған барлық арбаларды жылдам қатыру (шоковая) камерасына 
бір-бірлеп салады. Мұздатқыштың сыйымдылығы 10 арба. Толтырғыштарды 
мұздатуға қажетті уақыт градацияға байланысты болады: 

I-ден III-ге дейін - 1 сағат 30 минут, +10 минут. 
III-тен VII-ге дейін - 1 сағат 40 минут. + 10 минут. 
Мұздатылған бір сұрыпты сүбені қорапқа бес науадан аспайтындай 

етіп салаы. Содан кейін олардың жылтырауы (глазурлеуі) басталады. 
Глазурлеу қолмен таза тұщы суда, мұзбен жасалуы керек. 
Назар аудару қажет! Мұзды тек түнгі ауысыммен пайдаланады. 
Мұздатылған бір сұрыпты сүбені бар қорап суға 1-2 секундқа 

батырылады. Суға батырылғаннан кейін сүбені ауада біраз уақыт ұстау керек 
(бір минуттан аспайды). Глазурлі мұзды қыртыстың пайда болуына, біркелкі 
қалыңдығына ие жəне жеңіл ағынмен артта қалмауы керек. Глазурь массасы 
глазурленген сүбе массасының 10% құрайды. Мұздатылған сүбе бұйымдарын 
жылтырлату əдісі глазурдың орналасу ретіне немесе % -на байланысты 
өзгеруі мүмкін. 

Қаптама. Бөлшекпен қатырылған сүбе гофр картон қораптарына 
салынбас бұрын төсеніш қапшығына салынуы керек. 

Əрбір буып-түю бөлігінде балықтан жасалған сүбе, кесу түрі, тұтыну 
орамасының категориясы мен түрі болуы керек. 

Бақылау мақсаттары үшін глазурді сақтауға салмас бұрын қорапта 
көрсетілуі керек: 

 Шығарылған күні; 
 Филе пакетінің нөмірі; 
 Градациясы. 

*Ескерту: Сүбені глазурлеушінің қадағалануына қойылатын барлық 
талаптарды, сонымен қатар жұмыс орнында барлық санитарлық ережелерді 
сақтау үшін жеке жауапты. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Балықты тазартуға қойылатын технологиялық талаптар [15]: 
Назар аудару қажет! Шикі балықты тез арада өңдеуге жіберілу алдында 

оны жуып, содан кейін мұзбен сеуіп, жауып қойылады. 
Тазарту жəне ішек-қарнын алу. Қабыршағын қабыршақ тазалайтын 

құрылғының көмегімен алады. Қабыршақ тазартқыш құрылғының ұзақтығы - 
1 сағат. Жұмыстың əр сағатынан кейін үзіліс жасалады. Қабыршақ 
тазартқыш құрылғымен алынбаған жерлерін пышақпен немесе қолмен 
тазалайды. 

Жуу жəне сүбені бекітудің (фиксация) технологиялық 
талаптары:  

Назар аудару қажет! Жұмысты бітіргеннен кейін сүбенің жартысын 
жуу керек. Сүбе тұщы сумен жуылады, олар ГОСТ 2874 - 82 «Ауыз су» 
жəне 80/778 / ЕЭС сəйкес келуі керек. 

Олар келесідей жуылады: 
 бірінші ваннада - 3 рет. 
 екінші ваннада - 2 рет. 
 үшінші ваннада - 1 рет. 

Жүктелген сүбенің салмағы IV-VII градация салмағы 6 кг-нан 
аспайды, I-III градация филе үшін - 8 кг-нан аспайды. 

Жуылған сүбе төртінші бекіту науасына салынуы керек, мұнда 
тығыздығы 1,07 г / см3, температурасы (4-1) 0С болатын тұзды ерітіндіге. 
Сүбе тұздалып кетпес үшін бекіту процесінің ұзақтығы жарты минуттан 
аспауы керек. Бекіткеннен кейін сүбеде артық сұйықтық төгіліп кетуі үшін 
тесіктері бар қораптарда сақталуы керек. Жаңа балықтан мұздатылған сүбе 
өндірісінде бекітуді елемеуге болады. 

*Ескерту: Сүбе жуғыш жұмыскер барлық сүбе жуу жəне 
технологиялық талаптарға, сондай-ақ жұмыс орнындағы барлық 
санитарлық ережелердің сақталуына жеке жауапты. 

Балықтардың аралық сапасын жəне паразиттік бақылауға 
қойылатын технологиялық талаптары:  

Назар аудару қажет! Паразиттерді, жараларды, жасырын ақауларды 
анықтау үшін əр сүбені көзбен тексерілуі керек. 

Ол үшін сүбенің жартысы алдымен көзді көру үшін теріні төменнен 
жарықтандырады, содан кейін теріні төмен түсіреді, бұлшықет тініне 
жұмыртқа мен гельминт личинкалары бар-жоғы мұқият қаралады. 

Назар аудару қажет! Егер сүбеде байқалған сəйкессіздіктер мен 
паразиттер табылса, тез арада шешім қабылдау үшін сапа жəне технология 
жөніндегі директорға жəне зертханашыға хабарласу қажет. Шешім 
қабылдамас бұрын, жарамсыз сүбені оқшаулау қажет. 

*Ескерту: Сүбе жасау цехының паразитологы барлық аралық 
бақылау талаптарының, сондай-ақ жұмыс орнындағы барлық санитарлық 
ережелердің сақталуына жеке жауап береді. 
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Назар аудару қажет! Тазалаудан кейін балықты ағынды сумен шаяды. 
Балықтардың ішін тазалау. Ішкі бөлігін тазалау қолмен жүзеге 

асырылады - пышақпен: балықтың төсінен жамбас түбіне дейін кесіліп, 
балықтың барлық ішектерін алып тазартып, ауыз сумен жуылады. Аршылған, 
жуылған балық қораптарға салынып, сүбе жасау цехтарына жіберіледі. 

Назар аударыныз! Сүбе жасаушы балықты алып лас ыдысты цехқа 
дереу қайтарады. Технологиялық операцияларды жүргізгеннен кейін жəне ол 
ластанған кезде цех жұмысшылары кəсіпорында орнатылған жуғыш заттар 
мен дезинфекциялық құралдардың көмегімен жұмыс орындарын тазартуы 
керек. 

*Ескерту: Лас цехтың жұмысшылары үшін орнатылған барлық 
технологиялық процестердің, сондай-ақ барлық санитарлық ережелердің 
сақталуына жеке жауап береді. 

 
 
Сүбе қабатына қойылатын технологиялық талаптар [15]: 
Назар аудару қажет! Жуғаннан кейін сүбе жартысын жаюға жіберіледі.  
 

3.18- кесте 
Жуылған сүбені градацияға сəйкес пластик науаларға салыну реттігі 

 
Сүбенің градациясы  Арнайы ыдыстарға салыну реті 

0 8 дана / науа 
I 7 дана / науа 
II 6 дана / науа 
III 5 дана / науа 
IV 4 дана / науа 
V 3 дана / науа 
VI 2 дана / науа 
VII 1 дана / науа 

 
Градация бойынша науаларға салынған сүбеді арбаға салу қажет. Арба 

сыйымдылығы 60 дана науа. Бір арбаны I-III-ші градацияға дейін немесе III-
VII градация филелерімен толтырылады. 

*Ескерту: Сүбені салушы барлық сүбені реттеп салуға жəне 
технологиялық талаптарға, сондай-ақ жұмыс орнында барлық санитарлық 
ережелердің сақталуына жеке жауап береді. 

 
Сүбені градациялауға қойылатын технологиялық талаптар: 
Назар аудару қажет! Паразитологтан кейін балық градациясы арқылы 

сүбе сүзгішіне жіберіледі. Бағалау əр сүбе мөлшерін өлшеп, сұрыптаудан 
тұрады. 
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Назар аудару қажет! Тазалаудан кейін балықты ағынды сумен шаяды. 
Балықтардың ішін тазалау. Ішкі бөлігін тазалау қолмен жүзеге 

асырылады - пышақпен: балықтың төсінен жамбас түбіне дейін кесіліп, 
балықтың барлық ішектерін алып тазартып, ауыз сумен жуылады. Аршылған, 
жуылған балық қораптарға салынып, сүбе жасау цехтарына жіберіледі. 

Назар аударыныз! Сүбе жасаушы балықты алып лас ыдысты цехқа 
дереу қайтарады. Технологиялық операцияларды жүргізгеннен кейін жəне ол 
ластанған кезде цех жұмысшылары кəсіпорында орнатылған жуғыш заттар 
мен дезинфекциялық құралдардың көмегімен жұмыс орындарын тазартуы 
керек. 

*Ескерту: Лас цехтың жұмысшылары үшін орнатылған барлық 
технологиялық процестердің, сондай-ақ барлық санитарлық ережелердің 
сақталуына жеке жауап береді. 

 
 
Сүбе қабатына қойылатын технологиялық талаптар [15]: 
Назар аудару қажет! Жуғаннан кейін сүбе жартысын жаюға жіберіледі.  
 

3.18- кесте 
Жуылған сүбені градацияға сəйкес пластик науаларға салыну реттігі 

 
Сүбенің градациясы  Арнайы ыдыстарға салыну реті 

0 8 дана / науа 
I 7 дана / науа 
II 6 дана / науа 
III 5 дана / науа 
IV 4 дана / науа 
V 3 дана / науа 
VI 2 дана / науа 
VII 1 дана / науа 

 
Градация бойынша науаларға салынған сүбеді арбаға салу қажет. Арба 

сыйымдылығы 60 дана науа. Бір арбаны I-III-ші градацияға дейін немесе III-
VII градация филелерімен толтырылады. 

*Ескерту: Сүбені салушы барлық сүбені реттеп салуға жəне 
технологиялық талаптарға, сондай-ақ жұмыс орнында барлық санитарлық 
ережелердің сақталуына жеке жауап береді. 

 
Сүбені градациялауға қойылатын технологиялық талаптар: 
Назар аудару қажет! Паразитологтан кейін балық градациясы арқылы 

сүбе сүзгішіне жіберіледі. Бағалау əр сүбе мөлшерін өлшеп, сұрыптаудан 
тұрады. 

 

Глазурленбеген сүбе Тапсырыс бойынша 
10% жылтыр 

Тапсырыс 
бойынша 
20% глазур 

0      40-70 
I      70-120 
II     120-170 
III   170-230 
IV   230-300 
V     300-500 
VI   500-800 
VII  800+ 

0    37-63 
I     64-109 
II   110-154 
III  155-209 
IV  210-272 
V    273-454 
VI   455-727 
VII  728+ 

0    33-58 
I     59-100 
II    101-141 
III  142-191 
IV  192-250 
V    251-416 
VI   417-666 
VII  666+ 

 
*Ескерту: Бағалау сұрыптаушысы өлшеу дəлдігі мен технологиялық 

талаптарына сəйкестігіне, сондай-ақ жұмыс орнындағы барлық санитарлық 
ережелердің сақталуына жеке жауапкершілікте болады. 

 
 
Балық өндірісіндегі кеміргіштер мен жəндіктердің пайда болуын 

болдырмау жөніндегі шаралар [15]: 
 Өндірісте кеміргіштер мен жəндіктерге жол берілмейді; 
 Олардың кəсіпорындарда пайда болуын болдырмау үшін мезгіл-

мезгілімен кəсіпорында орнатылған құралдармен тазартып отыру керек; 
 Люктер мен желдету саңылаулары 0,5 см аспайтын ұяшықтары 

бар металл жапқыштармен жабылуы керек; 
 Ғимараттар жақсы техникалық жəне жалпы күйде ұсталуы керек. 

Саңылаулар, дренаж жүйелері жəне басқа да зиянды организмдер кіретін 
орындар жабық болуы керек. Қабырғалар мен төбелердің құбырлармен, 
электр сымдары жəне т.б. қиылысындағы саңылаулар цементпен, битуммен, 
металл тормен жəне темірмен мұқият жабылған болу керек; 

 Кеміргіштер енетін тесіктер цементпен кесілген металл 
қырынумен жабылады; 

 Коммуналдық бөлмелерді, шатырларды, жертөлелер мен 
қораптарды қоқыстандыруға жол берілмейді. Зиянкестердің ықтимал жиналу 
орындары (қорымдар, шұңқырлар, уақытша сақтау орындары) жойылуы 
керек; 

 Егер ашық сақтау орындары болса, оларды ауа-райынан жəне 
кеміргіштерден (оның ішінде құстардың үйінділері) зақымдауынан сақтау 
керек; 

 Егер кеміргіштер табылса, оларды дереу қою керек; 
 Зиянкестермен күресу, дератизация жұмыстарын жүргізу үшін 

əрбір өндірістің басшылығы осы жұмыстарды жүргізуге лицензиясы бар 
мамандандырылған кəсіпорынмен келісімшарт жасайды. Келісім шарттар 
жыл сайын жаңартылып отырады. Дезинсекция жəне дезинфекцияны 
бақылау тоқсанына кемінде бір рет жүргізілуі керек; 
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 Зиянкестермен күресу жəне дератизация жұмыстарын жүргізу 
кезінде сыртқы ұйым маманы кəсіпорынның өкілімен бірге жүреді; 

 Сонымен бірге қызметкермен өңдеу учаскелеріне еркін қол 
жетімділікті қамтамасыз етеді, шикізат пен өнімдердің ластануын болдырмау 
бойынша шаралар қабылданады; 

 Шапқыншылыққа қарсы шаралар ақпарат алғаннан кейін 
қабылдануы керек; 

 Шыбындармен күресу үшін жазда терезелерді москит 
торларымен жабу керек. Жұмыс кезінде инсектицидтерді қолдануға тыйым 
салынады. Жаз мезгілінде жабысқақ беттер мен қақпақтарға рұқсат етіледі 
жəне олар өндірістік сызықтан жоғары орналаспауы керек; 

 Тұрмыстық үй-жайларда тарақандардың пайда болуын 
болдырмау үшін, бөлімдер мен қабырғалары жабылады. Кəсіпорынның 
өндірісінде жəне аумағында тамақ қалдықтарының жиналуына жол 
берілмейді; 

 Егер зиянкестермен байланыста болған материалдар табылса, 
басқа материалдарды, бұйымдарды немесе үй-жайларды ластамау үшін 
оқшаулау қажет. 

*Ескерту: Кəсіпорынның əр қызметкері өз басшысына немесе 
директорға кеміргіштер мен жəндіктердің кəсіпорында болуы ықтималдығы 
туралы ескерту үшін жеке жауап береді. 

Дайын балық өнімдерін сақтаудың санитариялық-гигиеналық 
режимі. 

Балық өнімдерін сақтаудағы басты міндет - бұл микробтық 
тұқымдылыққа қарсы күрес. Балық жəне оны қайта өңдеу өнімдерінің 
бүлінуінің негізгі қоздырғыштары зеңдер мен бактериялар болып табылады. 
Зең саңырауқұлақтарының споралары тоңазыту камералары арқылы ауамен 
шығарылады жəне қабырғалары, стеллаждары, рейкалары, мүкəммалдары, 
ыдыстары мен өнімдері себіледі. Өнімді сақтау кезінде оның 
микроорганизмдермен алғашқы ұрықтануы, сондай - ақ сақтау жағдайлары-
температура, ауа ылғалдылығы жəне т. б. үлкен əсер етеді. 

 Мұздатылған балық өнімдерін сақтау камерасындағы 
температураның ауытқуы, ауа ылғалдылығы балықтағы бактериялардың 
көбеюіне ықпал етуі мүмкін. 

 Ысталған балық сақталатын бөлмедегі ауаның жоғары 
ылғалдылығы көгерген саңырауқұлақтардың өсуіне ықпал етеді, бұл тауар 
түрінің жоғалуына жəне өнімнің бұзылуына əкеледі. 

 Зең барлық жеткіліксіз қорғалған балық өнімдерін зақымдауы 
мүмкін. Одан жақсы қорғаныс-герметикалық ыдыс. Ысталған, қақталған, 
кептірілген тауарлар мен балықтар үшін ең бастысы - қойма үй-жайларының 
тазалығы, сақтау кезінде аз ылғалдылық жəне жеткілікті желдету, 
өнімдердегі ылғалдың стандартты құрамы жəне ішкі беті тегіс құрғақ таза 
ыдыс. 

 Көгерудің пайда болуы өнімдерді өндірудің, тасымалдаудың 
жəне сақтаудың санитарлық жағдайлары əсер етеді. 
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 Зиянкестермен күресу жəне дератизация жұмыстарын жүргізу 
кезінде сыртқы ұйым маманы кəсіпорынның өкілімен бірге жүреді; 

 Сонымен бірге қызметкермен өңдеу учаскелеріне еркін қол 
жетімділікті қамтамасыз етеді, шикізат пен өнімдердің ластануын болдырмау 
бойынша шаралар қабылданады; 

 Шапқыншылыққа қарсы шаралар ақпарат алғаннан кейін 
қабылдануы керек; 

 Шыбындармен күресу үшін жазда терезелерді москит 
торларымен жабу керек. Жұмыс кезінде инсектицидтерді қолдануға тыйым 
салынады. Жаз мезгілінде жабысқақ беттер мен қақпақтарға рұқсат етіледі 
жəне олар өндірістік сызықтан жоғары орналаспауы керек; 

 Тұрмыстық үй-жайларда тарақандардың пайда болуын 
болдырмау үшін, бөлімдер мен қабырғалары жабылады. Кəсіпорынның 
өндірісінде жəне аумағында тамақ қалдықтарының жиналуына жол 
берілмейді; 

 Егер зиянкестермен байланыста болған материалдар табылса, 
басқа материалдарды, бұйымдарды немесе үй-жайларды ластамау үшін 
оқшаулау қажет. 

*Ескерту: Кəсіпорынның əр қызметкері өз басшысына немесе 
директорға кеміргіштер мен жəндіктердің кəсіпорында болуы ықтималдығы 
туралы ескерту үшін жеке жауап береді. 

Дайын балық өнімдерін сақтаудың санитариялық-гигиеналық 
режимі. 

Балық өнімдерін сақтаудағы басты міндет - бұл микробтық 
тұқымдылыққа қарсы күрес. Балық жəне оны қайта өңдеу өнімдерінің 
бүлінуінің негізгі қоздырғыштары зеңдер мен бактериялар болып табылады. 
Зең саңырауқұлақтарының споралары тоңазыту камералары арқылы ауамен 
шығарылады жəне қабырғалары, стеллаждары, рейкалары, мүкəммалдары, 
ыдыстары мен өнімдері себіледі. Өнімді сақтау кезінде оның 
микроорганизмдермен алғашқы ұрықтануы, сондай - ақ сақтау жағдайлары-
температура, ауа ылғалдылығы жəне т. б. үлкен əсер етеді. 

 Мұздатылған балық өнімдерін сақтау камерасындағы 
температураның ауытқуы, ауа ылғалдылығы балықтағы бактериялардың 
көбеюіне ықпал етуі мүмкін. 

 Ысталған балық сақталатын бөлмедегі ауаның жоғары 
ылғалдылығы көгерген саңырауқұлақтардың өсуіне ықпал етеді, бұл тауар 
түрінің жоғалуына жəне өнімнің бұзылуына əкеледі. 

 Зең барлық жеткіліксіз қорғалған балық өнімдерін зақымдауы 
мүмкін. Одан жақсы қорғаныс-герметикалық ыдыс. Ысталған, қақталған, 
кептірілген тауарлар мен балықтар үшін ең бастысы - қойма үй-жайларының 
тазалығы, сақтау кезінде аз ылғалдылық жəне жеткілікті желдету, 
өнімдердегі ылғалдың стандартты құрамы жəне ішкі беті тегіс құрғақ таза 
ыдыс. 

 Көгерудің пайда болуы өнімдерді өндірудің, тасымалдаудың 
жəне сақтаудың санитарлық жағдайлары əсер етеді. 

 

Көгерумен күресу үшін тоңазыту камералары əртүрлі тəсілдермен 
дезинфекцияланады: антигенді ақтауды қолдану, бактерицидті шамдармен 
сəулелендіру жəне т.б. зеңді жұқтыруға қарсы профилактикалық шаралар 
желдету жəне ауаның қалыпты ылғалдылығы болып табылады. Сонымен 
қатар, кейбір өнімдер үшін консерванттар қолданылады. Осылайша, 
уылдырық, ысталған балық жəне т.б. дайындау кезінде 0,1-1% мөлшерде 
сорбин қышқылын қолданады; ол өнімді қышқылдайды жəне бұл өңездің 
дамуына қолайсыз жағдай жасайды. 

Қара зең (Aspergillus нигер) зақымдалған кезде өнім жиі жуылады. 
Балық өнімдеріндегі зең əдетте құрғақ үлпек колониялар түрінде пайда 
болады, кейде оның пайда болуы бірге жүреді. 

Тағамға балық өнімдерінің жарамдылығын бағалау зеңмен 
зақымдануына байланысты өнімдердің түріне байланысты əр түрлі болады. 
Мəселен, аспаздық өнімдер мен ыстықтай ысталған балық санитарлық 
сараптама тамаққа жарамсыз деп танылады. Мұздатылған, қақталған балық 
жəне суық ысталған балықта зеңдер табылған кезде пайдаланылуы мүмкін. 
Осы мақсатта өнімді зеңнен мұқият тазалайды, желдетеді, кептіреді жəне 
дереу сатады немесе көгерудің одан əрі өсуіне жол бермейтін жағдайларға 
орналастырады. Мұздатылған балықпен зең қатты щеткалармен жəне құрғақ 
қармен жойылады. Зең қатты зақымдалған тұзды балықты зеңді жою үшін 
тұз ерітіндісінде жуады. 

Зеңді шүберекпен алып тастауға рұқсат етілмейді, өйткені ол ішінара 
балық терісіне немесе ыдыстың қабырғаларына жағылады. Қолайлы 
жағдайларда қалған гифтер немесе көгерген саңырауқұлақтардың 
коллониялары өнімнің барлық бетінде қарқынды дамиды. 

Сақтау камералары мен қоймаларды күн сайын тазалап, үнемі тазалап, 
жуу керек. Барлық үй-жайларға жөндеу жұмыстарын жылына 2 реттен кем 
емес жүргізу қажет. 

Балық өнімдерін сақтау ұзақтығына ыдыстың сапасы айтарлықтай əсер 
етеді. Ыдысқа қойылатын талаптар-тазалық, құрғақтық жəне ақаусыздық. 
Микробтармен ластанған ыдыс өнімнің инфекциясына ықпал етеді. Қатты 
ыдыстар ең оңай ластанады жəне ағаш ыдысты тазалау қиынға түседі. 
Жұмсақ ыдыс-кули, рогожа, қаптар-өте оңай ластанады. Ыдыстың 
ылғалдылық дəрежесі өте маңызды.  

Ысталған балық өнімдерін полимерлі пленкаларға жəне басқа да 
оқшаулағыш материалдарға буып-түю арқылы ауаның жоғары ылғалдылығы 
жағдайында қайталама ластану мен көгеруден қорғауға болады. Бұл 
материалдар - пергамент, целлофан жəне т.б.- өнімдерді 
микроорганизмдерден жақсы қорғайды. Оларға ыдыстағы сияқты тазалыққа 
қатысты талаптар қойылады. 

Мұздатылған балықты сақтау. Балықты көрсетілген температураны 
ұстап тұруға арналған жабдықтары бар минус 10оС - тан аспайтын 
тоңазытқыштарда сақтауға жол беріледі. 
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Дайындалған күннен бастап минус 18°С жоғары емес температурада 
құрғақ жасанды жəне табиғи қатыру балықтарын сақтау мерзімі, айдан артық 
емес. 

Тұтыну ыдысында ластанбаған құрғақ жасанды жəне табиғи мұздату 
балықтарын сақтау мерзімі минус 18оС-тан аспайтын температурада 1 айдан 
кем сақталады. Мұз тұздықта қатырылған балықтарды минус 18°С-тан 
аспайтын температурада дайындалған күннен бастап 1 айдан артық емес 
мерзімінде сақталады. 

Мұздатылған балықты (мұз тұздық мұздату балығынан басқа) минус 
10оС-тан аспайтын температурада сақтау мерзімі, осы температурада сақтау 
сəтінен бастап 50% - ға азайтылады. 

Өңделген күннен бастап минус 250С жоғары емес температурада құрғақ 
жасанды мұздату, глазурленген жəне жапсырма қаптарға салынған немесе 
қораптарда мұздатылған блоктармен мұздатылған балықты сақтау мерзімі, 
кемінде 1 ай.  

Салқындатылған балықты сақтау. Салқындатылған балықты 0-ден 
минус 2 0С -ге дейінгі температурада сақтайды. Дайындалған күннен бастап 
салқындатылған балықты сақтау мерзімі, тəулігіне, артық емес болады. 

Мұзсыз буып - түйілген тоған балығын плюс 6°С температурада сақтау 
мерзімі-2 тəуліктен аспайды. 

Тұзды балықты сақтау. Тұздалған балықты минус 4оС-тан минус 8оС-қа 
дейінгі температурада сақтайды. Тұздалған балықты сақтау мерзімі 
дайындалған күннен бастап белгіленеді. Жарамдылық мерзімін сақтау 
шарттарын көрсете отырып, дайындаушы белгілейді. 

Ыстық ысталған балықты сақтау. Ыстық ысталған балықты минус 2-
ден 2оС-қа дейінгі температурада 72 сағат бойы немесе 2-ден 6оС-қа дейінгі 
температурада мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау 
мекемелері бекіткен аса тез бұзылатын өнімдерді сақтаудың санитариялық 
қағидаларына сəйкес технологиялық процесс аяқталған сағаттан 48 сағат 
бойы сақтайды жəне өткізеді. 

Ыстықтай ысталған мұздатылған балықты минус 18°С-тан аспайтын 
температурада сақтайды. Мұздатылған балықты дайындалған күннен бастап 
сақтау мерзімі -30 тəулік. 

Балықтың денесінде минус 10°С жоғары емес температураға дейін, ал 
мұздатылған жеке балықтар үшін-15 тəулік. 

Өткізу пункттерінде ыстық ысталған мұздатылған балықты тікелей 
сату алдында 8 °С-тан аспайтын температурада біртіндеп еріту жүргізіледі. 

Ыстықтай ысталған мұздатылған балық дайындау орындарында сатуға 
болмайды. Жарамдылық мерзімін сақтау шарттарын көрсете отырып, 
дайындаушы белгілейді. 

Суық ысталған балықты сақтау. Суық ысталған балықты 0-ден минус 
5°С-қа дейінгі температурада 2 айдан аспайтын уақыт сақталады. 

Суық ысталған балықты 0-ден минус 5°С-қа дейінгі температурада 
сақтау мерзімі 1 айдан артық емес. 
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Дайындалған күннен бастап минус 18°С жоғары емес температурада 
құрғақ жасанды жəне табиғи қатыру балықтарын сақтау мерзімі, айдан артық 
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Суық ысталған балықты сақтау. Суық ысталған балықты 0-ден минус 
5°С-қа дейінгі температурада 2 айдан аспайтын уақыт сақталады. 

Суық ысталған балықты 0-ден минус 5°С-қа дейінгі температурада 
сақтау мерзімі 1 айдан артық емес. 

 

Пленкалы пакеттерге оралған мұхиттық кəсіпшілік суық ысталған 
балықтарды (арқасы мен кесек) сақтау мерзімі, тəулігіне, артық емес: 
вакуумда: 20-0-ден минус 4 °С-қа дейінгі температурада; минус 4-тен минус 
8 °С дейін.  

Ішкі су айдындарында суық ысталған балықты сақтау мерзімі: 
- вакуумсыз пленкалы пакеттерге бөлек оралған бөлшектелмеген, 

тазартылған басылмаған жəне арқалықтары 0-ден минус 2°С-ге дейінгі 
температурада - 40 тəуліктен артық емес; 

-вакуумның астында пленкалы пакеттерге оралған жон тілімдері, минус 
4°С-тан минус 8°С - қа дейінгі температурада-3 айдан артық емес. 

Салқын ысталған балықтарды сақтау мерзімі (тілімдер мен тілімдер), 
сондай-ақ үлдір пакеттерге оралған салқын ысталған сардин, тəулігіне артық 
емес.  

Қақталған балықты тасымалдау жəне сақтау.Қақталған балықты 
дайындалған күнінен бастап 0 °С-тан минус 8 °С-қа дейінгі температурада 1 
айдан артық емес сақтайды: 

 2-балықтағы майдың салмақтық үлесі 10-нан астам %; 
 4-балықтағы майдың салмақтық үлесі 10% жəне одан аз. 
 Вакуумсыз пленкалы пакеттерге оралған қақталған балықты 

айдан артық емес сақтайды: 
 2-0 °С-тан минус 4 °С-қа дейін; 
 5-минус 18 °С жоғары емес. 
Майдың салмақтық үлесі 10% - дан кем, оның ішінде вакуумсыз 

пленкалы пакеттерге оралған қақталған балық дайындалған күннен бастап 2 
айдан аспайтын құрғақ, таза, жақсы желдетілетін үй-жайларда 20°С-тан 
аспайтын температурада сақталады. 

Салқындатылған жəне мұздатылған балықты сақтау. Тоңазытылған 
балықты 0-2°C температурада сақталады. Ірі балықты I жəне IV - 12 тəулікке 
дейін, II жəне III - 10 тəулікке дейін, ұсақ пикшаны жəне жуылған тресті 
тиісінше 9 жəне 7 тəуліктен артық сақтауға болады. Мұзсыз буып - түйілген 
тоған балығын сақтау мерзімі 6 0С температурада-2 тəуліктен аспайды. 

Мұздатылған өнімдерді -18°C жоғары емес температурада сақталады. 
Сақтау мерзімі балық түріне, бөлшектеуге, қорғаныш жабындарына (мұз 
глазурі жəне т.б.), сақтаудың температуралық режиміне байланысты болады. 

Сақтау кезінде мұздатылған балықтың салмағы жоғалады - табиғи кему 
немесе кебу, ол көптеген факторларға байланысты болады, олар: балықтың 
мөлшері, оның химиялық құрамы жəне əсіресе маталардағы судың массалық 
үлесі, тоңазыту өңдеу тəсілі, сақтау камераларында ыдысқа салынған 
өнімдерді буып-түюне жəне орналастыру тəсіліне, камералар құрылғысына, 
ауаның еркін айналымының қарқындылығына, сақтаудың температуралық 
режиміне жəне ауаның салыстырмалы ылғалдылығына тəуелді болады. 

Кебуді тежеудің ең көп тараған тəсілі-мұздатылған балықтарды 
глазурлеу. Мұздатылған балық массасының табиғи кемуін азайту үшін, 
өнімді сақтау камераларында барынша тығыз орналастырылуы керек, 
осылайша өнімнің құрғауын арттыратын ауа айналымын жойылады. 1-2 
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данадан полимерлі пленкалы материалдарды жəне ірі албырт жəне бекіре 
балықтарын немесе мұздатылған блоктарды орау үшін қолданады, сондай-ақ 
балықтарды ыдысқа салу алдында жəшіктерді полимерлі пленкамен төсеу 
жоғары тиімділікті береді. 

Кептірілген балықты сақтау. Кептірілген балық өнімдерін 0 күннен 
бастап минус 8°С дейінгі температурада, дайындалған күнінен бастап, айдан 
аспайтын етіп сақталуы қажет: 

 2 - балықтағы майдың үлес салмағы 10% -дан жоғары; 
 4 - балықтағы майдың үлес салмағы 10% немесе одан аз. 
 Вакуумсыз пленкаға салынған кептірілген балық бірнеше айлар 

сақталады: 
 2 - 0-ден минус 4 °С дейін; 
 5 - минус 18 °С жоғары емес. 
Майдың 10% -дан аз кептірілген балықты, оның ішінде вакуумсыз 

пленкалы пакеттерге салынған балықты 20 ° C аспайтын температурада, 
құрғақ, таза, жақсы желдетілетін, күн сəулесінен қорғалған, шығарылған 
күннен бастап 2 айдан аспайтын мерзімде сақтауға болады. 

 
 
3.2 Ақауларды жоюдың техникалық құжаттамасы 
3.2.1 Қабылданатын объектілердің негізгі техникалық-

экономикалық көрсеткіштері 
 
Техникалық-экономикалық көрсеткіш - кəсіпорынның материалдық 

өндірістік базасы, еңбек құрал-жабдықтары мен заттарын пайдалану, 
өндірісті ұйымдастыру, өнімдерді өндіру шығыны сипатталатын шама.  

Көрсеткіштер жүйені ендіруден алынатын тиімділікті (акпаратты өңдеу 
мерзімін қысқартуды, қол еңбегінің көлемін азайтуды, басқару сапасын 
арттыруды, нəтижелердің дəлдігі мен дұрыстығын, материаддық 
құралдардың үнемділігін) анықтауға мүмкіндік береді [22]. 

Негізгі технологиялық жабдықты таңдау жəне есептеу жəне көлік 
құралдары. Сериялы технологиялық жабдықтар: 

Қажеттi машиналар жəне аппараттардың санының есептеуi келесi 
формулалар бойынша өндiрiп алады: 

үздiксiз əсердiң жабдықтары үшiн 
n = N/ M,                                                           (3.7) 

периодты əсердiң жабдықтары үшiн 
n = (N · τ)/ (60 · v)                                                (3.8) 

 
мұндағы: n – машиналар жəне аппараттардың саны қажеттi; 
                 N- таразының, көлемдi немесе даналанатын бiрлiктердегi 

осы операцияда сағаттық өнiмдiлiгi; 
               Nтəу – осы операцияда тəулiктiк өнiмдiлiк; 
     М – техникалық мiнездемеге сəйкес (аппарат ) бiр машинаның 
сағаттық өнiмдiлiгi (сол бiрлiктерделер, N); 
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              v – таразының немесе көлемдi бiрлiктердегi аппаратының 
жұмыс сыйымдылығы (байланысты N); 

              τ – (жүктеу, өңдеу, жүк түсiру, əзiрлеу) аппараттың 
жұмысының толық циклдасының уақыты, мин; 

            τсағ – аппараттың жұмысының толық циклының уақыты, ч. 
 
Егер бөлшек сан есептеудiң нəтижесiнде пайда болса, онда 10 %тен 

көп емес оның номиналды өнiмдiлiгiнiң шамадан тыс жүктеуiне рұқсат 
етiледi, бүтiн сан ең жақын көбiрек қабылдайды. 

Демек, əрбiр машина немесе периодты əсердiң аппараты үшiн 
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Δτ = (60 v)/ N                                            (3.9) 
Δτ = (24 v)/ Nтəу.                                                               (3.10) 

 
Δτ – минуттар немесе сағаттардағы жүктеудi интервал (формулада 

3.11). 
 
Олардың жұмысының кезектiлiктерi (немесе кезеңдiк əрекеттi 
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арасындағы үзiлулер құрастырады. 

 
z = Δτ · n–τтəу                                                  (3.11) 

 
мұндағы:  z – циклдердiң арасындағы аппарат тұрып қала 

ұзақтық, ч; 
Δτ – жүктеудi интервал, ч; 
n – аппараттардың санын қабылданған қоюға; 
τсағ  -аппараттың жұмысының толық циклдасының уақыты, ч. 

Технологиялық линияларда ленталық транспортерларды жиi 
қолданылады. Транспортердi ұзындық шикiзаттың санынан немесе 
массаны қарай айырады. Транспортердi ұзындық шикiзаттың санынан 
(өнiм есептеуiнен) жəне өндiру нормалары жұмыс iс жүзiнде, жұмыс, бос 
емес осы операцияларда санынан) осы операция түсетiн материалдарға 
байланысты болады. 
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Тірі сатылатын балықтардың ақаулары.Тірі сатылатын 

балықтардың негізгі кемшілігі - бұл балықтың өлуі. Балықтың өлу себептері 
дұрыс емес оттегі режимінен (оттегінің ашығуы), бұлшықеттің шамадан тыс 
белсенділігі мен аурулар туындауы мүмкін. Сатылатын тірі балықтың 
ұйқысыз балыққа мерзімінен бұрын ауысуы үлкен шығындарға əкеледі. Ұзақ 
уақыт бойы судан ауланбаған өлі балықтың  желбезектері ісініп, түсі кетеді, 
іші кеуіп, ал еті ісінеді.  

Сонымен бірге, оның массасы 10% -ға дейін артады. Мұндай балық 
қорс деп аталады жəне стандартқа сай емес түрлерге жатады. Өліп қалған 
балық судан дереу шығарылып, салқындатылып, мүмкіндігінше тез сатылады 
жəне мұндай балықты қатырып, тұздауға жіберуге болады [23]. 

Іштің жарылуы да тірі балықтың кемістігі болып табылады. Бұл 
механикалық əсерге немесе іш қабырғаларының тұтастығын бұзуға əкелетін 
биохимиялық факторлардың əсерінен пайда болады. Автолиздің əсерінен іш 
қуысы таралуы мүмкін, салдарынан балық өзінің көрінісін жоғалтады жəне 
стандартты емес болып жіктеледі. Балық денесіндегі кез-келген 
травматикалық зақым - көгеру, ақаулар, инъекциялар, жарақаттар, 
қабыршақтардың түсуі тауар ақауларына жатады, өйткені олар балықтың 
мерзімінен бұрын өлуіне əкеліп соғады. 

Мұздатылған балық ақаулары. Мұздатылған балықтардың негізгі 
кемшіліктері - сақтау кезінде тері асты майының ашуы, сонымен қатар кеуіп 
кетеді. Май ашыған кезде терінің беті мен тері астындағы май сарғыш түске 
айналады, жағымсыз иіс пен ашыған майдың дəмі пайда болады. 

Ұзақ мерзімді сақтау кезінде мұздатылған балықта физикалық жəне 
биохимиялық өзгерістер үздіксіз жүреді, олар өнімнің сапасына айтарлықтай 
əсер етеді. Бұған өнімнің салмағын төмендетіп қана қоймай, оның сапасын 
едəуір төмендететін балықтың кеуіп кетуі жатады. Балық етінің 
консистенциясы губка тəрізді болып, ал табиғи хош иіс əлсіреп немесе мүлде 
жоғалады. 

Балықтардың түсі бояғыштардың жойылуына байланысты өзгереді. 
Мұзды кристалдар мөлшерінің ұлғаюы байқалады, бұл бұлшықет тіндерінің 
құрылымында əсерін тигізеді. Ақуыздардың денатурациясы олардың 
гидрофильді қасиеттерінің төмендеуіне əкеледі, ал майдың тотығуы 
балықтың дəмін, иісін жəне түсін нашарлатады.  

Мұндай балықтан дайындалған тағам сапасы өте төмен болады. 
Мұздатылған балықты, əсіресе жоғары температурада ұзақ уақыт сақтаудың 
нəтижесінде өте кең таралған жəне маңызды кемшілігі пайда болады - 
қайнатылған күйінде тұтынған кезде балықтың дəмі мен иісін нашарлататын 
«ескі иіс». 

Кездейсоқ заттар өнімге енгенде немесе бүлінгенде иістер пайда 
болады. Бұзылу нəтижесінде шірік жəне сарымсақты иісі пайда болуы 
мүмкін, бұл балық тіндеріндегі терең биохимиялық өзгерістердің болып 
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жатқандығын көрсетеді. Төмен сапалы шикізатты қатыру кезеңінде шірік 
иістің шығуы. Мұздатылғанға дейін балықтың бактериялық ыдырауы 
аммиактың иісін тудырады 

Тұздалған балықтың ақаулары. Балықты тұздау - балықты сақтаудың 
ең көне жəне қарапайым тəсілдерінің бірі. Ас тұзы бактериялардың энергия 
алмасуына жауап беретін көптеген ферменттердің қызметін тежейді, жасуша 
мембраналарының жұмысын бұзады жəне бактериялық жасушалардың 
плазмолизін тудырады.  

Ас тұзының консервілеу əсері негізінен бактерия жасушасындағы 
осмотикалық қысымның өзгеруімен жəне өнімнің сусыздануымен, ондағы 
бактериялардың дамуына жол бермейді. 

Көптеген патогенді (улануды тудыратын) жəне шірік бактерия түрлері 
тұзға сезімтал (галофобтар). 6% -дан асатын тұз ерітіндісінің 
концентрациясы олардың дамуын тежейді немесе тоқтатады, дегенмен кей 
микроорганизмдердің өміршеңдігі ұзақ уақыт сақталуы мүмкін. 

Тұздалған балық ақаулары. Тұздалған балық өнімдері өндіріс кезінде 
жəне сақтау кезінде əртүрлі ақаулар пайда болады. 

Ылғалдылық - шикі балық дəмі бар, бабына келмеген, өңделмеген өнім; 
ылғалдылық əсіресе пісіп-жетілу процесі жүретін балықта күрт сезіледі, 
мысалы, селедкада.  

Суық жертөлелерде біраз тұрған соң, балық əдетте пісіп, қалыпты 
жағдайға келеді. Созылуы - бұл балықты өңдеуге дейін сақтаудағы созылу, 
мұнда тұз немесе суық тигенге дейін ол нашарлай бастайды. 

Тотығу - бұл қанның негізінен омыртқаға жақын жерде жиналған 
жерінде балық етінің бүлінуінің бастапқы кезеңі, ол нашар тұздалуымен 
байланысты болады. Еттің омыртқаға жақын жерде, əсіресе құйрықта 
қоңырлануы, тұздалған майшабақ үшін, тұз мөлшері аз болған жағдайда 
пайда болады. 

Тотық - жағымсыз иіспен сипатталатын ақау. Егер шырыштың тек 
беткі қабаты ғана тотықса, онда бұл кемшілік оңай жойылуы мүмкін 
(балықты тұзды сумен жуып тастау керек). Балықтың етіндегі тотық көбінесе 
шикізат күйінде созылуы əсерінен пайда болады, терең ферментативті 
процестер пайда болған кезде ұлпалары босап, сүйектерден ажырап, 
тіндердің ыдырауынан жағымсыз иіс пайда болады, ет дəмі қышқыл жəне 
ащы-қышқыл, желбезектері сары немесе сұр түске айналады. 

Тотықтырылған тұздық (ашуы) - бұл органикалық заттардың, негізінен 
ақуыздардың ыдырауынан басталады. Тұздық түсінің бұзылуы ол жылтыр 
созылғыш, шырышты болады жəне жағымсыз иісі бар, кейде көбіктенеді, 
əсіресе араластырғанда пайда болады.  

Егер балық əлі бүлінбеген болса, онда тұздықтан алып тастау керек, 
балықты күшті тұзды сумен шайып, жаңа тұздықпен толтыру керек (жақсы 
балықта бұзу процестері тұзды ерітіндіден басталып, содан кейін біртіндеп 
балыққа ауысады). 

Сабындандыру - төмен немесе орташа ұсақтау тұздықсыз сақталатын 
балықтарында кездеседі. Көбінесе ол температураның тез өзгеруінен 
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басталады (балық жылы бөлмеге ауысқанда немесе қоймадағы температура 
көтерілгенде). Ауадан шыққан су буы бактериялық процестер басталатын 
əлсіз тұздалған жұқа қабықты түзіп, балықтың бетіне жиналады. Біртіндеп 
қабық бұлдырланып, аққа түске айналады. Сабынданудың алғашқы кезеңінде 
балықты тұздықта жуып содан кейін оны 3 % сірке суын қосып (сілтілі 
реакцияны бейтараптандыру үшін) 15 минут ішінде жаңа тұздықта ұстау 
қажет. 

Пісіру дегеніміз - балықты күннің астында тұздықта сақтау кезінде 
пайда болатын ақау! Балық қызып, босайды, кейде толық ыдырауға дейін 
барады. Пісіру жылу көздерінің жанында (жылыту, ыстық су құбырлары) 
сақталған кезде де пайда болуы мүмкін. Пісіру балықтың бетінен басталады, 
бастапқы кезеңде балықтарды сұрыптап, жаңа тұздықпен күйдіру керек. 

Ұрылу, мылжалану, жарылу - бұл балықтың механикалық 
зақымданулары. 

Лопанец - құрсағы жарылған балық, бұл балықтарды кейде стандарт 
белгілері бойынша бір мөлшерде рұқсат етіледі. 

Иістену - желбезектегі сасық иіс, көбінесе аздап көгерумен басталады. 
Тот - майдың ауада оттегімен тотығуы нəтижесінде пайда болатын 

қызғылт сары, балық бетіндегі дақтар. Тот əдетте тұздықта сақталмайтын 
тұздалған балықта кездеседі.  

Егер тот үстірт болса (саусақпен оңай тазаланады, жуылады), онда ол 
өнімнің сапасын айтарлықтай төмендетпейді; егер тот терінің балық етіне 
еніп кетсе, онда өнім жарамсыз болып саналады. 

Фуксин - бұл балыққа тұзбен енетін арнайы микробтардан туындаған 
балықтың бетіндегі қызыл шырышты қабат. Фуксин қатты тұздалған 
өнімдерде пайда болады, олар тұздықсыз сақталады. Фуксині бар балық 
сатылымға жіберілмейді. Тек бетінде пайда болатын аздап қызаруды 
балықты қанық тұзды ерітіндімен шаю арқылы кетіруге болады (жақсырақ 
сірке суын қосқанда). Егер қабық астындағы ет қоңырланып, иісі болса, онда 
балық тағамға жарамсыз болады. 

Секіргіш - ірімшік шыбынының дернəсілі - балыққа тигізетін зияны 
тұздықта сақталмайтын, тұздалған балық өнімдеріне тəн. Ірімшік 
шыбындары жұмыртқаларын негізінен балықтың желбезек қақпақтарының 
астына болады, олардан ұзындығы 1 ден 8 мм құрт тəрізді құрт жəне 50 см-ге 
дейін секіретін  дернəсілдер пайда болады.  

Секіргіші денесіне еніп, оны ластайды жəне мүлдем жарамсыз етеді. 
Ірімшік шыбыны 50С-тан төмен температурада өледі, ал кейде секіргіш қатты 
аязға да шыдайды. Секіргіштен зардап шеккен балықты тұзды ерітіндіде жуу 
керек. Шыбын дернəсілдері су бетіне шыққан соң оларды елекпен жинап, 
тұщы суға жібереді, олар батып өледі. Егер секіргіш балықтың іш қуысына 
еніп кетсе, оны жуу арқылы алып тастауға болмайды. Балықты өңдеудің 
басқа тəсілдері қажет. Балықтың сапасына күмəнданатын барлық 
жағдайларда бұл өнімді сатуға маманнан немесе санитарлық дəрігерден 
рұқсат алу қажет. 
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басталады (балық жылы бөлмеге ауысқанда немесе қоймадағы температура 
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Салқындатылған балық ақаулары.Салқындатылған балықтардың 
негізгі кемшіліктері: теріге, қабықтарға, желбезек қақпақтарына механикалық 
зақымның кетуі; консистенцияның əлсізденуі, желбезектерінде сасық иістің 
жəне бетінде шырыштың пайда болуы.  

Балықтардың ақаулары негізінен автолиз жəне микроорганизмдердің 
əсерінен пайда болады. Салқындатылған балықтың ақаулары негізінен оның 
өлімінен кейінгі өзгерістер нəтижесінде пайда болады, əсіресе тіндердің 
автолизі мен бактериялардың ыдырауы, сондықтан ақаулардың алдын алу 
бұл процестердің максималды тежелуіне себеп.  

Салқындатылған балықтың бұзылуына əкелетін бактериялық 
процестерді тежеу үшін өндірістің санитарлық жағдайы (мекеме тазалығы, 
мұздардың, контейнерлердің, жабдықтардың, қызмет көрсету персоналының) 
тазалығы өте маңызды. 

Салқындатылған балықтың негізгі кемшіліктері: 
1) Механикалық зақымдануы; 
2) Бұлшықет тінінің əлсіреген консистенциясы; 
3) Лопанец; 
4) Желбезектеріндегі қышқыл немесе сасық иіс; 
5) Түсініксіз иісі бар бұлдыр түсті шырыштың болуы. 
Балықтағы мехеникалық кемшіліктер, олар сақтау кезіндегі мұз 

кесектерінен, сондай-ақ ұқыпсыз өңдеуден жəне механикалық құрал-
жабдықтарын дұрыс пайдаланбауынан балықты тиеу жəне түсіру кезінде 
орын алуы мүмкін. Əлсіреген консистенцияның салқындауына дейін балық 
аулау құралында жəне кеменің палубасында ұсталуы салдарынан болады. 
Лопанец автолиздің əсерінен іш қуысының жұқа қабырғаларының əлсіреуі 
мен бұзылуына байланысты пайда болады. Лопанес - тасымалдау мен сақтау 
кезінде балықтың үстіне ірі мұз кесектері механикалық əсер етумен пайда 
болады. Желбезектердегі қышқыл немесе сасық иіс жəне шырыш - 
микрофлораның ақуыздардың əсерінен пайда болады, олар шамамен 0°C 
температурада қарқынды дамиды.  

Сапа көрсеткіштері. Салқындатылған балықтың сапасы келесі 
талаптарға сəйкес келуі керек: беті таза, табиғи түсі бар, ұрылмаған 
желбезектері қою қызыл, бұлдырлы шырышсыз. Кейбір балықтарға (торта, 
сазан, язь, жайын, кефаль, тарань, көксерке, кутум) дене бетінің күлгін-қызыл 
түске боялуы, стерлядтерде жəне ставридада беттің қызаруы, бекіреде 
тұқымдастарда кішкене қанды сүйел, түйетабанда түрлі түсті дақтардың 
болуы рұқсат етіледі. Теңіз алабұғасының  қызылдан бозғылт қызғылтқа 
дейін, бетінің ішінара бозаруына рұқсат етіледі.  

Қиыр шығыс лососьтерінде құрсақ жағында қоңыр-қызғылт жолақтар 
болуы мүмкін. Балық тіндерінің консистенциясы тығыз жəне серпімді болуы 
керек. Балықтың консистенциясы ет бөліктерін ұстап қарау арқылы 
тексеріледі. 

Жаңа балықтың иісі - бұзылуының белгілері жоқ. Балықтардың 
желбезектеріндегі (бекіре тұқымдас балықтардан басқа) əлсіз қышқыл иіс 
рұқсат етіледі, ол сумен оңай жуылады. Иісті тексеру үшін пышақты немесе 
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ағаш түйреуішті пайдаланады (бірақ шайырлы ағаш емес). Пышақ немесе 
түйреуішті əр түрлі жерлерге салып: арқа жүзу қанаттарының арасына 
(омыртқа сүйектеріне), безіне, жарақаттану жəне балық бетіне зақым 
келтірілген орындарына, ішкі мүшелеріне (анус арқылы). Балықтың денесіне 
пышақ немесе түйреуіш салып, иісін бірден анықтайды.  

Қаптау жəне сақтау.Салқындатылған балық 80 кг-ға дейінгі ағаш 
қораптарға, 150-200 л құрғақ бөшкелерге, 100 кг-ға дейінгі себеттерге 
салынады. Салқындатылған балық өнімі қысқа мерзімде сақталады. 
Тоңазытқыштарда 0-ден -10С дейінгі температурада жəне 95-98% 
салыстырмалы ылғалдылығында сақталады. Ұсақ балықтардың сақтау 
мерзімі 5 - 8 күнге дейін, майшабақ - 1 - 1,5 дейін; килька 2-3; скумбрия 3-4; 
тазартылған треска 10-12 күн. 

Тоңазытқыш жабдықтары жоқ дүкендерде балық 6-8 сағат бойы мұзда, 
ал 0 0С температурада салқындатылған балықты 24 сағаттан аспайтын 
мерзімде сақтауға болады. Егер балық салынған мұздың қарқынды еруі 
басталса, оны тез арада жөнелту керек.  

Салқындатылған балықты сақтау үшін қоймаларда жəне қосалқы 
бөлмелерде салыстырмалы ылғалдылық 85-90%, температурасы оС 
шамасында сақтаған жөн. Сатушының жұмыс орнында жаңа жəне 
салқындатылған балықтың қоры сауда-саттықтың 1-2 сағатынан аспауы 
керек. 

Балық консервілері мен пресервтерінің ақаулары. Сыртқы ақаулар – 
тат басқан жəне деформацияланған банка, бомбаж, герметикалы 
жабылмаулы, ағымдылар жəне т.б., ішкі ақаулары – қарынның жарылуы, 
терісінің сыпырылуы, етінің езілуі, сорпаның лайлануы, томат тұздығының 
қатпарлануы, белоктың тұнуы, қытыр, қою түс, майдың бұзылуы, 
консервілердің ашуы, металл татымы мен иісі, өткір дəм болып табылады. 

Балық консервілері мен пресервілерін буып-түю, маркілеу жəне 
сақтау. Балық консервілерін қаңылтыр, шыны, алюминий, ал пресервтерді 
алюминий фольгасымен полимерлі материалдан жасалған банкілерге буып 
түйеді. Банкілер литография көмегімен затбелгі жабыстыру көмегімен 
безендіріледі. Литографияланбаған банкілерде маркілік белгілер 3 қатарға 
басылады:  

 1-ші қатар - өнімнің өндірілген өнімі: күні – 2 цифр, айы – 2 
цифр, жылы – соңғы 2 цифр;  

 2-ші қатар – ассортименттік белгі – 1-3 белгі, зауыт номері – 1-3 
белгі;  

 3-ші қатар ауысым – 1 белгі, балық өнеркəсібінің индексі - «Р» 
əрпі. 

 Литографияланбаған банка қақпағына тек ауысым, шығарылған 
күні, айы штампталады. 

Балық консервілері мен пресервтерін жəшіктерге салады. 
Консервілерді суық бөлмелерде сақтайды. Сақтау мерзімі: скумбриядан 
алынған табиғи консерві - 24 ай, ішкі су балықтарынан алынған томат 
тұздығындағы балық консервілері - 18 ай, мұхит балықтарынан алынған - 24 
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ағаш түйреуішті пайдаланады (бірақ шайырлы ағаш емес). Пышақ немесе 
түйреуішті əр түрлі жерлерге салып: арқа жүзу қанаттарының арасына 
(омыртқа сүйектеріне), безіне, жарақаттану жəне балық бетіне зақым 
келтірілген орындарына, ішкі мүшелеріне (анус арқылы). Балықтың денесіне 
пышақ немесе түйреуіш салып, иісін бірден анықтайды.  

Қаптау жəне сақтау.Салқындатылған балық 80 кг-ға дейінгі ағаш 
қораптарға, 150-200 л құрғақ бөшкелерге, 100 кг-ға дейінгі себеттерге 
салынады. Салқындатылған балық өнімі қысқа мерзімде сақталады. 
Тоңазытқыштарда 0-ден -10С дейінгі температурада жəне 95-98% 
салыстырмалы ылғалдылығында сақталады. Ұсақ балықтардың сақтау 
мерзімі 5 - 8 күнге дейін, майшабақ - 1 - 1,5 дейін; килька 2-3; скумбрия 3-4; 
тазартылған треска 10-12 күн. 

Тоңазытқыш жабдықтары жоқ дүкендерде балық 6-8 сағат бойы мұзда, 
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мерзімде сақтауға болады. Егер балық салынған мұздың қарқынды еруі 
басталса, оны тез арада жөнелту керек.  

Салқындатылған балықты сақтау үшін қоймаларда жəне қосалқы 
бөлмелерде салыстырмалы ылғалдылық 85-90%, температурасы оС 
шамасында сақтаған жөн. Сатушының жұмыс орнында жаңа жəне 
салқындатылған балықтың қоры сауда-саттықтың 1-2 сағатынан аспауы 
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Балық консервілері мен пресервтерінің ақаулары. Сыртқы ақаулар – 
тат басқан жəне деформацияланған банка, бомбаж, герметикалы 
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қатпарлануы, белоктың тұнуы, қытыр, қою түс, майдың бұзылуы, 
консервілердің ашуы, металл татымы мен иісі, өткір дəм болып табылады. 
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əрпі. 
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күні, айы штампталады. 

Балық консервілері мен пресервтерін жəшіктерге салады. 
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ай, шпрот пен сардина - 24 ай. Пресервтерді -2-ден -8°С-ден дейін 
температурада 1-6 ай сақтайды. Пресервтердің кепілді сақтау мерзімі 45 күн.  

Нормативтік құжаттармен белгіленген нысаны болмаса, актілер 
бірыңғай схемалар бойынша жасалады. Комиссия мүшелері актіде 
көрсетілген мəселелердің мəнін жəне осы мəселені реттейтін негізгі 
заңнамалық, нормативтік құжаттарды зерделейді. 

Актінің негізгі бөлігінде актіні құрастырушылар жасаған жұмыстардың 
мəні, мақсаты, міндеттері жəне оның нəтижелері көрсетіледі. Нəтижелері 
кесте түрінде де жасалады жəне бағалаудан кейін тұжырымдар жасалады 
жəне ұсыныстар беріледі. 

Акт фактілерді нақтылаумен де бітуі мүмкін. Қажет болған жағдайда, 
мəтіннің соңында даналардың саны мен олардың роны туралы мəліметтер 
болуы мүмкін. Даналардың саны тараптардың санымен айқындалады.  

Актіге комиссияның төрағасы мен мүшелері қол қояды, бұл ретте аты - 
жөнінің алдында лауазымы көрсетілмейді. Бірқатар актілер үшін 
(материалдық, қаржылық жəне басқа маңызды мəселелер бойынша) 
кəсіпорын басшысының бекітуі, мөр соғуы міндетті болады, содан кейін ғана 
заңдық күшіне ие болады.  

Жүктің бүлінгенін, бұзылғанын немесе тасымалдау ережелерінің өзге 
құқық бұзушылықтарын белгілейтін коммерцтялық актілер ерекше топты 
құрайды. Осындай акт белгіленген үлгідегі типографиялық бланкілерге 
жасалады. Коммерциялық актідегі барлық түзетулер мен толықтыруларды екі 
жақтың (жүк алушының жəне жүкті тасымалдауға жауапты тұлғаның) 
қолымен расталады. 

 
 
3.3 Орындалған жұмыстар көлемінің есебі 
3.3.1 Жұмыстарды орындаудың технологиялық тəртібі мен 

олардың қажетті машиналар мен механизмдер тізбесінің өндіріс əдісі  
 
Балық өнінімдерін өңдеуге арналған құрыл-жабдықтар. Қызыл 

балық үшін арналған сүбелеу машинасы, бахталар, горбушылар, кеталар, 
кижуч. Шығарылған жылдары: 2000, 2007 (бірнеше машиналар) [24, 25] 

Машина іші жарылған балық өнімін өңдеуге арналған, иық 
белдеуінің ойын тастары бар басы алынған болады. Ол албырт, лунжи, 
тунецтің өңдеу үшін əр түрлі түрде əкелінеді. 

Балықжуғыш машинасы теңіздегі балық өсірушілігінің кəсіпшілік 
балықтарын жуу үшін арналған балық кəсіпшілік флоттарында бекітіледі, 
балық кəсіпорындары. 

Балық машинаның жүктеуші терезесіне əкелінеді. Балық барабанның 
бытысады, сумен жуады жəне спираль бойынша түсіруді терезеге жылысады. 
Жуылған балық транспартер немесе тараға түседі. 
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3.33- сурет Сүбелеу машинасы Baader 200 
 

 
 

3.34- сурет Сүбелеу машинасы Baader 200 
Өнімділік: 15-35 балық/мин. Балықты өңдеу 1,5 тен 5,5 кг 

(бөліктелген, басы жоқ). Тұтынылатын қуат: 5 кВт,. Су шығыны: 9 л/мин. 
Өлшемдері: 4,30 x 1,75 x 1,50 Масса (нетто/брутто): 1800/2230. 
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3.35 – сурет. Сүбе шыққаннан кейін 
 
 

 
 

3.36 – сурет. Балық жуатын əмбебап модернизацияланған В5-
ИРМ 

 
 
 



226 

3.19 - кесте  
Балық жуғыш машинаның техникалық мінездемесі 

 
Өндірушілік, т/ч 1,5 
Барабан айналу саны, 1/с (об/мин) 0,238 (14,3) 
Барабанның ішкі диамерті, мм 635 

Барабанның айналу бағыты  Сағат тілімен 

Су шығыны, куб.м/сағ 2 ден 2,5 
Электродвигатель 
- маркасы,   
- қуаттылығы, кВт 
 - айналу жиілігі, 1/с (айн/мин) 
 - кернеу, В 
- ток жиілігі, Гц 
- токтың тегі 

 4А80В4РОМ5  1,1  25 
(1500) 
 220/ 380 
 50 
үшфазалы, айнымалы 

Габариттық өлшемі, мм 2180х950х1270 

Масса, кг 440 
 

Глазурлейтін машина sfhm - 10000 – 18оС температураға дейін 
мұздатқыш аппаратта мұздағаннан кейін балық етін глазурмен жабуға 
арналған. Өнімділігі-10000 кг/тəулігіне дейін. Қуаты-1 кВт. Су шығыны-3-
4 м3/сағ. Өлшемдері-1186×650×1232 мм (3.5 - сурет). 

 

  
 

3.37– сурет. Глазурлейтін машина  
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Глазурлейтін машина sfhm - 10000 – 18оС температураға дейін 
мұздатқыш аппаратта мұздағаннан кейін балық етін глазурмен жабуға 
арналған. Өнімділігі-10000 кг/тəулігіне дейін. Қуаты-1 кВт. Су шығыны-3-
4 м3/сағ. Өлшемдері-1186×650×1232 мм (3.5 - сурет). 

 

  
 

3.37– сурет. Глазурлейтін машина  
 

 

 
3.38 – сурет. HELIOS 40 балықты автоматты түрде сұрыптағыш 

 
HELIOS 40 балықты автоматты түрде сұрыптағыш. Салмағы 5-

тен 1,5 кг-ға дейінгі балықтарға арналған ең кең сұрыптау құралы. Бұл 
модельдер жоғары сұрыптау жылдамдығымен ерекшеленеді жəне ірі балық 
фермаларында форель, албырт, тас алабұғасын, теңіз балдырларын. 
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3.39 – сурет. ТО-ММР1,7 балықтарды жууға арналған машина 
 

Техникалық сипаттамалары Өнімділік, 8 т /сағ Қуатты тұтыну, 0,55 
кВт. Суды тұтыну текше метр / сағат 5-10. 

 

 
 
3.40 – сурет. Плиталық тез мұздатқыш аппарат 6G - 30.2 Y BITZER 



229 
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3.40 – сурет. Плиталық тез мұздатқыш аппарат 6G - 30.2 Y BITZER 

 

Плиталық тез мұздатқыш аппарат 6G - 30.2 Y BITZER байланысты 
жəне байланыссыз тəсілмен блоктарда əртүрлі тамақ өнімдерін тез мұздатуға 
арналған. 

Жүктеу алаңы-30,3 м2. Электр Қуаты-220 (50) В (Гц)). Орнатылған 
тұтыну қуаты-50 кВт. Габариттік өлшемдері-4,35 × 2,0 × 2,99 м. Салмағы-5,2 
т 

Жуғыш машинаның элеваторлы, барабанды, желдетпелі жəне 
тербелісті түрлері бар. Желдетпелі жəне тербелісті əдіспен жуу сирек 
кездеседі. Кең тарағаны - элеваторлы жуу машинасы. Ол астауға ұқсас. 
Ішінде электр қуатымен жылжитын тасымалдау лентасы бар. Астаудың бір 
басынан сорғының көмегімен таза су үздіксіз құйылып, екінші жақ шетінен 
ағып кетіп жатады. Консервілеу зауыттарында барабанды жуғыш машина 
пайдаланылады. 

Мұндай машиналардың бір амалдық жəне көп амалдық түрлері болады. 
Бір амалды машиналарға: балықтың қанаттары мен құйрықтарын, басын 
кесіп тастайтын, ішек-қарнын тазалайтын, кеспелейтін, т.б. машиналар 
жатады. Жұмыс процестері дискілі не белгілі бір үлгідегі пышақтары, арасы, 
икемді тазартқыш құралдары бар машинамен орындалады. Ал, көп амалды 
машиналар жұмыстың барлық түрлерін бір мезгілде атқарады. Олар 
консервілеу цехтары бар комбинаттарында қолданылады.  

 

 
 

3.50 – сурет. Балықты механикалық бөлшектеп өңдейтін арнайы 
машинасы 
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658f маркалы машинасы орташа өлшемді балықты сүбелеуге арналған. 
Оның мүмкіндіктері балықты мұздатылған күйде өңдеуге мүмкіндік береді, 
соның арқасында өнімнің балғындығы сақталады. Өнімділігі минутына 20 
балыққа дейін. Энергия тұтыну $ 220 В, 2 кВт, 3 фаза. Ауа-құрғақ ауа кем 
дегенде 7 атм.  

Jc460tac маркалы машинасы тегіс балықтардың барлық түрлерін жəне 
дөңгелек балықтардың сүбесін ірі кəсіпорындарда үздіксіз түтінсіздендіру 
үшін жасалған. Өнімділігі-60-70 балық / мин. Қуаты-1,1 кВт. Өлшемдері 
110×70×100. Салмағы-175кг. 

КВК-300 Термо-түтін камерасы барлық ет өнімдері мен деликатес, 
балық, ірімшік жəне т. б.түрлерін термиялық (кептіру, пісіру, қуыру, пісіру) 
жəне түтіндік (қақтау) өңдеудің технологиялық процесін жүзеге асыруға 
арналған. Жапқыштардың жетегі қолмен жəне қашықтықтан (модуляциясы 
мен индикациясы бар электромеханикалық) басқарылады. 

Құрылымы жəне жұмыс принципі: Термокамера жылу оқшаулағышы 
бар герметикалық шкаф болып табылады, ол мыналардан тұрады: 
жылжымалы бөліктері - доңғалақ арбаларын тиеуге арналған аппарельдері; 
бүйір қабырғалары; екі бекіткіші бар есіктер; жоғарғы бөлігінде түтін 
газдарын, суды жəне пайдаланылған түтіннің шығарылуын беретін 
құбырлар орнатылған артқы қабырғасы, электромагнитті клапаны бар бу 
генераторы; газ таратқыштардың бүйір қабырғаларымен бірге түйісуі бар 
күмбез; жылу таратқыштардың күмбезінің ортасында орналасқан желдеткіш 
торабы; шүмегі бар жəне суды жұқа тозаңдату форсункасы бар түтін 
құбыры, желдеткіштің соруындағы ең жоғары кернеу аймағында. Газ 
таратушы құбырдың бүйір қабырғалары бойынша ылғал жинағыштың екі 
алмалы-салмалы кассетасы орналасқан, оларды бекіту жылжымалы 
қапсырмада газ таратушы жағынан, бұрылыс бекіткіштерінде түтін құбыры 
жағынан жүзеге асырылады. Қорек қуысында камераның ішінде өнімді 
термоөңдеу үшін қажетті температуралық режим мен ылғалдылық режимін 
құру үшін екі топ ТЭН орналасқан. 

Түтін, түтін генератордан құбыр бойынша циклон арқылы желдеткіш 
қалағының астына түседі. Содан кейін желдеткіш жасаған қысымның 
əсерінен газ таратқыштар арқылы камераның өнім аймағына қыздырылған 
электр қыздырғыш элементтерге түседі жəне өнім арқылы пайдаланылған 
түтін істен шыққан түтін құбыр арқылы шығарылады. «Қуыру» түтін 
шығару жəне беру жабық жапқыштарында ұқсас жүзеге асырылады. 
«Қайнату» режимінде Форсунканы пайдалана отырып құбыр желісі 
бойынша су желдеткіштің кернеуін алу аймағына беріледі. Желдеткіш 
қалақтарымен құрылған су аэрозоль электр жылытқыштарға, содан кейін газ 
таратқыштар арқылы камераның өнім аймағына түседі. Ылғалдылық 
электромагниттік клапан мен басқару пульті арқылы реттеледі. Бу 
генераторын пайдалану арқылы бу генераторынан бу сору құбырына 
беріледі, содан кейін желдеткіштің кернеу аймағына беріледі, содан кейін 
электр қыздырғыштар мен газ таратқыштар топтары арқылы өтетін өнім 
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аймағына түседі. Ылғалдылықты басқару микропроцессормен автоматты 
режимде басқару пультінен жүргізіледі. 

Форсунка - бу генераторы пісіру режимін таңдау ауыстырып 
қосқышты басқару пультінде де жүргізіледі жəне қолайлы технологияға 
байланысты таңдалады. «Бу генераторы» режимінде пісіру ылғалдылығы 
бастапқы температура мен ылғалдылыққа байланысты 10-15 минут ішінде 
теріледі. «Форсунка» режимінде қайнату қатты, ылғалдылық жинағы 20-50 
секундта жүреді. Камераны желдету үшін пайдаланылған жəне таза ауа 
беретін жапқыш ашылады. Камера электр жылытқыштар ажыратылған 
кезде 5-10 минут ішінде желдетіледі. Технологиялық режимдер сандық 
табло мен камераның пультінде (оң жағында) орналасқан басқару 
түймелерінің көмегімен беріледі. 

 

 
 

3.51-сурет. Форсунка - пісіргіш бу генераторы  
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Техникалық сипаттамалары. Камераның жұмыс көлемі 2,5 м, тұтыну 
қуаты 28 кВт артық емес, камера ішіндегі жұмыс температурасының 
диапазоны 400С - ден 1200С-ге дейін. Камерадағы максималды ылғалдылық 
(80ºС кезінде) - 85%. Магистральдағы су қысымы кемінде 2 атм. Габариттік 
өлшемдері ДхШхВ-1450х1680х2630 мм. Салмағы 570 кг артық емес. 300 кг 
жүктеу.  

РО-IM1 – Балық қабыршығын тазалау машинасы. Кəсіпорындарында 
балықтың қабығын аршу үшін РО-IM1 деп аталатын машина қолданылады. 
Бұл машина қораптан, қақпақтан, жұмыс мүшесінен, жұмсақ біліктен жəне 
электрқозғағыштан тұрады. Жұмыс мүшесі болып қырғыш есептелінеді. 
Оның цилиндрлі бетінде өткір қырлары бар қабырғалары болады. Майысқақ 
білік гайка арқылы электроқозғағыштың білігімен қосылған. Жұмыс басталар 
алдында машинаның корпусы кронштейн арқылы өндірістік үстелге 
бекітіледі. Машинаның жұмысы бос жүргізіліп тексеріледі. Осыдан кейін 
ғана балықты тазалауға кіріседі. Балықты құйрығынан басына қарай жұмыс 
мүшесі жүргізе отырып тазалайды. Жұмыс аяқталған соң қырғышты жуып 
тазалайды. 

 

 
 

3.52-сурет.  Балық қабыршығын тазалағыш машина 8 бөліктен 
тұрады: 

1. Фреза, 2. Сабы, 3. Иілмелі білік, 4. Электрқозғағыш, 5. Кронштейн,              
6. Қырғыш білігі, 7. Сақтандыру қорабы, 8. Қырғыш 
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Негізгі өндірісті қалыпты қамтамасыз ету үшін қосымша өндірістер 
қарастырылады. Негізгі өндіріс процесінде қолданылатын əртүрлі 
технологиялық құрылғылар мен құрал-саймандар қосымша өндірістерде 
дайындалады. Мұндағы өндірілетін өнім көлемі жоспарланған уақыт 
аралығында өндіруші кəсіпорын немесе оның бөлімшелерінің белгілі бір 
бұйымды тип өлшемді шығару санымен анықталынады. 

Өнімді өндіру үшін, алдын-ала бағдарлама əзірленеді. Яғни өндіру 
бағдарламасы дегеніміз – берілген кəсіпорын үшін жоспарланған уақытта 
əрбір өндірілетін жəне жөнделінетін бұйымның орнатылған тізімі. Өндіруге 
немесе жөнделуге тиісті бұйым көлемі өндірістік партиямен келуі мүмкін. 
Өндірістік партия берілген уақыт аралығында өңдеуге жіберілген еңбек 
объектісінің немесе жөндеуден өткен бұйымдардың бір атауынан немесе тип 
өлшемінен құралады. 

Бұйымды дайындау жəне өңдеу бұл өндірістік процестің басталуымен 
аяқталады, яғни өндірістік циклді құрайды. Технологиялық құжаттар 
бойынша дайындайтын барлық бұйымдар бұйым сериясын құрайды. 

Өнімді өндіру көлемі, тұрақтылығы, реттілігі бойынша өндіріс 3-ке 
бөлінеді, олар: 

Бірлікті өндіріс өндірілетін бұйымның аз көлемімен сипатталынады. 
Мұндағы жұмыс орнында универсалды унификацияланған технологиялық 
құрылғыларды пайдаланып универсалды технологиялық құрал-
жабдықтардың көмегімен əртүрлі операциялар орындалады. Бірлікті 
өндірісте арнайы технологиялық құрылғылар тек қана онсыз бұйымды 
дайындау мүмкін болмаған жағдайда пайдаланылады. 

Əртүрлі операцияларды орындау үшін мамандандырылған универсал 
құрал-жабдықтар пайдаланылады. Технологиялық жабдықтарды таңдау 
қажеттіліктеріне байланысты техникалық экономикалық есептеулер 
жүргізіледі. Сериялы өндірісте жабдықтар топтық немесе ағымдық белгілері 
бойынша орналасуы мүмкін.  

Массалы өндірістерде жоғары өнімділіктегі жабдықтар арнайы 
мамандандырылған агрегаттар, автоматтар, электронды есептеуіш 
машиналар мен басқарылатын автоматтандырылған жүйелер. 

Технологиялық процесс үшін автоматты құралдарды жəне комплексті 
механикаландырылған жабдықтарды пайдаланудың жоғарғы деңгейі 
қамтамасыз етіледі. Үлкен сериялы жəне массалы өндірісте өндірісті ағымды 
ұйымдастыру кеңінен қолданылады. Ол бұйымды өндіруді белгілі бір 
интервал аралығында технологиялық операцияларды орындаудағы 
технологиялық жабдықтардың жүйелі орналастырумен сипатталады. 
Ағымдық өндірістің негізгі элементі болып жұмыс орнында орналасқан 
ағымдық линия табылады. Мұндағы ең негізгі жұмыстарды орындау үшін 
тасымалдау құралдары пайдаланылады. Ағымдық процестің технологиялық 
процестің периодты өндірілетін бұйым немесе дайындама өндіру такт (уақыт 
интервалы) анықталынады. 
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3.3.2 Нормативтік еңбек пен машина қажеттігін есептеу жəне 
жұмыс көлемдерін орындаудың бақылау графиктері мен жоспарлары 

 
Жұмыс берушінің еңбек нормаларын, еңбек жөніндегі үлгілік  

нормалар мен нормативтерді, қызметтің барлық салалары үшін еңбек 
жөніндегі бірыңғай жəне (немесе) салааралық үлгілік нормалар мен 
нормативтерді əзірлеу, бекіту, ауыстыру жəне қайта қарау қағидалары.  

 Осы жұмыс берушінің еңбек нормаларын, еңбек жөніндегі 
үлгілік нормалар мен нормативтерді, қызметтің барлық салалары үшін 
еңбек жөніндегі бірыңғай жəне (немесе) салааралық үлгілік нормалар 
мен нормативтерді əзірлеу, бекіту, ауыстыру жəне қайта қарау 
қағидалары Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы 
Еңбек кодексіне сəйкес əзірленді жəне жұмыс берушінің еңбек 
нормаларын əзірлеу, енгізу, ауыстыру жəне қайта қарау, жұмыс 
берушілердің салалық қауымдастықтарының еңбек жөніндегі үлгілік 
нормалар мен нормативтерді əзірлеу жəне бекіту, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасының жұмыскерлердің 
өкілдерімен келісу бойынша қызметтің барлық салалары үшін еңбек 
жөніндегі бірыңғай жəне (немесе) салааралық үлгілік нормалар мен 
нормативтерді бекіту тəртібін белгілейді. 

Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  
 еңбек жөніндегі үлгілік нормалар мен нормативтер (өндірім 

жəне (немесе) уақыт жəне (немесе) қызмет көрсету жəне (немесе) сан) 
– экономиканың бір саласындағы ұйымдардағы жұмыстарды 
орындауға жұмсалатын еңбек шығындарының регламенттелген 
мəндері (бұдан əрі - үлгілік еңбек нормалары); 

 қызметтің барлық салалары үшін еңбек жөніндегі бірыңғай 
жəне (немесе) салааралық үлгілік нормалар мен нормативтер (өндірім 
жəне (немесе) уақыт жəне (немесе) қызмет көрсету жəне (немесе) сан) 
– экономикалық қызметтің бірқатар түрлері жəне жұмыс берушілердің 
тиісті жұмыс түрлерінде жұмыскерлердің еңбегін нормалау кезінде 
эталон ретінде пайдалануы үшін өндірістердің ұқсас жағдайларында 
бірдей технологиялар бойынша түрлі саладағы ұйымдардағы 
жұмыстарды орындауға жұмсалатын еңбек шығындарының 
регламенттелген мəндері (бұдан əрі - салааралық еңбек нормалары); 

 өтінім - жұмыс берушілердің салалық қауымдастықтарына, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасына ұйымның 
үлгілік немесе салааралық нормалар мен нормативтерді қарау жəне 
бекіту туралы ресми мəлімдемесі (өтініші); 

 ұйымдағы еңбек нормалары (өндірім жəне (немесе) уақыт 
жəне (немесе) қызмет көрсету жəне (немесе) сан нормалары) - 
жұмыстардың жекелеген элементтерін (кешендерін) орындауға, 
жабдық бірлігіне, жұмыс орнына, құрылымдық бөлімшеге қызмет 
көрсетуге жұмсалатын еңбек шығындарының (уақыттың), сонымен 
қатар өндірістің нақты ұйымдастырушылық-техникалық жағдайлары 
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мен факторларына байланысты өндірістік, басқару функцияларын жəне 
өлшем бірлік ретінде қабылданған жұмыс көлемін орындау үшін 
белгілі бір кəсіби-білікті құрам жұмыскерлері санының 
регламенттелген мəндері (шамалары) [7].  
Еңбек нормаларын əзірлеу жəне бекіту тəртібі:  
 Ұйымдағы еңбек нормаларын жұмыс беруші салааралық жəне 

үлгілік еңбек нормалары жоқ жұмыстарға əзірлейді жəне бекітеді. 
 Үлгілік еңбек нормаларын жұмыс берушілердің салалық 

қауымдастығы əзірлейді жəне бекітеді (бұдан əрі - Қауымдастық).  
 Салааралық еңбек нормаларын жұмыс беруші əзірлейді жəне 

жұмыскерлер өкілдерінің келісімі бойынша Қазақстан Республикасының 
Ұлттық кəсіпкерлер палатасы (бұдан əрі - Палата) бекітеді.  

 Ұйым тиісті құрылымдары болған кезде еңбек нормаларын өзі 
əзірлейді жəне (немесе) еңбек жөніндегі білікті мамандарды тартады не 
келесі талаптарға жауап беретін ұйымдарда Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес əзірлеуге тапсырысты орналастырады:  

 еңбекті нормалау жөніндегі нормативтік материалдарды əзірлеуді 
жүзеге асыратын басшы мен жұмыскерлердің жоғары білімінің 
(экономикалық, инженерлік-экономикалық, техникалық) болуы; 

 басшы мен жұмыскерлердің кəсіптік білімдерін, білімін (диплом, 
сертификат), ғылыми жəне практикалық қызметін растайтын құжаттардың 
болуы, жұмыс орны, өнеркəсіптік тəжірибесі жəне осы саладағы еңбек 
өтілі туралы мəліметтердің жəне қолданыстағы заңнамаға сəйкес басқа да 
ақпараттың болуы.  

 Жұмыс беруші ұсынған саларалық немесе үлгілік еңбек 
нормаларын бекітуге өтінімді Қауымдастық немесе Палата ол келіп түскен 
сəттен бастап күнтізбелік отыз күннің ішінде қарайды.  

 Палата немесе Қауымдастық еңбек нормаларын қарау нəтижелері 
бойынша: 

- жобаларға ескертулер мен ұсыныстар болған кезде оларды 
пысықтау қажеттігі туралы дəлелді қорытынды жолдайды; 

- ұйым осы Қағидалардың 3-тарауында көзделген 
материалдарды ұсынбаған жағдайларда өтінімді қарауға 
қабылдаудан бас тартады; 

- осы Қағидалардың барлық талаптары орындалған кезде:  
- Қауымдастық үлгілік еңбек нормаларын бұйрығымен 

бекітеді;  
- Палата бірыңғай жəне (немесе) салааралық еңбек 

нормаларын бұйрығымен бекітеді. 
 Палата немесе Қауымдастық бекіткен еңбек нормаларының 

бір данасы мемлекеттік жəне орыс тілдерінде (қағаз жəне 
электрондық жеткізгіштерде) оларды бекіткен сəттен бастап 
күнтізбелік 10 күннің ішінде ұйымға жіберіледі. 

Сапаның қазiргi менеджментi басқаруды қоса кəсiпорында жұмыс 
iстейтiн барлық процестердi реттеу үшiн жасалған əмбебап механизм 
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болып табылады. Сапа менеджментi жүйесiне сəйкес халықаралық 
сəйкестiк сертификаты ғылыми-техникалық iлгерiлеуге сəйкес 
кəсіпорынның биiк технологиялық мүмкiндiктерi туралы куəландыратын 
жəне бүкiл əлемде танылған құжат болып табылады. Сапа менеджментi 
жүйесiнiң енгiзу бүгiнгі таңда ерiктi негiзде жүргiзiледi, бiрақ Еуропадағы 
бiр де бiр көрнектi кəсіпорын ИСО 9000 сертификаттауынан өтпеген 
кəсiпорынмен шарт жасамайды. ИСО 9000 сериясына негiзделген тиiмдi 
сапа жүйесiн құру үшiн кəсiпорындармен қосымша салалық стандарттар 
жəне меншiктi регламентті белгiлейтiн жəне өңдейтін құжаттар 
қолданылады. Əсіресе Еуропада жұмыс iстейтiн көп кəсіпорындардың 
мамандары үшiн  iшкі фирманың менеджмент жүйесiнiң ұдайы жетiлуiне 
тұрақты қозғалыстың базасында сапа мəселесiнiң шешiмiне тəсілдеменің 
кəсiпкерлiк нəтижелерiмен өзара байланысы неғұрлым нақты болып 
қалыптасады. Сапа мəселесіне еуропалық тəсілдемесінің негізгі 
принциптері мыналар: тек қана бірлескен күштердің негізіндегі ұтыс; 
жалпы жетістікті құру; əр түрлілікті қолдану. 

Бірінші принцип бəсекелестік алдындағы бірлестік басымдылығын 
қазіргі нарықтағы жаһандану талаптарында рационалды тəртіп тəсілі 
ретінде көрсетеді. Айта кететіні, еуропалық кəсіпорындардың бірлестікке 
екпіні сапаға еуропалық тəсілдеменің ерекшелігі болып табылады. Бұл 
əсіресе экономикалық қызметтің нəтижелігі мен аймақтық тиімділігін 
жоғарылату контекстінде маңызды рол атқарады. Екінші принцип бүкіл 
Еуропадағы жетістіктерге жету үшін дəстүрлі еуропалық  жекешілдік пен 
жеке амбициялар жəне мақсатты ұжымдық күштер арасындағы міндетті 
кейбір мəмілелер, келісімдерді мойындаумен байланысты. Үшінші 
принцип Еуропаның болашақтағы жетістіктерінің маңызды көзін қамтып 
көрсетеді: жеке мемлекеттер мен кəсіпорындардың дəстүрлері мен 
мəдениетінің əртүрлілігі. Сапаның Еуропалық ұйымы басшылығының 
мойындауынша, басқа əлемдік экономикалық белсенді жалпы 
мойындалған орталықтарда (Солтүстік жəне Латын Америкасы, Жапония, 
Австралия) аналогты əлеуметтік индикаторлар басым түседі жəне сол 
Еуропаның бəсекеге қабілеттілігінің негізгі түбірі болып табылады. 
Сонымен, сапа мəселесіне жаңа еуропалық тəсілдеме келесілер бойынша 
базаланады: басымдылық жəне бірлестік; бірдейлілік (стандарттау, 
регламенттеу, соның ішінде ИСО 9000 сериялы стандарттарының 
көмегімен) жəне əртүрлілік. Қазіргі уақытта Еуропа сапа менеджменті 
саласындағы жаңа жобалар мен идеялардың қуатты көзі болып отыр. 

 Жоғары басшылықтың көсбасшылығы. Сапа менеджменті жүйесін 
құру жобасындағы жетістік жүйені құрудағы кəсіпорынның бірінші 
басшысының жеке ұмтылысы мен тілегі болып табылады. Сапа 
менеджменті жүйесін құру жəне енгізу процесі жоғары басшылық 
бақылауында болуы, жобаның жетістікке жетуі үшін оны жүзеге асыруға 
қажетті материалдық жəне еңбек ресурстарын анықтап алу керек, сонымен 
қатар басшылық тарапынан жүйенің тиімділігі мен жетілдіруін талдау 
мақсатында кезеңді талдау жүргізілуі керек. 
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болып табылады. Сапа менеджментi жүйесiне сəйкес халықаралық 
сəйкестiк сертификаты ғылыми-техникалық iлгерiлеуге сəйкес 
кəсіпорынның биiк технологиялық мүмкiндiктерi туралы куəландыратын 
жəне бүкiл əлемде танылған құжат болып табылады. Сапа менеджментi 
жүйесiнiң енгiзу бүгiнгі таңда ерiктi негiзде жүргiзiледi, бiрақ Еуропадағы 
бiр де бiр көрнектi кəсіпорын ИСО 9000 сертификаттауынан өтпеген 
кəсiпорынмен шарт жасамайды. ИСО 9000 сериясына негiзделген тиiмдi 
сапа жүйесiн құру үшiн кəсiпорындармен қосымша салалық стандарттар 
жəне меншiктi регламентті белгiлейтiн жəне өңдейтін құжаттар 
қолданылады. Əсіресе Еуропада жұмыс iстейтiн көп кəсіпорындардың 
мамандары үшiн  iшкі фирманың менеджмент жүйесiнiң ұдайы жетiлуiне 
тұрақты қозғалыстың базасында сапа мəселесiнiң шешiмiне тəсілдеменің 
кəсiпкерлiк нəтижелерiмен өзара байланысы неғұрлым нақты болып 
қалыптасады. Сапа мəселесіне еуропалық тəсілдемесінің негізгі 
принциптері мыналар: тек қана бірлескен күштердің негізіндегі ұтыс; 
жалпы жетістікті құру; əр түрлілікті қолдану. 

Бірінші принцип бəсекелестік алдындағы бірлестік басымдылығын 
қазіргі нарықтағы жаһандану талаптарында рационалды тəртіп тəсілі 
ретінде көрсетеді. Айта кететіні, еуропалық кəсіпорындардың бірлестікке 
екпіні сапаға еуропалық тəсілдеменің ерекшелігі болып табылады. Бұл 
əсіресе экономикалық қызметтің нəтижелігі мен аймақтық тиімділігін 
жоғарылату контекстінде маңызды рол атқарады. Екінші принцип бүкіл 
Еуропадағы жетістіктерге жету үшін дəстүрлі еуропалық  жекешілдік пен 
жеке амбициялар жəне мақсатты ұжымдық күштер арасындағы міндетті 
кейбір мəмілелер, келісімдерді мойындаумен байланысты. Үшінші 
принцип Еуропаның болашақтағы жетістіктерінің маңызды көзін қамтып 
көрсетеді: жеке мемлекеттер мен кəсіпорындардың дəстүрлері мен 
мəдениетінің əртүрлілігі. Сапаның Еуропалық ұйымы басшылығының 
мойындауынша, басқа əлемдік экономикалық белсенді жалпы 
мойындалған орталықтарда (Солтүстік жəне Латын Америкасы, Жапония, 
Австралия) аналогты əлеуметтік индикаторлар басым түседі жəне сол 
Еуропаның бəсекеге қабілеттілігінің негізгі түбірі болып табылады. 
Сонымен, сапа мəселесіне жаңа еуропалық тəсілдеме келесілер бойынша 
базаланады: басымдылық жəне бірлестік; бірдейлілік (стандарттау, 
регламенттеу, соның ішінде ИСО 9000 сериялы стандарттарының 
көмегімен) жəне əртүрлілік. Қазіргі уақытта Еуропа сапа менеджменті 
саласындағы жаңа жобалар мен идеялардың қуатты көзі болып отыр. 

 Жоғары басшылықтың көсбасшылығы. Сапа менеджменті жүйесін 
құру жобасындағы жетістік жүйені құрудағы кəсіпорынның бірінші 
басшысының жеке ұмтылысы мен тілегі болып табылады. Сапа 
менеджменті жүйесін құру жəне енгізу процесі жоғары басшылық 
бақылауында болуы, жобаның жетістікке жетуі үшін оны жүзеге асыруға 
қажетті материалдық жəне еңбек ресурстарын анықтап алу керек, сонымен 
қатар басшылық тарапынан жүйенің тиімділігі мен жетілдіруін талдау 
мақсатында кезеңді талдау жүргізілуі керек. 

 

Сапа бойынша мамандандырылған менеджерді тарту. Бұл 
қызметкердің ролі егер кəсіпорын сапа менеджменті жүйесін сыртқы 
кеңесшілерді тартусыз құру туралы шешім қабылдаса ғана өседі. Сапа 
бойынша менеджер ISO 9000 бойынша СМЖ құру саласындағы 
қабілеттерге, білімге ие жəне көсбасшылық, ұйымдастырушылық 
қабілеттері болуы керек. Менеджердің қызметі неғұрлым тиімді болу үшін 
оны тікелей кəсіпорынның бірінші басшысына бағындыру керек жəне 
сапаны басқару жүйесі процестерді басқару бойынша барлық міндетті 
өкілдіктерді беру керек. 

Қызметкерлерді ақпараттандыру жəне оқыту. Сапа менеджменті 
жүйесін құру процесін басқаратын қызметкер кедергісін төмендету үшін 
кəсіпорын басшылығы қызметкерлер арасындағы түсіндірме жұмыстарды 
жүргізетін, оларға болып жатырған өзгерістердің мақсатын, мəнін жəне 
мазмұнын түсіндіретін, жүйенің жалпы принциптерімен жəне сапа 
саласындағы кəсіпорын мақсаттарымен таныстыратын ішкі байланыстар 
жүйесін құру керек. Сонымен қатар қызметкерлерді сапа менеджменті 
жүйесінің жаңа процестері мен регламенттеріне сəйкес қызмет етуді 
үйрету керек. 

Сапа саласындағы жұмысқа қызметкерді тарту. Қызметкерді сапа 
менеджменті жүйесін құру жəне кəсіпорынның даму процесіне тарту ішкі 
байланыстарды бекіту мен жалпы ресурстарды үнемдеу кезінде 
қызметкерлердің дəлелділігін жоғарылатады. Бұл сапа менеджменті 
жүйесінің құжаттамасын əзірлейтін кəсіпорынның формалды жəне 
формалды емес жұмыс топтарын біріктіру кезінде орын алуы мүмкін. 
Өзгерістер процесіне қызметкерді тарту жаңа енгізулер кезіндегі 
кедергілерді төмендетуге қолданылады. 

Зейіндік жеткіліктікпринципін сақтау. Кəсіпорынның сапа 
менеджменті жүйесінің құжаттамасын ұсыну, форматы, көлемі, мазмұны 
өз бетінше анықталады, стандарт бұл жерде талаптар қоймайды. 
Сондықтан құрылған құжаттама қызметкерлерге түсінікті жəне қолайлы 
болғаны дұрыс. 

Сапаны басқару идеологиясын қалыптастыру. Сапа менеджментінің 
тиімді жүйесін кəсіпорында өзгертусіз мүмкін емес. Егер басшы құрылған 
жүйемен байланыстыра отырып, жұмыстың сапасы мен тиімділігін 
жоғарылатудың барлық фактілерін ашық түрде жариялап  отырса, 
қызметкер жақтан сапа менеджменті жүйесіне позитивті қатынастың 
жалпы ықтималдылығы жоғарылайды. 

Ішкі кеңесшілерді тарту. Сапа менеджменті жүйесі саласындағы 
тəжірибелі мамандар кəсіпорынға жүйені құру мен енгізуде үлкен көмек 
көрсетуі мүмкін. Кеңесшілерді тарту сапа менеджменті жүйесін құру 
уақытын қысқартуға, басынан құжаттаманы құру мен енгізуде қателіктерді 
болдырмауға, сапа жүйесін құруда қауіптерді төмендетуге мүмкіндік 
береді. Тек ішкі мамандар мен кəсіпорын қызметкерлерінің бірлескен 
жұмысы ғана кеңесшілік жобаның жетістігін қамтамасыз етеді.  
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Қазіргі таңда ресейлік тауарлардың көпшілігі төмен 
эксплаутациялық сипаты мен сапасы төмендігіне байланысты еуропалық 
нарықта бəсеке қабілеттілігі төмен. Жəне бұл жағдай ұзақ уақыт сақталып 
келеді, себебі кəсіпорындарда жақсартуды басқару саясаты жоқ немесе ол 
толық көлемде жүзеге асырылмай келеді. СМЖ тиімділігінің критерийлері 
жақсарту саны, процесс параметрінің жүргізілуі мен тұрақтылығы, қол 
еңбегі үлесін төмендету болып табылады. Шетелдік кəсіпорындар 
бұрыннан нарық экономикасы шартында жұмыс істеп келеді жəне 
тұтынушылар талаптарына сай СМЖ-н құрды. ИСО сериялы стандарттаы 
олар үшін  неғұрлым түсінікті  жəне күнделікті өндірістік құрал болып 
табылады. Көптеген батыстық өндірушілер келесі сипаттамалармен 
ерекшеленеді: 

Дайындық сатысында құжаттаманың жақсы əзірленуі. Ешкім 
талаптарға сай емес стандарттар мен нұсқаулықтарды дайындамайды, 
құжат бекітілгенге шейін, ол жауапты тұлғалар мен əр түрлі қызметтерден 
көп сатылы  келісімдерден өтеді.  

Қызметкерлер арасындағы еңбек жəне орындау тəртібінің жоғары 
деңгейі. Егер қызметкерде жұмыс нұсқаулығы болса, онда одан жұмыстың 
жақсы орындалуын күтуге болады. Егер СМЖ өнімді құру мен шығарудың 
өзгертілген шарттарына сəйкес келмей бастаса, құжаттама тез арада ИСО 
9001 жазылғандай барлық қызығушы жақтармен келісіледі жəне түзетіледі. 
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Қазіргі таңда ресейлік тауарлардың көпшілігі төмен 
эксплаутациялық сипаты мен сапасы төмендігіне байланысты еуропалық 
нарықта бəсеке қабілеттілігі төмен. Жəне бұл жағдай ұзақ уақыт сақталып 
келеді, себебі кəсіпорындарда жақсартуды басқару саясаты жоқ немесе ол 
толық көлемде жүзеге асырылмай келеді. СМЖ тиімділігінің критерийлері 
жақсарту саны, процесс параметрінің жүргізілуі мен тұрақтылығы, қол 
еңбегі үлесін төмендету болып табылады. Шетелдік кəсіпорындар 
бұрыннан нарық экономикасы шартында жұмыс істеп келеді жəне 
тұтынушылар талаптарына сай СМЖ-н құрды. ИСО сериялы стандарттаы 
олар үшін  неғұрлым түсінікті  жəне күнделікті өндірістік құрал болып 
табылады. Көптеген батыстық өндірушілер келесі сипаттамалармен 
ерекшеленеді: 

Дайындық сатысында құжаттаманың жақсы əзірленуі. Ешкім 
талаптарға сай емес стандарттар мен нұсқаулықтарды дайындамайды, 
құжат бекітілгенге шейін, ол жауапты тұлғалар мен əр түрлі қызметтерден 
көп сатылы  келісімдерден өтеді.  

Қызметкерлер арасындағы еңбек жəне орындау тəртібінің жоғары 
деңгейі. Егер қызметкерде жұмыс нұсқаулығы болса, онда одан жұмыстың 
жақсы орындалуын күтуге болады. Егер СМЖ өнімді құру мен шығарудың 
өзгертілген шарттарына сəйкес келмей бастаса, құжаттама тез арада ИСО 
9001 жазылғандай барлық қызығушы жақтармен келісіледі жəне түзетіледі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III-БӨЛІМ БОЙЫНША БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 
 

1. Өндірістегі ілеспе құжаттардың түрлерін атаныз? 
2. Балықтардың кептіру түрлері? 
3. Глазурлеу дегеніміз не? 
4. Балықтың сүбесін (филе) қандай балықтан жасайды? 
5. Өндіріске келіп түскен балықтарды қабылдау талаптары? 
6. Өндірісте балықтарды жуу процесін сипаттаныз? 
7. Балықтардың іріктеу кезінде қандай градия түрлері қолданылады? 
8. Нормативтік еңбек дегеніміз не? 
9. Балықтардың ақауын анықтаудың тəсілдері? 
10. Шикізатты сақтау кезіндегі қойылатын талаптар? 
11. Балық өнімдерін сақтайтын қоймалардың талаптары? 
12. Глазурлеу машинасын сипаттаныз? 
13. Кақтаудың негізгі технологиялық əдістері? 
14. Мұздатылған балықтың сақталу мерзімі? 
15. Балық өндірісіндегі құрал-жабдыққа қойылатын санитарлық 

талаптар? 
 
 

ІІI БӨЛІМ БОЙЫНША ӨЗ БІЛІМІН  
ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН ТЕСТІК СҰРАҚТАР 

1.Шикізаттың əр партиясы зауыт ішінде зертханалық бақылаудан 
қандай ГОСТ бойынша  өтеді? 

А) ГОСТ 7652-2003 
Б) ГОСТ 7634-2005 
В) ГОСТ 7631-2008 
С) ГОСТ 7638-2007 
Д) ГОСТ 7771-2009 
 

2.Тірі балықты сақтау  үшін оны су қоймаларда орнатылатын ағаш 
садкалары бар базаларда жүзеге асады база ауданы  

А) 200-300 
Б) 150 - 200 м2 
В) 200-250 
С) 300-320 
Д) 400-450 
 

3.Балық денесіндегі май қорларының деңгейі.......... мүмкіндігімен 
байланысты.  

А) өмірінің ұзақтығының 
Б) қанаттарының жүзу 
В) тынысалу жүйесімен 
С) құйрық қанаттары 
Д) қоректену 
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4. Жазғы уақытта тұқының май қоры 12% өмірінің орташа ұзақтығы  -.  
А) 20 тəулік 
Б) 100 тəулік 
В) 50 тəулік 
С) 1 ай 
Д) 2 ай 
 

5. Тұқы мен оңғақ балықтарының арықтау нəтижесінде майдың орташа 
көлемі  

А) 0,7% 
Б) 0,10% 
В) 0,5 % 
С) 0,20% 
Д) 0,40% 
 

6. Филені жылдам қатыру (шоковая) камерасындағы температура -  
А) 20°C-тан кем болмауы керек 
Б) 3°C-тан кем болмауы керек 
В) 15°C-тан кем болмауы керек 
С) 40°C-тан кем болмауы керек 
Д) 30°C-тан кем болмауы керек 
 

7.Мұздатқыштарда температура жағдайын бақылауды есепке алуды 
ауысым шебері неше рет  жүргізеді?. 

А) кемінде 3 рет 
Б) кемінде 1 рет 
В) кемінде 2рет 
С) екі күнде 1 рет 
Д) жүргізбейді 
 

8.Демалыс күндері мұздатқыш температурасын бақылауды кім 
жүргізеді?  

А) өндіріс басшысы 
Б) өндіріс есепшісі 
В) өндіріс күзетшісі 
С) өндіріс менеджері 
Д) өндіріс механигі 
 

9. Екінші толтырылған арба жылдам қатыру (шоковая) камерасына тек 
процессор................ температура көрсеткен кезде орналастырылады. 

А) -27°C-тан жоғары емес 
Б) -50°C-тан жоғары емес 
В) -10°C-тан жоғары емес 
С) -17°C-тан жоғары емес 
Д) -7°C-тан жоғары емес 
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4. Жазғы уақытта тұқының май қоры 12% өмірінің орташа ұзақтығы  -.  
А) 20 тəулік 
Б) 100 тəулік 
В) 50 тəулік 
С) 1 ай 
Д) 2 ай 
 

5. Тұқы мен оңғақ балықтарының арықтау нəтижесінде майдың орташа 
көлемі  

А) 0,7% 
Б) 0,10% 
В) 0,5 % 
С) 0,20% 
Д) 0,40% 
 

6. Филені жылдам қатыру (шоковая) камерасындағы температура -  
А) 20°C-тан кем болмауы керек 
Б) 3°C-тан кем болмауы керек 
В) 15°C-тан кем болмауы керек 
С) 40°C-тан кем болмауы керек 
Д) 30°C-тан кем болмауы керек 
 

7.Мұздатқыштарда температура жағдайын бақылауды есепке алуды 
ауысым шебері неше рет  жүргізеді?. 

А) кемінде 3 рет 
Б) кемінде 1 рет 
В) кемінде 2рет 
С) екі күнде 1 рет 
Д) жүргізбейді 
 

8.Демалыс күндері мұздатқыш температурасын бақылауды кім 
жүргізеді?  

А) өндіріс басшысы 
Б) өндіріс есепшісі 
В) өндіріс күзетшісі 
С) өндіріс менеджері 
Д) өндіріс механигі 
 

9. Екінші толтырылған арба жылдам қатыру (шоковая) камерасына тек 
процессор................ температура көрсеткен кезде орналастырылады. 

А) -27°C-тан жоғары емес 
Б) -50°C-тан жоғары емес 
В) -10°C-тан жоғары емес 
С) -17°C-тан жоғары емес 
Д) -7°C-тан жоғары емес 

 

10. Толтырылған барлық арбаларды жылдам қатыру (шоковая) 
камерасына қалай салынады? 

А) екеулеп 
Б)  төртеуден 
В) бір-бірлеп 
С)  арбасымен 
Д) үш-үштен 
 

11.Мұздатқыштың сыйымдылығы  
А) 10 арба 
Б)  7 арба 
В) 5 арба 
С) 2арба 
Д) 1арба 
 

12) Мұздатылған бір сортты филесі бар қорап суға қанша уақытқа  
батырылады? 

А) 4-5 секундқа 
Б) 4-6 секундқа 
В) 1-2 секундқа  
С) 3-5 секундқа 
Д) 7-8 секундқа 
 

13. Глазурь массасы глазурленген филе массасының  қанша процентін 
құрайды? 

А) 5% 
Б) 10% 
В) 2% 
С) 20% 
Д) 50% 
 

14.Ұзақ уақыт бойы судан ауланбай,  желбезектері  ісініп,  іші кеуіп,  
еті ісінген,  массасы 10% -ға дейін артқан балық  

А) морс деп аталады 
Б) қорс деп аталады 
В) өлі балық  
С) бұзылған балық 
Д) жарамсыз деп аталады 
 

15 .Балықты күннің астында тұздықта сақтау кезінде қызып босайды,  
кейде жылу көздерінің жанында (жылыту, ыстық су құбырлары) сақталған 
кезде де пайда болатын ақау 

А) сабындандыру 
Б) ұрылу 
В)  пісіру 
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С) мылжалану 
Д)  жарылу 
 

  16.Кейде стандарт белгілі бір мөлшерде рұқсат етілетін құрсағы 
жарылған балық- 

А) иістенген балық 
Б) тот 
В) фуксин 
С) секіргіш 
Д) лопанец 
 

17. Майдың ауада оттегімен тотығуы нəтижесінде пайда болатын 
қызғылт сары, балық бетіндегі дақтар 

А) тот 
Б) фуксин 
В) лопанец 
С) микроб 
Д) секіргіш 
 

18. Балыққа тұзбен енетін арнайы микробтардан туындаған балықтың 
бетіндегі қызыл шырышты қабат 

А) фуксин 
Б) лопанец 
В) микроб 
С) тот 
Д) иістену 
 

19. Актінің мəтіні екі бөліктен тұрады: 
А) кіріспе жəне қортынды 
Б) кіріспе жəне ағымдық 
В) негізгі жəне қортынды 
С) кіріспе жəне негізгі 
Д) ағымдық жəне қортынды 

 
20. Көтерме-транспорт жабдықтары 

А) Кез келген тиеу жəне түсіру механизмдері 
Б) Толық айналмалы, консолды кран   
В) Люлкалы элеваторлар 
С) Электро жəне автокарлар 
Д) Балық насостары, дөңгелекті транспортерлер 

 
21. Балық тасымалдауға арналған конвейерлер 

А) Толқынды, ленталы, винтті, гравитациялы конвйерлер 
Б) Ленталы конвейер 
В) Жіңішке жолды вагонеткалар 
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С) мылжалану 
Д)  жарылу 
 

  16.Кейде стандарт белгілі бір мөлшерде рұқсат етілетін құрсағы 
жарылған балық- 

А) иістенген балық 
Б) тот 
В) фуксин 
С) секіргіш 
Д) лопанец 
 

17. Майдың ауада оттегімен тотығуы нəтижесінде пайда болатын 
қызғылт сары, балық бетіндегі дақтар 

А) тот 
Б) фуксин 
В) лопанец 
С) микроб 
Д) секіргіш 
 

18. Балыққа тұзбен енетін арнайы микробтардан туындаған балықтың 
бетіндегі қызыл шырышты қабат 

А) фуксин 
Б) лопанец 
В) микроб 
С) тот 
Д) иістену 
 

19. Актінің мəтіні екі бөліктен тұрады: 
А) кіріспе жəне қортынды 
Б) кіріспе жəне ағымдық 
В) негізгі жəне қортынды 
С) кіріспе жəне негізгі 
Д) ағымдық жəне қортынды 

 
20. Көтерме-транспорт жабдықтары 

А) Кез келген тиеу жəне түсіру механизмдері 
Б) Толық айналмалы, консолды кран   
В) Люлкалы элеваторлар 
С) Электро жəне автокарлар 
Д) Балық насостары, дөңгелекті транспортерлер 

 
21. Балық тасымалдауға арналған конвейерлер 

А) Толқынды, ленталы, винтті, гравитациялы конвйерлер 
Б) Ленталы конвейер 
В) Жіңішке жолды вагонеткалар 

 

С) Əр түрлі арбалар 
Д) Балық насостары жəне гидравликалық транспорт түрлері 

 
22. Винтті конвеиер жұмысы 

А) Балық қалдықтарын жəне қалталанбаған өнімдерді тасымалдау 
Б) Балық жəне тұз тасымалдау 
В) Əр түрлі салмақтағы жүктерді тасымалдау 
С) Мұз жəне қаптар, жəшіктер тасымалдау 
Д) Балық өнімдерін жекелеп тасымалдау 

 
23. Толқынды конвейер жұмысы 

А) Шашылмалы балық өнімін тасымалдау 
Б) Қалталанған балық өнімін тасымалдау 
В) Балықты суда тасымалдау 
С) Балық өнімін жəшікте, бөшкелерде тасымалдау 
Д) Балық өнімдеріне қажетті тұз жəне мұз тасымалдау 

 
24. Балық тасымалдау элеваторлары 

А) Люлькалы жəне бақырашты 
Б) Электрлі тальдар 
В) Ленталы механизм 
С) Гравитациялы механизм 
Д) Дискілі механизм 

 
25. Көтерме транспорт жабдықтарының қауіпсіздік ережесі 

А) Транспорттың жерге қондырылуы, қауіпсіздік ережесімен 
таныс болуы 

Б) Жүктің дұрыс орналасуы 
В) Электр жабдықтарының дұрыс болуы 
С) Киімнің дұрыс киілуі 
Д) Конвейерлермен жұмыс істей білу 

 
26. Балықты кептіру жабдықтары 

А) Лентаны бумен кептіру жабдығы 
Б) Сублимациялы кептіру 
В) Беріліс жəне тартылыс барабаны 
С) Мұздатқыш компрессоры 
Д) Вакуум насосы 

 
27. Балықты салқын ыстау қондырғылары 

А) Мұнара типті жəне туннель типті ыстау қондырғылары 
Б) Мұнара типті екі линиялы конвейер 
В) Шынжырлы конвейер 
С) Ауа жылыту механизмі 
Д) Туннель типті шынжырлы қондырғы  
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28. Ыстық ыстау қондырғылары 
А) Электрлі көлденең қондырғы жəне камералы ыстау пеші 
Б) Камералы ыстау пеші 
В) Механизацияланған ыстау пеші 
С) Камералы салқындату қондырғысы 
Д) Электрі кептіру қондырғысы 

 
29. Конвейер түрлері 

А) Иілмелі, біріктірілген жəне көлденең ленталы конвейер 
Б) Көлденең ленталы конвейер 
В) Біріктірілген ленталы конвейер 
С) Пластинкалы конвейерлер 
Д) Ленталы конвейерлер 

 
30. Цехтар арасында қолданылатын тасымалдау машиналары 

А) Автомашиналар 
Б) Конвейерлер 
В) Крандар 
С) Мұздатқышы  бар машиналар 
Д) Контейнерлер 

 
31. Ленталы конвейер қызметі 

А) Балық өннімдерін цехтан цехқа тасымалдау үшін 
Б) Балық, тұз тасымалдау 
В) Дайын өнімді сақтау үшін 
С) Цехтар арсында кораптарды тасымалдау үшін 
Д) Балық қалдықтарын тасымалдау 

 
 32. Қатыратын тоңазытқыш қызметі 

  А) Қатыру үшін 
Б) Сақтау үшін 
В) Жібіту үшін 
С) Кептіру үшін 
Д) Өңдеу үшін 

 
33. Балық сақтайтын тоңазытқыш қызметі 

  А) Балықты белгілі бір уақытқа дейін сақтау үшін 
Б) Балықты қатыру үшін 
В) Сақталған балықты өңдеу үшін 
С) Балық өнімдерін тасымалдау үшін 
Д) Тасымалдау үшін 

 
34. Қалтаны желімдеп шығаратын жабдық 

А) Вакуум аппараты 
Б) Генератор 
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28. Ыстық ыстау қондырғылары 
А) Электрлі көлденең қондырғы жəне камералы ыстау пеші 
Б) Камералы ыстау пеші 
В) Механизацияланған ыстау пеші 
С) Камералы салқындату қондырғысы 
Д) Электрі кептіру қондырғысы 

 
29. Конвейер түрлері 

А) Иілмелі, біріктірілген жəне көлденең ленталы конвейер 
Б) Көлденең ленталы конвейер 
В) Біріктірілген ленталы конвейер 
С) Пластинкалы конвейерлер 
Д) Ленталы конвейерлер 

 
30. Цехтар арасында қолданылатын тасымалдау машиналары 

А) Автомашиналар 
Б) Конвейерлер 
В) Крандар 
С) Мұздатқышы  бар машиналар 
Д) Контейнерлер 

 
31. Ленталы конвейер қызметі 

А) Балық өннімдерін цехтан цехқа тасымалдау үшін 
Б) Балық, тұз тасымалдау 
В) Дайын өнімді сақтау үшін 
С) Цехтар арсында кораптарды тасымалдау үшін 
Д) Балық қалдықтарын тасымалдау 

 
 32. Қатыратын тоңазытқыш қызметі 

  А) Қатыру үшін 
Б) Сақтау үшін 
В) Жібіту үшін 
С) Кептіру үшін 
Д) Өңдеу үшін 

 
33. Балық сақтайтын тоңазытқыш қызметі 

  А) Балықты белгілі бір уақытқа дейін сақтау үшін 
Б) Балықты қатыру үшін 
В) Сақталған балықты өңдеу үшін 
С) Балық өнімдерін тасымалдау үшін 
Д) Тасымалдау үшін 

 
34. Қалтаны желімдеп шығаратын жабдық 

А) Вакуум аппараты 
Б) Генератор 

 

В) Электорнды таразы 
С) Ариометр 
Д) Конденсатор 

 
35 Тұздықтың тығыздылығын өлшейтін құрал 

 А) Ариометр 
Б) Термометр 
В) Генератор 
С) Шкалометр 
Д) Барометр 

 
36. Ыстау камерасына түтін беретін аппарат 

 А) Түтін генераторы   
Б) Ыстау камерасы 
В) Трансформатор 
С) Вентилятор 
Д) Вакуум аппараты 

 
37. Ыстау үшін қолданылатын отын түрлері 

  А) Ағаш үгінділері 
Б) Көмір 
В) Ірі ағаш кесінділері 
С) Ағаш қабықшалары 
Д) Көмір мен ағашты қосып отын дайындау 

 
38. Механизацияланған ыстау пешінің қызметі 

А) Камера ішіндегі барлық жұмыс механикалық жолмен 
атқарылады 

Б) Камера ішіндегі балық жуылады, кептіріледі 
В) Камераның төменгі бөлігінен ыс жіберіледі 
С) Ыстық жəне салқын ыстау 
Д) Камераға балық шынжырлы конвейерлер арқылы кіргізіледі 

 
39. Камералы ыстау қондырғылары 

А) Шпрот дайындауға арналған майда балықтарды ыстау үшін 
Б) Ысталған балықтарды сорттау үшін 
В) Ағаш үгіндісінен ыс дайындау 
С) Генератор табанына салқын судың жіберілуі 
Д) Ағаш үгіндісінің бункерде араластырылуы 

 
40. Кептіру жəне ыстау механизмдерімен жұмыс барысында ескеретін 

қауіпсіздік ережелері 
А) Кептіру жəне ыстау механизмдерімен жұмыс барысында 

арнайы маманнан кеңес алу керек 
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Б) Ағаш үгінділерінің сақталатын орнының өрт қауіпсіздік 
ережесіне сай болуы 

В) Өрт болмас үшін күл мен ыстан пайда болатын қалдықтардан 
тазартылып тұруы керек 

С) Камера іштен ашылуы керек 
Д) Аспалы механизмдер тексеріліп тұруы керек 

 
41. Балық бөлшектегіш машина түрлері 

А) Бір операциялы, көп операциялы 
Б) Балықтың қабыршағын тазалайтын 
В) Балықтың басын кесетін 
С) Балықтан өнім дайындайтын  
Д) Майда балықтарды өңдейтін машина 

 
42. Бөлшектегіш машиналардағы басты механизм 

А) Дискілі пышақ 
Б) Негізгі тұғыр 
В) Электроқозғалтқыш 
С) Тиеу механизмі 
Д) Түсіру механизмі 

 
43. ФММ-300 машинасының қызметі  

А) Фарш араластырғыш машина 
Б) Котлет жасау үшін 
В) Балық тазалау үшін 
С) Балықтың таза етін алу үшін 
Д) Балық етінен өнім дайындау үшін 

 
44. Механикалық пресс 

А) Тұздалған балықтарды бөшкеге нығыздап салу 
Б) Балықтарды сыйғызып салу 
В) Балықты қапшыққа нығыздап салу 
С) Жас балықтарды жəшікке салу 
Д) Балықт өнімін коробкаға салу 

 
45. Цех ішінде балық тасымалдауға арналған жер көліктері 

А) Өздігінен жүретін жəне өздігінен жүрмейтін арбалар 
Б) Контеинерлер 
В) Автомашиналар 
С) Крандар 
Д) Конвейерлер 

 
46. Электроқозғалтқыш қызметі 

А) Автоматтың барлық механизмдері электроқозғалқыш арқылы 
іске қосылуы 
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Б) Ағаш үгінділерінің сақталатын орнының өрт қауіпсіздік 
ережесіне сай болуы 

В) Өрт болмас үшін күл мен ыстан пайда болатын қалдықтардан 
тазартылып тұруы керек 

С) Камера іштен ашылуы керек 
Д) Аспалы механизмдер тексеріліп тұруы керек 

 
41. Балық бөлшектегіш машина түрлері 

А) Бір операциялы, көп операциялы 
Б) Балықтың қабыршағын тазалайтын 
В) Балықтың басын кесетін 
С) Балықтан өнім дайындайтын  
Д) Майда балықтарды өңдейтін машина 

 
42. Бөлшектегіш машиналардағы басты механизм 

А) Дискілі пышақ 
Б) Негізгі тұғыр 
В) Электроқозғалтқыш 
С) Тиеу механизмі 
Д) Түсіру механизмі 

 
43. ФММ-300 машинасының қызметі  

А) Фарш араластырғыш машина 
Б) Котлет жасау үшін 
В) Балық тазалау үшін 
С) Балықтың таза етін алу үшін 
Д) Балық етінен өнім дайындау үшін 

 
44. Механикалық пресс 

А) Тұздалған балықтарды бөшкеге нығыздап салу 
Б) Балықтарды сыйғызып салу 
В) Балықты қапшыққа нығыздап салу 
С) Жас балықтарды жəшікке салу 
Д) Балықт өнімін коробкаға салу 

 
45. Цех ішінде балық тасымалдауға арналған жер көліктері 

А) Өздігінен жүретін жəне өздігінен жүрмейтін арбалар 
Б) Контеинерлер 
В) Автомашиналар 
С) Крандар 
Д) Конвейерлер 

 
46. Электроқозғалтқыш қызметі 

А) Автоматтың барлық механизмдері электроқозғалқыш арқылы 
іске қосылуы 

 

Б) Столда орналасқан дискі іске қосылады 
В) Диск пен стол валиктері тісті беріліс механизмдері арқылы іске 

қосылады 
С) Айналмалы дискіні тазалайтын қырғышты іске қосады 
Д) Дайын котлеттерді столдан түсіріп келесі өңдеуге жібереді 

 
47. Ыстау камерасының өңдеу технологиясына байланысты негізгі 

режимдер 
А) Ыстау, булау 
Б) Кептіру, пісіру, қуыру, ыстау 
В) Кептіру, ыстау, дегдіту 
С) Кептіру, пісіру, салқындату, желдеті 
Д) Ыстау, булау, қатыру 

 
48. Тоңазытқыштағы изоляция қызметі 

А) Сыртқы суықтың тоңазытқышқа əсер етпеуі үшін 
Б) Мұз түзу үшін 
В) Сыртқы жылудың тоңазытқыш ішіне енбеуі үшін 
С) Температурасын ұстап тұру үшін 
Д) Тоңазытқыш қабырғасы мықты болуы үшін 

 
49. Ыстық ыстау пешінің температурасы 

А) 800  С жоғары 
Б) 30-350 С 
В) 400 С – ден жоғары 
С) 1700С дейін 
Д) 2000 С 

 
50. Бумен,электрлі жəнеотқа қуыру пештері 

А) Балық консервісіне арналған өнімді қуыру үшін 
Б) Дайын өнімді банкіге салу үшін 
В) Банкіге қажет өнімді сорттау үшін 
С) Өнімді қазанда қайнату үшін 
Д) Тұздалған балықты консервілеу үшін 

 
51. Автоклавка бу жіберетін труба 

А) Конденсатты труба 
Б) Барбортер труба 
В) Айналым труба 
С) Ауалы труба 
Д) Сулы труба 

 
52.  Ыстық ыстау пештерінің түрлері 

А) Тунельді, трубалы, камералы 
Б) Трубалы, мұнаралы 
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В) Мұнаралы, генераторлы, булы 
С) Камералы, тунельді, мұнаралы 
Д) Камералы, мұнаралы 

 
53. Балық шикізатын жуу машиналарынң түрі 

А) Ленталы, конвейерлі 
Б) Роторлы,  винтті 
В) Роторлы, конвейерлі 
С) Ленталы, ванналы, вакуумді 
Д) Универсалды, роторлы 

 
54. Балық қабыршағын тазалайтын жабдық 

А) барабанды қабыршақ тазалағыш 
Б) бақырашты тазалағыш 
В) ленталы қабыршақ тазалағыш 
С) сулы қабыршақ тазалағыш 
Д) автоматты аршу машинасы 

 
55. Балық жуу машиналары жұмыс істеу принципіне қарай бөлінеді 

А) үздіксіз, үздікті 
Б) циклді, автоматты 
В) механикалық, периодты 
С) автоматты, жартылай автоматты 
Д) жартылай автоматты, механикалық 

 
56. Балықтарды тасымалдау жолдары 

А) Су тасымалы, темір жол тасымалы, автокөлік тасымалы 
Б) Су тасымалы, əуе тасымалы 
В) Темір жол жəне əуе тасымалы 
С) Автокөлік тасымалы, əуе жолы тасымалы 
Д) əуе жолы тасымалы, су жолы тасымалы 

 
57. Тоңазытқыш аппаратының сыйымдылығы 

А) 1000 кг-ға дейін 
Б) 500 кг-ға дейін 
В) 1 тоннадан жоғары 
С) Салмағы өлшеусіз 
Д) 2 тоннаға дейін 

 
58. Балықтарды жібіту жабдығы 

А) ЦКБ- маркалы дефростер 
Б) Термометр 
В) ВНИРО генераторы 
С) Шкалометр 
Д) Ариометр 
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В) Мұнаралы, генераторлы, булы 
С) Камералы, тунельді, мұнаралы 
Д) Камералы, мұнаралы 

 
53. Балық шикізатын жуу машиналарынң түрі 

А) Ленталы, конвейерлі 
Б) Роторлы,  винтті 
В) Роторлы, конвейерлі 
С) Ленталы, ванналы, вакуумді 
Д) Универсалды, роторлы 

 
54. Балық қабыршағын тазалайтын жабдық 

А) барабанды қабыршақ тазалағыш 
Б) бақырашты тазалағыш 
В) ленталы қабыршақ тазалағыш 
С) сулы қабыршақ тазалағыш 
Д) автоматты аршу машинасы 

 
55. Балық жуу машиналары жұмыс істеу принципіне қарай бөлінеді 

А) үздіксіз, үздікті 
Б) циклді, автоматты 
В) механикалық, периодты 
С) автоматты, жартылай автоматты 
Д) жартылай автоматты, механикалық 

 
56. Балықтарды тасымалдау жолдары 

А) Су тасымалы, темір жол тасымалы, автокөлік тасымалы 
Б) Су тасымалы, əуе тасымалы 
В) Темір жол жəне əуе тасымалы 
С) Автокөлік тасымалы, əуе жолы тасымалы 
Д) əуе жолы тасымалы, су жолы тасымалы 

 
57. Тоңазытқыш аппаратының сыйымдылығы 

А) 1000 кг-ға дейін 
Б) 500 кг-ға дейін 
В) 1 тоннадан жоғары 
С) Салмағы өлшеусіз 
Д) 2 тоннаға дейін 

 
58. Балықтарды жібіту жабдығы 

А) ЦКБ- маркалы дефростер 
Б) Термометр 
В) ВНИРО генераторы 
С) Шкалометр 
Д) Ариометр 

 

59. Жартылай автоматты жабу машинасы 
А) Цилиндрлі қаңылтыр банкілерді жабуға арналған 
Б) Банкілерді толтыруға арналған 
В) Банкілерді жууға  арналған 
С) Банкіге май құюға арналған 
Д) Банкілерді сорттауға арналған 

 
60. Дайын консервілерді стерильдеу температурасы 

А) 1000С- дан жоғары 
Б) 1000С –тан төмен 
В) 500 – 1000С аралығы 
С) Ауа қысымымен стерильдеу 
Д) Вакуум камерада стерильдеу 

 
61. Филе дайындау машинасы 

А) Ірі балықтардың жон етінен филе дайындау 
Б) Майда балықтардан филе дайындау 
В) Балық қалдықтарынан филе дайындау 
С) Балық етін кеспелеу 
Д) Балық жон етінен фарш дайындау 

 
62. Желдеткішті жуу машинасы 

А) Балықтарды, жемістерді жууға арналған 
Б) Жабдықтарды жууға арналған 
В) Дайын өнімдерді жууға арналған 
С) Жұмыс киімдерін жууға арналған 
Д) Жұмыс орнын тазалауға арналған 

 
63. Балық сорттауға арналған машина 

А) Майда балықтарды үш түрлі өлшемде сұрыптау 
Б) Ірі балықтарды майда балықтардан айырып сұрыптау 
В) Ысталған балықтарды сұрыптау 
С) Тұздалған балықтарды сұрыптау 
Д) Жаңа ауланған балықтарды сұрыптау 

 
64. Гидравликалы шприц қызметі 

А) Дайын ішектерге ет жəне балық фаршын толтырып 
Б) Шұжық жасау 
В) Фарштан котлет дайындау 
С) Пельмен дайындау 
Д) Дайын өнімдерден шұжық жасау 

 
65. Толқынды, ленталы, гравитациялы конвейер жұмысы   

А) Балық тасымалдау үшін 
Б) Балық аулау үшін 
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В) Балық тұздау үшін 
С) Балық өнімдерін сұрыптау үшін 
Д) Майда балықтарды жуу үшін 

 
66. Қайнату қазандары 

А) Балық сорпасы мен консервіге қажет маринадты қайнатуға 
арналған 

Б) Жаңа ауланған балықты консервілеуге арналған 
В) Дайын өнім салынған банкілерді қайнату үшін 
С) Ысталған балықты консервілеуге арналған 
Д) Тұздалған балықтарды консервілеуге арналған 

 
67. Балық қанатын кесетін машинаның басты механизм 

А) Дискілі, ара тісті пышақ 
Б) Электроқозғалтқыш 
В) Негізгі тұғыр 
С) Төменгі жəне жоғарғы столдар 
Д) Балық салуға арналған лотоктар 

 
68. Балықты порциялап бөлу машинасы жұмысы 

А) Балықты тең бөліктерге бөлу 
Б) Балықты сүйектерінен тазалау 
В) Балықтың жон етін алу 
С) Балықтың басын кесу 
Д) Балық қанаттарын кесу 

 
69. Филе дайындау машинасы 

А) Ұзындығы 500-1200 мм болатын ірі балықтардың жон етінен 
филе дайындау 

Б) Майда балықтардан филе дайындау 
В) Тұздалған балықтардың жон етінен филе дайындау 
С) Қақталған балықтардан филе дайындау 
Д) Порциялап бөлінген балық етінен филе дайындау 
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В) Балық тұздау үшін 
С) Балық өнімдерін сұрыптау үшін 
Д) Майда балықтарды жуу үшін 

 
66. Қайнату қазандары 

А) Балық сорпасы мен консервіге қажет маринадты қайнатуға 
арналған 

Б) Жаңа ауланған балықты консервілеуге арналған 
В) Дайын өнім салынған банкілерді қайнату үшін 
С) Ысталған балықты консервілеуге арналған 
Д) Тұздалған балықтарды консервілеуге арналған 

 
67. Балық қанатын кесетін машинаның басты механизм 

А) Дискілі, ара тісті пышақ 
Б) Электроқозғалтқыш 
В) Негізгі тұғыр 
С) Төменгі жəне жоғарғы столдар 
Д) Балық салуға арналған лотоктар 

 
68. Балықты порциялап бөлу машинасы жұмысы 

А) Балықты тең бөліктерге бөлу 
Б) Балықты сүйектерінен тазалау 
В) Балықтың жон етін алу 
С) Балықтың басын кесу 
Д) Балық қанаттарын кесу 

 
69. Филе дайындау машинасы 

А) Ұзындығы 500-1200 мм болатын ірі балықтардың жон етінен 
филе дайындау 

Б) Майда балықтардан филе дайындау 
В) Тұздалған балықтардың жон етінен филе дайындау 
С) Қақталған балықтардан филе дайындау 
Д) Порциялап бөлінген балық етінен филе дайындау 

 

 

IV БӨЛІМ Техник-технологты жіктеу жұмыстарының түрлері 
4.1 «Техник-технолог» біліктілігі 
 
Технолог мамандығына қойылатын талаптар мұндай мамандықтың 

кейбір медициналық қарсы көрсетілімдері бар: жүйке жүйесінің бұзылуы; 
психикалық аурулар; тірек-қимыл аппаратының аурулары.(4.53 - сурет). 

 

 
 

 
 

4.53 - сурет. «Арал  индустриалды  техникалық колледж» білім 
алушыларының (қабылдау жəне сұрыптау процесі) 

 
Сонымен қатар, технологта кезекшілік пен іссапарлар болуы мүмкін, 

бірақ бұл кəсіпорын мен оның ауқымына байланысты  (4.54 – 4.55 суреттер).  
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4.55 - сурет. «Арал  индустриалды  техникалық колледж» білім 
алушыларының тəжірибелік сабақтары (бөлшектеу процесі) 
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4.55 - сурет. «Арал  индустриалды  техникалық колледж» білім 
алушыларының тəжірибелік сабақтары (бөлшектеу процесі) 

 

 

 

 
 

4.56 - сурет. «Арал  индустриалды  техникалық колледж» білім 
алушыларының тəжірибелік сабақтары (қақтау жəне кептіру процесі) 
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Осыған байланысты маман тіркелген жұмыс күні бар. Оның кестесі ең 
жиі барлық мемлекеттік мерекелерді ескере отырып, бес күндік жұмыс 
аптасында құрылады. 

 

 
 

4.57 - сурет. «Арал  индустриалды  техникалық колледж» 
шығарылған өнімдері 
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Осыған байланысты маман тіркелген жұмыс күні бар. Оның кестесі ең 
жиі барлық мемлекеттік мерекелерді ескере отырып, бес күндік жұмыс 
аптасында құрылады. 

 

 
 

4.57 - сурет. «Арал  индустриалды  техникалық колледж» 
шығарылған өнімдері 

 

Сонымен қатар, маман өз бетінше жұмыс істеуге рұқсат алғанға дейін 
міндетті түрде еңбек қауіпсіздігі жəне ішкі тəртіп бойынша нұсқаулықтар 
сериясынан, сондай-ақ өртке қарсы қауіпсіздік ережелерінен өтеді. 
Кəсіпорында жұмыс істеген барлық уақыт ішінде мұндай нұсқамалар 
қайталанады.  Технолог техникасының басты жұмыс орындары зауыттар 
жəне басқа да өнеркəсіптік кəсіпорындар болып табылады. 

Өңделетін жобалардың техникалық тапсырмаларға жəне жобалау 
бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттарға сəйкестігін, өнімнің жоғары 
сапасын сақтауды, оны дайындауға материалдық жəне еңбек шығындарын 
қысқартуды қамтамасыз ете отырып, анағұрлым білікті маманның 
басшылығымен прогрессивті технологиялық процестерді жəне өнімнің 
қарапайым түрлеріне немесе оның элементтеріне өндірістің оңтайлы 
режимдерін əзірлейді Бөлшектерді өңдеу мен бұйымдарды дайындау 
процесінде оларды құрастырудың операциялық бағытын жəне 
технологиялық жүйеліліктің барлық операциялары бойынша бақылауды 
белгілейді   

Технологиялық процесс карталарын, маршруттық жəне материалдық 
карталарды, жарақтар ведомосын жəне басқа да Технологиялық құжаттаманы 
жасайды.  

Патенттік зерттеулер жүргізуге жəне техника мен технологияның 
жобаланатын объектілерінің техникалық деңгейінің көрсеткіштерін 
анықтауға, əзірленген технологияда көзделген құрылғыларды, жарақтарды 
жəне арнайы құралдарды жобалауға техникалық тапсырмаларды жасауға, 
цехтарда технологиялық процестерді енгізуге, өнімнің ақау себептерін 
анықтауға, оның алдын алу жəне жою жөніндегі ұсыныстарды дайындауға 
қатысады 

Өндірістің технологиялық процестері мен режимдерін түзетуге 
байланысты техникалық құжаттамадағы өзгерістерді рəсімдейді жəне оларды 
кəсіпорын бөлімшелерімен келіседі.  

Техникалық негізделген уақыт (өндірім) нормаларын əзірлеуге 
қатысады, үстеме жəне операциялық материалдық нормативтерді, шикізат, 
материалдар, құрал-саймандар, Отын жəне энергия шығынының 
нормаларын, жобала атын технологиялық процестердің экономикалық 
тиімділігін есептейді.  

Кəсіпорынның өндірістік бөлімшелерінде технологиялық тəртіптің 
жəне жабдықты пайдалану ережелерінің сақталуын бақылайды. 
Технологиялық жабдықтарды сынауға, жобаланатын технологиялық 
процестерді жəне өндіріс режимдерін тексеру жəне игеру бойынша 
эксперименттік жұмыстарды жүргізуге қатысады. 

Техник-технолог бастапқы материалдардың сапасынан дайын өнімнің 
жарамдылығына дейінгі өндіріс кезеңдерін бақылайды. 

Осы маманның міндеттерінің тізбесіне мыналарды енгізу қажет: 
бастапқы материалдар сапасының деңгейін, олардың мəлімделген 
стандарттарға сəйкестігін тексеру; қажетті есептеулерді жүргізу; өнімді 
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бракқа шығару, жарамсыз бұйымдарды жою; арнайы құжаттамамен жұмыс 
істеу; қауіпсіздік талаптарының сақталуын қадағалау.  

Осы бағыт бойынша жұмыс істеу үшін мыналарды білу қажет: 
пайдаланылатын заттар мен материалдардың сипаттамасын; пайдаланылатын 
аспаптар мен құралдардың құрылымы мен құрылымын; бастапқы шикізатпен 
жəне материалдармен жұмыс істеу принциптерін; сапасыз өнімді бракқа 
шығару ережесі; қажетті техникалық құжаттаманы толтыру ережесі.  
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бракқа шығару, жарамсыз бұйымдарды жою; арнайы құжаттамамен жұмыс 
істеу; қауіпсіздік талаптарының сақталуын қадағалау.  

Осы бағыт бойынша жұмыс істеу үшін мыналарды білу қажет: 
пайдаланылатын заттар мен материалдардың сипаттамасын; пайдаланылатын 
аспаптар мен құралдардың құрылымы мен құрылымын; бастапқы шикізатпен 
жəне материалдармен жұмыс істеу принциптерін; сапасыз өнімді бракқа 
шығару ережесі; қажетті техникалық құжаттаманы толтыру ережесі.  

 

 

 

 
 

 
4.58 - сурет. «Арал  индустриалды  техникалық колледж» бітіруші 

түлектердің диплом алу салтанаты 
 

«Техник-технолог» орта білім мамандығын алу  үшін жұмыс 
нəтижелілігін, техник-технолог дублері ретінде жұмыс істеу жəне орта буын 
маманы біліктілігін алу үшін қажетті дағдылар мен білімдерді сипаттай 
алады. Нəтижесінде білім алушылар: балық өңдеу өндірісінің технологиясын 
жəне ұйымдастырылуын; балық өңдеу жұмыстары өндірісінің жобалық-
сметалық құжаттамасын; сапа бақылауы жəне орындалған жұмыстардың 
көлемін есептеуді меңгереді. Технологиялық процесті ұйымдастыруды жəне 
өндірістік учаскенің жұмыстарын басқаруды жəне жобалық-сметалық жұмыс 
құжаттамасын құруды; балық өңдеу жұмыстарын орындау көлемінің есебін 
жүргізуде жəне ілеспе құжаттаманы рəсімдеуде қолданыстағы нормативтік 
құжаттарды қолдануды үйренеді.  

Қажетті мамандықты арнайы орта білім беру ұйымдарында ғана емес, 
жоғары оқу орындарында да алуға болады. Осыған байланысты таңдалған 
бағытқа жалпы білім беретін мектептің 9 жəне 11 сынып түлектері түсе 
алады. Сонымен қатар, колледждерде немесе техникумдарда оқу екі жылға 
созылатын болады, ал ЖОО-да мамандықты меңгеру ұзақтығы 4 жылды 
құрайды жəне шыққан кезде студент бакалавр дипломын алады   
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4.2 Техник-технолог лауазымдық нұсқаулықтары 
 
«Техник-технолог». Лауазымдық міндеттері. Анағұрлым білікті 

маманның басшылығымен жобалау жөніндегі қолданыстағы нормативтік 
құжаттарға жəне əзірленетін техникалық тапсырмалардың жобаларына 
сəйкестігін, өнімнің жоғары сапасының сақталуын, оларды жасауға 
материалдық жəне еңбек шығындарын қысқартуды қамтамасыз ете отырып, 
прогрессивті технологиялық процестерді жəне өнімдердің қарапайым түрлері 
мен олардың элементтеріне өндірістің оңтайлы режимдерін əзірлейді [26].  

Бөлшектерді өңдеу мен бұйымдарды құрастырудың операциялық 
бағдарын оларды əзірлеу жəне технологиялық кезектіліктің барлық 
операциялары бойынша бақылау процесінде белгілейді. Технологиялық 
процесс картасын, керек-жарақтар ведомосін жəне де басқа технологиялық 
құжаттама құрастырады.  

Жобаланатын техника жəне технология объектілерінің техникалық 
деңгей көрсеткіштерін патенттік зерттеу жəне айқындауды жүргізуге, 
əзірлеген технологияда көзделген айлабұйымдарды, керек-жарақтар мен 
арнайы аспаптарды жобалауға техникалық тапсырмалар құрауға, цехтарда 
технологиялық процестерді енгізуге, өнімдегі кемшілік себептерін 
анықтауға, олардың алдын алу жəне жою жөніндегі ұсыныстарды əзірлеуге 
қатысады.  

Өндіріс технологиялық процестерімен жəне режимдерімен байланысты 
техникалық құжаттамаға өзгерістерді ресімдейді жəне олардың ұйым 
бөлімшелерімен келіседі. Техникалық негізделген уақыт нормаларын 
əзірлеуге қатысады, жеке-жеке бөлшектер бойынша жəне əр операция сайын 
нормативтерді есептейді, шикізат, материалдар, құралдар, отын жəне энергия 
шығыны нормалары, жобаланатын технологиялық процестердің 
экономикалық тиімділігін есептейді. Ұйымның өндірістік бөлімшелеріндегі 
технологиялық тəртіптің сақталуын жəне жабдықтарды пайдалану ережесін 
бақылайды. Технологиялық жабдықтарды санауға, жобаланатын 
технологиялық процестерді тексеру жəне игеру жөніндегі экспериментальды 
жұмыстарды жəне өндіріс режимін жүргізуге қатысады. 

Білуге тиіс. Өндірістің технологиялық даярлау жүйесі, технологиялық 
құжаттаманы жобалау, əзірлеу жəне ресімдеу стандарттары, техникалық 
шарттары, нормативтік, əдістемелік жəне басқа да басқарушы материалдар, 
технологиялық процесс немесе өндіріс режимі əзірленетін бұйым немесе 
өнім құрамының құрылымы, жобаланатын объектінің техникалық 
сипаттамалары мен оларға қойылатын талаптар, ұйым шығаратын өнімді 
өндіру технологиясы, ұйымның негізгі технологиялық жабдықтары жəне 
оның жұмыс принциптері, үлгілік технологиялық процестер мен өндіріс 
режимдері, патенттік зерттеулерді жүргізу əдістері, технологиялық процестер 
мен жабдықтарды жобалау кезінде еңбекті ұйымдастырудың негізгі 
талаптары, экономика, еңбекті ұйымдастыру жəне өндірісті ұйымдастыру 
негіздері, еңбек заңнамасы, өрт қауіпсіздігінің талаптары. 

Біліктілікке қойылатын талаптар:  



259 

4.2 Техник-технолог лауазымдық нұсқаулықтары 
 
«Техник-технолог». Лауазымдық міндеттері. Анағұрлым білікті 

маманның басшылығымен жобалау жөніндегі қолданыстағы нормативтік 
құжаттарға жəне əзірленетін техникалық тапсырмалардың жобаларына 
сəйкестігін, өнімнің жоғары сапасының сақталуын, оларды жасауға 
материалдық жəне еңбек шығындарын қысқартуды қамтамасыз ете отырып, 
прогрессивті технологиялық процестерді жəне өнімдердің қарапайым түрлері 
мен олардың элементтеріне өндірістің оңтайлы режимдерін əзірлейді [26].  

Бөлшектерді өңдеу мен бұйымдарды құрастырудың операциялық 
бағдарын оларды əзірлеу жəне технологиялық кезектіліктің барлық 
операциялары бойынша бақылау процесінде белгілейді. Технологиялық 
процесс картасын, керек-жарақтар ведомосін жəне де басқа технологиялық 
құжаттама құрастырады.  

Жобаланатын техника жəне технология объектілерінің техникалық 
деңгей көрсеткіштерін патенттік зерттеу жəне айқындауды жүргізуге, 
əзірлеген технологияда көзделген айлабұйымдарды, керек-жарақтар мен 
арнайы аспаптарды жобалауға техникалық тапсырмалар құрауға, цехтарда 
технологиялық процестерді енгізуге, өнімдегі кемшілік себептерін 
анықтауға, олардың алдын алу жəне жою жөніндегі ұсыныстарды əзірлеуге 
қатысады.  

Өндіріс технологиялық процестерімен жəне режимдерімен байланысты 
техникалық құжаттамаға өзгерістерді ресімдейді жəне олардың ұйым 
бөлімшелерімен келіседі. Техникалық негізделген уақыт нормаларын 
əзірлеуге қатысады, жеке-жеке бөлшектер бойынша жəне əр операция сайын 
нормативтерді есептейді, шикізат, материалдар, құралдар, отын жəне энергия 
шығыны нормалары, жобаланатын технологиялық процестердің 
экономикалық тиімділігін есептейді. Ұйымның өндірістік бөлімшелеріндегі 
технологиялық тəртіптің сақталуын жəне жабдықтарды пайдалану ережесін 
бақылайды. Технологиялық жабдықтарды санауға, жобаланатын 
технологиялық процестерді тексеру жəне игеру жөніндегі экспериментальды 
жұмыстарды жəне өндіріс режимін жүргізуге қатысады. 

Білуге тиіс. Өндірістің технологиялық даярлау жүйесі, технологиялық 
құжаттаманы жобалау, əзірлеу жəне ресімдеу стандарттары, техникалық 
шарттары, нормативтік, əдістемелік жəне басқа да басқарушы материалдар, 
технологиялық процесс немесе өндіріс режимі əзірленетін бұйым немесе 
өнім құрамының құрылымы, жобаланатын объектінің техникалық 
сипаттамалары мен оларға қойылатын талаптар, ұйым шығаратын өнімді 
өндіру технологиясы, ұйымның негізгі технологиялық жабдықтары жəне 
оның жұмыс принциптері, үлгілік технологиялық процестер мен өндіріс 
режимдері, патенттік зерттеулерді жүргізу əдістері, технологиялық процестер 
мен жабдықтарды жобалау кезінде еңбекті ұйымдастырудың негізгі 
талаптары, экономика, еңбекті ұйымдастыру жəне өндірісті ұйымдастыру 
негіздері, еңбек заңнамасы, өрт қауіпсіздігінің талаптары. 

Біліктілікке қойылатын талаптар:  

 

І санаттағы техник-технолог: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша 
орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі жəне ІІ 
санаттағы техник-технолог лауазымында кемінде 2 жыл жұмыс стажы болуы 
тиіс; 

ІІ санаттағы техник-технолог: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша 
орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі жəне 
санатсыз техник-технолог лауазымында кемінде 2 жыл жұмыс стажы болуы 
тиіс; 

Техник-технолог: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 
техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі, жұмыс стажына 
талап қойылмайды. 

«Техник».Лауазымдық міндеттері. Барынша білікті маманның 
басшылығымен қажетті техникалық есеп айырысуларды жүргізу, күрделі 
емес жобалар мен қарапайым схемалардың əзірлеу жұмысын орындайды, 
олардың техникалық тапсырмаларға, қолданылып жүрген стандарттарға жəне 
нормативтік құжаттарға сəйкестігін қамтамасыз етеді. Лабораториялық 
жағдайлармен жəне объектілерде жабдықты жəне жүйені жөндеуді, іске 
қосуды, реттеуді жəне тəжірибелі жүргізуді жүзеге асырады, оның жарамды 
жай-күйіне қарайды. Эксперименттер жəне сынақтар жүргізуге қатысады, 
аспаптарды қосады, қажетті сипаттамаларды жəне өлшемдерді тіркейді жəне 
алынған нəтижелерді өңдейді. Бағдарламалар, нұсқаулықтар жəне басқа 
техникалық құжаттаманы əзірлеуге, макеттер дайындауға, сондай-ақ 
сынақтарға жəне эксперименттік жұмыстарға қатысады. Шығыс 
материалдарын, статистикалық есептің деректердің, ғылыми-техникалық 
ақпаратты топтастыру, өңдеу жəне жинақтау жөніндегі жұмысты орындайды. 
Жүргізілген жұмыстың сипатын, қажетті ерекше нұсқаманы, 
диаграммаларды, кестелерді жəне басқа техникалық құжаттаманы 
жасайды.Жұмыста пайдалану мақсатында анықтамалық жəне арнайы 
əдебиетті зерделейді. Жаңа техниканы жəне прогрессивтік технологияны, 
рационализаторлық ұсыныстарды жəне ойлап табуларды ендірудің 
экономикалық тиімділігін негіздеуге қатысады. Жоспарлы жəне есептік 
құжаттаманы ресімдеу бойынша жұмысты орындайды, орындалған жұмысты 
қарау жəне талқылау кезінде қабылданған шешімдерге сəйкес техникалық 
құжаттамаға қажетті өзгертулер жəне түзетулер енгізеді. Орындалған жұмыс 
бойынша түскен құжаттаманы жəне хат-хабарды қабылдайды жəне тіркейді, 
оның сақталуын қамтамасыз етеді, құжаттардың өтуін есепке алады жəне 
олардың орындалу мерзімін бақылайды, сондай-ақ іс қағаздарымен аяқталған 
құжаттардың техникалық ресімделуін жүзеге асырады. Жұмыс туралы 
есептер жасау үшін деректерді жүйелендіреді, өңдейді жəне дайындайды. 
Жұмыста қазіргі заманғы техникалық құралдарды пайдалану бойынша 
қажетті шаралар қабылдайды. 

Білуге тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамалық жəне нормативтік 
құқықтық актілері, жұмыстың тақырыбы бойынша нормативтік құқықтық 
актілер жəне анықтамалық материалдар, іске қосу жұмысын орындау 
əдістерінің негіздері, арнайы жəне анықтамалық əдебиетте қолданылатын 
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терминология, жұмыс бағдарламалары жəне нұсқаулықтар, əзірленген 
техникалық құжаттамаға қолданылып жүрген стандарттар жəне техникалық 
шарттар, оны жасау тəртібі жəне ресімдеу ережесі, өлшемдер, байқаулар 
жəне сараптамалар жүргізудің бірізділігі жəне техникасы, бақылау-өлшеу 
аппаратурасы жəне оны пайдалану ережесі, өндіріс технологиясының 
негіздері, техникалық сипаттамалар, құрастырушылық ерекшеліктері, 
жұмыстың мақсаты, қағидаттары жəне пайдаланылатын жабдықты қолдану 
ережесі, жабдықты қарау жəне ақауларды байқау əдістері, жабдықтың 
жұмысы режимінің өлшемдері, сипаттамаларын жəне деректерін өлшеу, 
техникалық есептер, графикалық жəне есептеу жұмыстарын орындау əдістері 
жəне құралдары, ақпарат алудың, өңдеудің жəне өткізудің техникалық 
құралдары, есептеу техникасын пайдалану ережесі, есеп жəне есеп берудің 
қолданылатын нысандары жəне есеп жүргізу мен есеп беруді жасау тəртібі, 
жаңа техниканы жəне прогрессивтік технологияны ендірудің экономикалық 
тиімділігін есептеу əдістері, өнертапқыштық ұсыныстар жəне өнертабыстар, 
іс қағаздарын жүргізудің негіздері, экономика, өндірісті, еңбекті 
ұйымдастыру жəне басқару негіздері, еңбек заңнамасы, ішкі еңбек тəртібінің 
ережелері, өндірістік санитария ережелері, өрт қауіпсіздігі ережелері. 

Біліктілікке қойылатын талаптар:  
І санаттағы техник: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 

техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі жəне ІІ 
санаттағы техник лауазымы бойынша кемінде 2 жыл жұмыс стажы болуы 
тиіс; 

ІІ санаттағы техник: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 
техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі жəне санатсыз 
техник лауазымы бойынша кемінде 2 жыл жұмыс стажы болуы тиіс; 

Техник: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне 
кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі болуы тиіс, жұмыс стажы талап 
етілмейді.  

Баптау жəне сынау жөніндегі техник.Лауазымдық міндеттері. 
Баптау жəне сынау жөніндегі инженердің басшылығымен түрлі жабдықтар 
мен жүйелердің (электр жабдықтары, техникалық жабдықтар, желдеткіш 
жəне тағы басқа) іске қосу-баптау (сынамалау) жұмыстарын орындайды. 
Техникалық жəне жобалау құжаттамасының монтаждалған жабдықтар мен 
монтаждау жұмыстарының техникалық сипаттамаларының сəйкестігін 
белгілейді, жұмыс жəне жабдықтардың кемшіліктерін анықтайды, оларды 
жоюды қамтамасыз етеді. Іске қосу-баптау жұмыстарын орындау 
бағдарламаларын жəне күнтізбелік тізбелерді жасауға, іске қосу-баптау 
жұмыстарын жүргізгенде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік 
санитария жəне өртке қарсы қорғау іс-шараларын əзірлеуге, монтаждау 
ұйымы орындаған сынаулардан кейін жабдықтарды қабылдауға қатысу. 
Қажетті сипаттамалар мен параметрлерді реттейді, аспаптарды қосады, 
алынған нəтижелерді өңдеуді жүргізеді. Бос, жүктемемен жəне кешенді 
сынамалау кезінде қажетті есептеулерді жүргізуге қатысу. Орындалған іске 
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терминология, жұмыс бағдарламалары жəне нұсқаулықтар, əзірленген 
техникалық құжаттамаға қолданылып жүрген стандарттар жəне техникалық 
шарттар, оны жасау тəртібі жəне ресімдеу ережесі, өлшемдер, байқаулар 
жəне сараптамалар жүргізудің бірізділігі жəне техникасы, бақылау-өлшеу 
аппаратурасы жəне оны пайдалану ережесі, өндіріс технологиясының 
негіздері, техникалық сипаттамалар, құрастырушылық ерекшеліктері, 
жұмыстың мақсаты, қағидаттары жəне пайдаланылатын жабдықты қолдану 
ережесі, жабдықты қарау жəне ақауларды байқау əдістері, жабдықтың 
жұмысы режимінің өлшемдері, сипаттамаларын жəне деректерін өлшеу, 
техникалық есептер, графикалық жəне есептеу жұмыстарын орындау əдістері 
жəне құралдары, ақпарат алудың, өңдеудің жəне өткізудің техникалық 
құралдары, есептеу техникасын пайдалану ережесі, есеп жəне есеп берудің 
қолданылатын нысандары жəне есеп жүргізу мен есеп беруді жасау тəртібі, 
жаңа техниканы жəне прогрессивтік технологияны ендірудің экономикалық 
тиімділігін есептеу əдістері, өнертапқыштық ұсыныстар жəне өнертабыстар, 
іс қағаздарын жүргізудің негіздері, экономика, өндірісті, еңбекті 
ұйымдастыру жəне басқару негіздері, еңбек заңнамасы, ішкі еңбек тəртібінің 
ережелері, өндірістік санитария ережелері, өрт қауіпсіздігі ережелері. 

Біліктілікке қойылатын талаптар:  
І санаттағы техник: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 

техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі жəне ІІ 
санаттағы техник лауазымы бойынша кемінде 2 жыл жұмыс стажы болуы 
тиіс; 

ІІ санаттағы техник: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 
техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі жəне санатсыз 
техник лауазымы бойынша кемінде 2 жыл жұмыс стажы болуы тиіс; 

Техник: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне 
кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі болуы тиіс, жұмыс стажы талап 
етілмейді.  

Баптау жəне сынау жөніндегі техник.Лауазымдық міндеттері. 
Баптау жəне сынау жөніндегі инженердің басшылығымен түрлі жабдықтар 
мен жүйелердің (электр жабдықтары, техникалық жабдықтар, желдеткіш 
жəне тағы басқа) іске қосу-баптау (сынамалау) жұмыстарын орындайды. 
Техникалық жəне жобалау құжаттамасының монтаждалған жабдықтар мен 
монтаждау жұмыстарының техникалық сипаттамаларының сəйкестігін 
белгілейді, жұмыс жəне жабдықтардың кемшіліктерін анықтайды, оларды 
жоюды қамтамасыз етеді. Іске қосу-баптау жұмыстарын орындау 
бағдарламаларын жəне күнтізбелік тізбелерді жасауға, іске қосу-баптау 
жұмыстарын жүргізгенде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік 
санитария жəне өртке қарсы қорғау іс-шараларын əзірлеуге, монтаждау 
ұйымы орындаған сынаулардан кейін жабдықтарды қабылдауға қатысу. 
Қажетті сипаттамалар мен параметрлерді реттейді, аспаптарды қосады, 
алынған нəтижелерді өңдеуді жүргізеді. Бос, жүктемемен жəне кешенді 
сынамалау кезінде қажетті есептеулерді жүргізуге қатысу. Орындалған іске 

 

қосу-баптау жұмыстарының көлемін көрсете отырып, қолданылатын 
нормативтік құжаттарда белгіленген нысандар бойынша актілер жасайды. 

Білуге тиіс. Монтаждау жəне баптау жұмыстарын жүргізу жөніндегі 
нормативтік, əдістемелік жəне басқа да басқару материалдары, іске қосу-
баптау жұмыстарын орындауды ұйымдастыру, бапталатын жəне сыналатын 
жүйелер мен құрылғылардың тораптары мен элементтерінің кинематикалық 
тəсімдері мен құрылымдарының ерекшеліктері, жабдық жұмыстарының 
параметрлері, сипаттамалары мен режим деректерін өлшеу тəсілдері, өлшеу 
аспаптары мен құралдары, айлабұйымдарды пайдалану ережесі, 
жабдықтарды тексеру тəртібі, оның кемшіліктерін табу əдістері, актілер жəне 
басқа да техникалық құжаттама жасау ережесі, экономика, еңбекті ғылыми 
ұйымдастыру жəне өндірісті ұйымдастыру негіздері, еңбек заңнамасы, 
өндірістік санитария ережелері, өрт қауіпсіздігінің талаптары. 

Біліктілікке қойылатын талаптар:  
І санаттағы баптау жəне сынау жөніндегі техник: тиісті мамандық 

(біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта 
кəсіптік) жəне ІІ санаттағы техник лауазымындағы жұмыс стажы кемінде 2 
жыл. 

ІІ санаттағы баптау жəне сынау жөніндегі техник: тиісті мамандық 
(біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта 
кəсіптік) жəне санатсыз техник лауазымындағы жұмыс стажы кемінде 2 жыл. 

Баптау жəне сынау жөніндегі техник: тиісті мамандық бойынша 
жоғары білімі, тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне 
кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі, жұмыс стажына талап 
қойылмайды. 

Стандарттау жөніндегі техник.Лауазымдық міндеттері. Ұйым 
өндіретін өнімді стандарттау жəне сертификаттау жөніндегі стандарт 
жобалары мен басқа да құжаттарды əзірлеуге жəне ресімдеуге, бұйымдарды 
біріздендіру жəне стандарттау жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ өнімді 
сертификаттау жəне аттестаттау жұмыстарын жүргізуге қатысады. 
Қолданыстағы стандарттарға толықтырулар мен өзгерістер енгізеді, күші 
жойылған стандарттар мен басқа да стандарттау жөніндегі құжаттардың 
күшін жоюды, оларды тіркеуді жүзеге асырады, бақылау даналарын 
жинақтау, сақтау.  

Стандарттардың ғылыми-техникалық деңгейі мен техникалық 
шарттарды, кешенді стандарттау бағдарламаларын, стандартталған жəне 
біріздендірілген бұйымдарды, жинақ бірліктері мен бөлшектердің, 
материалдар мен ұйым бөлімшелерінде технологиялық керек-жарақтың 
қолданылуын арттыру шараларын əзірлеуге жəне іске асыруға қатысады. 
Стандарттау жəне сертификаттау жұмысының экономикалық тиімділігі 
есептерін жүргізуге, ұйымдар əзірлейтін жобаларды стандарттау жəне 
біріздендіру деңгейін айқындауды бақылауға қатысады.  

Стандарттау жұмыстарын, оларды қайта басуға уақытылы даярлауға, 
ұйым бөлімшелерін стандарттау жəне сертификаттауға қажетті құжаттармен, 
стандарттардың болуы туралы, олардағы өзгерістер туралы мəліметтерді, 
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басқа ұйымдардан түсетін стандарттарды сатып алуға сұраныстарды 
ресімдеу жұмыстарын орындайды. Стандарттау жəне сертификаттау жұмысы 
туралы, оның ішінде стандарттарды енгізу туралы деректерді жүйелейді, 
өңдейді жəне даярлайды. 

Білуге тиіс. Стандарттауды əзірлеу, ресімдеу жəне енгізу жөнінде 
əдістемелік жəне өзге де сертификаттау материалдары, өндірісті 
құрылымдық даярлау жүйесі, өндірістің технологиялық даярлық жүйесі, 
ұйым шығаратын өнімнің құрылымдық деректері мен оның өндіріс 
технологиясы, экономикалық қызмет түрлерінің стандарттары жəне 
ұйымдастыру стандарттары, əзірленетін жобаларды стандарттау жəне 
біріздендіру деңгейі, оларды енгізудің экономикалық тиімділігі жəне өнімге 
сертификаттауды жүргізуге даярлау іс-шараларын есептеу əдістері, 
стандарттарды жəне басқа да техникалық құжаттаманы тіркеу, есептеу, 
сақтау, беру ережесі, ұйым бөлімшелерін қамтамасыз ету тəртібі, экономика, 
еңбекті ұйымдастыру жəне өндірісті ұйымдастыру негіздері, еңбек 
заңнамасы, өрт қауіпсіздігінің талаптары. 

Біліктілікке қойылатын талаптар. 
І санаттағы стандарттау жөніндегі техник: тиісті мамандық (біліктілік) 

бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі 
жəне ІІ санаттағы техник лауазымында жұмыс стажы кемінде 2 жыл болуы 
тиіс. 

ІІ санаттағы стандарттау жөніндегі техник: тиісті мамандық (біліктілік) 
бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі 
жəне санатсыз техник лауазымында жұмыс стажы кемінде 2 жыл болуы тиіс. 

Стандарттау жөніндегі техник: тиісті мамандық бойынша жоғары 
білімі, тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік 
(орта арнайы, орта кəсіптік) білімі болуы тиіс, жұмыс стажына талап 
қойылмайды.  

Есептеу (ақпараттық-есептеу) орталығының технигі.Лауазымдық 
міндеттері. Есептеу техника құралдарын тиімді пайдалануды 
қамтамасыздандыру, есептеу (ақпараттық-есептеу) орталығының (бұдан əрі - 
ЕО, АЕО) ақпараттарды қабылдауы мен беру жұмыстарын атқарады. 
Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жəне ремонттау жұмыстарының 
жоспарлары мен графиктерін жасауға қатысады.  

Ақауларды уақытында айқындау жəне оларды жою мақсатында 
жабдықтарды тестік тексерулер мен кəсіптік тексерулерден өткізеді, 
машиналардың элементтері мен бөліктерін, жеке жабдықтары мен 
тораптарын жөндейді жəне ретке келтіреді, кəсіби жəне күнделікті 
ремонттарға қатысады. Жабдықтарды ремонттан алуға, сонымен қатар қайта 
ендірілген жабдықтарды қабылдауға жəне игеруге, өндірістік ерекшелік 
талаптарын ескере отырып жабдықтарды жаңарту жəне жетілдіру 
жұмыстарына қатысады.  

Жабдықтарды пайдалану, машина жұмыстарының байқалған 
ақауларының көрсеткіштерінің есебін жүргізеді. Жабдықтарға, жабдық 
бөліктеріне, инструменттерге, материалдарға жəне есептеу техника 
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басқа ұйымдардан түсетін стандарттарды сатып алуға сұраныстарды 
ресімдеу жұмыстарын орындайды. Стандарттау жəне сертификаттау жұмысы 
туралы, оның ішінде стандарттарды енгізу туралы деректерді жүйелейді, 
өңдейді жəне даярлайды. 

Білуге тиіс. Стандарттауды əзірлеу, ресімдеу жəне енгізу жөнінде 
əдістемелік жəне өзге де сертификаттау материалдары, өндірісті 
құрылымдық даярлау жүйесі, өндірістің технологиялық даярлық жүйесі, 
ұйым шығаратын өнімнің құрылымдық деректері мен оның өндіріс 
технологиясы, экономикалық қызмет түрлерінің стандарттары жəне 
ұйымдастыру стандарттары, əзірленетін жобаларды стандарттау жəне 
біріздендіру деңгейі, оларды енгізудің экономикалық тиімділігі жəне өнімге 
сертификаттауды жүргізуге даярлау іс-шараларын есептеу əдістері, 
стандарттарды жəне басқа да техникалық құжаттаманы тіркеу, есептеу, 
сақтау, беру ережесі, ұйым бөлімшелерін қамтамасыз ету тəртібі, экономика, 
еңбекті ұйымдастыру жəне өндірісті ұйымдастыру негіздері, еңбек 
заңнамасы, өрт қауіпсіздігінің талаптары. 

Біліктілікке қойылатын талаптар. 
І санаттағы стандарттау жөніндегі техник: тиісті мамандық (біліктілік) 

бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі 
жəне ІІ санаттағы техник лауазымында жұмыс стажы кемінде 2 жыл болуы 
тиіс. 

ІІ санаттағы стандарттау жөніндегі техник: тиісті мамандық (біліктілік) 
бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі 
жəне санатсыз техник лауазымында жұмыс стажы кемінде 2 жыл болуы тиіс. 

Стандарттау жөніндегі техник: тиісті мамандық бойынша жоғары 
білімі, тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік 
(орта арнайы, орта кəсіптік) білімі болуы тиіс, жұмыс стажына талап 
қойылмайды.  

Есептеу (ақпараттық-есептеу) орталығының технигі.Лауазымдық 
міндеттері. Есептеу техника құралдарын тиімді пайдалануды 
қамтамасыздандыру, есептеу (ақпараттық-есептеу) орталығының (бұдан əрі - 
ЕО, АЕО) ақпараттарды қабылдауы мен беру жұмыстарын атқарады. 
Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жəне ремонттау жұмыстарының 
жоспарлары мен графиктерін жасауға қатысады.  

Ақауларды уақытында айқындау жəне оларды жою мақсатында 
жабдықтарды тестік тексерулер мен кəсіптік тексерулерден өткізеді, 
машиналардың элементтері мен бөліктерін, жеке жабдықтары мен 
тораптарын жөндейді жəне ретке келтіреді, кəсіби жəне күнделікті 
ремонттарға қатысады. Жабдықтарды ремонттан алуға, сонымен қатар қайта 
ендірілген жабдықтарды қабылдауға жəне игеруге, өндірістік ерекшелік 
талаптарын ескере отырып жабдықтарды жаңарту жəне жетілдіру 
жұмыстарына қатысады.  

Жабдықтарды пайдалану, машина жұмыстарының байқалған 
ақауларының көрсеткіштерінің есебін жүргізеді. Жабдықтарға, жабдық 
бөліктеріне, инструменттерге, материалдарға жəне есептеу техника 

 

құралдары мен тасымалдау жабдықтарына ремонт жасау үшін сатып алынған 
комплект өнімдеріне сұраныстар жасауға қатысады. 

Білуге тиіс: Нормативтік, əдістемелік жəне анықтамалық материалдар, 
ақпараттарды жинаудың, тасымалдаудың жəне өңдеудің техникалық 
құралдары, есептеу техника құралдары, ақпараттарды қабылдау жəне 
тасымалдау, жинақ жабдықтары мен басқа да жабдықтардың техникалық-
пайдалану сипаттамасы мен техникалық пайдалану ережелері, жабдықтарға 
жөндеу жүргізуді ұйымдастыру, жабдықтарды жөндеу техникалық қызмет 
көрсету бойынша жоспарлар түзу жəне жұмыс кестесінің ережелері, 
жабдықтарға, жабдық бөліктеріне, құралдарға, материалдарға жəне сатып 
алынған жинақ өнімдеріне өтінімдерді ресімдеу ережелері, экономика, 
еңбекті жəне өндірісті ұйымдастыру негіздері, еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті 
қорғау ережелері, өрт қауіпсіздігінің талаптары. 

Біліктілікке қойылатын талаптар: 
ЕО, АЕО І санатты технигі: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 

техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі жəне ЕО (АЕО) 
ІІ санатты технигі лауазымында кемінде 2 жыл жұмыс стажы болуы тиіс. 

ЕО, АЕО ІІ санатты технигі: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 
техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі жəне ЕО (АЕО) 
санатсыз техник лауазымында кемінде 2 жыл жұмыс стажы болуы тиіс. 

ЕО, АЕО технигі: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 
техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі болуы тиіс, 
жұмыс стажына талап қойылмайды. 

Техник-лаборант.Лауазымдық міндеттері. Стандарттар мен 
техникалық шарттар талаптарына сəйкес материалдардың химиялық құрамы 
мен негізгі қасиеттерін анықтау бойынша, квалификациясы жоғарылау 
маманның басшылығымен анализдер жасайды жəне сынақтардан өткізеді. 
Анализдер мен сынақтар өткізу үшін технологиялық үлгілерді қабылдайды. 
Анализдер мен сынақтардың қорытындыларын құжаттандырады, олардың 
есебін жүргізеді, лаборатория орындаған жұмыстар бойынша техникалық 
құжаттар жасайды. Анализдер мен сынақтардың қорытындылары туралы 
мекеме құрылымдарына уақытында қабар береді. Ерекше күрделі 
лабораториялық жұмыстарды өткізу бойынша қосымша жəне дайындалған 
операцияларды жүргізеді. Химиялық анализдердің, механикалық 
сынақтардың, технологиялық үлгілерді алудың, металлографиялық 
зерттеулердің жаңа тəсілдерін жасауға қатысады. Құрылымдардың, 
приборлардың, инструменттердің жəне басқа лабораториялық жабдықтардың 
жұмыс істеуін қадағалайды, оларға жай реттеу жұмыстарын жүргізеді жəне 
алынған анализдер мен сынақтардың қорытындыларына сəйкес техникалық 
құжаттарға қажетті өзгертулер кіргізеді. 

Білуге тиіс: зертханалық анализдер мен сынақтар өткізу құжаттары, 
стандарттар, ережелер жəне өзге де басқарушы материалдар, негізгі 
технологиялық процесстер мен өндіріс тəртібі, зертхана жабдықтары мен 
оларды пайдалану ережелері, өткізілген анализдер мен сынақтарға 
техникалық құжаттар жасау ережелері, экономика негіздері, енбекті ғылыми 
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ұйымдастыру, өндірісті ұйымдастыру негіздері, еңбек заңнамасы, ішкі еңбек 
тəртібінің ережелері, өндірістік санитария ережелері, өрт қауіпсіздігінің 
талаптары. 

 Біліктілікке қойылатын талаптар:  
I санатты техник-лаборант: тиісті мамандық бойынша жоғары білімі, 

тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіби білімі 
(орта арнайы, орта кəсіби) мен ІІ санатты техник-лаборант лауазымында 
кемінде 2 жыл жұмыс стажы болуы тиіс; 

II санатты техник-лаборант: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 
техникалық жəне кəсіби білімі (орта арнайы, орта кəсіби) мен санатсыз 
техник-лаборант лауазымында кемінде 2 жыл жұмыс стажы болуы тиіс; 

Техник-лаборант: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 
техникалық жəне кəсіби білімі (орта арнайы, орта кəсіби), жұмыс стажына 
талаптар қойылмайды.  

Аспап жөніндегі техник.Лауазымдық міндеттері. Ұйымның жеке 
бөлімдерінің аспаптармен технологиялық жабдықталуының қажеттілігін 
анықтайтын есептеулер жүргізеді, жабдықтау мен аспап дайындаудың 
ағымдық жəне болашаққа жоба құрастыру, сонымен қатар аспап өндіруге 
қажет арнайы маркалы болат, балқыма, құйма жəне басқа материалдарды 
алуға тапсырыс беру. Жұмыс орындарындағы, аспаптық қоймалардағы аспап 
қорының нормаларының салыстырмалы шығындарын есептеуге, аспап 
беретін қойманың айналмалы қорының көлемін есептеуге қатысады. 
Ұйымның құрылымдарының аспаппен жабдықталуын жəне аспапты 
шығындауына есеп жасайды, белгіленген нормативті бақылауға алып артық 
шығын болған жағдайды сонымен қатар артық мөлшердегі аспаптар мен 
жабдықталуды анықтайды жəне есепке алады. 

 Білуге тиіс: аспапты жəне жабдықты өндіру технологиясының 
негіздері, оны қолдану мен сақтау ережелері, аспап пен жабдыққа жəне оны 
жасауға қойылатын техникалық талаптар, қойма шаруашылығын 
ұйымдастыру, экономикалық статистика негіздері, өндіріс бөлімдерінің 
аспап пен технологиялық жабдыққа қажеттілігін анықтау тəртібі, аспаппен 
технологиялық жабдықтың шығындалу қорын есептеу тəртібі, ұйымдағы 
аспап пен жабдықтың қазіргі кездегі бағасы, аспаптық цехтың өндірістік 
бағдарламасын тіркеу көрсеткіштерінің есебін жүргізу тəртібі, аспаппен 
жабдықтың шығындалуы, экономика, еңбекті ұйымдастыру жəне өндірісті 
ұйымдастыру негіздері, еңбек заңнамасы, өрт қауіпсіздігінің талаптары. 

Біліктілікке қойылатын талаптар: 
I санаттағы аспап бойынша техник: тиісті мамандық (біліктілік) 

бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі 
жəне II санаттағы аспап бойынша техник лауазымында кемінде 2 жыл жұмыс 
стажы болуы тиіс. 

II санаттағы аспап бойынша техник: тиісті мамандық (біліктілік) 
бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі 
жəне санатсыз аспап бойынша техник лауазымында кемінде 2 жыл жұмыс 
стажы болуы тиіс. 
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ұйымдастыру, өндірісті ұйымдастыру негіздері, еңбек заңнамасы, ішкі еңбек 
тəртібінің ережелері, өндірістік санитария ережелері, өрт қауіпсіздігінің 
талаптары. 

 Біліктілікке қойылатын талаптар:  
I санатты техник-лаборант: тиісті мамандық бойынша жоғары білімі, 

тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіби білімі 
(орта арнайы, орта кəсіби) мен ІІ санатты техник-лаборант лауазымында 
кемінде 2 жыл жұмыс стажы болуы тиіс; 

II санатты техник-лаборант: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 
техникалық жəне кəсіби білімі (орта арнайы, орта кəсіби) мен санатсыз 
техник-лаборант лауазымында кемінде 2 жыл жұмыс стажы болуы тиіс; 

Техник-лаборант: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 
техникалық жəне кəсіби білімі (орта арнайы, орта кəсіби), жұмыс стажына 
талаптар қойылмайды.  

Аспап жөніндегі техник.Лауазымдық міндеттері. Ұйымның жеке 
бөлімдерінің аспаптармен технологиялық жабдықталуының қажеттілігін 
анықтайтын есептеулер жүргізеді, жабдықтау мен аспап дайындаудың 
ағымдық жəне болашаққа жоба құрастыру, сонымен қатар аспап өндіруге 
қажет арнайы маркалы болат, балқыма, құйма жəне басқа материалдарды 
алуға тапсырыс беру. Жұмыс орындарындағы, аспаптық қоймалардағы аспап 
қорының нормаларының салыстырмалы шығындарын есептеуге, аспап 
беретін қойманың айналмалы қорының көлемін есептеуге қатысады. 
Ұйымның құрылымдарының аспаппен жабдықталуын жəне аспапты 
шығындауына есеп жасайды, белгіленген нормативті бақылауға алып артық 
шығын болған жағдайды сонымен қатар артық мөлшердегі аспаптар мен 
жабдықталуды анықтайды жəне есепке алады. 

 Білуге тиіс: аспапты жəне жабдықты өндіру технологиясының 
негіздері, оны қолдану мен сақтау ережелері, аспап пен жабдыққа жəне оны 
жасауға қойылатын техникалық талаптар, қойма шаруашылығын 
ұйымдастыру, экономикалық статистика негіздері, өндіріс бөлімдерінің 
аспап пен технологиялық жабдыққа қажеттілігін анықтау тəртібі, аспаппен 
технологиялық жабдықтың шығындалу қорын есептеу тəртібі, ұйымдағы 
аспап пен жабдықтың қазіргі кездегі бағасы, аспаптық цехтың өндірістік 
бағдарламасын тіркеу көрсеткіштерінің есебін жүргізу тəртібі, аспаппен 
жабдықтың шығындалуы, экономика, еңбекті ұйымдастыру жəне өндірісті 
ұйымдастыру негіздері, еңбек заңнамасы, өрт қауіпсіздігінің талаптары. 

Біліктілікке қойылатын талаптар: 
I санаттағы аспап бойынша техник: тиісті мамандық (біліктілік) 

бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі 
жəне II санаттағы аспап бойынша техник лауазымында кемінде 2 жыл жұмыс 
стажы болуы тиіс. 

II санаттағы аспап бойынша техник: тиісті мамандық (біліктілік) 
бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі 
жəне санатсыз аспап бойынша техник лауазымында кемінде 2 жыл жұмыс 
стажы болуы тиіс. 

 

Аспап бойынша техник: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 
техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі, жұмыс стажына 
талап қойылмайды. 

Метрология жөніндегі техник.Лауазымдық міндеттері. Ұйым 
эксперименттер мен сынауларды жүргізген кезінде түрлі өлшеулерді, 
технологиялық жабдықтарды тексергенде белгіленген нақты нормалардың 
сəйкестігін, технологиялық процестердің барысында арнайы өлшемдерді, 
сондай-ақ жаңа өлшеу құралдары мен əдістерді енгізудің экономикалық 
тиімділігінің есептеулерін жүргізеді. Арнайы тағайындалған өлшеу 
құралдарын əзірлеуге, жұмыс эталондарын, метрологиялық аттестациялауды 
ведомстволық тексеруде жəне стандартталмайтын өлшеу құралдарын 
тексеруге қатысады.  

Білуге тиіс. Метрологиялық аттестация жəне өлшеу құралдарын сынау, 
пайдалану, жөндеу, баптау, тексеру, түзету жəне сақтау жөніндегі 
стандарттар, ережелер, нұсқаулықтар, əдістемелік жəне басқа да нормативтік 
материалдар, өлшеу құралдарының техникалық сипаттамалары, құрылымдық 
ерекшеліктері, қызметі мен қолдану принциптері жəне оларды жөндеу 
технологиясы, өндіріс технологиясының негіздері, өлшеулерді орындау 
əдістері, техникалық құжаттама жасау тəртібі мен ресімдеу ережесі, 
өлшеулердің нақтылығын регламенттейтін стандарттар қорын жəне басқа да 
құжаттарды жүргізу тəртібі, тексеру əдістері мен құралдары, жаңа өлшеу 
құралдарын енгізудің экономикалық тиімділігін есептеу əдістері, экономика, 
еңбекті ұйымдастыру жəне өндірісті ұйымдастыру негіздері, еңбек 
заңнамасы, өрт қауіпсіздігінің талаптары. 

Біліктілікке қойылатын талаптар: 
I санаттағы метрология бойынша техник: тиісті мамандық (біліктілік) 

бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі 
жəне II санаттағы метрология бойынша техник лауазымында кемінде 2 жыл 
жұмыс стажы болуы тиіс. 

II санаттағы метрология бойынша техник: тиісті мамандық (біліктілік) 
бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі 
жəне санатсыз метрология бойынша техник лауазымында кемінде 2 жыл 
жұмыс стажы болуы тиіс. 

Метрология бойынша техник: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша 
орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімі, жұмыс 
стажына талап қойылмайды [25].  
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IV-БӨЛІМ БОЙЫНША БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 
 
1. Техник-технологтың балық өндірісіндегі орнын қалай анықтауға 

болады жəне оның кəсіби қызметінің объектілері қандай?  
2. Балық шаруашылығындағы техник-технологтың негізгі мақсаты 

қандай?  
3.Балықты қабылдау кезінде техник-технологтың біліктілігіне қандай 

талаптар қойылады?  
4. Пəн бойынша білім мен дағдыларға қандай талаптар қойылады?  
5. Техник – технолог мамандырылған пəндерде қандай білімділікке ие 

болуы керек? 
6. Өнімнің технологиялық процестер мен   режимдерін қалай құрайды? 
7.  Технологиялық бірізділіктің барлық операцияларын қандай 

талаптармен бақыланады? 
8. Технологиялық процесс  картасын жəне жабдықтау карталардын 

технологиялық құжаттамаларының жасалу реті. 
9. Патенттік зерттеулерд қалай жүргізеді? 
10. Технологиялық процестерді жəне өндіріс режимдерін түзетуге 

байланысты техникалық құжаттамалардың рəсімделу реті қандай? 
11. Технологиялық процестердің экономикалық қалай есептейді? 
12. Кəсіпорынның жабдықтарды пайдалану ережелерінің сақталуын 

бақылау түрлері? 
13. Технолгиялық жабдықтарды сынауға, сараптамалық жұмыстар 

жүргізуге қандай талаптары бар? 
14. Белгіленген нарядтың орындалуын қандай тəртіппен қамтамасыз 

етеледі. 
15.Мамандық бойынша стандарттарды жəне оларды бақылау 

əдістерінің іске асыру шарттары қандай? 
 
 

ІV БӨЛІМ БОЙЫНША ӨЗ БІЛІМІН  
ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН ТЕСТІК СҰРАҚТАР 

 
1. Балық өнімдерінің зиянкестері 

А) Ылғал шыбыны, теріжегі қоңызы, амбар жəндігі 
Б) Шыбын, таракан, маса,   
В) Теріжегі, қоңыз, таракан  
С)  Шыбын, амбар жəндігі, өрмекші 
Д) Ылғал шыбыны, құмырысқа 

 
2. Ыстық ыстауда тұздау барысында құйылатын тұздық тығыздығы 

А) 1.14-1,18 гр/см3 
Б) 120гр/см3 
В) 2-2.20 гр/см3 
С) 1.10-1.12 гр/см2 
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IV-БӨЛІМ БОЙЫНША БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 
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5. Техник – технолог мамандырылған пəндерде қандай білімділікке ие 
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6. Өнімнің технологиялық процестер мен   режимдерін қалай құрайды? 
7.  Технологиялық бірізділіктің барлық операцияларын қандай 

талаптармен бақыланады? 
8. Технологиялық процесс  картасын жəне жабдықтау карталардын 

технологиялық құжаттамаларының жасалу реті. 
9. Патенттік зерттеулерд қалай жүргізеді? 
10. Технологиялық процестерді жəне өндіріс режимдерін түзетуге 

байланысты техникалық құжаттамалардың рəсімделу реті қандай? 
11. Технологиялық процестердің экономикалық қалай есептейді? 
12. Кəсіпорынның жабдықтарды пайдалану ережелерінің сақталуын 

бақылау түрлері? 
13. Технолгиялық жабдықтарды сынауға, сараптамалық жұмыстар 

жүргізуге қандай талаптары бар? 
14. Белгіленген нарядтың орындалуын қандай тəртіппен қамтамасыз 

етеледі. 
15.Мамандық бойынша стандарттарды жəне оларды бақылау 

əдістерінің іске асыру шарттары қандай? 
 
 

ІV БӨЛІМ БОЙЫНША ӨЗ БІЛІМІН  
ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН ТЕСТІК СҰРАҚТАР 

 
1. Балық өнімдерінің зиянкестері 

А) Ылғал шыбыны, теріжегі қоңызы, амбар жəндігі 
Б) Шыбын, таракан, маса,   
В) Теріжегі, қоңыз, таракан  
С)  Шыбын, амбар жəндігі, өрмекші 
Д) Ылғал шыбыны, құмырысқа 

 
2. Ыстық ыстауда тұздау барысында құйылатын тұздық тығыздығы 

А) 1.14-1,18 гр/см3 
Б) 120гр/см3 
В) 2-2.20 гр/см3 
С) 1.10-1.12 гр/см2 

 

Д) 1.20гр/см3 

 

3. Балық қармасын  дайындау технологиясы 
А) Балық аршу- жуу- суға қайнату- тұз салу-сүйегінен айыру-

қамыр кеспесін салу екеуін бірге қайнату- сүзу 
Б) Жуу – тазалау- кеспе дайындау-тұз салу- қайнату 
В) Тазалау- қайнату-кеспе салу-сүзу 
С) Кеспе салу- жуу- сүйегін ажырату- қайнату- салқындату. 
Д) Аршу- тұз салу- кеспе дайындау- сорықтыру- сүйегін алу-сүзу 

 
4. 1 кг асылған балыққа қосылатын тұз  

А) 1 шай қасық тұз 
Б) 3 ас қасық тұз 
В) 2-3 шай қасық 
С)  3-4 шымшым тұз 
Д) 1-2 ас қасық  

 
5. Сірке қышқылының мемлекеттік стандарты 

А) ГОСТ 6968-76 
Б) ГОСТ 6869-11 
В) ГОСТ 11-76 
С) ГОСТ 7168-79 
Д) ГОСТ 11-2004 
 

6.  Дегдітілген балық технологиясы 
А) Сорттау-тұздау-тұздылығын азайту-тізу- дегдіту 
Б) Сорттау-кесу-жуу-дегдіту 
В) Тұздау-жуу-кесу-кесу-тізу дегдіту 
С) Қабылдау-жуу-кесу-тізу-кептіру 
Д) Жуу-тізу-дегдіту-сорттау 
 

7. Балық консервісіне құйятын томат құймасының құрамы 
А)Томат паста, сірке қышқылы, қант, қуырылған пияз, өсімдік 

майы, дəмдеуіштер 
Б) Картоп, дəмдеуіштер, тұз, томат соусы, жануар майы 
В) Қурылған пияз, су, тұз, сірке қышқылы 
С) Пияз, тұз, су, майтомат, паста, қант 
Д) Томат паста, қант, өсімдік майы,  дəмдеуіштер 

 
8. Тұздалған балықтың мемлекеттік стандарт 

А) ГОСТ -7448-96 
Б) ГОСТ-3948-90 
В) ГОСТ-1368-2003 
С) ГОСТ-1148-96 
Д) ГОСТ-7548-96 
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9. Ыстық ысталған балық құрамындағы белок 
А) 15-25% 
Б) 4-5% 
В) 12-20% 
С) 25-30% 
Д) 10-15% 
 

10.  Балықтың жеуге жарамды бөлігі 
А) Еті, басы, уылдырығы, бауыры, жүрегі 
Б) Уылдырық, омыртқа, басы, қанаты, еті 
В) Еті, бауыры, қанаты, ішектері 
С) Уылдырығы, басы, қанаты, торсылдағы 
Д) Бауыры, жүрегі,басы, қанаты 
 

11. Балық консервілерін сақтау температурасы 
А) -8;+2 0С 
Б) -50С 
В) 20С; 70С 
С) 0;40С 
Д) -1;-20С 
 

12. Кесілген балықтарды жуатын су температурасы 
А) 150С дейін 
Б) 200 С дейін 
В) 0-50 С аралығында 
С) 0-20С аралығында 
Д) 100С-150С аралығында 
 

13. Аналық балықтың жұмыртқа клеткасы 
А) Уылдырығы 
Б) Торсылдғаы 
В) Ішек-қарны 
С) Бүйрегі 
Д) Ішегі 
 

14. Балық төстігі 
А) Ірі балықтың бауыр еті 
Б) Жон еті 
В) Бас еті 
С) Майда балықтың құйрық еті 
Д) Бүйрек еті 
 

15. Балық сыртын жұқа мұз қабатымен қабаттау 
А) Глазурлау 
Б) Қатыру 
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9. Ыстық ысталған балық құрамындағы белок 
А) 15-25% 
Б) 4-5% 
В) 12-20% 
С) 25-30% 
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С) Уылдырығы, басы, қанаты, торсылдағы 
Д) Бауыры, жүрегі,басы, қанаты 
 

11. Балық консервілерін сақтау температурасы 
А) -8;+2 0С 
Б) -50С 
В) 20С; 70С 
С) 0;40С 
Д) -1;-20С 
 

12. Кесілген балықтарды жуатын су температурасы 
А) 150С дейін 
Б) 200 С дейін 
В) 0-50 С аралығында 
С) 0-20С аралығында 
Д) 100С-150С аралығында 
 

13. Аналық балықтың жұмыртқа клеткасы 
А) Уылдырығы 
Б) Торсылдғаы 
В) Ішек-қарны 
С) Бүйрегі 
Д) Ішегі 
 

14. Балық төстігі 
А) Ірі балықтың бауыр еті 
Б) Жон еті 
В) Бас еті 
С) Майда балықтың құйрық еті 
Д) Бүйрек еті 
 

15. Балық сыртын жұқа мұз қабатымен қабаттау 
А) Глазурлау 
Б) Қатыру 

 

В) Жуу 
С) Сулау 
Д) Мұздату 
 

16. Маркировка (таңбалау) 
А) Балық аты, өндірістің аты, балық салмағы, сорты, шыққан 

күні, айы, жылы, балық стандарты, сақтау мерзімі 
Б) Балық аты, сорты, түсі, салмағы, ылғалдылығы, көлемі, 
В) өндіріс аты, сорты, күні, айы, жылы, жарамдылығы 
С) өндірістің аты, салмағы, балық аты, көлемі 
Д) күні, жылы, балық аты, сорты, жарамдылығы. 

 
17. Люлкалы элеваторлар 
 А) Кеме трюмосынан балық түсіру 
 Б) Цехтар арасынан балық тасымалдау 
 В) Заводтарға балық тасымалдау 
 С) Вагонеткалармен тасымалдау 
 Д) Крандармен жүк түсіру 
 
18.  Ара тісті пышақ 
 А) Балық қабыршағын тазалау 
 Б) Балық жон етін кесу 
 В) Балық қанатын кесу 
 С) Балықтың ішек қарнын тазалау 
 Д) Балық басын кесу 
 
19 .   ВР 4149маркалы электронды таразы.   
 А) Затты өлшеп бағасын шығарады 
 Б) Ауланған балықтарды өлшейді 
 В) Дайын өнімдерді қалталап өлшейді 
 С) Тұздалған балықтарды жəшікке салып өлшейді 
 Д) Балықты жəшікке тығыздап өлшеп салады 
 
20.  СУБ-3 сағатына.......... өнім шығарады 
 А) 600кг 
 Б) 600-1000 к 
 В) Мөлшерсіз 
 С) 200-400 кг 
 Д) Балық көлеміне қарай 
 
21.  Котлет жасау автоматы сағатына......... өнім шығарады 
 А) 2400 котлет 
 Б) 2000-3000 дейін 
 В) 100-1000 дейін 
 С) 1000-2000 дейін 
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 Д) 3000 жоғары 
 
22.  Толқынды тығыздағыш сағатына........ бөшке дайындайды 
 А) 25 бөшке 
 Б) Белгісіз 
 В) 25-50 
 С) 50-100 
 Д) Салынатын балыққа байланысты 
 
23.  Механикаландырылған ыстау пеші сыйымдылығы 
 А) 188 шт темір біз 
 Б) 100 шт темір біз 
 В) 200 ден жоғары 
 С) 500 шт темір біз 
 Д) Балық көлеміне қарай салынады 
 
24.  Ыстау камерасындағы труба қызметі 
 А) Ыстау камераларынан бөлінген газды сыртқа шығарады 
 Б) Балық тұздылығын реттейді 
 В) Камераға ауаның келуін қамтамасыз етеді 
 С) Камераға балық əкеледі 
 Д) Ыстау камерасының жұмыс істеу барысын қадағалайды 
 
25.  Балық өнімдерін жуатын машина сағатына ......... өнім жуып 

шығарады 
 А) 5 тонна 
 Б) Мөлшері белгісіз 
 В) 1000 дана 
 С) 500 дана 
 Д) 5 тоннадан жоғары 
 
26.  Жəшік, темір таба, темір арба 
 А) Балық тасымалдау үшін 
 Б) Балық жуу үшін 
 В) Балық ыстау үшін 
 С) Сою үшін 
 Д) Балықты тұздау үшін 
 
27.  Су, тұз, астау, пышақ....... қажет 
 А) Балық тұздау үшін 
 Б) Сою үшін 
 В) Балық жууға арналған 
 С) Балық кептіруге арналған 
 Д) Ыстауға арналған 
 



271 

 Д) 3000 жоғары 
 
22.  Толқынды тығыздағыш сағатына........ бөшке дайындайды 
 А) 25 бөшке 
 Б) Белгісіз 
 В) 25-50 
 С) 50-100 
 Д) Салынатын балыққа байланысты 
 
23.  Механикаландырылған ыстау пеші сыйымдылығы 
 А) 188 шт темір біз 
 Б) 100 шт темір біз 
 В) 200 ден жоғары 
 С) 500 шт темір біз 
 Д) Балық көлеміне қарай салынады 
 
24.  Ыстау камерасындағы труба қызметі 
 А) Ыстау камераларынан бөлінген газды сыртқа шығарады 
 Б) Балық тұздылығын реттейді 
 В) Камераға ауаның келуін қамтамасыз етеді 
 С) Камераға балық əкеледі 
 Д) Ыстау камерасының жұмыс істеу барысын қадағалайды 
 
25.  Балық өнімдерін жуатын машина сағатына ......... өнім жуып 

шығарады 
 А) 5 тонна 
 Б) Мөлшері белгісіз 
 В) 1000 дана 
 С) 500 дана 
 Д) 5 тоннадан жоғары 
 
26.  Жəшік, темір таба, темір арба 
 А) Балық тасымалдау үшін 
 Б) Балық жуу үшін 
 В) Балық ыстау үшін 
 С) Сою үшін 
 Д) Балықты тұздау үшін 
 
27.  Су, тұз, астау, пышақ....... қажет 
 А) Балық тұздау үшін 
 Б) Сою үшін 
 В) Балық жууға арналған 
 С) Балық кептіруге арналған 
 Д) Ыстауға арналған 
 

 

28.  ВТ8908 маркалы таразы 
 А) Балық қабылдауға арналған 
 Б) Балық тасымалдауға арналған 
 В) Балық жəшіктерін дайындау үшін 
 С) Балық тұздауға арналған 
 Д) Дайын өнімдерді өлшеу үшін 
 
29.  КТ -5 маркалы электрлі құрал 
 А) Балықтың қабыршағын аршиды 
 Б) Жаңа ауланған балықты сояды 
 В) Балықтың басын кеседі 
 С) Балықты қалталайды 
 Д) Балықты таңбалайды 
 
30.  ТДS-4 ТМ маркалы жабдық 
 А) Тұздықтың мөлшерін жəне судың температурасын өлшейді 
 Б) Майда мұз шығарады 
 В) Тұздық дайындайды 
 С) Балық салынған қалта аузын бекітеді 
 Д) Дайын өнімді өлшейді 
 
31.  КТД – 100 маркалы пеші 
 А) Тұздау үшін Ыстау үшін 
 Б) Кептіру үшін 
 В) Кептіру үшін 
 С) Сою үшін 
 Д) Арлау үшін 
 
32.  Дайын банкілерді жəшікке салу машинасы 
 А) Пластинкалы транспортер арқылы банкілерді жəшіктерге салу 
 Б) Дайын банкілерді қолдап жəшікке салу 
 В) Банкілердің қақпағын жауып стерилдеп жəшікке салу 
 С) Шынжырлы транспортер қозғалысының жəшіктерді реттеу 

арқылы 
 Д) Банкілерді жəшіктерге ретімен салып орналасуын қамтамасыз ету 
 
33.  Сыммен байлау машинасы 
 А) Дайын ағаш жəшіктерді айналдыра сыммен байлау 
 Б) Балық салынған қапшықтарды байлап, соңғы өңдеуден өткізу 
 В) Дайын банкілерді жəшіетерге салып жəшік сыртын байлайды 
 С) Банкілерді жұптастыра сыммен айналдыра байлайды 
 Д) Ұзындығы мен ені 360 мм болатын жəшіктерді сыммен 

айналдыра байлау 
 
34. Банкі қақпағын...... дайындау машинасы 
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 А) Дайын банкі қақпағын таңбалап маркалау 
 Б) Банкі қақпағын стерилдеу 
 В) Банкілерге қақпақ дайындау 
 С) Қақпақтарды қолмен қорапқа салып, электроқозғалтқыш арқылы 

жабу 
 Д) Маркалау механизмі арқылы жұмыс істеу 
 
35.  Майлы шпрот крнсервісін дайындау жабдығы 
 А) Дайын балықты өлшеп, банкілерге салып жабу машинасына 

жіберу 
 Б) Жабылған банкілер жуу машинасынан өтеді 
 В) Автоклав корзиналарына салынған банкілер ыстық су астына 

жіберіледі 
 С) Стерилденген банкілер кептіру аппаратына жіберіледі 
 Д) Дайын консервілер өлшемі тексеріледі 
 
36.  Кептіру пешінің жылу өлшемі 
 А) Бөлме ішінің ауасын бір қалыпты жағдайға келтіру арқылы 
 Б) Сағатына 60кг отын жағу арқылы 
 В) Ауаның температурасын қалыпты жағдайға келтіру арқылы 
 С) Отынның жанып бітуіне байланысты 
 Д) Кептіру уақытының аяқталуына байланысты 
 
37. Ысталған балықтың түсі 

А) жылтыр сары 
Б) сарығыш 
В) қызыл сары 
С) сұры 
Д) қоңыр 

 
38. Дегдітілген жəне ысталған балықтардың сортқа бөлінуі  

А) ІІ-ІІІ сортты 
Б) І-ІІІ сортты 
В) І-ІІ сортты  
С) Сортқа айрылмайды 
Д) І-ІІ-ІІІ-ІV сортты 

 
39. Ыстық ыстаудың 3 кезеңі 

А) Кептіру, пісіру, ыстау 
Б) Ыстау, кептіру, салқындату 
В) Кептіру, ыстау, булау 
С) Кептіру, булау, пісіру 
Д) Ыстау, кептіру, сорттау 

 
40. Балықтан дайындалатын аспаздық өнімдердіің бөлінуі  
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 А) Дайын банкі қақпағын таңбалап маркалау 
 Б) Банкі қақпағын стерилдеу 
 В) Банкілерге қақпақ дайындау 
 С) Қақпақтарды қолмен қорапқа салып, электроқозғалтқыш арқылы 

жабу 
 Д) Маркалау механизмі арқылы жұмыс істеу 
 
35.  Майлы шпрот крнсервісін дайындау жабдығы 
 А) Дайын балықты өлшеп, банкілерге салып жабу машинасына 

жіберу 
 Б) Жабылған банкілер жуу машинасынан өтеді 
 В) Автоклав корзиналарына салынған банкілер ыстық су астына 

жіберіледі 
 С) Стерилденген банкілер кептіру аппаратына жіберіледі 
 Д) Дайын консервілер өлшемі тексеріледі 
 
36.  Кептіру пешінің жылу өлшемі 
 А) Бөлме ішінің ауасын бір қалыпты жағдайға келтіру арқылы 
 Б) Сағатына 60кг отын жағу арқылы 
 В) Ауаның температурасын қалыпты жағдайға келтіру арқылы 
 С) Отынның жанып бітуіне байланысты 
 Д) Кептіру уақытының аяқталуына байланысты 
 
37. Ысталған балықтың түсі 

А) жылтыр сары 
Б) сарығыш 
В) қызыл сары 
С) сұры 
Д) қоңыр 

 
38. Дегдітілген жəне ысталған балықтардың сортқа бөлінуі  

А) ІІ-ІІІ сортты 
Б) І-ІІІ сортты 
В) І-ІІ сортты  
С) Сортқа айрылмайды 
Д) І-ІІ-ІІІ-ІV сортты 

 
39. Ыстық ыстаудың 3 кезеңі 

А) Кептіру, пісіру, ыстау 
Б) Ыстау, кептіру, салқындату 
В) Кептіру, ыстау, булау 
С) Кептіру, булау, пісіру 
Д) Ыстау, кептіру, сорттау 

 
40. Балықтан дайындалатын аспаздық өнімдердіің бөлінуі  

 

А) Қуырылған өнім, ысталған өнім 
Б) Піскен өнім, дайын өнім 
В) Жартылай өнім, толық өнім 
С) Жартылай дайын өнім, пісірілген өнім 
Д) Дайын өнім, жартылай дайын өнім  

 
41. Майда балықтардың тұздалу ұзақтығы  

А) 7 тəулік 
Б) 10 тəулік 
В) 1-2 тəулік 
С) 12 тəулік 
Д) 4 тəулік  

 
42. Дефростация: (жібіту) 
 

А) Балық құрамындағы сұйық фазадан қатты фазаға айналдыру 
Б) Балық  құрамына қоспа заттарды араластыру 
В) Балық құрамындағы суды қатты күйден сұйыққа айналдырып 

жібіту  
С) Балық құрамындағы суды буға айналдыру 
Д) Балықтарды табиғи ауада кептіру 

 
43. Ыстау пешінде 40 градус температурада балықтарға түтін беру  

А) Салқын ыстау 
Б) Ыстық ыстау 
В) Жартылай ыстау 
С) Шала ыстау 
Д) Ыстық ауа беру кептіру 

 
44. Дайындау технологиясына байланысты балық консервілернің бөлінуі  

А) Паштеттер мен соуыстар, өсімдік майындағы, жануарлар 
майндағы 

Б) Томат соусындағы, табиғи дəмдеуіш қосылған 
В) Табиғи, томат соусындағы, өсімдік майындағы, көкөніс 

қосылған паштеттер мен пасталар  
С) Табиғи, жасанды, өсімдік майындағы көкөніс қосылған 
Д) Тұздалған консервілер, табиғи, паштеттер, томат соусындағы 

 
45. Кептірілген тран мен торта балығының ылғалдылығы 

А) 15% 
Б) 40% 
В) 20% 
С) 38%  
Д) 25% 
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46. Салқын ысталған балықтың ыстық ысталған балықтан 
айырмашылығы  

А) Тұздылығы көп, ылғалы аз 
Б) Тұздылығы аз, ылғалы аз 
В) Ылғалы көп, тұзы жоқ 
С) Тұзы көп, ылғалы жоқ 
Д) Тұздылығы көп, ылғалы көп 

 
47. Балық  кеспесіне  қосылатын  дəмдеуіштер 

 А) 2 пияз, 2 тал  укроп 
 Б) 4 лавр  жапырағы, 1-2 түйр  бұрыш, 3 картоп   
 В) 1 пияз, 1 тал петрушка, 2-3 лавр жапырағы, 5-6 түйір бұрышы  
 Г) 2 сəбіз, 3 картоп, 4-5 лавр  жапырағы  
 Д)  1 сəбіз, 2 картоп, укроп, қант 
 

48.  Балық консервісінің сақтау температурасы жəне сақталу ұзақтығы 
А) 150С 6 айдан 2.5 жылға дейін 
Б) 200С 1 жылдан- 2 жыл 
В) 150С 1- жылдан- 3 жылға дейін 
С) – 50 С 6- айдан- 1.5 жылға дейін 
Д)  50 С 1-айдан,- 10 айға дейін 

 
49.  Дегдітілген балық технологиясы 

А) Тұздау-жуу-кесу-тізу-дегдіту 
Б) Сорттау-кесу-жуу-дегдіту 
В) Сорттау- тұздау-тұздылығын теңестіру-тізу-дегдіту  
С)  Қабылдау-жуу-кесу-тізу-кептіру 
Д) Жуу-тізу-дегдіту-тұздау-сорттау 
 

50. Кепкен балықтарды жинақтайтын ыдыстар 
А) Ағаш жəшіктерге, себеттерге, қима қораптарға, кенеп 

қапшықтарға 
Б) Жəшіктерге, полиэтилен қалтаға 
В) Бөшкелерге, қалталарға, себеттерге, қорапқа 
С) Қапшықтарға, темір жəшікке, қағаз қалтаға 
Д) Қапшықтарға, бөшкелерге, темір жəшікке, себетке 
 

51. Кепкен балықтарды ыдысқа жинап салудың шарты 
А) Өңделуі бірдей, түсі əртүрлі, салмағы бірдей балықтар 
Б) Əр түрлі сапасымен көлемі бірдей балықтар   
В) Өңделуі бірдей, бір түсті əртүрлі кесілген балықтар 
С) Бір түсті, мүшеленуі жағынан бірдей, көлемі аралас балықтар   
Д) Бір түсті, өңделу тəсілі бір, сапасы, көлемі жəне мүшеленуі 

жағынан бір тектес балықтар  
 



275 

46. Салқын ысталған балықтың ыстық ысталған балықтан 
айырмашылығы  

А) Тұздылығы көп, ылғалы аз 
Б) Тұздылығы аз, ылғалы аз 
В) Ылғалы көп, тұзы жоқ 
С) Тұзы көп, ылғалы жоқ 
Д) Тұздылығы көп, ылғалы көп 

 
47. Балық  кеспесіне  қосылатын  дəмдеуіштер 

 А) 2 пияз, 2 тал  укроп 
 Б) 4 лавр  жапырағы, 1-2 түйр  бұрыш, 3 картоп   
 В) 1 пияз, 1 тал петрушка, 2-3 лавр жапырағы, 5-6 түйір бұрышы  
 Г) 2 сəбіз, 3 картоп, 4-5 лавр  жапырағы  
 Д)  1 сəбіз, 2 картоп, укроп, қант 
 

48.  Балық консервісінің сақтау температурасы жəне сақталу ұзақтығы 
А) 150С 6 айдан 2.5 жылға дейін 
Б) 200С 1 жылдан- 2 жыл 
В) 150С 1- жылдан- 3 жылға дейін 
С) – 50 С 6- айдан- 1.5 жылға дейін 
Д)  50 С 1-айдан,- 10 айға дейін 

 
49.  Дегдітілген балық технологиясы 

А) Тұздау-жуу-кесу-тізу-дегдіту 
Б) Сорттау-кесу-жуу-дегдіту 
В) Сорттау- тұздау-тұздылығын теңестіру-тізу-дегдіту  
С)  Қабылдау-жуу-кесу-тізу-кептіру 
Д) Жуу-тізу-дегдіту-тұздау-сорттау 
 

50. Кепкен балықтарды жинақтайтын ыдыстар 
А) Ағаш жəшіктерге, себеттерге, қима қораптарға, кенеп 

қапшықтарға 
Б) Жəшіктерге, полиэтилен қалтаға 
В) Бөшкелерге, қалталарға, себеттерге, қорапқа 
С) Қапшықтарға, темір жəшікке, қағаз қалтаға 
Д) Қапшықтарға, бөшкелерге, темір жəшікке, себетке 
 

51. Кепкен балықтарды ыдысқа жинап салудың шарты 
А) Өңделуі бірдей, түсі əртүрлі, салмағы бірдей балықтар 
Б) Əр түрлі сапасымен көлемі бірдей балықтар   
В) Өңделуі бірдей, бір түсті əртүрлі кесілген балықтар 
С) Бір түсті, мүшеленуі жағынан бірдей, көлемі аралас балықтар   
Д) Бір түсті, өңделу тəсілі бір, сапасы, көлемі жəне мүшеленуі 

жағынан бір тектес балықтар  
 

 

52. Тұздалып жатқан балық үстіне торлы ағаш пен ауыр жүк қойылу 
себебі 

А) Тұздың жақсы еруі үшін, тұздық бөліну үшін 
Б) Балыққа жақсы тұз сіңуі жəне кеуіп кетпеу үшін 
В) Балық жылжымау үшін 
С) Тұздың балықтан бөлінбеуі үшін, еті тығыз болу үшін 
Д) Балық тұздық бетіне қалқып шығып кетпеу үшін, балық еті 

жақсы тұз сіңіру үшін  
 

53. Балықты жуатын су температурасы жəне балықпен судың қатынасы 
А) t =150C,1:2 
Б) t=100C, 1.5:2 
В) t= 200С, 1:3 
С) t =150С, 2:3 
Д)  t=200С, 1:1.5  

 
54. Қоймада жəшікке салынған балық консервілерін жинау тəртібі 

А) Қақпағы жоғары қаратылып, биіктігі 8-10 қатар 
Б) Қақпағы төмен қаратылып биіктігі 2 қатар 
В) Қақпағы жоғары қаратылып 15 қатар 
С) Қақпағы жоғары қаратылып 2-3 қатар 
Д) Қақпағы жоғары қаратылып 10-12 қатар 

 
55. Балық өңдеу өндірісінде жүргізілетін бақылаудың 3 кезеңі 

А) Сандық бақылау, өнімдік бақылау, ағымдық бақылау 
Б) Кіріс бақылау, өндірістік бақылау, сандық бақылау 
В) Кіріс бақылау, ағымдық бақылау, шығыс бақылау  
С) өлшемдік бақылау, кіріс бақылау, шығыс бақылау 
Д) Жоспарлық бақылау, жобалық бақылау, шығыс бақылау 

 
56. Тұздау процесінен кейінгі лабораториялық бақылау 

А) Сорттылығы, белогы, тұз құрамы 
Б) Ылғалдылығы,майлылығы, 
В) Сулылығы, тұздылығы, ылғалдылығы 
С) Тұздылығы, ылғалдылығы, майлылығы, белогы  
Д) Температурасы, тығыздығы, көлемі 

 
57. Балықтарды  қуырғанда азаю проценті 

А) 10% 
Б) 1% 
В) 15% 
С) 4%  
Д) 20%  

 
58.  Торта балығының аулану ай мезгілі 
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А) Қаңтар, Шілде, Сəуір 
Б) Қаңтар, Наурыз, Мамыр 
В) Наурыз,  Сəуір, Тамыз, Қыркүйек, Қараша  
С) Қыркүйек, Наурыз 
Д) Қараша, Ақпан, Наурыз  

 
59. СУБ-3 автоматы 

А) Пельмен жасау автоматы 
Б) Котлет жасау автоматы 
В) Филе дайындау автоматы 
С) Ірі балықтан филе дайындау автоматы 
Д) Пельмен қамырын дайындау 

 
60. Қуыру пештері 

А) Балықты майда бумен, электр жолымен жəне отта қуыру 
Б) Майсыз қуыру 
В) Механизацияланған пеште балық қуыру 
С) Механизацияланған бумен қуыру пеші 
Д) Модернизацияланған булы маймен қуыру пеші 

 
61. Автоклав түрлері 

А) Көлденең орналасқан автоклав  
Б) Тігінен орналасқан автоклав 
В) 1,2,4-6 тележкалы автоклавтар 
С) Автоклав жəшіктерін су толтырылған жастықшалар арқылы 

тиеу жəне түсіру 
Д) Көп тележкалы автоклав 

 
62. Ыстау қондырғысының басты механизмі 

А) Екі лениялы шынжырлы конвейер 
Б) Балық ілетін қондырғы 
В) Электро қозғалтқыш 
С) От жағу пеші 
Д) Балықты тиеу жəне түсіру есіктері 

 
63. Май-ұн жасау жабдықтарының жұмысы 

А) Жоғары сапалы маймен ұн жасау 
Б) Балық етінен филе дайындау 
В) Балықтардың жон етінен май дайындау 
С) Балық қалдықтарынан ұн жасау 
Д) Балық басынан май дайындау 

 
64. Штамп қызметі 

А) Дайын банкілерді штамптау 
Б) Дайын өнімдерге штамп басу 
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С) Ірі балықтан филе дайындау автоматы 
Д) Пельмен қамырын дайындау 

 
60. Қуыру пештері 

А) Балықты майда бумен, электр жолымен жəне отта қуыру 
Б) Майсыз қуыру 
В) Механизацияланған пеште балық қуыру 
С) Механизацияланған бумен қуыру пеші 
Д) Модернизацияланған булы маймен қуыру пеші 

 
61. Автоклав түрлері 

А) Көлденең орналасқан автоклав  
Б) Тігінен орналасқан автоклав 
В) 1,2,4-6 тележкалы автоклавтар 
С) Автоклав жəшіктерін су толтырылған жастықшалар арқылы 

тиеу жəне түсіру 
Д) Көп тележкалы автоклав 

 
62. Ыстау қондырғысының басты механизмі 

А) Екі лениялы шынжырлы конвейер 
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В) Электро қозғалтқыш 
С) От жағу пеші 
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63. Май-ұн жасау жабдықтарының жұмысы 

А) Жоғары сапалы маймен ұн жасау 
Б) Балық етінен филе дайындау 
В) Балықтардың жон етінен май дайындау 
С) Балық қалдықтарынан ұн жасау 
Д) Балық басынан май дайындау 

 
64. Штамп қызметі 

А) Дайын банкілерді штамптау 
Б) Дайын өнімдерге штамп басу 

 

В) Ірі балықтарды қалталау 
С) Жəшіктерге штамп басу 
Д) Дайын балық өнімдерін қалталау 

 
65 Тиеу жəне түсіру механизмдері 

А) Қөтерме транспорт жабдықтары 
Б) Тасымалдау арбалары 
В) Вагонеткалар 
С) Электро жəне атокарлар 
Д) Балық насостары 

 
66. Су қоспасында балық тасымалдау транспорты 

А) Гидротранспортер 
Б) Жіңішке жолды вагонеткалар 
В) Су таситын машиналар 
С) Тасымалдау арбалары 
Д) Автоклавтар 

 
67. Мұнара типті ыстау қондырғылары 

А) Балықты салқын ыстау үшін 
Б) Балықты кептіру үшін 
В) Балықты тұздау үшін 
С) Балықты сою үшін 
Д) Глазурьлеу үшін 

 
68. Жылу беру қондырғысы 

А) Балықты кептіруге арналған 
Б) Жаңа ауланған балықты сою 
В) Қатырылған балықты жібіту 
С) Тұздалған балықты əрлеу 
Д) Балықты тұздау 

 
69. Стеллингтер 

А) Кеме трюмосынан балық түсіру 
Б) Цехтар арасынан балық тасымалдау 
В) Заводтарға балық тасымалдау 
С) Вагонеткалармен тасымалдау 
Д) Крандармен жүк түсіру 
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Қорытынды 
 

Жалпы алғанда тамақтану адамның өмір сүру барысында ең маңызды 
факторлардың бірі, ал азық түлік өнімдерінің өндірісі – тұтынушылардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын бірден-бір өндіріс саласы болып 
табылады. Халық тұтынатын азық түлік өнімдерінің сапасы, олардың əр 
алуан түрлілігімен жəне жүйелі түрде тамақтану адамзат өміріне тікелей əсер 
етеді. Соның ішінде балық өнеркəсібінің маңызы өте зор өйткені ол балық 
өнімдерін: сүбелі (филе) ет, тұздалып - қақталған яғни желдің ықпалымен 
кепкен балықтар, ыстылған балықтар, сельд балықтары, мойва, кильки, 
балық прессервтері, балық консервілері, тұздалған уылдырықтар, аспаздық 
фабрикаттармен қамтамасыз етеді. Осыған байланысты жаңартылған типтік 
оқу жоспарлары мен бағдарламалар осы оқу құралын жасауға негіз болды. 
Жұмыс берушілердің белгілі бір кəсіби қызмет аясындағы жұмыс 
стандарттарына қойылатын талаптарын іске асырудан бастау алады. 

Осы оқулықтың бағдарламасына енген бөлімдердің жиынтығы – 
студенттердің кəсіби біліктілігін үздіксіз дайындауда, оқытудың барлық 
тізбегінде жүзеге асатын бірыңғай жүйенің негізгі кезеңдерін қамтамасыз ете 
отырып құрастырылды. Атап айтатын болсақ балық өндірісінің негізгі 
технологиялық процестерін ұйымдастыруды орындау жəне басқару, балық 
өңдеудің жобалық-сметалық жұмыс құжаттамасы, балық өнімдерінің 
технологиялық карталары, нормативтік құжаттарды қолдану жəне ілеспе 
құжаттар рəсімдеу, техник - технологты жіктеу бойынша жұмыстардың 
негізгі түрлері жəне лауазымдық нұсқамалары туралы теориялық жəне 
практикалық дағдылары кең ауқымда қарастырылды. Əрбір тарау бойынша 
бақылау жəне тестік сұрақтар құрастырылды.  

Қасиетіне қарай балықтардың технологиялық өңдеулердің өзіне тəн 
ерекшіліктері жайлы (балықтың түсі, иісі жəне т.б) мəліметтер суреттермен 
көркемделіп келтірілген. Болашақ техник - технолог мамандар тиімді 
тамақтанудың негізгі заңдылықтарын жəне ережелерін жетік білуі шарт. 
Кəсіби құзіреттілік саласында жаңа білімдер мен дағдыларға өздігінен ие 
болу қабілетін, биосферадағы құбылыстар жəне үрдістерді зерттеудің жалпы 
ғылыми əдістерін меңгеру машығын, табиғи орта жағдайын бағалау үшін 
алған білімдерін практикалық іс-əрекетте пайдалана білу қабілетін 
қалыптастыру болашақ мамандарды дайындаудың біліктілік құзіреті болмақ. 
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Қорытынды 
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ерекшіліктері жайлы (балықтың түсі, иісі жəне т.б) мəліметтер суреттермен 
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Кəсіби құзіреттілік саласында жаңа білімдер мен дағдыларға өздігінен ие 
болу қабілетін, биосферадағы құбылыстар жəне үрдістерді зерттеудің жалпы 
ғылыми əдістерін меңгеру машығын, табиғи орта жағдайын бағалау үшін 
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қалыптастыру болашақ мамандарды дайындаудың біліктілік құзіреті болмақ. 

 

Глоссарий 
 
Жаңа ауланған балық - алыну кезінде сақталу шарты тек салқындату 

болған балық жəне балық өнімдері;  
Балық өнімі - тағамдық мақсатта қолдануға арналған табиғи немесе 

өңделген түрдегі балық.  
Балық шикізаты - азық өнімдерін дайындау үшін қолданылатын тірі, 

шикі, салқындатылған, мұздатылған балық; 
Балық консистенциясының бұзылуы - етті сүйектен ажырату кезінде 

паста тəрізденіп, бұлшық ет құрылымының бұзылуы салдарынан балық 
консистенциясының өзгеруі. 

Контаминация - тамақ өнімдеріне түскен кезде оларды қолдануға 
қасақана емес қауіпті жəне жарамсыз ететін балық жəне балық өнімдерінің 
табиғаты биологиялық жəне химиялық бөгде заттармен ластануы;  

Мұздатылған балық - мұздатуға ұшыраған, осы жерде өзіне тəн 
сапаны сақтау үшін температурасы жеткілікті төмендетілген жəне кейін сату 
уақытын қоса алғанда, тасымалдау, сақтау жəне өткізу кезінде осы төмен 
температураларда сақталған балық;  

Мұздату - тиісті құралмен өнімнің қалыңындағы температурасы -18 
0С-тан аспайтындай етіп жүзеге асырылатын технологиялық процесс;  

Сүйектен етті ажырату - балық ұзынынан екі бөлікке бөлінетін, ал 
қабығы, басы, омыртқасы, иық жəне қабырға сүйектері, жүзу қанаттары, ішкі 
құрылысы алынатын, терісі алынатын немесе қалдырылуға болатын балықты 
бөлудің түрі;  

Салқындатылған балық - өнімнің бұлшық ет қалыңындағы ұлпасы 
температурасының -10С-тан -50С-қа дейін төмендеуін қамтамасыз ететін 
салқындату процесінен өткен балық;  

Салқын ысталған балық - алдын ала тұздалған балықтан түтінмен, 
түтінсіз немесе аралас əдіспен +400С температурада ысталған жəне ысталған 
иісі мен дəмі бар өнім;  

Тірі балық - дене, жақ, желбезек қақпағының табиғи қимылы бар 
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залалсыздандырылған (тазартылған) су;  
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Балықтан жасалған жартылай консервілер – спора түзбейтін, 
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термиялық төзімді емес микрофлораның қырылуын қамтамасыз ететін, спора 
түзетін микрофлораның санын азайтатын жəне дайындаушы белгілеген 
жарамдылық мерзімі барысында 6°C-тан аспайтын температура кезінде 
өнімнің микрофлоралық тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне кепілдік беретін 
жылумен өңдеуге ұшыраған, герметикалық жабық қаптамадағы тағамдық 
балық өнімі. 

Балықтан жасалған пресервілер – нетто салмақтағы қамтылуы 
балықтар үшін – 65 пайыздан кем болмайтын, су омыртқасыздары, 
уылдырықтар, су сүтқоректілерінен басқа да су жануарлары, сондай-ақ 
балдырлар мен басқа да су өсімдіктері үшін 55 пайыздан кем болмайтын, ас 
тұзының жалпы үлесі 8 пайыздан аспайтын, гарнирлер, тұздықтар, құймалар 
қосылған немесе қосылмаған, тығыз жəне (немесе) герметикалық жабылған 
тұтыну қаптамасындағы, дайындаушы белгілеген жағдайларға сəйкес 
сақталуға жататын тұздалған тағамдық балық өнімі. 

Таңбалау- анық, жеңіл оқылатын, шынайы əрі шатастырмайтын болуы 
тиіс. Балық өнімінің қаптамасындағы ақпарат мемелекеттік жəне орыс 
тілдерінде жəне құрамында техникалық реламенттерде көзделген міндетті 
талаптар болуға тиіс: балық өнімінің атауы, құрамы туралы ақпарат, 
дайындаушының, импортердің атауы  жəне орналасқан жері, өндірілген күні, 
жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, тағамдық құндылықтар 
көрсеткіштері, ГТӨ болуы туралы мəліметтер, ЕАС белгісі. 

Смета - бұл əкімшіліктің қабылданған əр түрлі шешімдерін жүзеге 
асырудың қаржылық жоспары. 

Өнімді калькуляциялау – өнім, жұмыс жəне көрсетілген қызмет 
бірліктерінің өзіндік құнын есептеу. 

Шығындарды есептеу жүйесін тиімді құру дегеніміз – шешімдердің 
типтес топтарын айқындау жəне оларға сəйкес келетін шығындарды есептеу 
обьектілерін таңдау. 

Глазурлеу өнімді оттегімен жанасудан қорғауға мүмкіндік береді, бұл 
оны бүлінуден қосымша қорғауға мүмкіндік береді. 

Консервілеу – бұл өнімдерді бұзылудан сақтау əдісі. Ол өнімнің  
бұзылуына əкелетін микроорганизмдердің дамуын жəне ферменттердің 
жұмысын тоқтататын жағдай туғызуға негізделген, оның нəтижесінде 
сақтау мерзімі ұзарады. 

Стерилдеу – бұл герметикалық жабылған құтыда, банкадағы өнімді 
100 0С (113-120 0С 20-40 мин.) қыздыру. Осы кезде микроптар, споралар 
өледі,өнім ұзақ сақталады. 

Сəулелі энергиямен консервілеу – бұл өнімді герметикалық жабық 
банкада жоғары жиелілі тоқпен өндеу, ультрокүлгін сəулелермен шұжық, ет 
ұшасының беті сəулелелену, гамма сəулелермен əртүрлі өнімдер өнделеді. 
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Технологиялық процесс - еңбек бұйымы күйінің өзгеруі мен 
анықталуына бағытталған əрекеттерді құрайтын өндірістік процестің бір 
бөлігі. 

Жуу процесі дегеніміз - өндіріске келіп түскен балықты бетіндегі 
шырышынан, ласынан тазартады. 

Бөлу операциясына - балықтың басын, жүзгіштерін ішкі бөліктерін 
алып тастау жатады.  

Порциялау деп - бөлінген ірі немесе орташа балық ұшаларын 
консерві банкасына сəйкес жəне консерві түріне сəйкес кесу.  

Тұздау - балық консерві өндірісінде балықты ылғал тұздайды, 
құрғақ тұздайды немесе тұзды құймаға қосады.  

Ұнға аунату - балықтардың дəмдік сапасын жақсартуға мүмкіндік 
береді. Бұл операция қолмен немесе механикаландырылған машиналарда 
жүргізіледі. 

Булау - балықты 95-98 0С температурада жүргізіледі. 
Қуыру - томат тұздығындағы балық, балық өсімдік, майдағы балық 

консервісін жасауда балықты банкаға салмас бұрын қуырады.  
Кептіру қыздырылған ауамен немесе инфрақызыл сəулемен 

балықты жекелей ылғалсыздандыру процесі.  
Ыдысқа салу  - эксгаустрлеу, жабу, стерилдеу. Банкаларды 

эксгаустрлеп жауып, тұмшаланғандығын тексеріп, стерилдеуге жібереді. 
Аралық тұтыну - есепті кезеңде тауарлар мен қызметтер өндірісіне 

шығындар ретінде өндіріс үдерісінде түрленетін немесе түгелдей 
тұтынылатын тауарлар мен қызметтер құнын білдіреді. 

Еңбек өнімділігі – пайдаланылатын ресурстар бірлігіне есептегенде 
өнім шығарылымын сипаттайтын жəне өндіріс көлемімен еңбек ресурстары 
шығындарының арақатынасын білдіретін өндіріс тиімділігінің көрсеткіші. 

Жалпы қосылған құн (ЖҚҚ) - өндірістік қызметтің түпкілікті 
нəтижесін сипаттайды жəне осы өндірістік үдерістегі өңдеумен қосылған 
құндылықты білдіреді. Салалар деңгейінде тауарлар жəне көрсетілетін 
қызметтер шығарылымы мен аралық тұтыну арасындағы айырмашылық 
ретінде есептеп шығарылады, өндіріс үдерісінде тұтынылған негізгі 
капиталдың құнын қамтиды. 

Жұмыспен өтелген адам-сағаттарының саны – бұл кəсіпорынның 
барлық қызметкерлерімен жұмыс кезеңі ішіндегі, сондай-ақ мерзімінен тыс 
жұмыс істеген уақытында нақты жұмыспен өтелген уақыты. 

Қызметкерлердің тізімдік саны – жасасу мерзіміне қарамастан еңбек 
шарты бойынша қабылданған тұлғалар саны. 
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Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін 
алынатын) – жұмысқа ресми тіркелуі бар (жүктілігі жəне босануы бойынша, 
балаға күтім жасау бойынша, жəне басқа да демалыстарда жүрген адамдар) 
қызметкерлердің жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы 
қызметкерлердің саны. 

Негізгі қызметтегі персонал – негізгі өнім (тауар, көрсетілетін 
қызмет) жəне басқа кəсіпорындарға немесе ұйымдарға сатылуы мүмкін, 
негізгімен қатар алынатын қосалқы өнім өндірісінде тікелей жұмыспен 
қамтылған қызметкерлер. 

Негізгі қызмет түрі - қосылған құны субъект жүзеге асыратын 
қызметтің кез-келген басқа түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі. 

Толық жұмыспен қамту эквиваленті - толық жұмыс күніне 
есептегенде жұмыс орындарының саны. Қарастырылып отырған кезеңге 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтер өндірісі бойынша барлық жұмыс 
түрлерінде жұмыспен өтелген адам сағат санын толық жұмыс күнімен жұмыс 
орындарында жұмыс сағаттарының орташа санына бөлу арқылы есептеледі. 
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Қосымша 1 
ГОСТ тізімі 

 
Белгі шарттар Аталуы 

1 2 
ГОСТ 7631-2008 Рыба, нерыбные объекты и продукции из них. Методы 

определения органолептических и физических 
показателей 

ГОСТ 20438-75 Водоросли, травы морские и продукты их 
переработки. Правила приемки. Методы 
органолептической оценки качества. Методы отбора 
проб для лабораторных испытаний. 

ГОСТ 1304-76 Жиры рыб и морских млекопитающих технические. 
Технические уловия. 

ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские 
беспозвоночные и продукты их переработки. Методы 
анализа. 

ГОСТ 13356-84 Ящики деревянные для продукции рыбной 
промышленности. Технические условия 

ГОСТ 1341-84 Пергамент пищевой. Технические условия 
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия 
ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия 
ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, 

пресервов и пищевых жидкостей. Технические 
условия 

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические 
условия 

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия 
ГОСТ 7630-96 Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные, водоросли  и продукты их 
переработки. Маркировка и упаковка. 

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система измерения обеспечения 
единства измерений. Требования к количеству 
фасованных товаров в упаковках любого вида при их 
производстве, расфасовке, продаже и импорте. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
ГОСТ Р 51074-
2003 

Продукты пищевые. Информация для потребителя. 
Общие требования 

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие 
технические требования. Методы испытания 

ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие 
требования 

ГОСТ 29329-92 Весы для статичтического взвешивания. Общие 
технические требования 
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1 2 
ГОСТ 814-2019 Рыба охлажденная 
ГОСТ 1168-86 Рыба мороженная. Технические условия 
ГОСТ 20057-96 Рыба океанического промысла мороженная. 

Технические условия 
ГОСТ 3948-2016 Филе мороженное. Технические условия 
ГОСТ 24896-
2013 

Рыба живая. Технические условия 

ГОСТ Р 51493-
99 

Рыба разделанная и неразделанная мороженая. 
Технические условия 

ГОСТ 7452-2014.  Консервы рыбные натуральные. Технические условия. 
– Введ. 2014-01-01. – М., 2014. 

ГОСТ 10119-
2007. 

Консервы рыбные. Сардины атлантические 
дальневосточные в масле. Технические условия. – 
Введ. 1998-01-01. – М., 1998. 

ГОСТ 25856-97. Консервы рыборастительные в бульоне, заливках, 
маринаде и различных соусах. Технические условия. – 
Введ. 1999-01-01. – М., 1999. 

ГОСТ 28974-91. Угли бурые, каменные и антрациты. Методы 
определения бериллия, бора, марганца, бария, хрома, 
никеля, кобальта, свинца, галлия, ванадия, меди, 
цинка, молибдена, иттрия и лантана. – Введ. 1992-07-
01. – М., 1992. 

ГОСТ 813-2002 Сельди и сардина тихоокеанская холодного копчения. 
Технические условия. – Введ. 2004-01-01. – М., 2004 

ГОСТ 814-96. Рыба охлажденная. Технические условия. – Введ. 
1997-07-01. – М., 1997.  

ГОСТ 1084-88. Сельди пряного посола и маринованные (бочковые). 
Технические условия. – Введ. 1990-01-01. – М., 1990.  

ГОСТ 1551-93. Рыба вяленая. Технические условия. – Введ. 1995-01-
01. – М., 1995. 

ГОСТ 1629-97. Икра лососевая зернистая бочковая. Технические 
условия. – Введ. 1999-01-01. – М., 1999 

ГОСТ 2623-97. Изделия балычные из дальневосточных лососей и 
иссык-кульской форели холодного копчения. 
Технические условия. – Введ. 1998-07-01. – М., 1998. 

ГОСТ 7442-2002. Икра зернистая осетровых рыб баночная. Технические 
условия. – Введ. 2004-01-01. – М., 2004. 

ГОСТ 7454-90. Консервы рыбные. Рыба в масле (бланшированная, 
подсушенная или подвяленная). Технические условия. 
– Введ. 1992-01-01. – М., 1992. 
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Қосымша 2 
Өз білімін тексеруге арналған тестік сұрақтардың жауаптары 

  І бөлім бойынша 
 

1 а 11д 21а 31а 41а 51 б 61б 

2 б 12д 22д 32д 42в 52 а 62с 

3 д 13д 23а 33а 43а 53 а 63б 

4 а 14а 24а 34а 44а 54 д 64в 

5в 15в 25в 35д 45с 55 а 65а 

6 с 16а 26с 36в 46а 56 а 66в 

7 в 17а 27а 37а 47а 57 а 67в 

8 д 18а 28а 38а 48 а 58 а 68б 

9 с 19а 29а 39а 49 д 59 а 69а 

10б 20а 30с 40а 50 в 60а  

 
  ІІ бөлім бойынша 

1 б 11в 21а 31а 41в 51 а 61а 

2 а 12а 22д 32а 42в 52 а 62с 

3 в 13а 23а 33с 43в 53 а 63с 

4 с 14с 24а 34а 44а 54 а 64в 

5 в 15д 25а 35д 45с 55 а 65а 

6 а 16а 26д 36а 46а 56 а 66в 

7а 17а 27д 37а 47а 57 а 67в 

8с 18в 28 а 38 а 48 а 58 а 68а 

9а 19а 29 а 39 в 49 д 59 а 69а 

10 д 20с 30 а 40 с 50 в 60а  
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ІІІ бөлім бойынша 
1 в 11а 21 а 31 а 41 а 51 а 61а 

2 в 12 в 22 с 32 а 42 д 52 д 62 а 

3 а 13б 23 д 33 а 43 а 53 а 63 а 

4 б 14б 24 а 34 в 44 а 54 а 64 а 

5 в 15в 25 а 35 д 45 а 55 а 65 а 

6 д 16д 26 а 36 а 46 а 56 а 66 д 

7 а 17а 27 а 37 а 47 а 57 а 67 в 

8 с 18а 28 д 38 а 48 а 58 с 68 а 

9 а 19с 29 в 39а  49 а 59а 69 а 

10 в 20а 30 с 40 а 50 с 60 в  

 
 
  ІV бөлім бойынша 

1 а 11в 21d 31d 41a 51 в 61в 

2 а 12 с 22 в 32d 42d 52 d 62 с 

3 с 13а 23a 33 в 43d 53 с 63 a 

4 d 14а 24 в 34a 44 в 54 а 64 а 

5 а 15а 25c 35 в 45a 55 в 65 а 

6 а 16а 26d 36c 46 в 56 а 66 d 

7 а 17 а 27в 37d 47c 57 в 67 в 

8 а 18 в 28 а 38в 48d 58 в 68 a 

9 а 19a 29 в 39 а 49в 59а  69 а 

10 d 20d 30a 40 в 50 a 60 а  

 


