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RESEARCHES OF PECULIARITIES OF DIET AND  
NUTRITION OF STUDENTS 

 
Abstract. It is known that 60% of emerging diseases, a mind the students is not associated with a balanced diet. 

Nutritional problem students - this is the main problem today, because the power of students affected by factors such 
as social conditions, lack of time, food culture, the pace of modern life. The study of students IKTU show us that just 
30% compliance with diet, and 70% did not comply with a diet is, the rate of use of fast food products 98%. 

Key words: Nutrition students, health, calories, fast food, hypokinesia, diet. 
  
 

З. С. Ажибаева, Р. А. Раматуллаева, А. Е. Сержанова 
 

Қ. А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАМАҚТАНУ РЕЖИМІ МЕН  
ТАМАҚТАНУ РАЦИОНЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 
Аннотация. Студенттер арасындағы 60% ауыру пайда болуы, тамақтану режимі мен тамақтану рацио-

нының дұрыс сақтамау. Қ. А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің студенттер арасын-
да зерттеу өткізгенде 30% ғана дұрыс режим ұстайды, ал фастфуд тамақтарын пайдаланатын 98%. 

Тамақтану мезгілін сақтау аса маңызды, яғни күнделікті тамақты бір уақытта жеген тамақтың əрі тез 
сіңуіне, əрі тез қорытылып, ағзаға жұғымды болуына əкеледі. Ал тамақ уақытысын сақтамау көптеген қиын-
шылықтар тудырады. 

Түйін слова: студенттердің тамақтануы, денсаулық, калориялар, фастфуд, гипокинезия, тамақтану 
режим, рацион. 

 

Саламатты өмір сүру салтының негізгі критерийлерінің бірі – рационалды тамақтану, ол өз 
кезегінде студенттердің ой еңбегі мен қызметіне тікелей əсер етеді. Қарбалас ой еңбегі ол жоғары 
психикалық функцияларға: қабылдау, есте сақтау, ойлау, көңіл қою сияқты функцияларға өз əсерін 
тигізеді. Оқу үдерісі кезінде студенттердің ой еңбегі жоғары деңгейде қамтамасыз ету тікелей та-
мақтанумен байланысты. Тағамтану мамандарының есептеуі бойынша ой еңбегі жəне физикалық 
еңбекті жоғары деңгейді қамтамасыз ету үшін ағзаның физиологиялық жүйелері қалыпты жұмыс 
атқаруы үшін адам ағзасына жеткілікті мөлшерде ақуыз, май, көмірсу, макро, микро элементтер, 
дəрумендер болуы керек. Осыған байланысты жасөспірімдердің ағзасының қалыпты дамуы мен 
үйлесімді қызметін қамтамасыз етудұрыс жəне тиімді тамақтанудың маңызы зор.  

Тамақтанудың дұрыс режимі тамақ ішудің уақытын қатаң сақтауды, оны мөлшері, калория-
лығы, көлемі жағынан ұтымды бөлістерді, сондай-ақ тамақтың ең қолайлы температурада болуын 
көздейді. Белгілі уақытта тамақтанудың соншалық маңызы болатыны рефлекс механизмдерінің 
арқасында тамақтың түсі мен иісінің өзінен, тамақ ішетін сағаттың жақындап қалғанын көрсететін 
əзірліктен, ойлаудың өзінен асқазан сөлінің де, сілекейдің де бөлінуі едəуір күшейеді. 

Бұл тұрғыдан алғанда белгілі бір уақытта тамақтанып дағдылану ерекше маңызды. Ағзадағы 
физиологиялық процестердің бəрі белгілі биологиялық ырғақта жүреді: ұйқы - сергектікпен, 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан 
  

   
248  

жұмыс - тынығумен алмасады, тамақ ішу, ішекті босату қажеттігі, т.б. белгілі уақытта келеді. Сау, 
мықты ағза физиологиялық сағат секілді жұмыс істейді, оның жасырын механизмі зат алмасудың 
биохимиялық процестерін құрайды. Күрделі рефлекс механизмдері ағзаның биохимиялық жүйе-
лерін ас қабылдауға əзірлейді. Дағдылы уақытта асқазанға едəуір мөлшерде бастапқы сөл деп 
аталатын құйылады. И. П. Павловтың лабораториясында бастапқы сөлдің құрамы əдетте берілгелі 
отырған тамақтың сипатына сай келетіні дəлелденді. Тамақтану режимін дұрыс сақтаған жағдайда 
бастапқы сөл тамақ жеуге кірісумен бірдей бөлінеді.  

Енді адам тамақты уақытылы ішпеді делік. Нəтижесінде бастапқыда сөл тамақпен кездеспейді 
де, белгілі уақыт бос асқазанның ішінде тұрып қалып, оның шырышты қабығына жайсыз əсер 
етеді. Сондықтан ағзаның ұзақ қалыптасқан шартты рефлексті реакциясы бұзылып, асқа шапқан 
тəбет сезімі қайтып кетеді. 

Тамақтану режимін бұзу адам тіршілігінің негізгі физиологиялық ырғағын бұзады, яғни, 
И.П.Павловтың айтқанындай, белгілі стереотипті бұзады, ас қорытудың негізінде жатқан күрделі 
биохимиялық жəне физиологиялық процестерді нерв жүйесі мен гормондар арқылы реттеуді 
бұзады. 

Ал біз тамақтану режиміне, тіпті жалпы тамақтануға - тіршілік пен денсаулықтың осынау 
басты қайнар көзіне қаншалықты салақ қараймыз десеңізші. Көп кісілер негізінен тамақты жақ-
сылап шайнамай, асығыс - үсігіс жейді, оны ертеңгі, түскі, кешкі асқа тиісінше бөлістірмейді, 
əртүрлі уақытта, кез келген жерде тамақтанады, жеп отырған тамағының физиологиялық құнды-
лығына мүлдем назар аудармайды.  

Ой еңбегімен айналысқанда жəне бұлшық етке күш аз түскенде, жұмыстан тыс уақытта, 
қуатты жұмсау өте төмен, сондықтан да бір сағатта 377 – 460 кДж (90 110 ккал) ғана, ал тəулігіне 
9623 – 10042 кДж (2300 – 2400 ккал) болады. 

Ой еңбегімен айналысатын адамның денсаулығына жəне жұмыс істеу қабілетіне, гипокинезия, 
моторлы – висцералды рефлекстердің жетіспеуі, салмағының артық болуы жəне ағзада ерте 
атеросклероздық өзгерістердің пайда болуы əсер етеді.  

Гипокинезия дегеніміз адамның қозғалу белсенділігінің төмендеуі жəне дене еңбегімен 
мүлдем айналыспауы. Ал бұлшық еттер жүйесінің жұмысының белсенділігі бүкіл ағзаның дұрыс 
жұмыс жасауына əсерін тигізеді. Əсіресе зат алмасуды реттейді жəне жүрек - қантамырларының, 
орталық жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады, жоғары калориялы тағамдарды көп пайдалану 
егер қимыл – қозғалыс аз болса, адамның салмағының өсуіне əкеледі.  

Сондықтан – да, адам ой еңбегімен айналысқанда, тағамдарының құрамында қуаты мол тағам-
дар азайтылып, адам жасайтын жұмысына кететін қуаттың көлеміне шақтауы керек.  

Сонымен қатар, тамақтану режимін де өзгерту керек, тəулігіне 4 – 5 рет аз мөлшерде тамақ 
қабылдаған дұрыс. Бірақ тағамдардың көлемі шектеулі болғандықтан, əрі көп жылдар бойы (кей 
жағдайда өмір бойы) қолданылса, онда тағамдардың құрамы толық жəне үйлесімді болуы керек 
жəне ағзаға қажетті тағамдық заттар толық түсіп, тағамның кейбір бөлшектерінің жетіспеушілігі 
болмауы керек.  

Мөлшерден азайтылған, шектеулі тамақтануда, тағамдардың түрінің көп болуы қарасты-
рылады. Тағамдық рационды құрғанда келесі нұсқаулықтарды басшылыққа алу керек. 

1 . Рационның энергетикаық құндылығы 10042 – 11460 кДЖ (2400 – 2500 ккал). Оның ішінде 
5021 – 5856 кДж (1200 – 1400 ккал) көмірсулар есебінен қамтамасыз етілуі керек, 3012 – 3389 кДж 
(720 – 810 ккал) майлар есебінен қамтамасыз етілуі керек, 1674 – 1925 кДж (400 – 460 ккал) ақуыз-
дар есебінен қамтамасыз етілуі керек. 

2. Мөлшерден азайтылған шектеулі тамақтануда тəуліктік рационда тағамдық заттардың 
орташа мөлшері мынадай болуы керек деп есептеледі: ақуыз 57 – 69 г, май 63 – 77 г, көмірсу 300 – 
350 г. 

3. Ал май өнімдерінің ақуыздан көлемі 50%-дан тəуліктік нормадан кем болмауы керек, əрі 
осы ақуыздың жартысын сүт ақуызы құрау керек. 

4. Рациондағы майдың төрттен бір бөлігін сары май, келесі бөлігін өсімдік майы, ал үшінші 
жəне төртінші бөлігін тағамдырдың құрамындағы майлар мен кулинарлық мақсатпен қолданатын 
ас үйлік маймен (маргарин) құрауы керек. 

5. Көмірсулардың жалпы көлемінің тек 15%-дан аспайтын бөлігі ғана қант болғаны жөн. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЖИМА И РАЦИОНА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. 60% заболеваний, возникающие среди студентов связаны с режимом и суточным рационом 

питания. Проблема питания студентов - это основная проблема современности, так как на питание студентов 
влияют такие факторы, как нехватка времени, социальное условие, незнание культуры питания. В результате 
исследования среди студентов МКТУ им Ясави всего 30% соблюдают режим и рацион питания, а потреб-
ление фастфудов составляет 98%. 

Ключевые слова: питание студентов, здоровье, калории, фастфуд, гипокинезия, режим питания, ра-
цион питания. 
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