
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

«БЕКІТЕМІН» 

Директордың оқу жұмысы 

   жөніндегі орынбасары 

__________ Инкарбаева Г.М. 

«_____»______________ 2021 ж. 
 

 

 

 

 

 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

 

«Орман сақтау және қорғау»  
(пәннің коды және толық атауы) 

 

1508000 - «Орман шаруашылығы бақ-саябақты және   

ландшафт       құрылыстары»___________ 
(мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 



 

Пәннің  оқу әдістемелігін әзірлеген 

_ оқытушы Омарова Динара Асылхановна_________________ 
                          (аты-жөні,тегі, лауазымы, ғылыми дәрежесі)                                  (қолы) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЗМҰНЫ 

 
№ Құжат түрлері  Бет  

1 Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің күнтізбелік-

тақырыптық 

жоспары....................................................................................................................... 

 

3 Пән бойынша сабақ жоспары...........  

4 Білім алушының өзіндік жұмыстарына арналған 

материалдар............................. 

 

5 Пәннен сабақ беруге арналған аудиториялар, кабинеттер және 

лабораториялар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің күнтізбелік-тақырыптық 

жоспары 

«Орман сақтау және қорғау»  
 (пәннің толық атауы) 

 

 

______1508000 - «Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және  

ландшафт құрылыстары»___________ 
(мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министірлігі  

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 

«БЕКІТЕМІН» 

Директордың оқу жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

________ Инкарбаева Г.М. 

«_____»______________ 2021ж. 

        

 

 

«Орманды сақтау және қорғау» пәнінің 

2021 – 2022  оқу жылының 

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

Семестр -1,2 

Мамандық 0810100- Орман шаруашылығы 

Біліктілік 4S08210104-  Техник –орман патологі 

Курс – 1,топ  ЛПХ-101 

Кредит саны- 96 

Педагог Омарова Динара Асылхановна 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспары  2010 жылдардағы типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрылды 

«Агроэкология» пәндік(циклдік) комиссияның отырысында қаралды. 

20__ж. «___» _______ №___ хаттама  

Төраға_________ Тирбосынова А.А. 

 

 



Сабақ 

№ 

Тақырыпты 

оқытудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

Бөлім, тақырып атауы 
Сағаттар 

саны 
Сабақ типі 

Үй 

тапсырмасы 
Ескерту 

1 

 
Кіріспе. Орманды сақтау және қорғау пәнінің мақсаты 

міндетті туралы мағлұмат 
1 Дәріс сабақ 

Берілген 

тақырыпты 

конспетеу және 

сұраққа жауап 

беру 

 

 
 1- Бөлім Табиғатты қорғау     

2 
 Табиғи ресурстарды қорғау 1 Дәріс сабақ  Мәлімет жинау  

3 

 Топырақтың эрозиясы және онымен күресу 1 СОӨЖ 

Сызбалармен 

жұмыс  оны 

талдау мысал 

елтіру 

 

4 
 Су ресурстары және олардың маңызы 1 Дәріс сабақ 

Презентация 

жасау. 
 

5 
 

Орманды қорғауды ұйымдастыру 
1 Дәріс сабақ 

Сұрақтарға 

жауап беру 
 

6 
 

Қазақстан Республикасының орман кодексі 
1 Дәріс сабақ 

Конспект     

жазу. 
 

7 
 

Орманды өрттен қорғау 
1 СОӨЖ 

Қосымша 

мәлімет жинау 
 

8 
 

Орманшылықтардың арнайы өрт бөлімшелері олардың 

командасы және жабдығы 1 Дәріс сабақ 
Конспект, 

түсінік айту 
 



9 
 

Орман өрттерінің түрлері және формалары олардың 

ерекшеліктері 1 Дәріс сабақ 
Сұрақтарға 

жауап жазу. 
 

10 

 

Орманды орманды бұзушылардан қорғау 

1 СОӨЖ 

Конспектеу 

және сұраққа 

жауап беру 

 

11 
 

Орманды бұзушылықтар туралы актіні тапсыру және 

құрастыру тәртібі 1 Дәріс сабақ 
Суреттермен 

жұмыс 
 

12 
 

Орманшылықтың өртке қарсы іс-шараларының сызбасын 

құру 
1 

Тәжірибелікса

бақ 

Білім алушылар 

эссе жазу 
 

13 
 

Өртке қарсы қондырғылардың сызбасын құру 
1 

Тәжірибелік 

сабақ 
глоссарий  

 
 

3-бөлім Орман энтомологиясының негіздері 
    

14 

 

Орман энтомологиясының негіздері 

1 Дәріс сабақ 

Конспектеу 

және сұраққа 

жауап беру 

 

15  Жәндіктердің ішкі және сыртқы құрылысы , олардың 

дамуы және көбеюі 
1 Дәріс сабақ 

Сызбалармен 

жұмыс  оны 

талдау мысал 

келтіру 

 

16  Жәндіктердің жіктелуі және экологиясы 
1 

Дәріс сабақ презентация 
 

17  Жаппай көбеюдің басталуының даму фазалары 
1 

Дәріс сабақ карточкалар 

тарту 
 

18  Топтың жалпы мінездемесі 
1 

СОӨЖ 
Карточка тарату  

19  Орманның дерттері және зиянкестердің таралуын және 

шығуын бақылау жүргізу 
1 

Тәжірибелік 

сабақ 
Кроссворд шешу  

20  Қылқанжапырақ тобының өкілдерін анықтау 
1 

Тәжірибелік 

сабақ 
Сурет көрсету  



21  Орманның дерттері және зинкестеріне қарсы күрес 

әдістері 
1 

Дәріс сабақ Конспект жазу 
 

22  Пайдалы жәндіктер(энтомофагтар) 
1 

Дәріс сабақ Презентация 

көрсету 
 

23  Тозаңдандырушылар 
1 

СОӨЖ 
Слайд көрсету  

24  Құмырсқа илеуін орналастыру және қорғау 
1 

Дәріс сабақ 
Сызба жасау  

25  Жаппай көбеюдің ошақтары 
1 

СОӨЖ 
Конспект жазу  

26  Биологиялық этномофагтар жинағымен танысу 

1 

Тәжірибелік 

сабақ 

Микроскоп- 

пен жұмыс 

көрсету 

 

27  Флораны қорғау 
1 

Дәріс сабақ 
Конспект жазу  

  4-бөлім Орман фитопатологиясының негіздері 
 

 
  

28  Орман фитопатологиясының негіздері 
1 

Дәріс сабақ 
Конспект жазу  

29  Орман фитопатологиясының негіздері және оның 

маңызы 
1 

Тәжірибелік 

сабақ 
глоссарий  

30  Өсімдіктердің аурулары туралы жалпы мәлімметтер 
1 

Дәріс сабақ 
глоссарий  

31  Өсімдік әлемі жүйесіндегі бактериялардың орны 
1 

СОӨЖ 
Дәптерге көшіру  

32  Өсімдіктің патогенезі және оның негізгі кезеңдері 
1 

Дәріс сабақ Эссе жазу 
 

33  Сүрек тұқымдарының және бұталардың ауруларының 

түрлері 
1 

Дәріс сабақ Ауызша 

сұрақтар қою 
 

34  Эпифитотиялардың пайда болу және сөну жағдайлары 
1 

Дәріс сабақ презентация 
 



35  Бұталы және сүрек тұқымдарының ауруларының 

қоздырғыштары 
1 

Дәріс сабақ конспект 
 

36  Саңырауқұлақтардың құрылысы және өзгеруі 
1 

Дәріс сабақ Суреттер 

көрсету 
 

37  Табиғатта бактериялардың таралуы және көбеюі 
1 

СОӨЖ 
буклет  

38  Вирустар туралы жалпы мәлімметтері 
1 

СОӨЖ 
Эссе жазу  

39  Гүл өсімдік-паразиттерінің жалпы мінездемесі 
1 

Дәріс сабақ глоссарий 
 

40  Вегетациялық кезеңде дамитын аурулар 
1 

Дәріс сабақ реферат 
 

41  Жемістер мен тұқымдар ауруларының орман 

шаруашылықтық маңызы және жалпы мінездемесі 
1 

Дәріс сабақ буклет 
 

42  Өскіндердің шіруі, көшеттердің құлауы 
1 

Дәріс сабақ 
буклет  

43  Жапырақтардың дақтануы 
1 

СОӨЖ 
презентация  

44  Көшеттердің дымдануы 
1 

Дәріс сабақ Суреттер 

көрсету 
 

45  Сақтау кезіндегі дамитын аурулар 
1 

СОӨЖ Өз бетімен 

материал іздеу 
 

46  Сүректің шіруі және оның қоздырғыштары 
1 

Дәріс сабақ 
буклет  

47  Шіріктің түрлері және стадиялары 
1 

СОӨЖ 
Конспект жазу  

48  Күрестің алдын алу шаралары 

1 

Тәжірибелік 

сабақ 

 

презентация  

49  Анықтау кестесі арқылы көшеттер және дақылдардың 

ауруларын анықтау 
1 

Тәжірибелік 

сабақ 
Гербарий 

кестелер 
 



50  Некроздық-рак тамырлық аурулардың анықтамасымен 

жұмыс 
1 

Тәжірибелік 

сабақ 
Эссе жазу  

51  Тамырлық және дің шіріктерінің қоздырғыштарын 

анықтау 1 

Тәжірибелік 

сабақ 

 

Конспект жазу  

  5-бөлім Орман аңдары және құстары 
 

 
  

      52  Орман аңдары және құстары 
1 

Дәріс сабақ 
глоссарий  

      53  Құстардың жіктелуі 
1 

Тәжірибелік 

сабақ 
Сурет салу  

     54  Құстардың өмірлік циклы 
1 

СОӨЖ 
глоссарий  

     55  Орман тіршілігіндегі құстардың рөлі 
1 

Дәріс сабақ 
Видео көрсету  

     56  Құстарды қорғау және қатыстырылуы 
1 

СОӨЖ 
Эссе жазу  

     57  Аңдар әлемі жүйесіндегі аңдардың орны 
1 

Тәжірибелік 

сабақ 
Видео көрсету  

    58  Сүтқоректілердің жіктелуі 
1 

СОӨЖ 
Конспект жазу  

    59  Тіршілігінің жылдық циклы 1 Дәріс сабақ 
Карточка тарату  

    60  Орман жануарларының негізгі отрядтары, тұқымдастары 

және түрлері 

1 СОӨЖ 
глоссарий  

    61  Орман тіршілігіндегі жануарлардың рөлі 1 Дәріс сабақ 
Сурет салу  

   62  Фаунаны қорғау 1 СОӨЖ 
Сурет салу  

   63  Құстардың дене мүшелерімен және сыртқы 

құрылысымен танысу 

1 Тәжірибелік 

сабақ 
Карточка тарату  



   64  Сүтқоректілердің морфологиясымен танысу және 

отрядтардың өкілдерін анықтау 

1 Тәжірибелік 

сабақ 
Конспект жазу  

   65  Орманды қорғауды ұйымдастыру және техникасы, 

әдістері 

1 Дәріс сабақ 
презентация  

  6-бөлім Орманды қорғауды ұйымдастыру және 

техникасы, әдістері 

  
  

   66  Орманды қорғаудың әдістері 1 Тәжірибелік 

сабақ 
Сурет көрсету  

   67  Орманды патологиялық зерттеу 1 СОӨЖ 
Эссе жазу  

  68  Ошақтардың есебі 1 Тәжірибелік 

сабақ 
Картамен жұмыс  

  69  Өсімдіктердің карантині 1 Дәріс сабақ 
Эссе жазу  

  70  Күрестің орман шаруашылық шаралары 1 Тәжірибелік 

сабақ 
Суреттер 

көрсету 
 

  71  Қазақстанда ормандарында санитарлық ережелер 1 СОӨЖ  Тапсырмалар 

көшіру 
 

  72  Биоәдістің негізгі ережелері 1 Дәріс сабақ 
Конспект жазу  

  73  Күрестің биофизикалық және механикалық әдістері 1 СОӨЖ 
презентация  

 74  Күрестің интегрирацияланған әдісі және оның жоспары          1 Тәжірибелік 

сабақ 
Тапсырмалар- 

ды орындау 
 

 75  Тұқымдарды дәрілеу тәсілдері         1 Дәріс сабақ 
Сурет салу  

 76  Қылқан және жапырақ кеміргіштерден екпелерді қорғау          1 Тәжірибелік 

сабақ 
Тест алу  

 77  Жәндікжегіш құстарды қатыстыру          1 Тәжірибелік 

сабақ 
презентация  



 78  Ошақтарды өндеудің авиациялық әдісі          1 Дәріс сабақ 
презентация  

 79  Көшеттерді дің және тамыр шірігінен қорғау          1 СОӨЖ 
букдет  

 80  Ормандық алдын алу шараларының негіздері          1 Тәжірибелік 

сабақ 
Конспект жазу  

 81  Орманды қорғауды ұйымдастыру          1 Дәріс сабақ 
буклет  

82  Ормандарды зиянкестер мен аурулардан қорғауды 

ұйымдастыру 

         1 СОӨЖ Суреттер 

көрсету 
 

83  Аэрозолдерді қолдану          1 Тәжірибелік 

сабақ 
Эссе жазу  

84  Интеграциялық  әдісті қолдану          1 Тәжірибелік 

сабақ 
буклет  

85  Тұқымдарды дәрілеу техникасы және әдістері          1 Дәріс сабақ Видео көрсету 
 

86  Ошақтарды зерттеу техникасы          1 Дәріс сабақ Карточка тарату 
 

87  Жаңакөшірілген ағаштарды іріктеу техникасы          1 СОӨЖ 
Карточка жазу  

88  Ұстағыш ағаштарды отырғызу          1 Дәріс сабақ Тест жазу 
 

89  Көшеттерді дің және тамыр шірігінен қорғау          1 Дәріс сабақ Конспект  
 

90  Жұмыста керекті нормативтік құжаттар          1 Дәріс сабақ Микроскоппен 

жұмыс 
 

91  ҚЖК ошақтарын зерттеу техникасы          1 СОӨЖ 
глоссарий  

92  Екпелердің шірікпен зақымдануын анықтау тәсілдері          1 Дәріс сабақ буклет 
 



 

№ р/с Оқу уақытының бөлінісі 

Барлық сағат 

саны 

Оның ішінде 

Теориялық сабақтар 

Практикалық және 

зертханалық сабақтар СОӨЖ 

1 Барлық сағат 96 48 24 24 

2   Семестрге жоспарланған 96 

1 семестр-24 

2 семестр-24 

1 семестр-12 

2 семестр-12 

 

1 семестр-12 

2 семестр-12 

3 Бұрын өткізілген сағат - - - - 

4 Келесі оқу жылына қалған - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93  Қазақстан Республикасында ормандарды зинкестер мен 

аурулардан қорғау ережелері 

         1 Дәріс сабақ презентация 
 

94  Басты пестицидтері, биодәрі –дәрмектерді қарастыру          1 Тәжірибелік 

сабақ 
Видео көрсету  

95  Орман қорғаудың әр түрлі әдістерімен техника 

қауіпсіздігімен танысу 

         1 Дәріс сабақ 
Тест алу  

96  Бақылау бойынша құжаттарды толтыруымен танысу          1 Дәріс сабақ 
реферат  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән бойынша силлабус 

«Орман  сақтау және қорғау» 
 (пәннің коды және толық атауы) 

 

 

________1508000 - «Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафт 

құрылыстары»___________ 
                                         (мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушының өзіндік жұмыстарына арналған материалдар  

«Орманды сақтау және қорғау»  
 (пәннің толық атауы) 

 

 

_1508000 - «Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафт 

құрылыстары»___________ 
(мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 

 

 

 

 

 



 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

 

 

 

«БЕКІТЕМІН» 

Директордың оқу жұмысы 

   жөніндегі орынбасары 

__________ Инкарбаева Г.М. 

«_____»______________ 2021 ж. 
 

 

 

 

0810100-«Орман шаруашылығы» 

4S08210104-  Техник –орман патологі 

білім беру бағдарламасына арналған 

 «Орман сақтау және қорғау» 

пәнінің 

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

(Syllabus) 

 

Кредит саны -  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ 2021 



 «Орман сақтау және қорғау» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы ҚР Білім және 

ғылым министрлігінің 30 желтоқсан 2010  жылғы №587 бұйрығымен 

бекітілген үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған. 
 

  

Құрастырушы (лар):  ______________   Омарова Д.А. 

                                         (қолы)  
                                    
 

 

 

 

 «Орман сақтау және қорғау» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы 

«Агроэкология»  пәндер бірлестігі отырысында талқыланды   №___ хаттама, 

«___»________ 2021 жыл. 

 

ПБ төрайымы:   ______________   Тирбосынова А.А. 

                                  (қолы)  

 

 

 

 

 

 

 «Орман сақтау және қорғау» пәннің оқу жұмыс бағдарламасы Еуразия 

аграрлық колледжінің әдістемелік кеңес отырысында қаралды және 

мақұлданды №___ хаттама, «___» ___________ 2021 жыл. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік 

жұмысы жөніндегі орынбасары: ______     Мамбетов М.Б.      

                                                        (қолы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ғылыми-әдістемелік бөлімде тіркелді № ____    «____» ________ 2021 ж. 



Білім алушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 

«Орман сақтау және қорғау» пәні бойынша 

2021-2022 оқу жылына арналған 

 

Негізгі мәліметтер  

Білім беру бағдарламасы 

(шифр, аты) 

0810100-«Орман шаруашылығы» 

Курс, семестр 1-курс, 1-2-семестр 

Пән статусы КМ  

Кредит саны  4 

Сабақ өтетін аудитория № 354каб., 3 оқу  ғимараты 

Дәріскер Омарова Динара Асылхановна ,  арнайы пәндер оқытушысы 

8-7079831653 

 

Практикалық сабақтарды 

жүргізетін оқытушы  

Омарова Динара Асылхановна арнайы пәндер оқутышысы 

Пререквизиттер және постреквизиттер 

Пререквизиттер: Декоротивті дендрология, топырақтану, ботаника және өсімдіктер 

физиология 

Постреквизиттер:  Құқық негіздерімен 

Қажетті құралдар, 

жабдықтар 

Буклет, гербарий, сурет дәптері, слайд, кестелер, интерактивті тақта. 

Пәннің мақсаты мен міндеттері 

Мақсаты – Орман қорын зиянкестерден, аурулардан  және өрт салдарынан қорғау шараларын білу 

Міндеттері: Білім алушының орман сақтау және қорғау пәнін толығымен меңгеру 

Жұмыс уақытының бөлінуі 

С
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ық 

сағат 

саны 
СОӨЖ СӨЖ 

    



Пәнді оқығаннан кейін 

білім алушы:  

 

- білуі тиіс 

 - дағдысы болу керек 

-құзыретті болу керек 

Курс саясаты 

 

Сабақтан кешікпеу және қалмау, оқытушы ұсынған сабақтың мазмұнын 

мұқият тыңдау және сабаққа белсене араласу, аудиторияда ұялы 

телефонды өшіріп қойып жұмыс істеу, қалған сабақтарды қосымша 

орындау, кітапханада және үйде өз бетінше дайындалу.  

Ең жоғарғы балл білім алушыға тапсырманы толық  және уақтылы 

орындағаны үшін беріледі. Тапсырманы уақытында білім алушыға 

өткізбеген жағдайда балл азаяды. Аралық бақылауларды, СӨЖ-ді 

(семестрлік жұмыстар) тапсырмаған білім алушы емтиханға 

жіберілмейді. Емтиханға кіруге рұқсат алу үшін білім алушы ағымдағы 

және межелік бақылау нәтижесінде 50% - дан жоғары балл алуы керек.  

 Емтиханда білім алушы ең жоғарғы балл 100% алады. Жоғары балл алу 

үшін емтихан тапсырмаларында барлық сұраққа толық жауап беруі 

керек. Толық жауап болмаған жағдайда пайыз мөлшері азаяды. Білім 

алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен 

құзыреттері) халықаралық практикада қабылданған цифрлық 

эквиваленті бар әріптік жүйеге және дәстүрлі жүйедегі бағаларға сәйкес 

келетін 100 балдық шкала бойынша (оң бағалар "А"-дан "D"-ға дейін 

азаю арқылы және "қанағаттанарлықсыз" - "FX", "F") балдармен 

бағаланады (әріптік жүйемен бағалау кестесі құжаттың соңында 

келтірілген). 

      "FХ" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған 

жағдайда, білім алушы оқу пәнінің бағдарламасын қайта өтпей-ақ 

қорытынды бақылауды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие. 

      "F" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған 

жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне қайта жазылады, оқу 

сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу 

жұмысының барлық түрлері орындайды және қорытынды бақылауды 

қайта тапсырады. 

Сынақ  тапсырмалары тест түрінде болады (2нұсқа 25 сұрақтан 50 сұрақ 

) 

Әр сұрақ 100 баллмен бағаланып, орта баллы шығарылады. 

Бағалау саясаты және 

аттестаттау 

Критериалды бағалау: дескриптер бойынша оқытудың нәтижелеріне 

қатысты бағалау (аралық бақылау мен емтиханда құзыреттіліктің 

қалыптасуын тексеру). 

Суммативті бағалау: аудиториядағылардың жұмыстарының белсенділігі 

мен қатысуын бағалау, СӨЖ (жолба / кейс / бағдарлама / …) 

Қорытынды бағаның есептеу формуласы. 

Пән бойынша қорытынды баға =(АБ1+АБ2)/2∙0,6+0,4ҚБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 4 48 24 96 
24 - 

- - 96 сынақ 



Сабақтың   бөліну  сағаты 

 

№ Тақырыптар Академиялық сағат саны Барлығы 

Дәріс  Тәжірибелік  сабақ СОӨЖ СӨЖ  

1 Кіріспе. Орманды 

сақтау және қорғау 

пәнінің мақсаты 

міндетті туралы 

мағлұмат 

1    - 1 

 1-Бөлім Табиғатты 

қорғау 

     

2 Табиғи ресурстарды 

қорғау 

1   - 1 

3 Топырақтың 

эрозиясы және 

онымен күресу 

  1 - 1 

4 Су ресурстары және 

олардың маңызы 

1   - 1 

5 Орманды қорғауды 

ұйымдастыру 

1   - 1 

6 Қазақстан 

Республикасының 

орман кодексі 

1    1 

7 Орманды өрттен 

қорғау 

  1 - 1 

8 Орманшылықтарды

ң арнайы өрт 

бөлімшелері 

олардың командасы 

және жабдығы 

1   - 1 

9 Орман өрттерінің 

түрлері және 

формалары олардың 

ерекшеліктері 

1   - 1 

10 Орманды орманды 

бұзушылардан 

қорғау 

  1 - 1 

11 Орманды 

бұзушылықтар 

туралы актіні 

тапсыру және 

құрастыру тәртібі 

1   - 1 

12 Орманшылықтың 

өртке қарсы іс-

шараларының 

сызбасын құру 

 1  - 1 

13 Өртке қарсы 

қондырғылардың 

сызбасын құру 

 1  - 1 

 3-бөлім Орман 

энтомологиясыны

     



ң негіздері 

14 Орман 

энтомологиясының 

негіздері 

1   - 1 

15 Жәндіктердің ішкі 

және сыртқы 

құрылысы , олардың 

дамуы және көбеюі 

1   - 1 

16 Жәндіктердің 

жіктелуі және 

экологиясы 

1   - 1 

17 Жаппай көбеюдің 

басталуының даму 

фазалары 

1   - 1 

18 Топтың жалпы 

мінездемесі 

  1 - 1 

19 Орманның дерттері 

және зиянкестердің 

таралуын және 

шығуын бақылау 

жүргізу 

 1  - 1 

20 Қылқанжапырақ 

тобының өкілдерін 

анықтау 

 1  - 1 

21 Орманның дерттері 

және зинкестеріне 

қарсы күрес әдістері 

1   - 1 

22 Пайдалы 

жәндіктер(энтомофа

гтар) 

1   - 1 

23 Тозаңдандырушыла

р 

  1 - 1 

24 Құмырсқа илеуін 

орналастыру және 

қорғау 

1   - 1 

25 Жаппай көбеюдің 

ошақтары 

  1 - 1 

26 Биологиялық 

этномофагтар 

жинағымен танысу 

 1  - 1 

27 Флораны қорғау 1   - 1 

 4-бөлім Орман 

фитопатологиясын

ың негіздері 

     

28 Орман 

фитопатологиясыны

ң негіздері 

1   - 1 

29 Орман 

фитопатологиясыны

ң негіздері және 

оның маңызы 

 1  - 1 

30 Өсімдіктердің 1   - 1 



аурулары туралы 

жалпы мәлімметтер 

31 Өсімдік әлемі 

жүйесіндегі 

бактериялардың 

орны 

  1 - 1 

32 Өсімдіктің 

патогенезі және 

оның негізгі 

кезеңдері 

1   - 1 

33 Сүрек 

тұқымдарының 

және бұталардың 

ауруларының 

түрлері 

1   - 1 

34 Эпифитотиялардың 

пайда болу және 

сөну жағдайлары 

1   - 1 

35 Бұталы және сүрек 

тұқымдарының 

ауруларының 

қоздырғыштары 

1   - 1 

36 Саңырауқұлақтарды

ң құрылысы және 

өзгеруі 

1   - 1 

37 Табиғатта 

бактериялардың 

таралуы және 

көбеюі 

  1 - 1 

38 Вирустар туралы 

жалпы мәлімметтері 

  1 - 1 

39 Гүл өсімдік-

паразиттерінің 

жалпы мінездемесі 

1   - 1 

40 Вегетациялық 

кезеңде дамитын 

аурулар 

1   - 1 

41 Жемістер мен 

тұқымдар 

ауруларының орман 

шаруашылықтық 

маңызы және жалпы 

мінездемесі 

1   - 1 

42 Өскіндердің шіруі, 

көшеттердің құлауы 

1   - 1 

43 Жапырақтардың 

дақтануы 

  1 - 1 

44 Көшеттердің 

дымдануы 

1   - 1 

45 Сақтау кезіндегі 

дамитын аурулар 

  1 - 1 

46 Сүректің шіруі және 1   - 1 



оның 

қоздырғыштары 

47 Шіріктің түрлері 

және стадиялары 

  1 - 1 

48 Күрестің алдын алу 

шаралары 

 1  - 1 

49 Анықтау кестесі 

арқылы көшеттер 

және дақылдардың 

ауруларын анықтау 

 1  - 1 

50 Некроздық-рак 

тамырлық 

аурулардың 

анықтамасымен 

жұмыс 

 1  - 1 

51 Тамырлық және дің 

шіріктерінің 

қоздырғыштарын 

анықтау 

 1  - 1 

 5-бөлім Орман 

аңдары және 

құстары 

     

52 Орман аңдары және 

құстары 

1   - 1 

53 Құстардың жіктелуі  1  - 1 

54 Құстардың өмірлік 

циклы 

  1 - 1 

55 Орман 

тіршілігіндегі 

құстардың рөлі 

1   - 1 

56 Құстарды қорғау 

және қатыстырылуы 

  1 - 1 

57 Аңдар әлемі 

жүйесіндегі 

аңдардың орны 

 1  - 1 

58 Сүтқоректілердің 

жіктелуі 

  1 - 1 

59 Тіршілігінің 

жылдық циклы 

1   - 1 

60 Орман 

жануарларының 

негізгі отрядтары, 

тұқымдастары және 

түрлері 

  1 - 1 

61 Орман 

тіршілігіндегі 

жануарлардың рөлі 

1   - 1 

62 Фаунаны қорғау   1 - 1 

63 Құстардың дене 

мүшелерімен және 

сыртқы 

құрылысымен 

 1  - 1 



танысу 

64 Сүтқоректілердің 

морфологиясымен 

танысу және 

отрядтардың 

өкілдерін анықтау 

 1  - 1 

65 Орманды қорғауды 

ұйымдастыру және 

техникасы, әдістері 

1   - 1 

 6-бөлім Орманды 

қорғауды 

ұйымдастыру және 

техникасы, әдістері 

     

66 Орманды қорғаудың 

әдістері 

 1  - 1 

67 Орманды 

патологиялық 

зерттеу 

  1 - 1 

68 Ошақтардың есебі  1  - 1 

69 Өсімдіктердің 

карантині 

1   - 1 

70 Күрестің орман 

шаруашылық 

шаралары 

 1  - 1 

71 Қазақстанд 

ормандарында 

санитарлық 

ережелер 

  1 - 1 

72 Биоәдістің негізгі 

ережелері 

1   - 1 

73 Күрестің 

биофизикалық және 

механикалық 

әдістері 

  1 - 1 

74 Күрестің 

интегрирацияланған 

әдісі және оның 

жоспары 

 1  - 1 

75 Тұқымдарды 

дәрілеу тәсілдері 

1   - 1 

76 Қылқан және 

жапырақ 

кеміргіштерден 

екпелерді қорғау 

 1  - 1 

77 Жәндікжегіш 

құстарды қатыстыру 

 1  - 1 

78 Ошақтарды 

өндеудің 

авиациялық әдісі 

1   - 1 

79 Көшеттерді дің 

және тамыр 

  1 - 1 



шірігінен қорғау 

80 Ормандық алдын 

алу шараларының 

негіздері 

 1  - 1 

81 Орманды қорғауды 

ұйымдастыру 

1   - 1 

82 Ормандарды 

зиянкестер мен 

аурулардан 

қорғауды 

ұйымдастыру 

  1 - 1 

83 Аэрозолдерді 

қолдану 

 1  - 1 

84 Интеграциялық  

әдісті қолдану 

 1  - 1 

85 Тұқымдарды 

дәрілеу техникасы 

мен әдістері 

1   - 1 

86 Ошақтарды зерттеу 

техникасы 

1   - 1 

87 Жаңакөшірілген 

ағаштарды іріктеу 

техникасы 

  1 - 1 

88 Ұстағыш ағаштарды 

отырғызу 

1   - 1 

89 Көшеттерді дің 

және тамыр 

шірігінен қорғау 

1   - 1 

90 Жұмыста керекті 

нормативтік 

құжаттар 

1   - 1 

91 ҚЖК ошақтарын 

зерттеу техникасы 

  1 - 1 

92 Екпелердің шірікпен 

зақымдануын 

анықтау тәсілдері 

1   - 1 

93 Қазақстан 

Республикасында 

ормандарды 

зинкестер мен 

аурулардан қорғау 

ережелері 

1   - 1 

94 Басты пестицидтері, 

биодәрі –

дәрмектерді 

қарастыру 

 1  - 1 

95 Орман қорғаудың әр 

түрлі әдістерімен 

техника 

қауіпсіздігімен 

танысу 

1   - 1 

96 Бақылау бойынша 1   - 1 



 

 

Курстың тақырыптық жоспары  

 

Дәріс – ...48.. сағат  

Дәрі

с 

№ 

Дәрісте қаралатын тақырыптар және ондағы 

сұрақтар 

Сағат 

саны 

Қолданылат

ын көрнекі-

иллюстраци

ялық және 

басқа 

материалдар 

Тақырыпты 

қосымша 

өздігінен 

меңгеруіне 

қажетті әдебиет 

көздері  

1.  Кіріспе. Орманды сақтау және қорғау пәнінің 

мақсаты міндетті туралы мағлұмат 

1 

Берілген 

тақырыпты 

конспетеу 

және 

сұраққа 

жауап беру 

Негізгі 

әдебиеттер [. 

Экология 

Природных 

Ресурсов 

Сулейменова 

Н.Ш., 

Махамедова Б.Я. 

Акылбекова Р.А 

Учебник – 

Алматы: 

Изд-Во Казнау, 

2020. - 
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Қосымша 

Сәрсекова, Д.Н. 

Орманшылық: 

[мәтін]: оқу 

құралы / Д.Н. 

Сәрсекова; 

Ж.Қ.Еспергенов, 

Е.М. 

Қаспақбаев.- 

Өскемен, 2008.- 

119әдебиеттер[9-

25] 

Абдрахманұлы 

О. Өсімдіктер 

систематикасы.Т

өменгі сатыдағы 

өсімдіктер 

Алматы: -

«Ғалым»ғылыми 

баспа орталығы, 

2003.-440б. 

2.  Табиғи ресурстарды қорғау 
1 

Мәлімет 

жинау 

   3. Су ресурстары және олардың маңызы 
1 

Презентация 

жасау. 

 

   4. 

Орманды қорғауды ұйымдастыру 

1 

Сұрақтарға 

жауап беру 

 

 5. 

Қазақстан Республикасының орман кодексі 
1 

Конспект 

жазу 

 

құжаттарды 

толтыруымен 

танысу 

Барлық  сағат 96 48 24 24 - 96 



 6. Орманшылықтардың арнайы өрт бөлімшелері 

олардың командасы және жабдығы 
1 

Конспект 

түсінік айту 

 

 7. Орман өрттерінің түрлері және формалары 

олардың ерекшеліктері 
1 

Сұрақтарға 

жауап жазу 

 

8. Орманды бұзушылықтар туралы актіні тапсыру 

және құрастыру тәртібі 1 

Суреттермен 

жұмыс 

жасау 

 

9. Орман энтомологиясының негіздері 

1 

Конспектеу 

және 

сұраққа 

жауап беру 

 

10. Жәндіктердің ішкі және сыртқы құрылысы , 

олардың дамуы және көбеюі 

1 

Сызбаларме

н жұмыс  

оны талдау 

мысал 

елтіру 

 

11. Жәндіктердің жіктелуі және экологиясы 1 презентация  

12. Жаппай көбеюдің басталуының даму фазалары 
1 

карточкалар 

тарту 

 

13. Орманның дерттері және зинкестеріне қарсы 

күрес әдістері 
1 

Конспект 

жазу 

 

14. Пайдалы жәндіктер(энтомофагтар) 
1 

Презентация 

көрсету 

 

15. Құмырсқа илеуін орналастыру және қорғау 1 Сызба жасау  

16. Флораны қорғау 
1 

Конспект 

жазу 

 

17. Орман фитопатологиясының негіздері 
1 

Конспект 

жазу 

 

18. Өсімдіктердің аурулары туралы жалпы 

мәлімметтер 
1 

глоссарий  

19. Өсімдіктің патогенезі және оның негізгі 

кезеңдері 
1 

Эссе жазу  

20. Сүрек тұқымдарының және бұталардың 

ауруларының түрлері 1 

Ауызша 

сұрақтар 

қою 

 

21. Эпифитотиялардың пайда болу және сөну 

жағдайлары 
1 

презентация  

22. Бұталы және сүрек тұқымдарының 

ауруларының қоздырғыштары 
1 

конспект  

23. Саңырауқұлақтардың құрылысы және өзгеруі 
1 

Суреттер 

көрсету  

 

24. Гүл өсімдік-паразиттерінің жалпы мінездемесі 1 глоссарий  

25. Вегетациялық кезеңде дамитын аурулар 1 реферат  

26. Жемістер мен тұқымдар ауруларының орман 

шаруашылықтық маңызы және жалпы 

мінездемесі 

1 

буклет  

27. Өскіндердің шіруі, көшеттердің құлауы 1 буклет  

28. Көшеттердің дымдануы 
1 

Суреттер 

көрсету 

 

29. Сүректің шіруі және оның қоздырғыштары 1 буклет  

30. Орман аңдары және құстары 1 глоссарий  



31. Орман тіршілігіндегі құстардың рөлі 
1 

Видео 

көрсету 

 

32. Тіршілігінің жылдық циклы 
1 

Карточка 

тарату 

 

33. Орман тіршілігіндегі жануарлардың рөлі 1 Сурет салу  

34. Орманды қорғауды ұйымдастыру және 

техникасы, әдістері 
1 

презентация  

35. Өсімдіктердің карантині 1 Эссе жазу  

36. Биоәдістің негізгі ережелері 
1 

Конспект 

жазу 

 

37. Тұқымдарды дәрілеу тәсілдері 1 Сурет салу  

38. Ошақтарды өндеудің авиациялық әдісі 1 презентация  

39. Орманды қорғауды ұйымдастыру 1 буклет  

40. Тұқымдарды дәрілеу техникасы және әдісі 
1 

Видео кө-

рсету 

 

41. Ошақтарды зерттеу техникасы 
1 

Карточка 

тарату 

 

42. Ұстағыш ағаштарды отырғызу 1 Тест жазу  

43. Көшеттерді дің және тамыр шірігінен қорғау 1 Конспект   

44. Жұмыста керекті нормативтік құжаттар 
1 

Микроскопп

ен жұмыс 

 

45. Екпелердің шірікпен зақымдануын анықтау 

тәсілдері 
1 

буклет  

46. Қазақстан Республикасында ормандарды 

зинкестер мен аурулардан қорғау ережелері 
1 

презентация  

47. Орман қорғаудың әр түрлі әдістерімен техника 

қауіпсіздігімен танысу 
1 

Тест алу  

48. Бақылау бойынша құжаттарды толтыруымен 

танысу 
1 

реферат  

 

 

Тәжірибелік  сабақ – ...24 сағат 

Тәж. 

сабақ  

№ 

 

Тәжірибелік  сабақ  тақырыптары 

 

 

Сағат 

саны 

Сабақты 

өткізуде 

қолданылатын 

әдістер мен 

формалар* 

Тақырыпқа 

байланысты 

әдебиеттер  

мен 

әдістемелік 

ұсыныстар  

1.  Орманшылықтың өртке қарсы іс-

шараларының сызбасын құру  

1 Білім 

алушылар 

эссе жазу 

Негізгі 

әдебиеттер  

[1-7] 

Қосымша 

әдебиеттер  

[8-13] Негізгі 

әдебиеттер [. 

Экология 

Природных 

Ресурсов 

Сулейменова 

Н.Ш., 

Махамедова 

2.  Өртке қарсы қондырғылардың сызбасын құру 1 глоссарий 

3.  Орманның дерттері және зиянкестердің 

таралуын және шығуын бақылау жүргізу 

1 кроссворд 

4.  Қылқанжапырақ тобының өкілдерін анықтау 1 суреттер 

көрсету 

арқылы 

   5. Биологиялық этномофагтар жинағымен 

танысу 

1 микроспен 

жұмыс 

көрсету 

   6. Орман фитопатологиясының негіздері және 1 глоссарий 



оның маңызы Б.Я. 

Акылбекова 

Р.А 

Учебник – 

Алматы: 

Изд-Во 

Казнау, 2020. - 
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119әдебиеттер[

9-25] 

Абдрахманұлы 

О. Өсімдіктер 

систематикасы

.Төменгі 

сатыдағы 

өсімдіктер 

Алматы: -

«Ғалым»ғылы

ми баспа 

орталығы, 

2003.-440б. 

   7. Күрестің алдын алу шаралары 1 презентация 

   8. Анықтау кестесі арқылы көшеттер және 

дақылдардың ауруларын анықтау 

1 Гербарий, 

кестелер 

   9. Некроздық-рак тамырлық аурулардың 

анықтамасымен жұмыс 

1 Эссе жазу 

  10. Тамырлық және дің шіріктерінің 

қоздырғыштарын анықтау 

1 Конспект 

жазу 

  11. Құстардың жіктелуі 1 Сурет салу 

  12. Аңдар әлемі жүйесіндегі аңдардың орны 1 Видео көрсету 

  13. Құстардың дене мүшелерімен және сыртқы 

құрылысымен танысу 

1 Карточка 

тарату 

  14. Сүтқоректілердің морфологиясымен танысу 

және отрядтардың өкілдерін анықтау 

1 Конспект 

жазу 

  15. Орманды қорғаудың әдістері 1 Суреттер 

көрсету 

  16. Ошақтардың есебі 1 Картамен 

жұмыс 

  17. Күрестің орман шаруашылық шаралары 1 Суреттер 

көрсету 

  18. Күрестің интегрирацияланған әдісі және оның 

жоспары 

1 Тапсырмалар

ды орындау 

  19. Қылқан және жапырақ кеміргіштерден 

екпелерді қорғау 

1 Тест алу 

  20. Жәндікжегіш құстарды қатыстыру 1 презентация 

  21. Ормандық алдын алу шараларының негіздері 1 Конспект 

жазу 

  22. Аэрозолдерді қолдану 1 Эссе жазу 

  23. Интеграциялық  әдісті қолдану 1 буклет 

  24. Басты пестицидтері, биодәрі –дәрмектерді 

қарастыру 

1 Видео көрсету 

* презентация, сөзжарыс (дискуссия), пікір талас (диспут), дөңгелек үстел, іскер 

ойындар, өндірістік жағдай (ситуация), дәстүрлі тәсіл және т.б. 

 

СОӨЖ тапсырмалары - ...24 сағат 

№  

СОӨЖ тақырыптары 

 

 

Сағат саны 

Ұсынылған 

әдебиеттер және 

басқа әдеби көздер  

1.  Топырақтың эрозиясы және онымен күресу 1 Негізгі әдебиеттер 

[. Экология 

Природных 

Ресурсов 

Сулейменова 

Н.Ш., 

Махамедова Б.Я. 

Акылбекова Р.А 

Учебник – 

Алматы: 

Изд-Во Казнау, 

2020. - 

2.  Орманды өрттен қорғау 1 

3.  Орманды орманды бұзушылардан қорғау 1 

4.  Топтың жалпы мінездемесі 1 

5.  Тозаңдандырушылар 1 

6.  Жаппай көбеюдің ошақтары 1 

7.  Өсімдік әлемі жүйесіндегі бактериялардың орны 1 

8.  Табиғатта бактериялардың таралуы және көбеюі 1 

   9. Вирустар туралы жалпы мәлімметтері 1 

   10. Жапырақтардың дақтануы 1 

   11. Сақтау кезіндегі дамитын аурулар 1 
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   12. Шіріктің түрлері және стадиялары 1  

   13. Құстардың өмірлік циклы 1  

   14. Құстарды қорғау және қатыстырылуы 1  

   15. Сүтқоректілердің жіктелуі 1  

   16. Орман жануарларының негізгі отрядтары, 

тұқымдастары және түрлері 

1  

   17. Фаунаны қорғау 1  

   18. Орманды патологиялық зерттеу 1  

   19. Қазақстанд ормандарында санитарлық ережелер 1  

   20. Күрестің биофизикалық және механикалық әдістері 1  

   21. Көшеттерді дің және тамыр шірігінен қорғау 1  

   22. Ормандарды зиянкестер мен аурулардан қорғауды 

ұйымдастыру 

1  

   23. Жаңакөшірілген ағаштарды іріктеу техникасы 1  

   24. ҚЖК ошақтарын зерттеу техникасы 1  

 

 

СӨЖ тапсырмалары - .... сағат  

№ 

апта 

Өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар 

(тақырыптар) 

 

Сағат 

саны 

Ұсынылған 

әдебиеттер 

және басқа 

әдеби көздер  

Есеп беру 

формасы** 

1 2 3 4 5 

1-7 1Реферат 

Су ресурстары және оның түрлері 

Қорықтаржәне оның түрлері 

2Эссе 

Орман жайлы мәлімет жинау 

3Презентация 

Орман мониторингі 

Орманшылық және оның бөлімдері 

 

 Негізгі 

әдебиеттер [. 

Экология 

Природных 

Ресурсов 

Сулейменова 

Н.Ш., 

Махамедова 

Б.Я. 

Акылбекова 

Р.А 

Учебник – 

Алматы: 

Изд-Во 

Казнау, 2020. - 

297 С. ] 

Қосымша 

 



Сәрсекова, 

Д.Н. 

Орманшылық: 

[мәтін]: оқу 

құралы / Д.Н. 

Сәрсекова; 

Ж.Қ.Еспергено

в, Е.М. 

Қаспақбаев.- 

Өскемен, 

2008.- 

119әдебиеттер[

9-25] 

8-15 1Сурет салу 

Құстар мен аңдар туралы 

2Глоссарий 

Орманға қатысты терминдерді жазу 

Шығарма өз еркімен 

Құстар біздің достарымыз 

 Негізгі 

әдебиеттер [. 

Экология 

Природных 

Ресурсов 

Сулейменова 

Н.Ш., 

Махамедова 

Б.Я. 

Акылбекова 

Р.А 

Учебник – 

Алматы: 

Изд-Во 

Казнау, 2020. - 

297 С. ] 

Қосымша 

Сәрсекова, 

Д.Н. 

Орманшылық: 

[мәтін]: оқу 

құралы / Д.Н. 

Сәрсекова; 

Ж.Қ.Еспергено

в, Е.М. 

Қаспақбаев.- 

Өскемен, 

2008.- 

119әдебиеттер[

9-25] 

 

** - баяндама, эссе, реферат, глоссарий, бақылау жұмысы, семестрлік жұмысы, 

есептеу-графиктік топтық жоба, курстық жұмыс т 

 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсырудың графигі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Жұмыс түрлері Позициялар Бағалар 

Балл Пайыз % 



Аудиториялық сабақтар, соның ішінде: 
 

Дәріс Конспектілеуі, 

белсенділігі 
100 100 

Зертханалық сабақ Орындауы, сапасы, 

белсенділігі 
100 100 

Тәжірибелік сабақ  Белсенділігі, үй 

тапсырмасын орындауы 
100 100 

Межелік бақылау  

1) Бақылау жұмысы 

2) Бақылау жұмысы  

7 апта 

15 апта 

100 

100 

100 

100 

СӨЖ  

 График  (апта) Позициялар  Бағалар  

СӨЖ түрлері** 
Тапсырма

ны беру 

Жұмысты 

қабылдау 
Орындауы 

және 

мерзімінде 

тапсыруы 

Балл Пайыз % 

1.  

 

2.  

1 аптада  

 

8 аптада  

7  аптада 

 

15 аптада 

100 

 

100 

100 

 

100 

Ағымдық  бақылау – АБ1 (ағымдағы (аудиториялық) 

жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 7 апта 

100 100 

Ағымдық  бақылау – АБ2 (ағымдағы  (аудиториялық) 

жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 15 апта 

100 100 

Қорытынды бақылау 

(ҚБ) 

Сынақ (С) 

 2– семестр, емтихан ауызша 

 – 3 

тест  турінде болады (2 нұсқа 50 сұрақ 

25 сұрақтан) 

100 100 

Барлығы  100 

 

Білім алушы әрбір пәннен алған қорытынды бағасы келесі формуламен анықталады: 

 

 
Мұнда,  ҚБ – пәннің қорытынды бағасы; 

АБ1 және  АБ2 – 1 және 2 ағымдық бақылау; 

Е – емтихан бағасы (100 балдық шкаламен). 

Білім алушыға сынақ кітапшасына және транскриптісіне «EduPage» бағдарламасына 

енгізілгеннен кейінгі қорытынды баға әріптік және сандық баламамен қойылады 

 

Білім алушының білім жетістігін әріптік жүйемен бағалау 

 

Әріптік бағалау Сандық баламасы 

Пәнді меңгерудің 

пайыздық мөлшері% 

 

Дәстүрлі жүйедегі 

баға 

А 4,0 95-100 
Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 
 

Жақсы  

 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 



D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 
Қанағаттанарлықсыз  

F 0 0-24 

 

 

 

СӨОЖ орындау үшін әдістемелік нұсқау 

 

Реферат – тақырып бойынша тапсырманы А4 форматқа жалпы беті 10-12 болатын 

көлемде, рефраттың мазмұнында кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі 

болуы қажет. Толық талпқа сай жазылған реферат топ ішінде талқылауға салынып, 

оқытушымен бағаланады. 

 Баяндама – тақырыпты 5-7 минутқа сыйдырып қысқаша баяндама ретінде жазып, 

оны аудитория алында қорғау керек. 

 Ауызша жауап – берілген үй тапсырмасы конспекті ретінде жазылып, ол 

оқытушымен білім алушы арасында пікір ретінде талқыланады. 

 Конспект – оқытушы үйге семинар ретінде берген тапсырмаларды білім алушылар 

жазып, оны оқытушыға тексертеді. 

 Жазбаша жұмыс – бірнеше тақырып бойынша сұрақтар беріліп, оған білім 

алушылар жазбаша жауап береді. 

 Бақылау жұмысы – аралық бақылау алдында өткен тақырыптарды пысықтау үшін 

жазбаша бақылау жұмысы болады, оған теориялық материалдар және есептер шығару 

жатады. 

 Презентация - тақырыптар бойынша әрбір білім алушыға немесе білім алушы 

тобына тапсырма біріледі және олар жасаған жобаларын топ алдында қорғайды. 

 

Сөздік (Глоссарий). 

 

Қазақстан Республикасының орман кодексі – орман қорын иелену, пайдалану, оған 

билік ету жөніндегі қоғамдық қатынастарды реттейді, сондай-ақ орман қорын күзетудің, 

қорғаудың, молықтырудың, оның экологиялық және ресурстық әлеуетін көтерудің, оны 

ұтымды пайдаланудың құқықтық негіздерін белгілейді. 

 Энтомология- жәндіктерді зерттейтін ғылым, зоологияның бір саласы. 

 Фитопатология- өсімдік ауруларының себептері мен салдарын, оларды қоздыратын 

микроорганизмдердің морфологиялық және биологиялық ерекшеліктерін анықтап, 

айықтыру, дамуын шектеу жолдары мен әдістерін зерттейтін ғылым саласы. 

Фауна-белгілі бір жердегі жануарлар түрлерінің жиынтығы.  

Флора- нақты бір жер аумағында өсетін немесе өткен геологиялық дәуірлерде өскен 

өсімдік таксондарының тарихи-эволюциялық қалыптасқан жиынтығы. 

Құстар— омыртқалы жануарлар тип тармағының бір класы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән бойынша сабақ жоспары 

«Орман  сақтау және қорғау» 
 (пәннің коды және толық атауы) 

 

 

________1508000 - «Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафт 

құрылыстары»___________ 
                                         (мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 

 
 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары  

 

Сабақтың тақырыбы:  Кіріспе. Орманды сақтау және қорғау пәнінің мақсаты 

міндетті туралы мағлұмат 

Модуль / пәнің атауы: Орман сақтау және қорғау 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Дәріс сабақ 

2. Мақсаттары: Негізгі ұғымдарды сипаттау. Орманға баға қою және 

орналастыру пәні туралы айту. Ағаш және оның түрлері. Пәндер аралық 

байланысын түсіндіру. 

Міндеттері: Білім алушылар терминдерді жаттап келу, келесі сабаққа. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты  бойынша конспект түрінде көшіріп 

келу. Орман қорын тиімді пайдалану, Орманды қалай бағалайтынын 

түсіндіру. 

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Лесная 

таксация Казахстана 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Лекция, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Ағаш ежелден маңызды  құрылыс материалы болып 

табылады, оның кең пайдалануын тығыздығы  аз ғана болғанмен, беріктігі 

жоғарлығы, жылу өткізгіштігінің төмендігі, өндеуінің  жеңілдігімен 

түсіндіруге болады. Сонымен  қатар ағаштың айтарлықтай кемшілігі  бар. 

Олар: әртүрлі бағыттағы қасиеттерінің  әркелкілігі, оңай шіруі, жоғары 

сусорғыштығы, санқила ауруларының болуы. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақ жауап алу. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 
Педагог                      Омарова Д.А. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы:  Су ресурстары және олардың маңызы  

Модуль / пәнің атауы: Орман сақтау және қорғау 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар __1, ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Дәріс сабақ 

2. Мақсаттары: Негізгі ұғымдарды сипаттау. Табиғи ресурстарды сақтау мен 

қорғаудың әдістері мен түрлерімен таныстыру. 

Міндеттері: Білім алушылар терминдерді жаттап келу, келесі сабаққа. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты  бойынша конспект түрінде көшіріп 

келу. Су ресурстары және оның түрлері. Орман кодексінен  2-тарау Орман 

құқығы қатынастарының обьектілері мен субъектілері 9 бапта Орман 

ресурстары және орманның пайдалы қасиеттері жайлы өз бетімен оқу. 

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Деревья и 

кустарники Казахстана для лесовыращивания. Кентбаев Е.Ж. 

Кентбаева Б.А. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Лекция, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Дүниежүзілік су қорының мәселесі, адамзат қауымын 

алаңдатып отыр. Бұл мәселе Қазақстанға да тән. Су айдындарының 

ластануын былайша топтайды: 

биологиялық ластану: өсімдік, жануар, микроорганизмдер және ашуға бейім 

заттар; 

химиялық ластану: уытты және су ортасының табиғи құрамын бұзатын 

заттар; 

физикалық ластану: жылу-қызу, электромагнитті өріс, радиоактивті заттар. 

 5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

буклеттен суреттер көрсету. 

6. Үйге тапсырма: Берілген дәріс сабағына дайындалып келу, өз бетінше 

материал іздеу. 

Педагог                      Омарова Д.А. 

Методист ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы:  Орманды қорғауды ұйымдастыру 

Модуль / пәнің атауы: Орман сақтау және қорғау 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар __1, ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Дәріс сабақ 

2. Мақсаттары: Орманды қорғауды ұйымдастыру - орманды орман 

зиянкестерiнен, ауруларынан және табиғи, антропогендiк және техногендiк 

сипаттағы қолайсыз факторлар әсерiнен қорғау жөнiнде жер үстiндегi және 

авиациялық әдiстермен жүзеге асырылатын iс-шаралар жиынтығы 

Міндеттері: Білім алушылар терминдерді жаттап келу, келесі сабаққа. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты  бойынша конспект түрінде көшіріп 

келу.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Деревья и 

кустарники Казахстана для лесовыращивания. Кентбаев Е.Ж. 

Кентбаева Б.А. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Лекция, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Орман — бұл жиынтығы жер, ағаш, бұта және шөптесін 

өсімдіктердің, жануарлардың, микроорганизмдердің және басқа да қоршаған 

табиғи орта компоненттерінің биологиялық өзара байланысты және әсер 

ететін бір-біріне өз дамуындағы.» Осылайша, түсінігі, орманның заңы 

бойынша қосылады үш белгісі: биологиялық жиынтығы ағаш, бұта және 

шөптесін өсімдіктерден, заң — өсетін орман қоры жерлерінде бөлінген заңда 

белгіленген тәртіппен экологиялық — көрсететін әсері қоршаған табиғи орта 

жағдайына. 

 5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларды екі топқа бөліп жарыстыру.  

6. Үйге тапсырма: Берілген дәріс сабағына дайындалып келу, өз бетінше 

материал іздеу. 

Педагог                      Омарова Д.А. 

Методист ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы:  Қазақстан Республикасының орман кодексі 

Модуль / пәнің атауы: Орман сақтау және қорғау 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар __1, ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Дәріс сабақ 

2. Мақсаттары: азақстан Республикасының орман заңдары Қазақстан 

Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Кодекс пен 

Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнен 

тұрады.  

Міндеттері: Білім алушылар орман кодексін 72 терминдерін жаттап келу, 

келесі сабаққа. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты  бойынша конспект түрінде көшіріп 

келу.  

3. Сабақтың жабдықталуы: Орман кодексі кітабын көрсетіп, түсіндіру. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Деревья и 

кустарники Казахстана для лесовыращивания. Кентбаев Е.Ж. 

Кентбаева Б.А. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Лекция, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы:  

1.  Орман қорының жерлерi мемлекеттiк және жекеше орман қоры жерлерiне 

бөлiнедi. 

2. Мемлекеттiк орман қорының жерлерiне табиғи түрде ағаш өскен, бюджет 

қаражаты есебiнен қолдан ағаш өсiрiлген және ағаш өспеген (орманды және 

ағаш өспеген алқаптар), орман шаруашылығын жүргiзетiн мемлекеттiк 

ұйымдарға тұрақты жер пайдалануға берiлген жерлер жатады.  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларды екі топқа бөліп жарыстыру.  

6. Үйге тапсырма: Берілген дәріс сабағына дайындалып келу, өз бетінше 

материал іздеу. 

Педагог                      Омарова Д.А. 

Методист ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 
Сабақ жоспары  

Сабақтың тақырыбы:  Орманды өрттен қорғау  

Модуль / пәнің атауы: Орман сақтау және қорғау 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар __1, ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Тәжірибелік сабақ 

2. Мақсаттары: Орман өрттері және оның түрлері. Қандай шаралар 

қолданылатынын үйрету. 

Міндеттері: Білім алушылар орман кодексін 72 терминдерін жаттап келу, 

келесі сабаққа. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты  бойынша конспект түрінде көшіріп 

келу.  

3. Сабақтың жабдықталуы: Орман кодексі кітабын көрсетіп, түсіндіру. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Деревья и 

кустарники Казахстана для лесовыращивания. Кентбаев Е.Ж. 

Кентбаева Б.А. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Лекция, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы:  

Орман өрті – абайсыз жағылған от, сөнбей қалған шоқ, кейде найзағадан да 

пайда болатын апат. Орман өрті көбінесе құрғақшылық жылдары, ерте 

көктемде және күзде болады. Оның негізгі себебі – ауыл шаруашылығы 

қалдықтарын өртеген кезде қауіпсіздік талаптарының бұзылуынан 

туындайды. Орман өрті ағаш қорын кемітумен қатар, ағаштың өсуін 

нашарлатады, жалын шарпыған ағаш қурайды, жел, дауылда сынғыш келеді. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларды екі топқа бөліп жарыстыру. 

Бір топ эрозия, екінші топ тыңайтқыш екіге бөлініп жарыстыру. 

6. Үйге тапсырма: Берілген тәжірибелік сабағына дайындалып келу, өз 

бетінше материал іздеу. 

Педагог                      Омарова Д.А. 

Методист ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары  
Сабақтың тақырыбы:  Орманшылықтардың арнайы өрт бөлімшелері олардың 

командасы және жабдығы  

Модуль / пәнің атауы: Орман сақтау және қорғау 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар __1, ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Дәріс сабақ 

2. Мақсаттары: Отын – жылу энергиясын алуға қолданылатын жанғыш 

заттар. Агрегаттық күйіне қарай – қатты, сұйық және газ тәрізді, жаратылысы 

бойынша – табиғи және жасанды отын деп ажыратылады.  Табиғи отындарға 

қазынды көмірлер (антрациттер, тас және қоңыр көмірлер), мұнай, газ, 

жанғыш сланецтер (тақтатастар), шымтезек, ағаш, өсімдік қалдықтары 

жатады.  Жасанды отындарға домна пешінің кокстері, мотор отындары, 

кокстық және генераторлық газдар, т.б. жатады. 

Міндеттері: Білім алушылар орманшылықтың ормантану пәнімен 

байланысын оқып келу, келесі сабаққа. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты  бойынша конспект түрінде көшіріп 

келу.  

3. Сабақтың жабдықталуы: Орман кодексі кітабын көрсетіп, түсіндіру. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Деревья и 

кустарники Казахстана для лесовыращивания. Кентбаев Е.Ж. 

Кентбаева Б.А. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Лекция, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Өртке қарсы тосқауылдардың әртүрлі инженерлік және 

технологиялық коммуникациялармен (оның ішінде электр сымдарымен және 

кабельдермен) қиылысқан жерлерінде пайда болған ойықтар мен саңылаулар 

қажетті отқа төзімділік шегі мен түтін-газ өткізбеуді қамтамасыз ететін 

жанбайтын материалдармен бітеледі. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға карточка тарату. 

6. Үйге тапсырма: Берілген дәріс сабағына дайындалып келу, өз бетінше 

материал іздеу. 

Педагог                      Омарова Д.А. 

Методист ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 
Сабақ жоспары  

Сабақтың тақырыбы:  Орман өрттерінің түрлері және формалары олардың 

ерекшеліктері  

Модуль / пәнің атауы: Орман сақтау және қорғау 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар __1, ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Дәріс сабақ 

2. Мақсаттары:    Өрт қауіпсіздігі өрттің алдын алу шаралары мен және 

белсенді өрт қорғанысымен қамтамасыз етіледі. Өрттің алдын алу болып 

өртті болдырмау немесе оның салдарын азайтуға бағытталған іс-шаралардың 

кешені саналады. Белсенді өрт қорғанысы – бұл өрт немесе жарылысқа 

қауіпті жағдайларымен белсенді күресуді қамтамасыз ету шаралары.  

Міндеттері: Білім алушылар орманшылықтың ормантану пәнімен 

байланысын оқып келу, келесі сабаққа. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты  бойынша конспект түрінде көшіріп 

келу.  

3. Сабақтың жабдықталуы: Орман кодексі кітабын көрсетіп, түсіндіру. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Деревья и 

кустарники Казахстана для лесовыращивания. Кентбаев Е.Ж. 

Кентбаева Б.А. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Лекция, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Өрттің алдын алу шаралары 

құрылыстық-жобалау; техникалық; ұйымдастырушылық; Өндірістегі 

өрттердің негізгі себептеріне құрал-жабдықтардың технологиялық жұмыс 

тәртібінің бұзылуы, электр жабдықтарының ақаулылығы, жабдықтардың 

жөндеу жұмыстарына нашар дайындалығы, әртүрлі материалдардың 

өздігінен жануы және т.б. жатады. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға карточка тарату. 

6. Үйге тапсырма: Берілген дәріс сабағына дайындалып келу, өз бетінше 

материал іздеу. 

Педагог                      Омарова Д.А. 

Методист ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Тест сұрақтары 

1-нұсқа 

1. Орман қорғау дегеніміз не 

А) орманды өрттен қорғау 

Б)орманды топан судан қорғау 

В)орманды жаңбырдан қорғау 

      2. Орман жолағы дегеніміз не 

            А) Каналдардың, су қоймаларының жағалауларына, жол бойларына өсірілген 

ағаштар 

            Б) бір топ ағаштар 

            В) жалғыз өсетін ағаш 

     3.Орман кодексі неше терминнен тұрады 

            А) 5 

            Б)72 

            В)63 

       4. Тұқымнан өсіп шыққан отырғызылатын материалдың шығуы 

      А) сабақтан 

      Б) вегетативті  

            В)тұқымнан 

       5. Пайда болуына қарай екпе ағаштар келесі түрге бөлінеді 

            A)таза және аралас 

            Б) телу арқылы 

            В)төменгі және жоғарғы 

       6.  Орман өрті  

           А) абайсыз жағылған от, сөнбей қалған шоқ, кейде найзағадан да пайда болатын     

апат 

           Б) судан пайда болған 

           В)желден пайда болған 

       7. Орманның неше түрі бар 

           А) 5 

           Б) 7 

           В) 3 

       8. Неше себептерден өрт шығады 

          А)5 

          Б)8 

          В)6 

      9. Өрттің пайдасы 

         А) Құнарлы заттардың айналымы артады 

         Б) азот көбейеді 

         В)Жасыл шөп мол болады 

     10. Өрт сөндіру тәсілдері 

        А) ыстық жанғыш затты тотықтырғыштан бөлектеу 

        Б) су шашу 

        В) от шашу 

      11. Су айдындарының ластануын былайша нешеге топтайды 

        А)3 

        Б)5 

        В)6 

      12. Топырақ эрозиясы негізінен екі топ фактордың әсерінен пайда болады  қандай 

       А) 2 

       Б) 3  



       В) 5 

       13.Эрозияныңнеше түрі бар 

        А) 7 

        Б)  2 

        В)  3 

     14. Топырақ эрозиясы дегеніміз  

       А) оның желдің немесе судың (жаңбыр мен қар сулары, қолдан берілетін сулар) 

күшімен бұзылып басқа бір алыс не жақын жерге барып шөгуі. 

      Б) топырақтың күннен қызуы 

      В) алма кезек 

    15. Биіктігі 0,5 м аспайтын өскіндерді сақтау үшін кесу жүргізгенде ағаштардың құлату 

бағыты 

      А) бұта жоқ жеріне 

      Б) бағалы өскіндері жоқ жағына  

      В)  кесу жүргізілмейді  

    16 . Энтомология дегеніміз 

     А) Насекомдарды зерттейтін ғылым 

     Б)  Иттерді зерттейтін ғылым 

     В) Ауруларды зерттейтін ғылым 

    17. Флора дегеніміз не 

     А) аңдар әлемі 

     Б) нақты бір жер аумағында өсетін немесе өткен геологиялық дәуірлерде өскен өсімдік 

таксондарының тарихи-эволюциялық қалыптасқан жиынтығы. 

     В) басқа мемлекеттен әкелінген ағаштар 

    18.Фауна дегеніміз не 

     А) өсімдік әлемі 

     Б)аңдар әлемі 

     В) ауруларды зерттейді 

    19. Интродуцент термині 

     А) басқа мемлекеттен әкелінген ағаштар 

     Б) басқа ауданнан көшірілген ағаштар 

     В) бір жерде өсетін ағаштар 

    20.Фитопатология дегеніміз  

     А)ағаштын ауруларын зерттейтін ғылым 

     Б) насекомдарды зерттейді 

     В)  сүрекдіңді зерттейді 

   21. Жұқпалы ауруларға нелер себеп болады 

    А)бактериялар, саңырауқұлақтар 

    Б) рак 

    В) некроз 

  22. Интеграциялы әдіс  

   А) Бұл жеке және қоғамның бір - біріне өзара бейімделуі 

   Б) вирустардың таралуы 

   В) аңдардың таралуы мекенде 

  23. Аэрозолдерді қолдану 

    А) Дисперстік фазасы не сұйық, не қатты дене, ал дисперстік ортасы газ, әдетте, ауа 

болып келетін дисперстік системалар. Бұған тұман, түтін, шаң сияқтылар мысал болады. 

    Б) Шыбындарға қолданылатын дәрілер 

    В) Шегірткеге қарсы дәрілер 

   24. Одонатология нені зерттейді 

    А) инелік 

    Б) құмырсқа 



    В) шегіртке 

25. Энтомологияның неше түрі бар 

    А) 6 

     Б) 9 

     В) 2 

 

Тест Сұрақтары 

2-нұсқа 

1. Құстардың эволюциялық даму сатысы неше  кезеңге бөлінеді 

        А) 5 

        Б) 4 

        В) 3 

      2. Құстарды дене құрылысына, тіршілік әрекетіне байланысты неше топқа бөледі 

        А) 3 

        Б) 4 

        В) 6 

       3. Тауық тәріздестерге жататын құстар  

        А)бөдене, кекілік, ұлар, қырғауыл 

         Б) бүркіт шағала карлығаш 

         В)  үйрек қаз сұңқар 

        4. Жануарлардың хордалылар типіне жататын, құрылысы жоғары сатыдағы 

омыртқалы жануарлар класы 

         А) Сүтқоректілер 

         Б) Қоянтәрізділер 

         В) Құстар тәріздес 

        5. Жануарлардың жеке органдарының, орган жүйелерінің және организмнің бітімі 

(формасы) мен құрылысы туралы ғылым 

       А) Жануарлар анатомиясы 

       Б) Жануарлар систематикасы 

       В) Жануарлар морфологиясы 

        6. Жануарлар жасушаларының, оның өте ұсақ құрылымдық құрылысын, тіндерінің 

шығу тегі мен дамуын зерттейтін биология ғылымы 

       А) Жануарлар морфологиясы 

       Б) Жануарлар гистологиясы 

       В) Жануарлар систематикасы 

      7. Күрделі патологиялық процесс, сыртқы факторлардың әсер етуі. 

      А) Жануарлар ауруы 

      Б) аңдар ауруы 

      В) өсімдік аурулары 

      8. Саңырауқұлақтардың спораларымен мицелилерінен тұратын әртүрлі түсті тор 

сияқты   өсімдік мүшелерінде кездесетін ұнтақ. 

     А) ұнтақ 

     Б) плесень 

     В) некроз 

  9. Жапырақтарға хлорофилдің жетіспеуінен сарғайып, түссізденуі. 

    А) Хлороз 

    Б) микоз 

    В) сарғаю 

 10. Саңырауқұлақпен берілетін ауру, өсімдіктің мүшелерінде өте тереңге кеткен 

жаралардың, құрғақ шірудің белгілері осы ауруда кездеседі 

    А) Антрокноз 

    Б) мумификациялау 



     В)  Деформация 

 11.Ағаштардың аурулардың бөлінуі 

   А) өсімдіктің иесі 

   Б) өсімдік коректенуі 

   В) өсімдік  патогені 

  12. Саңырауқұлақтармен, бактериялармен, вирустармен және қолайсыз абиотикалық 

факторлармен беріледі 

  А) Теңбілдену 

  Б) Күю 

  В) Микоз 

  13 Өсімдіктердің өткізгіш жүйелерін зақымдайтын және  өсімдіктің түгелімен немесе 

кейбір мүшелерінің қурауына әкеп соғатын ауру 

  А) Вилт 

  Б) Микоз 

  В)Некроз 

  14. Аурудың бұл типі саңырауқұлақпен немесе  бактериямен шақырылады 

  А) Шіруі 

  Б) Ісік 

  В) Қабық некрозы 

  15. Ылғалды камера әдісін қолданып, өсімдіктің зақымданған бөлігінен саңырауқұлақты 

бөліп алу оңай 

 А) Микологиялық әдіс 

 Б) Микроскопиялық әдіс 

 В) Макроскопиялық әдіс 

 16. Дүрбінің немесе лупаның көмегімен ауруды анықтау әдісі 

 А) Микологиялық әдіс 

 Б) Микроскопиялық әдіс 

 В) Макроскопиялық әдіс 

 17. Өсімдіктің зақымданған тканін, қоздырғыштың спорасын микроскоппен қарап, 

зерттеу 

 А) Микологиялық әдіс 

 Б) Микроскопиялық әдіс 

 В) Макроскопиялық әдіс 

18. Әртүрлі индикаторларды қолдануға, әртүрлі саңырауқұлақтармен зақымдалған 

жапырақтар мен қылқандардың түсінің өзгеруіне негізделген 

А) Химиялық әдіс 

 Б) Микроскопиялық әдіс 

 В) Макроскопиялық әдіс 

19. Тұқымның сапасы ауру және сау тұқымдардың бірдей еместігі тығыздық бойынша 

анықтауды 

А) Химиялық әдіс 

 Б) Микроскопиялық әдіс 

 В) Физикалық әдіс 

20. 1) аурулармен зақымданушыларға бақылау жасау; 2) өсімдік карантині; 3) 

орманшаруашылығының шаралары; 4) биологиялық әдіс; 5) химиялық әдіс; 6) 

биофизикалық және механикалық әдістер. 

  А) Орман шаралары 

  Б) Ауыл шаруашылық шаралар 

  В) Ауыл өндіріс 

  21. Басқа мемлекеттен әкелінген ағаштар 

  А) Интродуцент 

  Б) Арбоцид 



  В) Ареал 

   22.  Орман өрті  

    А) абайсыз жағылған от, сөнбей қалған шоқ, кейде найзағадан да пайда болатын     апат 

    Б) судан пайда болған 

    В)желден пайда болған 

  23. Орманның неше түрі бар 

    А) 5 

    Б) 7 

     В) 2 

  24. Неше себептерден өрт шығады 

     А)5 

     Б)8 

     В)6 

  25. Топырақ эрозиясы негізінен екі топ фактордың әсерінен пайда болады  қандай 

       А) 2 

       Б) 3  

       В) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сабақ беруге арналған мамандандырылған 

аудиториялар тізімі 
 

«Агроэкология» пәндер бірлестігі 
(цк атауы) 

«Орман сақтау және қорғау» 
(пән атауы) 

 

Рет 

№ 
 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс 

бағыты 

 

Пәнді оқытуда 

қолданылатын құрал-

жабдықтар 

1 2 3 4 

1 3-корпус, 354-
аудитория 

3-корпус, 354-аудитория Муляж гербарий  

2    

 

 

Бағдарлама жетекшісі  ________________             оқытушы Омарова Д.А. 
                                              (қолы)                                             (аты-жөні, тегі, лауазымы) 
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