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1 Білім алу мен тәжірибе жинаудың қолдану аясы 

.  орман шаруашылықтары, орманаңшылық шаруашылықтары, 

орманқорғау мекемелері, орманқұру кәсіпорындары, ұлттық бақтар, 

қорықтар, қорықшалар мен басқа да қорғалатын территориялар;  

.  жасыл құрылыс кәсіпорындары, орманотырғызу учаскелері, гүлді-

cәндік питомниктер, аббаттандыруды басқару; 

.   жобалау-зерттеу және ғылыми институттар, тәжірибе станциялары. 

 

 

2 Нормативтік сілтемелер  

Бұл бағдарламада келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер 

пайдаланылды: 

2.1 ҚР МЖББС 6.08031 – 2009 «Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары. Жоғарғы білім. 

Бакалавриат. Негізгі ережелер. 5В080700 – Орман ресурстары және орман 

шаруашылығы мамандығы», ҚР білім және ғылым Министрлігінің 

09.01.2010ж бұйрығымен бекітілген. 

2.2 Кәсіби практиканы ұйымдастыру ережелері, П ҚазҰАУ КПҰ-111. 

Бірінші басылым.  

 

 

3 Анықтамалар мен қысқартулар 

 

Аталған бағдарламада келесі қысқартулар пайдаланылды: Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» заңы мен ҚР МЖББС 5.04.019 – 2008 

терминдер мен анықтамалар.   

 

Жалпы ұйымдастыру сұрақтары 

Студенттер келесі практика түрлерінен өтеді: оқу, оқу-өндірістік, 

өндірістік және диплом алды.  

Оқу практикасы 

Оқу практикасының мақсаты – теоретикалық білімдерін нығайту. Оқу 

практикасын теоретикалық оқу кезінде немесе оны аяқтаған соң жүргізілуі 

мүмкін. Практиканы өткізу орны Іле-Алатауының таулары, Ботаника және 

фитоинтродукция институты, ҚазҰАУ территориясы, «Орман питомнигі» 

АҚ, бақтар, Алматы қаласының шағын саябақтары мен көшелері.  

Оқу-өндірістік  

Оқу-өндірістік практиканың мақсаты – мамандық бойынша пәндерден 

алған теоретикалық білімдерін нығайту, орман шаруашылығындағы 

жұмыстардан практикалық білім алу, екпе ормандар мен орман 

мелиорациясы, орман таксациясы мен орман құру, орманшылық, орман 

пайдалану, орман тауарларын тану, қажетті жұмыс біліктілігін алу. 

Практиканы өткізу орны – Ақмола облысы Cандықтау оқу-өндірістік орман 

шаруашылығы мемлекеттік мекемесі.  



4 

 

Өндірістік практика 

Өндірістік практиканың мақсаты – жалпы кәсіби және мамандық 

бойынша пәндерден алған білімдерін теоретикалық және практикалық 

жағдайда нығайту; орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелері, орман 

питомниктері мен басқа да орман шаруашылығына қатысты мекемеліне 

енгізілген өндірістік іс-тәжірибелердің жүргізілуіне қатысу арқылы меңгеру; 

орман көшет материалдарын, екпе ормандар мен қорғаныш орман 

жолақтарын өсірудің практикалық жетістіктерін меңгеру; орман құру, кеспе 

ағашты белгілеу, орман өрттерімен күресу, көгалдандыру мен орман 

пайдалануда практикалық білім алу. 

Практиканы өткізу орны – орман шаруашылығы мемлекеттік 

мекемелері, табиғи ұлттық бақтар, қорықтар, орман питомниктері, 

ботаникалық бақтар, ағаш өңдеу кәсіпорындары. 

Диплом алды практикасы. 

 Диплом алды практикасының мақсаты – студенттерді өндірісте 

кездесетін ұйымдастыру-технологиялық тапсырмаларды шешуге дайындау 

мен бітіруші түлекті білікті жұмыстарды орындауға үйрету. 

Практиканы өткізу орны – орман шаруашылығы мемлекеттік 

мекемелері, табиғи ұлттық бақтар, қорықтар, орман питомниктері, 

ботаникалық бақтар, ағаш өңдеу кәсіпорындары. 

 

Кесте 1 – Практикалардың түрлері мен өту мерзімінің ұзақтығы 

 

Практика атаулары, пәндер Семестр Кредит 

саны 

Ұзақтығы 

(апта) 

1. Оқу    

1.1 Орман ботаникасы 2 1 0.5 

1.2 Геодезия 2 2 1.0 

1.3 Дендрология 2 3 1.5 

1.4 Елді мекенді көгалдандыру 6 2 1.0 

1.5 Орман питомниктері 6 2 1.0 

2. Оқу өндірістік    

2.1 Орманшылық 6 2 1.0 

2.2 Екпе ормандар мен орман 

мелиорациясы 

6 2 1.0 

2.3 Орман таксациясы мен орман 

құру 

6 2 1.0 

2.4 Орман пайдалану 6 2 1.0 

2.5 Орман тауартану 6 2 1.0 

3. Өндірістік 6 2 4 

4. Диплом алды 7 2 4 
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1 курстағы пәндер бойынша оқу практикалары 

Оқу практикасының бағдарламасы 3 пәннен дала жағдайында 

практикалық сабақтарды өткізуді қамтиды: Орман ботаникасы, Дендрология 

және Инженерлік геодезия.  

 

ОРМАН БОТАНИКАСЫ 

Практиканың мақсаты – студенттерге табиғат аясында ағаштар мен 

бұталы өсімдік түрлерінің алуан түрлілігін оқып үйрету. 

Практиканың міндеті болып өсімдіктерді жүйелеу мен олардың 

морфологиясы, экологиясы мен фитоценологиясы, ботаникалық 

географияның элементтері туралы алған білімдерін кеңейту және тереңдету. 

Оқу практикасынан өткеннен кейін қорытындысында студент өздігінен 

оқып үйренуі керек:  

- өсімдіктің тіршілік пішінін айыра білу;  

- өсімдіктің вегетативті және генеративті мүшелерінің құрылу 

ерекшеліктерін талдай білу; 

- арнайы гербарий жасайтын парақтарда өсімдік жапырақтарын 

гербарийлеу; 

- морфологиялық белгілеріне қарап өсімдіктің қай бөлімге, класқа, 

тұқымдасқа, туысқа, түрге жататынын айыра білу; 

- өсімдікті анықтаумен жұмыс жасау. 

Практиканың ұзақтығы: 3 күн, топқа 6 сағаттан. 

ҚазҰАУ студенттеріне практиканы өткізу орны – Іле-Алатауының 

таулары, Ботаника және фитоинтродукция институты. 

Практиканың мазмұны 

Экскурсияға шығар алдында практика жетекшісі экскурсияның 

мақсатын түсіндіреді, әрбір студентке нақты тапсырма беріп, оны 

орындаудың жолын көрсетеді, студенттердің дайындығын тексеріп техника 

қауіпсіздігі инструктажын өткізеді. 

Практиканың әр күні студенттер атқаратын жұмыс екі кезеңнен 

тұрады:  

- экскурсия кезінде материал жинау және бақылау; 

- жинаған материалдарды лабораторияда өңдеу, өсімдіктерді анықтау 

және мәліметтерді күнделікке жазу. 

Студенттер өз бетімен бақылау жүргізеді, қажетті материалдар жинап 

соған сәйкес қорытынды жасайды. 

Әрбір студент арнайы күнделік толтырады, ол күнделікте экскурсияға 

шыққан және лабораторияда әрбір күні істелінген жұмыстар жазылады. 

Күнделікте практика өткізу кезінде оқытушы берген әрбір тапсырма жеке 

кестелерге толтырылуы керек. 

Практиканың есебі. Практиканың соңында студенттер кафедраға 

өсімдіктерден жинаған гербарийі мен жергілікті флораны бақылау 

барысында толтырған күнделігін өткізеді. Практика аяқталған соң студенттер 

практика есебін қорғайды және соған сәйкес оларға бағалар қойылады. 
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ДЕНДРОЛОГИЯ 

Практиканың мақсаты – студенттер Қазақстан аумағында табиғи 

өсетін және басқа ауданнан әкеліп жерсіндірілген интродуциялық ағаш және 

бұта түрлерінің морфологиясын оқып үйрену аясында алған білімдерінің 

көлемін кеңейту және теоретикалық курсын бекіту. 

Практиканың міндеті болып студенттер табиғат аясында ағаш және 

бұта түрлерін морфологиялық белгілерінен ғана емес сонымен қатар кез-

келген мүшесі арқылы (жапырағы, гүлі, қабығы, бұтағы), бөрікбасы 

пішінінен және жалпы өсімдік көлемінен айыра білуі.  

Практика кезінде студенттер ағаш және бұталардың жеке түрлерін 

ажыратып және оларды дұрыс сипаттап жаза білуі керек. Сонымен бірге 

өсімдіктерді дұрыс топтастырып, гербарий жасау мен гербарий 

материалдарын пайдаланудың ережесін үйренеді. 

Практиканың ұзақтығы: 9 күн, топқа 6 сағаттан. 

ҚазҰАУ студенттеріне практиканы өткізу орны – Іле-Алатауының 

солтүстік беткейлерінің таулары мен тау маңы бөлігі, Ботаника және 

фитоинтродукция институты, «Орман питомнигі» АҚ арборетумы, Алматы 

қаласының бақтары мен шағын саябақтары. 

Практиканың мазмұны 

Практика оқытушының басшылығымен жүргізіліп жергілікті жерде 

экскурсия түрінде өткізіледі. Студенттер ағаш және бұталы өсімдіктер 

түрлері құрамының аздаған айырмашылықтарын тауып, ажырата білуге 

үйренеді.  

Практиканың бағдарламасына жататындар: 

- табиғи белдеулер мен дендрологиялық аудандардың 

ерекшеліктерін оқып үйрену; 

- орманның негізгі элементтерімен танысу: сүрекдің, өскіндер, 

орман астары, тірі топырақ жамылғысы, екпе ағаштың құрамы, тығыздығы 

мен пішіні; 

- жергілікті жерде табиғи өсетін және интродуцияланған ағаш 

және бұта түрлерімен танысу; 

-   ағаш және бұта түрлерінің гербарийін жинау және анықтау; 

- өзен жағасындағы өсімдіктермен танысу. 

Практиканың соңында студенттер жинаған гербарий материалдарын 

кафедраға тапсырып есептерін қорғайды.  

 

 

ИНЖЕНЕРЛІК ГЕОДЕЗИЯ 
Практиканың мақсаты – студенттерге жергілікті жерді өлшеу мен 

түсіруді ұйымдастыру мен жүргізу, қажетті жағдайда жобалау, инженерлік 

ғимараттардың құрылысы мен оларды пайдалану, жоспар құру мен жер 

жағдайының профилін пайдалануды орман құру, орманды таксациялау, 
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орманшылық және басқа да орман шаруашылығына қажетті жағдайда 

тапсырмаларды шешуде қолдануды оқып үйрену.  

Практиканың міндеті: 

- алған теоретикалық білімдерін кеңейту, тереңдету және бекіту; 

- алған тәжірибелерін геодезиялық негізгі жұмыс түрлерін 

(далалық және камеральді) өз бетінше жүргізуге пайдалану: 

-  алған тәжірибелерін жергілікті жерді түсіру жұмыстарын 

ұйымдастыру мен оларды басқаруда қолдану. 

Студенттер істей білу керек: құрал-жабдықтар және приборлармен 

жұмыс істеуді, эккер, буссоль, теодолит және нивелирмен түсіру жұмысын 

істеудің әдісі мен техникасын және жоспарлау жұмыстарын жүргізуді; 

олардың технологиясын өндірісте дұрыс жүргізуді қамтамасыз ету, далалық 

өлшеу жұмыстарының қорытындысын есептеу және графикалық өңдеуді 

жүргізуді білу керек. 

Студент білуге тиіс: геодезиялық құрал-жабдықтар мен приборларды 

пайдалану ережесін; топографиялық түсіру жұмыстарын жүргізу әдістерін 

білуге тиіс. 

Практиканың ұзақтығы: 6 күн, топқа 6 сағаттан. 

Практиканы өткізу орны – ҚазҰАУ территориясы.  

Практиканың мазмұны 

- теодолиттік жүрісті есептеу (жерді өлшеу, бағыттардың 

горизонтальдық бұрыштарын қабылдау әдісімен өлшеу, бағыттардың 

азимуттық магнитін өлшеу, өлшеу жолағының ұзындығын өлшеу, 

қиылыспайтын бір қашықтықты анықтау, теодолиттік жүрісті есептеуді 

өңдеу және оны координаттық биіктігімен жоспарға түсіру); 

- репердің көрсетуімен жол трассаларын пикеттермен нивелирлеу, 

жергілікті жүйені бір нүктеге бекіту, «ортасынан» әдісімен геометриялық 

нивелирлеуді қолдану, трассаның профилін құрастыру; 

- беткейлерді жан-жағын 10-20 метр болатын 6-12 шаршыларға бөліп 

нивелирлеу, репердің абсолюттік белгісін анықтау, жер жұмыстарының 

көлемін есептеу, миллиметрлік қағазға масштабы 1-500 есебімен шаршы 

торларды құру; 

- тахеометриялық жүрістің есебін өңдеу және оны жоспарға түсіру, 

жердің биік нүктелерін тахеометриялық және теодолитті-нивелирлі жүріс 

арқылы түсіру, есебін өңдеу және жерді түсіру қорытындысына сәйкес 

топографиялық жоспарды құру. 

   Практиканың есебі. Практиканың соңында әрбір бригада далалық 

геодезиялық жұмыстарының есебін өткізеді. Ол сыртқы мұқабадан, мазмұны, 

геодезиялық приборлармен атқарған жұмыстардың қорытындысы мен 

сипаттамасы, далалық құжаттар, әрбір атқарылған жұмыстардың сызбасы 

мен ведомосі, жер учаскесінің түсірілген абрисі, материалды камералды 

өңдеудің қорытындысы, далалық жұмыстар процесінен алынған нәтижелер 

мен түсіндірме хаттан тұрады. Студенттер практика есебін қорғайды және 

соған сәйкес оларға бағалар қойылады. 



8 

 

2 курста жүретін пәндердің оқу практикасы 

Оқу практикасының бағдарламасы дала жағдайында 2 пәннен 

практикалық сабақ жүргізуден тұрады: Елдімекенді көгалдандыру, Орман 

питомниктері.   

ЕЛДІМЕКЕНДІ  КӨГАЛДАНДЫРУ 

Практиканың мақсаты – студенттер жасыл екпе ағаштар жүйесімен 

табиғат аясында танысқаннан кейін теоретикалық курстан алған білімдерін 

бекітіп, қала көгалдандыру жобасында объектілерді орналастырып, олардың 

қаланың қоршаған ортасын сауықтыруда және аббаттандыруда атқаратын 

ролін, оларды құрудың әдісі мен қажеттілігі туралы білім алады.   

Практиканың міндетіне жататындар: 

- көгалдандыру объектісінің (бақтар, көшеге ағаш отырғызу, 

квартал ішін көгалдандыру) көлем-кеңістігін ұйымдастырудың 

қағидаларымен танысу; 

- ландшафтық өнердің заңдарын есепке ала отырып жасыл екпе 

ағаштың композициясын құрастыру, ағаш және бұта түрлерінің 

ассортименттері; 

- бақ құру заңдылықтары мен гүлдердің гүлдеу мерзімін есепке ала 

отырып бақ партерін, шағын саябақтарды, көшелерді гүлдермен безендіру 

әдістерімен танысу; 

- жасыл екпе ағашты реконструкциялау мен жобалауда жаңа 

жетістіктерді пайдалану; 

- ағаш және бұта түрлерін түгендеу мен есепке алудың әдістерімен 

танысу, көгалдандыру объектісіндегі гүлзарлар мен көгал шөптер; 

- ағаш өсімдіктерінің сәндік сапасымен танысу, композиция 

құрастыруда оларды таңдау қағидалары. 

Практиканың ұзақтығы: 6 күн, топқа 6 сағаттан. 

ҚазҰАУ студенттеріне практиканы өткізу орны – Алматы қаласының 

бақтары, шағын саябақтары мен көшелері. 

Практиканың мазмұны 

Оқытушының тапсырмасы бойынша студенттер нақты бір көше немесе 

даңғылға ландшафтық талдау жүргізеді. Бұл үшін зерттелетін объектіге 

масштабы 1-500 есебімен жоспар-сүлбе құрылады; екпе ағашты түгендеу 

негізінде олардың композициялық ерекшелігі мен орманшылық-таксациялық 

көрсеткіштері сипатталып, олар арнайы өделген формаға толтырылады. 

Ағаштарды, гүлзарларды, көгал шөптерді күтіп-баптау шаралары белгіленеді. 

Практика бағдарламасына сонымен қатар мәдениет және демалыс 

бағының белдеулік қызметі және ландшафтымен экскурсиялық танысу, 

олардың тарихы мен қазіргі заманғы көгалдандыру тәсілдері, бақтың көлем-

кеңістігін құру, пейзаждық және регулярлы композицияны талдау жатады. 

Барлық жұмыстарды 5-6 адамнан құрылған бригадалар істейді. 

Практиканың соңында әрбір бригада оқытушыға сызбасы бар есеп өткізеді, 

есепті қорғау нәтижесіне байланысты студенттерге бағалар қойылады. 
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ОРМАН  ПИТОМНИКТЕРІ 

Практиканың мақсаты – орман питомниктерінде отырғызу 

материалдары түрлерін өсіруге байланысты оқыған теоретикалық курстарын 

бекіту және іс-тәжірибелерін жетілдіру. 

Практиканың міндеті – студенттер дала жағдайында өздерінің 

қатысуымен сан алуан ағаш және бұта түрлерінің көшет материалдарын өсіру 

технологиясымен танысу. 

Практиканың ұзақтығы: 6 күн, топқа 6 сағаттан. 

ҚазҰАУ студенттеріне практиканы өткізу орны – «Орман питомнигі» 

АҚ. 

Практиканың мазмұны: 

1. Тұқымдарды себу түрлері мен сүлбесі, себу алдында 

тұқымдарды өңдеу. 

2. Тұқымдарды себу, себу тереңдігі мен себу нормасы, себу 

тәсілдері. 

3. Себілген тұқымдарды күтіп-баптау (топырақты қопсыту мен 

арамшөптерді отау, себілген тұқымдарды көму және көлеңкелеу, суғару 

жүйесі). 

4. Сеппелер мен тікпелерді қазып алу және көміп қою, оларды 

отырғызуға дайындау және отырғызу жұмыстарын жүргізу. 

5. Отырғызу материалдарын түгендеудің технологиясы. 

Орман питомнигіндегі барлық жұмыстарды 5-6 адамнан құрылған 

бригадалар істейді.  

Практиканың соңында әрбір бригада оқытушыға барлық істеген 

жұмыстарын жазып есеп өткізеді, сынақты тапсыру әрбір студентке жекеше 

жүреді. 

 

3 курста жүретін оқу-өндірістік практика 

Өндірістік практиканың бағдарламасы Ақмола облысы Сандықтау оқу-

өндірістіктік орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінде дала 

жағдайында келесі пәндерден практикалық сабақ өткізуден тұрады: 

Орманшылық, Екпе ормандар және орман мелиорациясы, Орман таксациясы 

және орман құру, Орман пайдалану, Орман тауарларын тану. 

 

 

ОРМАНШЫЛЫҚ 

Орманшылық курсы бір-бірімен тығыз байланысты әрі жеке-жеке 

пәндер болып келетін орман табиғиғатын оқытатын ормантану және 

орманшылық бөлімдерінен тұрады.  

 

Ормантану 

Практиканың мақсаты – орманды оқып-үйренуге байланысты алған 

теоретикалық білімдерін бекіту және тереңдету, орман биоценоздары мен 

оларды құраушы элементтердің заңдылықтарын оқып-үйрену. 
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Практиканың міндеті: студенттер орман ішіне барып онда өсетін 

барлық орман өсімдік элементтерімен (сүрекдің, орман астары, өскін, тірі 

топырақ жамылғысы, өсімдіктердің биіктік бойынша қабаттылы бөлінуі) 

танысуы керек. Сонымен бірге студенттер орман типтерін анықтау және 

олардың таксациялық сипаттамаларын практикалық тұрғыда білуі керек, 

табиғи жаңаруды есептеудің әдісін оқып-үйренуі тиіс. 

Практиканың ұзақтығы: 3 күн, топқа 6 сағаттан. 

Практиканы өткізу орны – Ақмола облысы Сандықтау оқу-

өндірістіктік орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесі. 

Практиканың мазмұны: 

1. Орманмен танысу. Орманды құрайтын элементтер: сүрекдің, 

орман астары, өскін, тірі топырақ жамылғысы, өсімдіктердің биіктік 

бойынша қабаттылы бөлінуі. Сүрекдің және оны бөлудің белгілері. 

2. Табиғи өздігінен сиреу процессі. Ағаштардың өсуі бойынша 

жіктелу.  

3.       Орманның табиғи жаңаруын есептеудің әдістері.  

4.       Ағашы кесілген жерлерде өсімдіктер жамылғысының ауысуы 

және табиғи жаңаруды талдау.  

5. Орман типтерін диагностикалау. 

Ормандағы барлық жұмыстарды 5-6 адамнан құрылған бригадалар 

істейді, бригада жалпы ортақ есеп дайындайды, есепті қорғау әрбір студентке 

жекеше жүреді. 

 

Орманшылық 

Практиканың мақсаты – студенттерге орманға байланысты адамның 

орман шаруашылық шараларының тапсырмаларын, өздігінен дұрыс шешуге 

оқып-үйрету. 

Практиканың міндеті: студенттер орманның табиғатын оқып-

үйренудің негізінде алған практикалық білімдерін басты мақсатта және 

арлық кесу учаскесін таңдауға, кесілетін ағаштарды іріктеу және белгілеу, 

кесудің қолайлы интенсивтілігін анықтау, сүрекдің дайындауды есептеу, 

орманның табиғи жаңару процесін өлшеу. 

Практиканың ұзақтығы: 3 күн, топқа 6 сағаттан. 

Практиканы өткізу орны – Ақмола облысы Сандықтау оқу-

өндірістіктік орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесі. 

Практиканың мазмұны: 

1. Студенттерге жарықтандыру немесе тазалау үшін кесулер 

жүргізілетін учаскелерді таңдату және жүргізу. 

2. Студенттердің қатысуымен сирету үшін кесу жүргізетін орынды 

таңдату және жүргізу.  

3. Орманы қайта қалпына келтірілетін учаскеде кеспе ағашты 

белгілеу және кесілетін ағаштарды іріктеу. 

4. Кесудің типін анықтау және орманның табиғи жаңару шараларын 

таңдау. 
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5. Орман шаруашылығындағы өртке қарсы қызметтің 

ұйымдастырылуымен танысу. 

Ормандағы барлық жұмыстарды 5-6 адамнан құрылған бригадалар 

істейді. 

Практика орманда күніне 6 сағат жұмыс істеуге есептелген. Орман 

материалдарын камералды өңдеу жұмыстары күнделікті орманнан келген соң 

күннің екінші жартысында жүргізіліп отыруы керек. 

Бригада жалпы ортақ есеп дайындайды, есепті қорғау әрбір студентке 

жекеше жүреді. 

 

ЕКПЕ ОРМАНДАР МЕН ОРМАН МЕЛИОРАЦИЯСЫ 

Практиканың мақсаты – орманды көбейту және орманды қайта 

қалпына келтіру, топырақтағы жел және су эрозиясына байланысты алған 

теориялық білімдерін бекіту және практикалық тұрғыда істеп көру. 

Практиканың міндеті – студенттерге бұрын құрылған екпе 

ормандардың әртүрлі типтерімен таныстыру; екпе ормандардың сапасын 

бағалаудың әдістері; екпе ормандар жобаланған екпе орман алқаптары 

учаскелеріне зерттеу жүргізу; топырақтағы жел және су эрозиясымен күресу 

үшін орман мелиоративті іс-шараларын жүргізу. 

Практиканың ұзақтығы: 6 күн, топқа 6 сағаттан. 

Практиканы өткізу орны – Ақмола облысы Сандықтау оқу-

өндірістіктік орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесі. 

Практиканың мазмұны: 

1. Экскурсия: әр түрлі өсу орны жағдайы мен қалыптасу 

фазаларында екпе ормандарды бақылау, әр түрлі әдістер және тәсілдермен 

екпе орман құру. 

2. Екпе орман алқаптарындағы жұмыстар: әр түрлі екпе орман 

алқаптары категорияларын зерттеу, топырақты өңдеу, ағаш отырғызу, 

агротехникалық күтім жұмыстары. 

3. Екпе орман сапасын бағалайтын әдістемелермен танысу 

(техникалық қабылдау, түгендеу, орманмен қамтылған аумаққа ауыстыру) 

және екпе орман құжаттарын толтыру. 

4. Екпелерді әр түрлі өсу фазаларында зерттеу. Екпе ормандарды 

зерттеу материалдарын өңдеу және екпе орман алқаптарын зерттеу, учаскені 

зерттеу үшін екпе орман жобасын құру. 

5. «ҚазОШҒЗИ» ЖШС аумағында өскен әр түрлі қорғаныш екпе 

ағаштарымен танысу. 

6. Топырақ эрозиясы қорытындысымен танысу, жыра элементтерін 

оқып-үйрену, абристі орындау арқылы жыра тереңдігін өлшеу. 

Барлық жұмыстарды 5-6 адамнан құрылған бригадалар істейді. 

Практиканың соңында әрбір бригада істелінген барлық жұмыс түрлерінің 

жалпы ортақ есебін дайындайды, есепті қорғау әрбір студентке жекеше 

жүреді. 
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ОРМАН ТАКСАЦИЯСЫ МЕН ОРМАН ҚҰРУ 

Практиканың мақсаты – студенттерге орман және орман қорын 

таксациялауды практикалық тұрғыда істеп көру, орманды таксациялау және 

орман құрудың негізгі бөлімдерін оқып үйренуден алған теориялық 

білімдерін бекіту және практикалық тұрғыда істеп көру. 

Практиканың міндеті. Студенттерге оқып-үйрету керек: 

- өсіп тұрған ағаштарды өлшеу техникаларын және олардың көлемін 

анықтауды; 

- екпе ағаштардың таксациялық сипаттамаларын құруды; 

            -    ағаштардың өсімін есептеудің техникасын және екпе ағаштың өсу 

динамикасын орнатуды; 

            -  өсіп тұрған орманды сортименттеудің әдістерін, орман өнімдерінің 

негізгі түрлерінің сүрек қорын дифференциялауды; 

            -   түгендеу техникасы мен орман массивін картографиялау. 

Практиканың ұзақтығы: 6 күн, топқа 6 сағаттан. 

Практиканы өткізу орны – Ақмола облысы Сандықтау оқу-

өндірістіктік орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесі. 

Практиканың мазмұны: Практиканың бағдарламасы келесі 

жұмыстарды қамтиды: 

- жұмыс жасайтын орындармен танысу үшін орманды 

экскурсиялау және техника қауіпсіздігі инструктажымен танысу; 

- орманды тазалау, бұрыш өлшейтін түсірілім және квартал аралық 

жолдарды салу және визирді өлшеу, пикетаждау; 

- бақылау алаңшасындағы ағаштардың сүрек қорын кесте бойынша 

анықтау немесе сортименттер кестесімен таксациялық есептеу; 

- қадалармен және қадаларсыз бақылау алаңшасын салу, модельді 

ағаштар және материалдарды өңдеу. Ағаш сүрекдіңінің өсу барысын талдау; 

- таксациялық учаске мен телімнің сипаттамалары; 

- орман екпе ағашының жоспарын құру; 

- студенттерге орман қорын таксациялаудың практикалық 

жолдарын оқып-үйрету. 

Орман екпе ағашын таксациялаудың барлық жұмыстарын 5-6 адамнан 

құрылған бригадалар атқарады. Материалдарды камералды өңдеу 

жұмыстары күнделікті күннің екінші жартысында жүргізіліп отыруы керек. 

Практиканың соңында әрбір бригада атқарылған далалық және камеральдық 

өңделген жұмыстарды бір папкаға реттеп тігіп оқытушыға өткізеді. Сынақ 

тапсыру әрбір студентке жекеше жүреді. 

 

ОРМАН ПАЙДАЛАНУ 

Практиканың мақсаты – студенттерге орман кесу жұмыстарының 

технологиясы мен оларды механизациялаудың тәсілдерін оқып-үйрету: ағаш 

тиеу пункттері мен жоғарғы складтағы механизациялық жұмыстар, орманды 

тасымалдау технологиясы, кең қолданыстағы ағаш тауарларын өндіру 

технологиясы мен ұйымдастыру. 
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Практиканың міндеті. Практикадан өткен соң студенттер білуі керек: 

- орман сүрекдіңін дайындайтын машиналар мен ағаш өңдейтін 

станоктарды дұрыс пайдалануды; 

- орман дайындау және ағаш өңдеу өндірісі процесі технологиясын 

ұйымдастыру және өңдеуді; 

- орман дайындау жұмыстарын кешенді және рациональды 

пайдалану сұрақтарын өздігінен шешуді; 

            -     орман пайдалану тапсырмаларының есебін орман шаруашылығы 

шешуді ұйымдастыру. 

Практиканың ұзақтығы: 3 күн, топқа 6 сағаттан. 

Практиканы өткізу орны – Ақмола облысы Сандықтау оқу-

өндірістіктік орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесі. 

Практиканың мазмұны: Cтуденттер технологиялық практикадан өту 

кезінде орман шаруашылығы басшылығымен келісімге сәйкес оқытушының 

басшылығымен орман кеспе ағашын өңдеп, орман дайындаудың барлық 

технологиялық процестерінің барлық қажетті ережелерін қатаң сақтау керек. 

Ағаш сүрегін өңдеу цехында студенттер орман шаруашылығындағы 

барлық технологиялық процестермен танысып, ағаш өңдеу станоктары және 

құралдарымен, кең қолданыстағы ағаш тауарларының ассортименттерімен 

жұмыс жасайды. 

Практиканың соңында әрбір студент әңгімелесу арқылы сынақ тапсыру 

керек. 

 

ОРМАН  ТАУАРЛАРЫН  ТАНУ 

Практиканың мақсаты – студенттерге оқыған теориялық курстарын 

бекітіп, ағаштарды өлшеудің ережелерін, есептеуді, орман материалдарын 

қабылдауды, олардың сапасын (сорттарын) анықтауды, орман 

материалдарының партияларын тұтынушыларға дайындаудың ережелерімен 

таныстыру. Сонымен қатар студенттер қазіргі кездегі әр түрлі орман 

материалдарының МЕСТ танысып, оларды өндірісте қолдануын үйренеді. 

Практиканың міндеті. Студенттерге орман тауарларын тұтынудың 

ерекшеліктерімен таныстырып, ағаш сүрегінен алынатын тауарлардың 

сапасын бағалау ережесін дұрыс қолдануды, өндірісте қолданылатын МЕСТ 

пайдалануды үйрету. 

Практиканың ұзақтығы: 3 күн, топқа 6 сағаттан. 

Практиканы өткізу орны – Ақмола облысы Сандықтау оқу-

өндірістіктік орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесі. 

Практиканың мазмұны: Практика орман шаруашылығы 

территориясындағы ағаш сүрегін Оқытушы берілген тапсырманы орындауды 

жеңілдету үшін топты 3-5 адамнан бригадаларға бөледі. Әрбір бригада өлшеу 

ленталары, өлшеу айыршасы мен орман материалдарының қазіргі 

стандарттарының жиынтығымен қамтамасыз етілуі керек.  

Студенттер келесі операцияларды орындауы керек: 
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- өлшеу, есептеу, сортын анықтау, дөңгелек орман материалдарын 

қабылдауды, тығыз жиналған орман материалдарын өлшеу мен есептеуді;  

- жиналған орман материалдарын қабылдау, өлшеу және есептеуді; 

- кесілген орман материалдарын өлшеу, олардың сапасын анықтауды; 

Практиканың соңында студенттер жинаған материалдарын есеп түрінде 

өткізеді. Ол үшін әрбір студентте орман материалдарының барлық түрлерінің 

сортын анықтаудың, өлшеудің алғашқы материалдары болуы керек. Есепте 

дөңгелек орман материалдары партиясының қабылдау-өткізу актісі болу 

керек. Сынақ тапсыру әрбір студентке жекеше жүреді. 

 

3-4 курста өтетін өндірістік және диплом алды пракикалары 

Практиканың мақсаты – студенттер алған білімдерін бекітіп, орман 

шаруашылығы өндірісінде атқарылатын іс-шаралармен танысады, өндірісті 

басқару мен іс жүзінде атқарылатын жұмыстарға қатысады; бекітілген 

дипломдық жоба (жұмыс) тақырыбында нақты материалдар жинау; алынған 

нәтижелер мен ұсыныстарды қосымша апробациядан өткізу, оларды 

өндірісте пайдалану. 

Практиканың ұзақтығы: 8 апта. 

Практиканы өткізу орны: орман және жануарлар дүниесін қорғау 

мемлекеттік мекемесі, орман-аңшылық шаруашылығы, табиғи бақтар, 

орман құру партиялары, ғылыми-өндірістік орталықтар мен олардың 

филиалдары, жасыл құрылыс мекемелері. 

 

 

ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКА 

Өндірістік практикадан өту кезінде студенттер келесі бөлімдермен 

танысу, оқып-үйрену, болжау және  жұмыстарға қатысу керек: 

 

Орманшылық 

Танысу керек: орман шаруашылығындағы негізгі орман типтерімен, 

оларға сипаттама жазу керек, В.Г.Каппер шкаласы бойынша басты ағаш 

түрлерінің жеміс өнімділігі мен тұқымына көзбен болжау жасап бағалау 

керек, табиғи жаңару тәсіліне жағдай жасауды, оның тиімділігін; күту үшін 

және басты мақсатта кесу түрлерін, оларды орман шаруашылығында 

пайдалануды; орманды босатудың ережелерін, өртке қарсы қызметті 

ұйымдастыруды оқып-үйреніп және болжау жасау керек. 

Студент міндетті түрде қатысу керек күту үшін кесу жүргізілген 

аумақты куәландыруға, дайын орман өнімдерінің құжаттарын толтыруды, 

орманды қорғау және өртке қарсы шаралардың атқарылуына.  

 

Орман тұқым ісі, Орман питомниктері және Екпе ормандар 

Оқып-үйреніп және болжау жасау керек: дайындау тәсілдерін, 

тұқымдарды сақтау мен өңдеуге, орман тұқымдарын бақылау станциясына 

жіберетін орташа үлгіні сұрыптау және олардың құжаттары; 
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- орман питомнигіндегі жұмыстар, ағаш түрлерін өсіру, отырғызу 

материалын өсіру агротехникасы; 

- орман шаруашылығындағы екпе орман өндірісінің тарихы, 

екпелерді өсіру агротехникасы және 2-3 екпе орман типіне сипаттама беру, 

екпе ормандар мен орман питомниктерін механизациялау жұмысы; 

- жоспарлау, екпе орман жұмысын жобалау, еңбекті ұйымдастыру. 

Орман питомнигінің сеппе бөлімінің бір учаскесіне және екпе 

ормандардан бір учаскеге түгендеу жұмыстарын жүргізіп, олардың 

сипаттамаларын есепке кіргізу керек. 

 

Орман таксациясы 

Танысу керек: орман шаруашылығының эксплуатациялық қоры; орман 

кесу билетін толтырудың реті және оны орманшыларға тарату; сүрекдіңді 

босату ордерін толтырудың реті; дайындалған сүрекдіңді қабылдау актісін 

толтыру. 

Қатысуы керек: бір орман кеспе ағаш учаскесін кесуге тағайындау; 

материалды-ақшалы бағасын есептеу, кесуді жүргізу, кеспе ағаш. 

Орман кеспе ағашының материалды-ақшалы бағасының есебінің 

барлық құжаттарын есепке қосып тігу керек. 

 

Орман құру 

Танысу керек: орман құрудың есебімен, таксациялық сипаттамалармен, 

бірінші және екінші орман құру кеңесінің хаттамаларымен, жоспарлы-

картографиялық материалдарды сақтау ретімен; квартал аралық жолдардың 

жағдайымен, шекаралық, кварталдық және көрсеткіш бағаналар, әр түрлі 

орман шаруашылығы белгілері, орман шаруашылығы мекемесінде қойылған 

белгілермен, осыған өздерінің сыни ескертпелерін жасау керек. 

Оқып-үйреніп және болжау жасау керек: 

- орман шаруашылығы шараларының жобасы, орман құру 

кезіндегі жоспарланған шаралар; 

-       орман құру жобасына сәйкес орман шаруашылығындағы 

жүргізілген шаралар, оларды жүргізу техникасы мен нақты көлемі, 

ауытқулар болған жағдайда олардың себептерін келтіру. 

Орман шаруашылығындағы орман құру жүргізілген жерлердің 

толымдылығын анықтап, қорытынды жасау.   

Орман экономикасы 

Оқып-үйрену керек: орман шаруашылығының бюджеттік және 

шаруашылық келісім шараларының техникалық өндірістік қаржы жоспарын, 

оны өңдеу мен сақтауды; орман шаруашылығындағы есепті ұйымдастыру 

мен есеп беруді; орман шаруашылығы шараларының экономикалық 

тиімділігін, орман шаруашылығының табысы мен оны пайдаланудың 

жолдарын; орман шаруашылығының өндірістік-шаруашылық іс-шараларына 

талдау жасауды ұйымдастыруды. 

Қатысуы  керек: 
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- орман шаруашылығындағы айлық есепті құру. 

Болжау жасау керек: орман шаруашылығындағы атқарылып жатқан 

ағымдағы шараларға; орман шаруашылығындағы өндірістік бағдарламалар 

мен өндірістік іс-шараларды орындау; негізгі және айналымдағы қорларды 

пайдалану; 

-  орман кеспе ағаш қорын пайдалану; орманды қорғаудың 

жағдайы; орман шаруашылығы мекемесінің атқарған шаруашылық 

жұмыстарының қаржылық қорытындысы. 

Танысу керек: 

- орман шаруашылығы өндірісін басқарудың қағидаларымен; 

- орман шаруашылығы қызметкерлерінің құқықтары мен 

міндеттерімен; 

-  орман шаруашылығын мамандармен қамтамасыз ету, оларды 

таңдау мен тағайындау қағидалары. 

 

Орман тауарларын тану 

Танысу керек: орманды өсіп тұрғанды пайдаланудың түрлері мен 

көлемі – қарағайдан шайыр алу, қайыңнан шырын алу, дәрілік шикізаттарды 

дайындау, жеміс-жидектерді дайындау және т.б. 

Ағаш сүрекдіңін өңдейтін цехта сүрекдіңнен жасалатын өнім 

түрлерімен танысу керек, дөңгелек және кесілген орман материалдарын 

өлшеу ережелерін, оларды штабелдеу және орман материалдарының сортын 

анықтау ережелерімен танысу керек. 

Практика кезінде студенттер күнделік толтыруға міндетті, оған 

күнделікті атқарған жұмыстарын жазып отыру керек. 

Практиканың соңында студенттер өндірістік практика жетекшісінен 

жазбаша пікір (мінездеме) алу керек, онда студенттерге практика 

бағдарламасын қалай орындау қажеттігі, жұмысты орындау, практикалық 

жетістіктерді игеру, дайындық дәрежесі көрсетілуі керек. Пікірде мекеме 

мөрі басылу керек. 

Практиканың соңында студенттер есеп толтырады, онда студенттер 

өздері қатысқан жұмыс түрлерінің құжаттарының көшірмесі беріледі. Есеп 

практика бағдарламасының сұрақтарын қамти отырып толтырылады. Есепте 

маңызды мәселе болып практикант студенттің өндірістік мекемеде 

атқарылатын жұмысқа қатысу саналады, орман шаруашылығында 

жүргізілетін (кеспе ағашты белгілеу, орман питомнигінің сеппе бөлімін 

түгендеу, айналымды қарап шығу, орманды өрттен қорғау, ағаш сүрекдіңін 

дайындау мен кесу орнын анықтау, орманды кесуге тағайындау ережелерін) 

іс-шараларға қатысу міндетті. Есеп кафедраға сабақ басталғаннан кейін 3 

аптада тапсырылуы керек. Студенттер есепті кафедрада құрылған 

комиссияның алдында қорғайды. 
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ДИПЛОМ АЛДЫ ПРАКТИКАСЫ 

Практиканың негізгі міндеті: арнайы мамандық бойынша оқыған 

пәндерден алған теориялық білімдерін бекіту және кеңейту; өндірістік және 

ғылыми эксперименталды сұрақтарды шешу үшін практикалық жетістіктерді 

пайдалану; өзіндік және шығармашылық инициативаларды дамыту; 

дипломдық жоба (жұмыс) тақырыбындағы далалық материалдарды жинау. 

Практикаға барар алдында студент дипломдық жоба жетекшісінен 

міндетті түрде тапсырмалар алу керек, онда тақырыпқа сәйкес далалық 

материалдарды жинау әдістемесі келтірілуі керек. 

Студент практикадан университетке келген бойда жинаған далалық 

материалдарын жетекшісіне міндетті түрде көрсетіп, таныстыру керек. Соған 

сәйкес өндірістік практика есебін толтыру керек. Студент жинаған далалық 

материалдарын математикалық өңдеуді компьютерде жүргізу керек. 

Математикалық өңдеудің компьютерлік бағдарламасы кафедрада болады. 

Бұл белгілі бір дәрежеде дипломдық жобаның сапасын жақсартады және 

студенттің уақытты үнемдеуіне көмектеседі. Компьютерлік өңдеу 

материалдары дипломдық жобаға қосылады. Дипломдық жобада далалық 

зерттеу жұмыстарының суреттері мен қосымша материалдар келтіріледі.       
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

 

 

 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

«ОРМАН, ЖЕР ЖӘНЕ СУ РЕСУРСТАРЫ» ФАКУЛЬТЕТІ 

 

«ОРМАН РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ АҢШЫЛЫҚТАНУ» КАФЕДРАСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКАНЫҢ  

ЕСЕБІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орындаған: 

 

Жетекшісі: 

 

Мекемедегі жетекшісі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2012ж. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

 

 

«Қазақ ұлттық аграрлық университеті» РМК 

 

«Орман ресурстары және аңшылықтану» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КҮНДЕЛІК 

 

ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ ДИПЛОМ АЛДЫ ПРАКТИКАСЫ 

 

СТУДЕНТ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСЫ, ГРУППАСЫ – ЛХД – 301Қ 

ФАКУЛЬТЕТІ – Орман, жер және су ресурстары 

МАМАНДЫҒЫ – 5В080700 – Орман ресурстары және орман шаруашылығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практиканың жолсапар куәлігі міндетті 

түрде есепке қосылып тігіледі 
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І. Жолсапар куәлігі 
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ІІ. ПРАКТИКА КЕЗІНДЕ АТҚАРҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ЖАЗБАСЫ 

 

№ Күні, айы Атқарылған жұмыстардың қысқаша 

мазмұны 

Қолтаңбасы 
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ІІІ. СТУДЕНТТІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ 

 

(оның теориялық дайындығының деңгейі көрсетіледі, атқарылған жұмыстың 

сапасы, жұмыс тәртібі және оның кемшілігі, егер ол бар болса) 
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ІV. ЕСЕПКЕ КАФЕДРАНЫҢ ҚОЙҒАН БАҒАСЫ ЖӘНЕ ПРАКТИКАДАН 

ӨТКЕН СТУДЕНТТІҢ АТТЕСТАЦИЯСЫ 

 

(Есептің артықшылықтары мен кемшілігіне қысқаша сын-пікір беріледі, 

бағалау төрт баллық жүйемен қойылады). 
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 Есепте сонымен қатар келесі сұрақтар қарастырылуы керек: 

 Студенттер практикадан өту кезіндегі жинаған материалдарының 

тізімі.  

 Практика соңындағы студенттің жазған қорытындысы мен талдауы 

және оны жақсартуға ұсыныстар 
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ЖАЗБА ҮШІН 
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