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«Оқу
пәнінің мақсаттары мен міндеттері, оның оқу
процесіндегі орны».
Пәннің мақсаты:
Студенттерге морфологиялық, экологиялық және дәрілік
өсімдіктерді қолдану тәсілін, ҚР-ның
орман сыбайластық
территориясында өсетін және
шектес территориядағы
өсімдіктерді оқып үйрету;
Мазмұны:
«Ормандағы дәрілік
өсімдіктер» курсы өз алдына
ормандағы дәрілік
өсімдіктердің жалпы жарықтандыру
сипаттамасының бөлімін қосады; дәрілік мақсаттағы өсімдік
шикізатын пайдалану тарихын; дәрілік өсімдіктер ресурстарын
қорғау; іздеу технологиясын және дәрілік өсімдіктер жиынын;
олардың химиялық құрамынан дәрілік өсімдіктердің емдік
қасиетіне тәуелділігін; морфологиялық, экологиялық және
шаруашылық
негізгі
ұсыныстарын
сипаттау;
Күрделі
шайлардың және жиындардың қолданылуы мен шипашағы;
Пәннің міндеттері:
Орман
шаруашылығының негізгі
салаларын,
орман
өсімдіктерін,
орман шаруашылығының басқа пәндермен
қатынасын оқу;
Студент нені білу керек:
Дәрілік өсімдіктердің қорғау ресурстарын және дайындау
тәсілдерін; адамға өсімдіктердің фармакалогиялық және
физиологиялық әсерін; ормандағы дәрілік
өсімдіктердің,
морфологиялық,
экологиялық
және
шаруашылық
ерекшеліктерінің негізін;
Студент нені істей білу керек:
Емдік
–
профилактикалық
мақсатта
өсімдіктерді
пайдалану, негізгі дәрілік өсімдіктерді дайындау тәсілін және
мерзімін, өсімдіктерге тән түрін ажырата білуі;

Пререквизиттер: «Ормандағы дәрілік
игеруге қатысты пәндер:
- орман ботаникасы және дендрология
- өсімдіктер физиологиясы
- экология

өсімдіктер»

пәнін

Негізгі әдебиеттер:
1. «Дәрілік өсімдіктер» М. Қожабеков, «Қазақстан» баспасы1975
2.«Лекарственные растения» А.Ф. Гаммерман, Г.Н. Кадаев, А.А.
Яценко-Хмелевский, Москва «Высшая школа»1984
Қосымша әдебиеттер:
3. «Определитель лесных растений», В.И. Саутин, Москва
издательство
«Лесная промышленность»1978
4. «Этюды о растениях», А.С. Удовицкий, Ю.П.Лаптев, Ю.Г.
Тринклер,
Алма-ата Қайнар
5. «Сорные растения»,А.В. Фисюнов, Москва-Колос-1984
6. «Зеленая аптека кузбасса», Г.В. Крылов,Э.В. Степанов
7.«Целебная флора северо-запада России», Р.Богомолова,
Г.Базанов, Ульяновск,1991.
Пәннің тақырыптық жоспары
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№
1
1

2
3

Пәннің тақырыптық жоспары
Тақырыптың аты
Сағат саны
Дәріс. Прак
СӨЖ
2
3
4
5
Дәрілік өсімдіктердің
4,5
9
келешекте
қолданылуы және
тарихы
Дәрілік өсімдіктердің
2,5
9
әсер етуші заттары
Дәрілік
өсімдіктер
2
9
ресурстарын қорғау

Ф

4

Дәрілік
өсімдіктерді
іздеу және дайындау
5
Қылқанды
–
ұсақжапырақты
ормандар
және
қылқанды
ағаш
ярустарының
дәрілік
өсімдіктері
6
Қылқанды
–
ұсақжапырақты
ормандар
және
қылқанды аласа ағаш
тобының
дәрілік
өсімдіктері
7
Жалпақ жапырақтылар
орманындағы
сүрек
ярусты
дәрілік
өсімдіктер
8
Жалпақ жапырақтылар
орманындағы
аласа
ағаш тобының дәрілік
өсімдіктері
9
Дәрі-дәрмек жасауда
қолданылатын мәдени
өсімдіктер
10 Күрделі
шайлардың
және
жиындардың
қолданылуы
мен
шипашағы
Барлығы :

2

9

2

4

9

2

4

9

2

4

9

2

4

9

2

6,5

9

2

22,5

9

22,5

90

Зертханалық сабақтардың мазмұны
1. Қылқанды – ұсақжапырақты ормандар және қылқанды
ағаш ярустарының дәрілік өсімдіктері.. Қарағай.
Қайың.Аққайың.Қайыңның қара саңырауқұлағы- чага.
Қандыағаш.
2. Қылқанды – ұсақжапырақты ормандар және қылқанды
аласа ағаш тобының дәрілік өсімдіктері. Кәдімгі арша.
Итмұрын. Орман бүлдіргені. Қой бүлдіргені. Ландыш. Дәрілік
валериана.Шегіршін.

3. Жалпақ жапырақтылар орманындағы сүрек ярусты
дәрілік өсімдіктер. Жөке. Емен.
4. Жалпақ жапырақтылар орманындағы аласа ағаш
тобының дәрілік өсімдіктері. Бересклеттер. Хмель.
Женьшень. Қытай лимоннигі. Барбарис. Даур клопогоны.
5. Дәрі-дәрмек жасауда қолданылатын мәдени
өсімдіктер. Грек жаңғағы. Япон сапорасы. Дәрілік шалфей.
Жүгері. Қызыл бұрыш.( Мята перечная)

Студенттің өзіндік жұмысы
№
1
1

2

3

4

СӨЖ- дің
түрі

Есеп беру формасы

2

Дәріс
сабағына
дайындық
Практикалық Жұмыс
сабаққа
тексеру
дайындық
Қосымша
Жұмыс
материалдар тексеру
ға дайындық
Бақылау
шараларына
дайындық
Барлығы

3

Бақылау
түрі

Сағат саны

4

Сабаққа
қатысу
дәптерін

Сабаққа
қатысу

дәптерін

6

11,25
(0.5*22,5)
11,25
(0.5*22,5)
59,5

Р1,Р2

8
90

Өздігінен оқу үшін студенттерге ұсынылатын тақырыптар
1. Дәрілік өсімдіктердің келешекте қолданылуы және тарихы
2. Дәрілік өсімдіктердің әсер етуші заттары
3. Дәрілік өсімдіктер ресурстарын қорғау
4. Дәрілік өсімдіктерді іздеу және дайындау
5.Қылқанды – ұсақжапырақты ормандар және қылқанды ағаш
ярустарының дәрілік өсімдіктері
6. Қылқанды – ұсақжапырақты ормандар және қылқанды аласа ағаш
тобының дәрілік өсімдіктері
7. Жалпақ жапырақтылар орманындағы сүрек ярусты дәрілік өсімдіктер
8. Жалпақ жапырақтылар орманындағы аласа ағаш тобының дәрілік
өсімдіктері
9. Дәрі-дәрмек жасауда қолданылатын мәдени өсімдіктер
10. Күрделі шайлардың және жиындардың қолданылуы мен шипашағы

Өткен және қорытынды бақылау үлгерімі
Қорытынды рейтингті есептеу әдістемесі
Оқу жұмыс жоспары бойынша қорытынды бақылау емтихан болып
саналады.Университеттің ғылыми кеңесінің шешімі бойынша қорытынды
бақылау түрлері және өтпелі бақылаудың өлшем бірліктері берілген.
Өтпелі бақылау мен қорытынды бақылау түрлерінің өлшем
бірліктері.
№
р/
с
1

Қортынды бақылау Бақылау түрі
түрлері
Емтихан

Емтихан

Өлше
м
бірлік
0,4

Үлгерімнің өтпелі бақылауы

0,6

Бақылау шараларының күнтізбелік жоспары
1 рейтинг
Апталар

1 2

3

4

5

6

7

8

9

Бақылау түрлері
3 8 8
бойынша жоғары
балл
сабаққа
Дәріс
1 1 1
қатысу,
аудито
Зертхан
1 1
рияда
алық
жұмыс
Зертханалық
4 4
жұмыстың
орындалуы және
қорғалуы
СӨЖ-дің
2 2 2
орындалуы
Шеттік бақылау

8

1
0

1
0

10

10

5

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

4

4

4

2

3

3

1
Р Балл
0
1 жиынтығы
10 18
100
2

16

1

1

8

4

4

4

32

3

3

3

26

3

18

18

Курс саясаты
Бірігіп жұмыс істеудің арқасында төмендегідей ережелерді орындауға
тиістіміз:
1 Оқытушымен студен бір-біріне қайырымды болу.
2 Қателесуге қорықпаңыз. Ештеме істемейтін адам ғана қателеспейді.
3Сабақта ережені бұзатын кез келген іс әрекеттерге шара қолданылады,
аудиториядан қуып жіберге дейін болады.
4 Сабақты босатқаны үшін айып салынады: дәріс немесе практикалық
сабақтарды себепсіз босатқаны үшін 1 балл шегеріледі.
5 Сабаққа белсенді қатысыңдар.Оқытушыға сұрақтар қойыңдар. Сабаққа
жай қатысып қана қоймай, әртүрлі сұрақтарды пікір талас ретінде шешуге
тырысыңдар.
6 Әрбір сабаққа міндетті түрде жауапты дайындалыңдар.
7
Сіздердің
дайындықтарыңыз
бақылау
жұмыстарымен
тестпен
сұрақтармен тексеріледі
8 Барлық тапсырмалар уақытында орындалуы тиіс.
9 СӨЖ уақытынан кеш орындалса, автоматты түрде 1 балл алынып
тасталады.
10 Сабаққа келу міндетті түрде. Егер сіз себепсіз үш немесе одан көп
сабақ босатсаңыз, оқытушы сізден деканаттан рұқсат қағазын әкелуді талап
етуге құқылы. Есіңізде сақтаңыз: сабаққа қатысу қорытынды бағаға кіреді.

11 Босатылған сабақтар оқытушының айтқан сағатында тапсырылады.
12 Аудиториялық сабаққа 5 минут кешігуге болады, одан әрі кешіксе
студент сабаққа жіберілмейді. Себепті жағдайлар болып қалса оқытушыны
алдын ала ескерту қажет.
13 Оқытушы сөйлеп тұрғанда қатты сөйлеуге болмайды. Студентке екінші
рет ескерту жасалса студент аудиториядан босатылады.
14 Студент сабаққа міндетті түрде дайындалып, берілген әдебиеттерді
пайдалана білуі тиіс.
15 Университетте қабылданған ережелердің барлығы орындалуға тиіс.
16 Басқа адамнан көшіруге үзілді-кесілді тиым салынады.
17 Семестрде 1 шеттік бақылау қарастырылады.
18 Аудиторияға киіммен кіруге тиым салынады.
19 Сабақ кезінде сөйлеуге, газет оқуға, сағыз шайнауға, телефонмен
сөйлесуге тиым салынады.
20 Оқу бөлмелерінде жаман сөздер айтуға, темекі тартуға тиым
салынады.
Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша қойылады:
1. сабаққа қатысу және дәріс конспектісін тексеру.
2. дәріс, практикалық, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап беру.
3. білімді шеттік бақылау бойынша тексеру.
4. емтихан бағасы
Білімді бағалау баллдық-реитингті жүйемен жүргізіледі, күнтізбелік
шаралар бойынша студент өз бағасын өзі шығарып алады. Өзіңе керекті балл
жинау үшін практикалық сабақтарға белсенді қатысу. Егер осы айтылған
жағдайлар жасалмаса студент семестрдың соңында, өткен тақырыптардың
барлығын айтуғы тиіс, сонда ғана барып сынаққа босатылады.
Сынақ ауызша алынады. Сынақ баллмен бағаланады:
100 балл – 3 сұраққа жауап бергенде;
-75 балл- 2 сұраққа толық жауап және1 сұраққа толық емес жауап бергенде;
-50 балл –1 сұраққа толық жауап және 2 сұраққа толық емес жауап бергенде;
Семестр бойы білімді бақылау жүргізіледі.
Кез келген ереже бұзушылық аудиториядан шығару мен баллды
төмендетуге дейін әкеледі. Жұмыстарды тапсыру күнтізбелік шаралар
бойынша уақытында тапсырылуы тиіс.

