
 

 

 

 

 

 

 

 

«Орман шаруашалығы қызметі» кәсіби стандарты 

 

1. Жалпы ережелер  

 

1. «Орман шаруашылығы қызметі» кәсіби стандарты білім беру 

бағдарламаларын қалыптастыруға, оның ішінде кәсіпорындардағы персоналды 

оқытуға, білім беру мекемелеріндегі қызметкерлер мен түлектерді 

сертификаттау үшін материалдар әзірлеуге, персоналды басқару саласындағы 

кең ауқымды міндеттерді шешуге арналған.  

 Осы кәсіби стандарт негізінде ұйымдар өндірісті ұйымдастырудың, еңбек 

пен басқарудың ерекшеліктерін және олардың жауапкершілігін есепке ала 

отырып, кәсіби білімнің деңгейін, еңбек функцияларының тізбесін, білімдерін, 

біліктері мен дағдыларын нақтылай отырып, ішкі қолдану үшін қызметкерлерге 

арналған корпоративтік кәсіби стандарттар әзірлеуі мүмкін. 

 2. Осы кәсіби стандартта мынадай терминдер мен анықтамалар 

қолданылады: 

біліктілік – қызметкердің нақты еңбек функцияларын сапалы орындауға 

дайын болу дәрежесі; 

біліктілік деңгейі – еңбек іс-қимылдарының күрделілігі, стандартты 

еместігі, жауапкершілігі мен дербестілігі өлшемдеріне қарай сараланатын 

қызметкердің даярлығы мен құзыретінің деңгейіне қойылатын талаптар 

жиынтығы; 

ұлттық біліктілік шеңбері – еңбек нарығында танылатын біліктілік 

деңгейлерін құрылымдық жағынан сипаттау. 

салалық біліктілік шеңбері – салада танылатын біліктілік деңгейлерін 

құрылымдық жағынан сипаттау; 

кәсіби топ – жалпы интеграциялық негізі бар және оларды орындау үшін 

еңбек функцияларының және құзыреттерінің ұқсас жиынтығын болжайтын 

кәсіби кіші топтардың жиынтығы; 

кәсіби кіші топ – еңбек функцияларының және оларды орындау үшін 

қажетті құзыреттердің біртұтас жиынымен қалыптастырылған кәсіптер 

жиынтығы;  

   ЖОБА 
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 кәсіби стандарт – кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік деңгейіне, 

құзыреттеріне, еңбек мазмұнына, сапасына және жағдайларына қойылатын 

талаптарды айқындайтын стандарт; 

кәсіп – арнайы дайындық нәтижесінде игерілетін және білім туралы тиісті 

құжаттармен расталатын белгілі бір білімді, білікті және тәжірибелік 

дағдыларды талап ететін адамның еңбек қызметіндегі кәсіптерінің негізгі 

түрі;     

еңбек функциясы – еңбек процесінің бір немесе бірнеше міндеттерін 

шешуге бағытталған өзара байланысты іс-қимылдар жиынтығы; 

3. Осы кәсіби стандартта мынадай қысқартулар пайдаланылады: 

1) СБШ – салалық біліктілік шеңбері; 

 2) БТБА – Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай 

тарифтік-біліктілік анықтамалығы;  

 3) БА – басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілердің 

лауазымдарының біліктілік анықтамалығы. 

 

2. Кәсіби стандарттың паспорты 

 

4. Кәсіби стандарттың атауы: «Орман шауарышылығының қызметі». 

5. Кәсіби стандартты әзірлеу мақсаты: қызметкерлердің білімдеріне,  

біліктіліктеріне, дағдыларына және жеке құзыреттіліктеріне қойылатын 

талаптарға сәйкес келетін еңбек функцияларын жүйелі және құрылымдық 

сипаттау. 

6. Кәсіби стандарттың қысқаша сипаттамасы: орман қорын күзету, 

қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру мен орман өсiру саласындағы 

басқару, бақылау және қадағалау. 

7. Кәсіби топ: Ауыл шаруашылығы. 

8. Кәсіби топ:  орман шаруашылығы және өзге де орман шауарышылығы 

қызметі. 

9. Кәсіби кіші топ: орман және бақ-саябақ шаруашылығы. 

 

 

3. Кәсіптер карточкалары 

 

 

10. Кәсіптер тізбелері:  

орманды күзету және қорғау жөніндегі технигі СБШ бойынша                          

4-біліктілік деңгейі; 

орманды күзету және қорғау жөніндегі инженері СБШ бойынша 5-6-

біліктілік деңгейі; 

орман патологы-технигі СБШ бойынша 4-біліктілік деңгейі; 
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орман патологы-инженері СБШ бойынша 5-6-біліктілік деңгейі; 

ормандарды молықтыру мен орман өсiру технигі СБШ бойынша                       

4-біліктілік деңгейі; 

ормандарды молықтыру мен орман өсiру жөніндегі инженері СБШ 

бойынша 5-6-біліктілік деңгейі; 

таксатор-технигі СБШ бойынша 4-біліктілік деңгейі; 

таксатор-инженері СБШ бойынша 5-6-біліктілік деңгейі; 

орманды пайдалану жөніндегі технигі СБШ бойынша 4-біліктілік деңгейі; 

орманды пайдалану жөніндегі инженері СБШ бойынша 5,6-біліктілік 

деңгейі; 

орман мастері СБШ бойынша 4,5-біліктілік деңгейі; 

қорықшы (орманшы) СБШ бойынша 3-біліктілік деңгейі. 

Кәсіптер карточкасы осы кәсіби стандартқа 1-қосымшада берілген.    

Кәсіби біліктілік картасы осы кәсіби стандартқа 2-қосымшада келтіріледі. 
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«Орман шаруашылығы қызметі»  

кәсіби стандартына  

1-қосымша    

 

 

 «Орманды күзету және қорғау технигі» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Коды  
3212  «Агрономия және орман шаруашылығы жөніндегі 

мамандар» 

Кәсібі Орманды күзету және қорғау жөніндегі технигі 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

4. Негізгі орта білім беру базасында техникалық және 

кәсіби білімі мен практикалық жұмыс тәжірибесі бар 

болған кезде.  

Практикалық жұмыс тәжірибесінсіз жоғары деңгейдегі 

техникалық және кәсіби білімі (қосымша кәсіби 

дайындығы немесе орта білімнен кейінгі білімі). 

БА бойынша біліктілік 

деңгейі   

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2008 жылғы 8 тамыздағы №505 бұйрығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман қорғау 

қызметкерлеріне арналған біліктілік сипаттамаларына 

сәйкес еңбек өтіліне талап қоймастан орта кәсіби білімі.             

Еңбек функциялары 1. Орманшыларға, уақытша орман күзетшiлерi мен өрт 

командаларына өртке қарсы алдын алу іс-шараларын 

өткізуі үшін жүктелген мiндеттердiң; санитарлық 

қағидалардың және орманды жанама пайдалану, өрт 

қауіпсіздігі мен орманды зиянкестерден және орман 

ауруларынан қорғау қағидаларын дер кезiнде және дәлме-

дәл орындалуына бақылау  

2. Айналып жүру ревизиясын жоспарлау және жүзеге 

асыру. 

1. 3. Ірі орман өрттерін жоюға күштер мен құралдарды 

тарту бойынша басқа ұйымдармен шарттар дайындауды 

қамтамасыз етеді.  

1-еңбек функциясы 

 

Орманшыларға, уақытша 

орман күзетшiлерi мен өрт 

командаларына өртке қарсы 

алдын алу іс-шараларын 

өткізуі үшін жүктелген 

мiндеттердiң; санитарлық 

қағидалардың және орманды 

жанама пайдалану, өрт 

қауіпсіздігі мен орманды 

зиянкестерден және орман 

ауруларынан қорғау 

қағидаларын дер кезiнде 

және дәлме-дәл 

орындалуына бақылау  

 

Білігі мен дағдылары: 

1. Өрт техникасы мен өрт-техникалық қару-жарақтарын 

ұстау мен пайдалануға, өртке қарсы қызметтің 

шаруашылық қызметі мен материалдық-техникалық 

қамтамасыз етуін бақылау.  

2. Өрт учаскелерінің оларда өрт туындауы қауіптілігі 

дәрежесі бойынша сипаттамаларын талдау жасау.  

3. Өрттен қорғаудың және орман (табиғи) өрттердің алдын 

алуға бағытталған іс-шараларды орындауды тексеру.   

4.  Ормандарда өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуын 

бақылау.  

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 

шілдедегі № 477-II Орман кодексі. 

2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 

желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген Ормандағы 

өрт қауіпсіздігі қағидалары. 
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3. Орман (табиғи) өрттерді сөндіру жөніндегі іс-

шараларды қамтамасыз ету бойынша талаптар.  

2-еңбек функциясы 

 

Айналып жүру ревизиясын 

жоспарлау және жүзеге 

асыру. 

Білігі мен дағдылары:  
1. Ақпараттарды жинау, өңдеу және берудің қазіргі 

заманғы құралдарын қолдану.  

2. Ұйымның құжаттарының сақталуы мен қорғауын 

қамтамасыз ету.   

3. Құжаттармен жұмыс үшін ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану.  

4. Ақпараттарды талап етілетін нысанда тіркеуді, 

жүйелендірілген сақтау мен беруді жүзеге асыру.  

Білімі:  
1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі. 

2. Ақпараттарды жинаудың, өңдеудің, жүйелендірудің 

қазіргі заманғы құралдары.  

3-еңбек функциясы 

Ірі орман өрттерін жоюға 

күштер мен құралдарды 

тарту бойынша басқа 

ұйымдармен шарттар 

дайындауды қамтамасыз 

етеді.  

 

 

 

 

 

Білігі мен дағдылары:  
1. Орман учаскелерінің оларда өрт туындауы 

қауіптілігі дәрежесі бойынша сипаттамаларын талдау. 

2. Орман (табиғи) өрттердің алдын алу және өртке 

қарсы қорғауын күшейтуге бағытталған іс-шараларды 

әзірлейді.  

Білімі:  
1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі. 

2. Профилактикалық күйдіруді жүргізу технологиясы. 

3. Өрт қауіпсіздігі аусымында саймандардың, арнайы 

киімдердің, жеке қорғаныс құралдарының, өрт сөндіру 

құралдарын, тамақ, жанар-жағар май резервтерін, 

байланыс құралдарын, картографикалық материалдың 

қорларын құру жөніндегі нормативтер.  

4. Ормандарда өрт қаупінің және орман өрттерінің 

мониторингін жүзеге асыру бойынша нормативтік 

құжаттар.  

5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 

желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген Ормандағы 

өрт қауіпсіздігі қағидалары. 

6. Орман шаруашылығының диспетчерлік қызметі 

құралдарының конструкциялық ерекшеліктері, 

пайдаланудың техникалық сипаттамалары.  

7. Ормандарда өрт қаупінің дәрежесіне сәйкес 

мамандандырылған орман өрті ұйымдарының күштері мен 

құралдарын, мамандандырылмаған ұйымдардың күштері 

мен құралдарын тартудың және пайдаланудың тәртібі. 

8. Орман пайдаланушыларды  орман (табиғи) өрттерін 

сөндіруге тартудың жоспары.  

9. Орманшылықтардың (орман парктерінің) жедел 

штабтарын ұйымдастыру тәртібі, олардың функциялары.  

10. Жалпы өзара іс-қимылды, ірі орман (табиғи) өрттерін 

сөндіру кезінде өзара іс-қимылды, төтенше жағдайлар 
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кезіндегі өзара іс-қимылды ұйымдастыру тәртібі.  

11. Ақпараттық өзара іс-қимыл тәртібі. 

12. Орман (табиғи) өрттерін сөндіруге қатысатын, жерүсті 

және авиациялық бөлімшелерді қамтитын бөлімшелердің 

радиобайланысты пайдалану тәртібі.  

13. Орман өрті құрылымдарының өрт сөндіру күштерімен 

және құралдарымен ауданаралық маневрлеу тәртібі. 

Жеке құзыреттіліктерге 

қойылатын талаптар  

Бастамашылық. 

Тұрақты тұлғалық өсу. 

СБШ шеңберіндегі басқа 

кәсіптермен байланыс 

Кәсіптің коды 3212 Орманды пайдалану жөніндегі 

технигі 

 «Орманды күзету және қорғау жөніндегі инженері» КӘСІБІНІҢ 

КАРТОЧКАСЫ 

Код   2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі Орманды күзету және қорғау жөніндегі инженері 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5. 

Жоғары білімі, практикалық тәжірибесінсіз қосымша 

кәсіби білім беру бағдарламалары. 

БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес еңбек өтіліне талап 

қоймастан жоғары кәсіби білімі.             
Еңбек функциялары  1. Ормандарды заңсыз ағаш кесуден және Қазақстан 

Республикасының орман заңнамасын бұзудың басқа да 

әрекеттерiнен күзету жөніндегі жұмыстарды жүргізу 

2. Орман өрттерiнiң алдын алу, оларды дер кезiнде байқау 

және жою жөнiнде iс-шараларды өткізу бойынша 

жұмыстарды ұйымдастыру. 

1-еңбек функциясы 

 

Ормандарды заңсыз ағаш 

кесуден және Қазақстан 

Республикасының 

орман заңнамасын бұзудың 

басқа да әрекеттерiнен 

күзету жөніндегі 

жұмыстарды жүргізу 

 

Білігі мен дағдылары:  
1. Ормандарды заңсыз ағаш кесуден және Қазақстан 

Республикасының орман заңнамасын бұзудың басқа да 

әрекеттерiнен күзету жөніндегі іс-шаралардың 

орындалуына бақылауды ұйымдастыру. 

2. Халық арасында түсіндіру және тәрбие жұмыстарын 

жоспарлау және ұйымдастыру, жаппай ақпарат 

құралдарында орманды қорғау мәселелері бойынша сөз 

сөйлеу. 

2. Ақпараттарды өңдеу және құрылымдауды жүзеге асыру. 

3. Деректердің анықтығын, толықтығын және қарама-

қайшы еместігін тексеруді жүзеге асыру. 

4. Берілген талаптарға сәйкес ақпараттарды жинау, өңдеу 

және талдау.  

5. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану. 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі. 
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4. Орман (табиғи) өрттердің алдын алу және сөндіру 

құралдарының бар болуы нормалары.  

5. Коммуникациялар мен байланыстың қазіргі заманғы 

техникалық құралдарын, есептеу техникаларын қолдана 

отырып ақпаратты өңдеу әдістері. 

6. Азаматтық және қылмыстық заңнаманың негіздері. 

2-еңбек функциясы 

 

Орман өрттерiнiң алдын алу, 

оларды дер кезiнде байқау 

және жою жөнiнде iс-

шараларды өткізу бойынша 

жұмыстарды ұйымдастыру. 

Білігі мен дағдылары:  
1. Орман (табиғи) өрттерге негізделген төтенше 

жағдайлардың туындауының алдын алуға бағытталған 

өртке қарсы іс-шаралар кешенін әзірлеу. 

2. Ұйымдар мен халыққа ормандарды сақтау, 

ормандардағы өрт қауіпсіздігі қағидаларының талаптарын 

сақтау, орман (табиғи) өрттермен байланысты 

қолданыстағы жағдайлар туралы орман (табиғи) өрттерді 

сөндіру бойынша жүргізілетін жұмыстар жөнінде 

хабарландыру.    

3. Орманшылық бойынша орман өрттерін сөндірудің 

жоспарын уақытылы әзірлеуді және өртке қауіпті кезең 

басталғанға дейін бекітуді қамтамасыз ету.  

4. Өртке қауіпті кезеңде және басталар алдында бірлескен 

кешенді іс-шараларын өткізуді жоспарлау.  

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі. 

2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 

желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген Ормандағы 

өрт қауіпсіздігі қағидалары. 

3. Орман (табиғи) өрттерді сөндіру жөніндегі іс-шараларды 

қамтамасыз ету бойынша талаптар.  

 «Орманды күзету және қорғау жөніндегі инженері» КӘСІБІНІҢ 

КАРТОЧКАСЫ 

Код   2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары» 

Кәсібі 2-санаттағы орманды күзету және қорғау жөніндегі 

инженері  

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5.-1.  

Жоғары білімі, практикалық тәжірибесінсіз қосымша 

кәсіби білім беру бағдарламалары. 

БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес жоғары кәсіби білімі 

және санаты жоқ кемінде 3 жыл орманды күзету және 

қорғау жөніндегі инженері лауазымындағы еңбек өтілі.              

Еңбек функциялары  1. Өртке қарсы қызмет жұмысын ұйымдастыру және 

бақылау. 

2. Айналып жүру ревизиясын жоспарлау және жүзеге 

асыру.  

1-еңбек функциясы Білігі мен дағдылары:  
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Өртке қарсы қызмет 

жұмысын ұйымдастыру 

және бақылау 

3. Өрт техникасы мен өрт-техникалық қару-

жарақтарын ұстауды және пайдалануды, шаруашылық 

қызметті және өртке қарсы қызметті материалдық 

техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру және бақылау.  

4. Өрт командаларының уақытша өрт күзетшілерін 

және жеке құрамын оқытуды және біліктілігін арттыруды 

өткізу.   

5. Орман учаскелерінің оларда өрт туындауы 

қауіптілігі дәрежесі бойынша сипаттамаларын талдау. 

6. Орман (табиғи) өрттердің алдын алу және өртке 

қарсы қорғауын күшейтуге бағытталған іс-шараларды 

әзірлейді.  

7. Ормандардағы өрт қауіпсіздігі талаптарының 

орындалуын бақылау. 

Білімі:  
1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі. 

2. Профилактикалық күйдіруді жүргізу технологиясы. 

3. Өрт қауіпсіздігі аусымында саймандардың, арнайы 

киімдердің, жеке қорғаныс құралдарының, өрт сөндіру 

құралдарын, тамақ, жанар-жағар май резервтерін, 

байланыс құралдарын, картографикалық материалдың 

қорларын құру жөніндегі нормативтер.  

4. Ормандарда өрт қаупінің және орман өрттерінің 

мониторингін жүзеге асыру бойынша нормативтік 

құжаттар.  

5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 

желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген Ормандағы 

өрт қауіпсіздігі қағидалары. 

6. Орман шаруашылығының диспетчерлік қызметі 

құралдарының конструкциялық ерекшеліктері, 

пайдаланудың техникалық сипаттамалары.  

7. Ормандарда өрт қаупінің дәрежесіне сәйкес 

мамандандырылған орман өрті ұйымдарының күштері мен 

құралдарын, мамандандырылмаған ұйымдардың күштері 

мен құралдарын тартудың және пайдаланудың тәртібі. 

8. Орман пайдаланушыларды  орман (табиғи) өрттерін 

сөндіруге тартудың жоспары.  

9. Орманшылықтардың (орман парктерінің) жедел 

штабтарын ұйымдастыру тәртібі, олардың функциялары.  

10. Жалпы өзара іс-қимылды, ірі орман (табиғи) өрттерін 

сөндіру кезінде өзара іс-қимылды, төтенше жағдайлар 

кезіндегі өзара іс-қимылды ұйымдастыру тәртібі.  

11. Ақпараттық өзара іс-қимыл тәртібі. 

12. Орман (табиғи) өрттерін сөндіруге қатысатын, жерүсті 

және авиациялық бөлімшелерді қамтитын бөлімшелердің 

радиобайланысты пайдалану тәртібі.  

13. Орман өрті құрылымдарының өрт сөндіру күштерімен 

және құралдарымен ауданаралық маневрлеу тәртібі. 

2-еңбек функциясы Білігі мен дағдылары:  
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Айналып жүру ревизиясын 

жоспарлау және жүзеге 

асыру. 

1. Ақпараттарды жинау, өңдеу және берудің қазіргі 

заманғы құралдарын қолдану.  

2. Ұйымның құжаттарының сақталуы мен қорғауын 

қамтамасыз ету.   

3. Құжаттармен жұмыс үшін ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану.  

4. Ақпараттарды талап етілетін нысанда тіркеуді, 

жүйелендірілген сақтау мен беруді жүзеге асыру.  

Білімі:  
1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі. 

2. Ақпараттарды жинаудың, өңдеудің, жүйелендірудің 

қазіргі заманғы құралдары.  

 «Орманды күзету және қорғау жөніндегі инженері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Код   2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі 1-санаттағы орманды күзету және қорғау жөніндегі 

инженері 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

6. Жоғары білімі. Бакалавриат, резидентура, практикалық 

тәжірибесі. 

БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес жоғары кәсіби білімі 

және 2 санаттағы орманды күзету және қорғау жөніндегі 

инженері лауазымындағы кемінде 3 жыл еңбек өтілі.              

Еңбек функциялары 1. Ормандарды жерүсті және авиациялық қорғау 

қызметін үйлестіру.  

2. Мемлекеттік орман қорының аумағында орман 

патологиялық мониторингін жүргізуді, зиянкестермен 

және орман ауруларымен күрес бойынша жұмысты 

ұйымдастыру. 

1-еңбек функциясы 

1. Ормандарды жерүсті 

және авиациялық қорғау 

қызметін үйлестіру.  

 

Білігі мен дағдылары: 
1. Мемлекеттік орман күзетін, уақытша өрт күзетшілері 

мен өрт командаларының жеке құрамын оқытуды және 

біліктілігін арттыруды жүргізеді.  

2. Ірі орман өрттерін жоюға күштер мен құралдарды 

тарту бойынша басқа ұйымдармен шарттар дайындауды 

қамтамасыз етеді.  

3. Орманды күзету және қорғау бойынша есеп және 

белгіленген есептілікті жүргізеді. 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі. 

2. Профилактикалық күйдірулерді жүргізу технологиясы. 

3. Өрт қауіпсіздігі аусымында саймандардың, арнайы 

киімдердің, жеке қорғаныс құралдарының, өрт сөндіру 

құралдарын, тамақ, жанар-жағар май резервтерін, 

байланыс құралдарын, картографикалық материалдың 
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қорларын құру жөніндегі нормативтер.  

4. Ормандарда өрт қаупінің және орман өрттерінің 

мониторингін жүзеге асыру бойынша нормативтік 

құжаттар.  

5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 

желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген Ормандағы 

өрт қауіпсіздігі қағидалары. 

6. Орман шаруашылығының диспетчерлік қызметі 

құралдарының конструкциялық ерекшеліктері, 

пайдаланудың техникалық сипаттамалары.  

7. Ормандарда өрт қаупінің дәрежесіне сәйкес 

мамандандырылған орман өрті ұйымдарының күштері мен 

құралдарын, мамандандырылмаған ұйымдардың күштері 

мен құралдарын тартудың және пайдаланудың тәртібі. 

8. Орман пайдаланушыларды  орман (табиғи) өрттерін 

сөндіруге тартудың жоспары.  

9. Орманшылықтардың (орман парктерінің) жедел 

штабтарын ұйымдастыру тәртібі, олардың функциялары.  

10. Жалпы өзара іс-қимылды, ірі орман (табиғи) өрттерін 

сөндіру кезінде өзара іс-қимылды, төтенше жағдайлар 

кезіндегі өзара іс-қимылды ұйымдастыру тәртібі.  

11. Ақпараттық өзара іс-қимыл тәртібі. 

12. Орман (табиғи) өрттерін сөндіруге қатысатын, жерүсті 

және авиациялық бөлімшелерді қамтитын бөлімшелердің 

радиобайланысты пайдалану тәртібі.  

13. Орман өрті құрылымдарының өрт сөндіру күштерімен 

және құралдарымен ауданаралық маневрлеу тәртібі. 

2-еңбек функциясы 

 

Мемлекеттік орман қорының 

аумағында орман 

патологиялық мониторингін 

жүргізуді, зиянкестермен 

және орман ауруларымен 

күрес бойынша жұмысты 

ұйымдастыру. 

Білігі мен дағдылары: 

1. Орманды күзету және қорғау жөніндегі жұмыстарды 

механизациялау технологиясын және құралдарын қолдану.  

2. Орман зиянкестері мен ауруларының биологиясын, 

олармен күрестің тәсілдерін айқындау.  

3. Зиянкестермен және аурулармен күрестің қолдану 

үшін рұқсат етілген химиялық және биологиялық 

құралдарын, орманды күзету және қорғау жөніндегі 

жұмыстардың технологиясы мен механизациялау 

саласындағы ғылымның жетістіктері мен отандық және 

шетелдік ұйымдардың озық тәжірибесін қолдану. 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі. 

2. Профилактикалық өртеулер жүргізудің технологиясы. 

3. Орманды күзету және қорғау жөніндегі жұмыстарды 

механизациялау технологиясы және құралдары.  

4. Зиянкестермен және аурулармен күрестің қолдану үшін 

рұқсат етілген химиялық және биологиялық құралдары, 

орманды күзету және қорғау жөніндегі жұмыстардың 

технологиясы мен механизациялау саласындағы ғылымның 

жетістіктері мен отандық және шетелдік ұйымдардың озық 

тәжірибесі. 
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Жеке құзыреттіліктерге 

қойылатын талаптар 

Өз бетінше шешім қабылдау қабілеті 

Өзіне жауапкершілік ала білу қабілеті 

СБШ шеңберіндегі басқа 

кәсіптермен байланыс 

Кәсіптің коды 2213 Орманды пайдалану 

жөніндегі инженері 

 

«Орман патологы-технигі» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код  3212 «Агрономия және орман шаруашылығы жөніндегі 

мамандар» 

Кәсібі Орман патологы-технигі 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

4. Негізгі орта білім беру базасында техникалық және 

кәсіби білімі мен практикалық жұмыс тәжірибесі бар 

болған кезде.  

Практикалық жұмыс тәжірибесінсіз жоғары деңгейдегі 

техникалық және кәсіби білімі (қосымша кәсіби 

дайындығы немесе орта білімнен кейінгі білімі). 

БА бойынша біліктілік 

деңгейі   

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2008 жылғы 8 тамыздағы №505 бұйрығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман қорғау 

қызметкерлеріне арналған біліктілік сипаттамаларына 

сәйкес еңбек өтіліне талап қоймастан орта кәсіби білімі.             

Еңбек функциялары 1. Жағдайды талдауды жүргізу үшін материалдар мен 

жабдықтарды дайындау және зиянкестердің 

популяцияларын одан әрі дамытудың болжамын жасау.  

1. 2. Қадағалау материалдарын өңдеу, зиянкестер 

ошақтары мен орман ауруларының жиынтық 

ведомостілерін, жобаланатын санитарлық-сауықтыру іс-

шараларының ведомостілерін құрастыру.   

1-еңбек функциясы 

 

Жағдайды талдауды жүргізу 

үшін материалдар мен 

жабдықтарды дайындау 

және зиянкестердің 

популяцияларын одан әрі 

дамытудың болжамын 

жасау.  

 

Білігі мен дағдылары: 

1. Зиянкестердің популяция жағдайына талдау жүргізу. 

2. Орман қорғау, орман шаруашылығы және 

ұйымдастырушылық іс-шаралар кешенін орындауды 

тексеру. 

Білімі: 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі және орман қорғау, ағаш-бұта 

тұқымдарының биологиясын, орман энтомологиясын, 

орман фитопотологиясын, зиянкестердің биологиясын 

және орман аурулары мен олармен күрес тәсілдері 

бойынша өзге де нормативтік құқықтық актілер 

2-еңбек функциясы 

 

Қадағалау материалдарын 

өңдеу, зиянкестер ошақтары 

мен орман ауруларының 

жиынтық ведомостілерін, 

жобаланатын санитарлық-

сауықтыру іс-шараларының 

ведомостілерін құрастыру.  

Білігі мен дағдылары: 

1. Орманды күзету және қорғау жөніндегі жұмыстарды 

механизациялаудың технологиясы мен құралдарын 

қолдану.  

2. Орман зиянкестері мен ауруларының биологиясын, 

олармен күрестің тәсілдерін айқындау.  

3. Зиянкестермен және аурулармен күрестің қолдану үшін 

рұқсат етілген химиялық және биологиялық құралдарын, 

орманды күзету және қорғау жөніндегі жұмыстардың 
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  технологиясы мен механизациялау саласындағы ғылымның 

жетістіктері мен отандық және шетелдік ұйымдардың озық 

тәжірибесін қолдану. 

4. Орман қорғау, орман шаруашылығы және 

ұйымдастырушылық іс-шаралардың кешенін әзірлеу. 

Білімі: 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі және орман қорғау, ағаш-бұта 

тұқымдарының биологиясын, орман энтомологиясын, 

орман фитопотологиясын, қиынкестердің биологиясын 

және орман аурулары мен олармен күрес тәсілдері 

бойынша  

Жеке құзыреттіліктерге 

қойылатын талаптар  

Бастамашылығы; 

Тұрақты тұлғалық өсу 

СБШ шеңберіндегі басқа 

кәсіптермен байланыс 

Кәсіптің коды 3212 Ормандарды молықтыру және 

орман өсіру жөніндегі технигі 

 

 «Орман патологы-инженері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код   2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі Санаты жоқ орман патологы-инженері 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5.  

Жоғары білімі, практикалық тәжірибесінсіз қосымша кәсіби 

білім беру бағдарламалары. 

БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес еңбек өтіліне талап 

қоймастан жоғары кәсіби білімі.             

Еңбек функциялары 1. Жағдайды талдауды жүргізу және зиянкестердің 

популяцияларын одан әрі дамытудың болжамын жасау. 

1-еңбек функциясы 

 

Жағдайды талдауды жүргізу 

және зиянкестердің 

популяцияларын одан әрі 

дамытудың болжамын 

жасау. 

Білігі мен дағдылары: 

1. Зиянкестердің популяция жағдайына талдау жүргізу. 

2. Орман қорғаушылық, орман шаруашылығы және 

ұйымдастырушылық іс-шаралар кешенін әзірлеу.  

3. Алынған деректер негізінде зиянкестердің 

популяциясын одан әрі дамытудың болжамын жасау. 

Білімі: 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі және орман қорғау, ағаш-бұта 

тұқымдарының биологиясын, орман энтомологиясын, 

орман фитопотологиясын, қиынкестердің биологиясын 

және орман аурулары мен олармен күрес тәсілдері 

бойынша өзге де нормативтік құқықтық актілер 

 

«Орман патологы-инженері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код   2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі 2-санаттағы орман патологы-инженері  
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СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5.-1. Жоғары білімі, практикалық тәжірибесінсіз қосымша 

кәсіби білім беру бағдарламалары. 

БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес жоғары кәсіби білімі 

және санаты жоқ кемінде 3 жыл орман патологы-инженері 

лауазымындағы еңбек өтілі.              

Еңбек функциялары 1. Орман қорғаушылық, орман шаруашылығы және 

ұйымдастырушылық іс-шаралар кешенін әзірлеу.  

2. Орман патологиялық зерттеулер жүргізу.  

1-еңбек функциясы 

 

Орман қорғаушылық, орман 

шаруашылығы және 

ұйымдастырушылық іс-

шаралар кешенін әзірлеу 

Білігі мен дағдылары: 

1. Зиянкестердің популяция жағдайына талдау жүргізу. 

2. Орман қорғаушылық, орман шаруашылығы және 

ұйымдастырушылық іс-шаралар кешенін әзірлеу.  

Білімі: 

1 Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі және орман қорғау, ағаш-бұта 

тұқымдарының биологиясын, орман энтомологиясын, 

орман фитопотологиясын, қиынкестердің биологиясын 

және орман аурулары мен олармен күрес тәсілдері 

бойынша  

2-еңбек функциясы 

 

Орман патологиялық 

зерттеулер жүргізу. 

Білігі мен дағдылары: 

1. Санитарлық-сауықтыру және ату іс-шараларының 

жобаларын әзірлеу үшін орман-патологиялық зерттеулерді 

жүргізеді. 

2. Орман зиянкестері мен аурулары ошақтарының 

жиынтық ведомосін жасайды. 

3. Зиянкестер популяциясының жай-күйін талдауды 

жүргізеді. 

Білімі: 

1 Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі және орман қорғау, ағаш-бұта 

тұқымдарының биологиясын, орман энтомологиясын, 

орман фитопотологиясын, қиынкестердің биологиясын 

және орман аурулары мен олармен күрес тәсілдері 

бойынша  

 

 «Орман патологы-инженері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Код   2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі 1-санаттағы орман патологы-инженері 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

6. Жоғары білімі, практикалық тәжірибесінсіз қосымша 

кәсіби білім беру бағдарламалары. 

БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес жоғары кәсіби білімі 

және 2 санатағы орман патологы-инженері лауазымындағы 
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кемінде 3 жыл еңбек өтілі.              

Еңбек функциялары 2. Қадағалау материалдарын өңдеу, зиянкестер 

ошақтары мен орман ауруларының жиынтық 

ведомостілерін, жобаланатын санитарлық-сауықтыру іс-

шараларының ведомостілерін құрастыру.  

3. Орман зиянкестерінің ошақтарын жерүсті және 

авиациялық өңдеу жобаларын құрастыру үшін қажетті 

есептер жүргізу.   

1-еңбек функциясы 

 

Қадағалау материалдарын 

өңдеу, зиянкестер ошақтары 

мен орман ауруларының 

жиынтық ведомостілерін, 

жобаланатын санитарлық-

сауықтыру іс-шараларының 

ведомостілерін құрастыру.  

 

Білігі мен дағдылары: 

1. Орманды күзету және қорғау жөніндегі жұмыстарды 

механизациялаудың технологиясы мен құралдарын 

қолдану.  

2. Орман зиянкестері мен ауруларының биологиясын, 

олармен күрестің тәсілдерін айқындау.  

3. Зиянкестермен және аурулармен күрестің қолдану үшін 

рұқсат етілген химиялық және биологиялық құралдарын, 

орманды күзету және қорғау жөніндегі жұмыстардың 

технологиясы мен механизациялау саласындағы ғылымның 

жетістіктері мен отандық және шетелдік ұйымдардың озық 

тәжірибесін қолдану. 

5. Орман қорғау, орман шаруашылығы және 

ұйымдастырушылық іс-шаралардың кешенін әзірлеу. 

Білімі: 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі және орман қорғау, ағаш-бұта 

тұқымдарының биологиясын, орман энтомологиясын, 

орман фитопотологиясын, қиынкестердің биологиясын 

және орман аурулары мен олармен күрес тәсілдері 

бойынша  

2-еңбек функциясы 

 

Орман зиянкестерінің 

ошақтарын жерүсті және 

авиациялық өңдеу 

жобаларын құрастыру үшін 

қажетті есептер жүргізу.   

Білігі мен дағдылары: 

1. Орман зиянкестерінің ошақтарын жерүстілік және 

авиациялық өңдеу жүргізудің қажеттілігі мен мақсатқа сай 

болуын негіздеу. 

2.Өңдеуге жататын екпелерді сипаттау. 

3. Өңдеуге жоспарланған ошақтың ауданы мен жай-күйі 

туралы деректерді әзірлеу және оны жұмыс учаскелеріне 

бөліп тастау. 

Білімі: 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі және орман қорғау, ағаш-бұта 

тұқымдарының биологиясын, орман энтомологиясын, 

орман фитопотологиясын, қиынкестердің биологиясын 

және орман аурулары мен олармен күрес тәсілдері 

бойынша  

Жеке құзыреттіліктерге 

қойылатын талаптар  

Проблемаларды талдай білуі; 

коммуникабельділік. 
СБШ шеңберіндегі басқа 

кәсіптермен байланыс 

Кәсіптің коды 2213 Инженер-мелиоратор 

 

«Ормандарды молықтыру мен орман өсiру технигі» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 
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Код  3212 «Агрономия және орман шаруашылығы жөніндегі 

мамандар» 

Кәсібі Ормандарды молықтыру мен орман өсіру технигі 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

4. Негізгі орта білім беру базасында техникалық және 

кәсіби білімі мен практикалық жұмыс тәжірибесі бар 

болған кезде.  

Практикалық жұмыс тәжірибесінсіз жоғары деңгейдегі 

техникалық және кәсіби білімі (қосымша кәсіби 

дайындығы немесе орта білімнен кейінгі білімі). 

БА бойынша біліктілік 

деңгейі   

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2008 жылғы 8 тамыздағы №505 бұйрығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман қорғау 

қызметкерлеріне арналған біліктілік сипаттамаларына 

сәйкес еңбек өтіліне талап қоймастан орта кәсіби білімі.             

Еңбек функциялары 1. Орманды қалпына келтіру және орман өсіруді қорғау 

бойынша перспективтік және жылдық жоспарлар әзірлеу 

үшін материалдар дайындау. 

2.  Мемлекеттік орман қорының ағашы кесiлген, өрт 

шалған және өзге де аумақтарында ормандарды қалпына 

келтіру бойынша жұмыстарды қадағалау. 

1-еңбек функциясы 

 

Орманды қалпына келтіру 

және орман өсіруді қорғау 

бойынша перспективтік 

және жылдық жоспарлар 

әзірлеу үшін материалдар 

дайындау. 

 

 

 

Білігі мен дағдылары: 

Өндірістік-қаржылық жоспар мен ормандарды молықтыру 

және орман өсіру, техникалық қабылдап алу, орман 

дақылдарын мүкәммалдау және зерттеу жұмыстарының  

жедел-күнтізбелік жоспарларын құру үшін ақпарат жинау. 

Білімі: 

1. Ұйымның өндірістік-шаруашылық және қаржы-

экономикалық қызметін регламенттейтін заңнамалық 

актілер.  

2. Ормандарды молықтыру және орман өсіру бойынша 

әдістемелік материалдар. 

2-еңбек функциясы 

 

Мемлекеттік орман 

қорының ағашы кесiлген, 

өрт шалған және өзге де 

аумақтарында ормандарды 

қалпына келтіру бойынша 

жұмыстарды қадағалау 

Білігі мен дағдылары: 

1.Орманды қалпына келтіру, орман өсіру және мелиорация 

бойынша белгіленген статистикалық және ведомстволық 

есептілікті жүргізуді қамтамасыз ету. 

2. Орман шаруашылығы жөніндегі нормативтік және 

әдістемелік құжаттардың, заңнамалық актілердің жобалары 

бойынша ұсыныстар дайындау. 

Білімі: 

1. Ағаш-бұта тұқымдарының биологиясы.  

2. Жұмыс өндірісі кезінде қолданылатын механизациялау 

құралдары. 

Жеке құзыреттіліктерге 

қойылатын талаптар  

Бастамашылық; 

Тұрақты тұлғалық өсу. 

СБШ шеңберіндегі басқа 

кәсіптермен байланыс 

Кәсіптің коды 3212 Техник-таксатор 

 

 «Ормандарды молықтыру мен орман өсiру инженері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 
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Код  2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі Санаты жоқ ормандарды молықтыру мен орман өсiру 

инженері 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 
5. Жоғары білімі, практикалық тәжірибесінсіз қосымша 

кәсіби білім беру бағдарламалары. 
БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2008 жылғы 8 тамыздағы №505 бұйрығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман қорғау 

қызметкерлеріне арналған біліктілік сипаттамаларына 

сәйкес еңбек өтіліне талап қоймастан жоғары кәсіби білімі.             

Еңбек функциялары 1. Мемлекеттік орман қорының ағашы кесiлген, өрт шалған 

және өзге де аумақтарында ормандарды қалпына келтіру 

бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.  

2. Орман өсіруді қорғау бойынша жұмыстарды жүргізуге 

материалдарды әзірлеу және келісу. 

1-еңбек функциясы 

 

Мемлекеттік орман қорының 

ағашы кесiлген, өрт шалған 

және өзге де аумақтарында 

ормандарды қалпына келтіру 

бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру. 

Білігі мен дағдылары: 

1.Орманды қалпына келтіру, орман өсіру және мелиорация 

бойынша белгіленген статистикалық және ведомстволық 

есептілікті жүргізуді қамтамасыз ету. 

2. Орман шаруашылығы жөніндегі нормативтік және 

әдістемелік құжаттардың, заңнамалық актілердің жобалары 

бойынша ұсыныстар дайындау. 

Білімі: 

1. Ағаш-бұта тұқымдарының биологиясы.  

2. Жұмыс өндірісі кезінде қолданылатын механизациялау 

құралдары. 

2-еңбек функциясы 

 

Орман өсіруді қорғау 

бойынша жұмыстарды 

жүргізуге материалдарды 

әзірлеу және келісу. 

Білігі мен дағдылары: 

1. Мемлекеттік орман қорының кесілген, өртенген және өзге 

де аумақтарында орманды қалпына келтіру жөніндегі 

жұмыстарды ұйымдастыру. 

2. Мемлекеттік орман қорының учаскелерінде уақытша және 

тұрақты орман тұқымдары учаскелерін, орман тұқымдары 

плантацияларын құру жөніндегі жұмыстарды жүргізу. 

3.Орман дақылдары және орман питомниктері 

жұмыстарының техноголиясын жүргізу және сақтау. 

Білімі: 

1. Орманды молықтыру және орман өсіру жөніндегі 

әдістемелік материалдар. 

2. Орманды қалпына келтіру жұмыстарын механизациялау 

жөніндегі құралдар. 

3. Еңбек, азаматтық, әкімшілік, қылмыстық заңнаманың 

негіздері. 

 

 «Ормандарды молықтыру мен орман өсiру инженері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код  2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 
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Кәсібі 2 санаттағы ормандарды молықтыру мен орман өсiру 

инженері  

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5.-1 Жоғары білімі, практикалық тәжірибесінсіз қосымша 

кәсіби білім беру бағдарламалары. 

БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес жоғары кәсіби білімі 

және 3 жыл ормандарды молықтыру мен орман өсіру 

лауазымындағы еңбек өтілі.              

Еңбек функциялары 1. Орман шаруашылығы өндірісінің тиімділігін арттыру 

бойынша іс-шаралар әзірлеу. 

2. Орманды қалпына келтіру және орман өсіруді қорғау 

бойынша перспективтік және жылдық жоспарлар әзірлеу. 

1-еңбек функциясы 

 

Орман шаруашылығы 

өндірісінің тиімділігін 

арттыру бойынша іс-

шаралар әзірлеу. 

 

Білігі мен дағдылары: 

1. Орман дақылдары және мелиоративтік өндірістердің 

жай-күйі мәселелері бойынша аналитикалық 

қорытындылар, анықтамалар құрастыру. 

2. Орман дақылдарының қоры, орман дақылдарының, 

жаңартылатын және қорғау орман екпелерінің көлемі мен 

құрылымы, мелиорация объектілері бойынша деректерді 

талдау және жүйелеу. 

Білімі: 

1. Агротехниканы және өндіріс технологиясын. 

2. Егетін материалдарды өсіру, орманды қалпына келтіру, 

орман өсіру және мелиорация бойынша жұмыстар жүргізу 

қағидалары. 

2-еңбек функциясы 

Орманды қалпына келтіру 

және орман өсіруді қорғау 

бойынша перспективтік 

және жылдық жоспарлар 

әзірлеу. 

 

Білігі мен дағдылары: 

1. Өндірістік-қаржылық жоспар мен ормандарды 

молықтыру және орман өсіру, техникалық қабылдап алу, 

орман дақылдарын мүкәммалдау және зерттеу жөніндегі  

жұмыстардың  жедел-күнтізбелік жоспарларын құру. 

2.Орман шаруашылығы өндірісінің тиімділігін көтеру 

бойынша іс-шаралар әзірлеу. 

3. Орман дақылдары өндірісінде жұмысшылардың еңбегін 

ұйымдастыру және оларды енгізуді қамтамасыз ету. 

Білімі: 

1. Ұйымның өндірістік-шаруашылық және қаржы-

экономикалық қызметін регламенттейтін заңнамалық 

актілер.  

2. Ормандарды молықтыру және орман өсіру бойынша 

әдістемелік материалдар. 

 

«Ормандарды молықтыру мен орман өсiру инженері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код  2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі 1 санаттағы ормандарды молықтыру мен орман өсiру 

инженері  

СБШ бойынша біліктілік 6.    
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деңгейі Жоғары білімі. Бакалавриат, резидентура, практикалық 

тәжірибесі. 

БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес жоғары кәсіби білімі 

және 2 санаттағы жоқ ормандарды молықтыру мен орман 

өсiру жөніндегі инженері лауазымында кемінде 3 жыл 

еңбек өтілі.              

Еңбек функциялары 1. Ұйымның мемлекеттік орман қорының учаскелерінде 

уақытша және тұрақты орман тұқымдары учаскелерін, 

орман тұқымдары плантацияларын құру жөніндегі 

жұмыстарды жүргізу.  

2. Орман тұқымдарының дайындалуын, өңделуін және 

сақталуын, орман дақылдары және орман питомниктері 

жұмыстарының уақтылы жүргізлуін және технологиясының 

сақталуын бақылауды жүзеге асыру. 

1-еңбек функциясы 

 

Ұйымның мемлекеттік орман 

қорының учаскелерінде 

уақытша және тұрақты орман 

тұқымдары учаскелерін, 

орман тұқымдары 

плантацияларын құру 

жөніндегі жұмыстарды 

жүргізу.  

 

Білігі мен дағдылары: 

1. Өндірістік-қаржылық жоспар мен ормандарды 

молықтыру және орман өсіру, техникалық қабылдап алу, 

орман дақылдарын мүкәммалдау және зерттеу жөніндегі  

жұмыстардың  жедел-күнтізбелік жоспарларын құру. 

2.Орман шаруашылығы өндірісінің тиімділігін көтеру 

бойынша іс-шаралар әзірлеу. 

3. Орман дақылдары өндірісінде жұмысшылардың еңбегін 

ұйымдастыру және оларды енгізуді қамтамасыз ету. 

Білімі: 

1. Ұйымның өндірістік-шаруашылық және қаржы-

экономикалық қызметін регламенттейтін заңнамалық 

актілер.  

2. Ормандарды молықтыру және орман өсіру бойынша 

әдістемелік материалдар. 

2-еңбек функциясы 

 

Орман тұқымдарының 

дайындалуын, өңделуін және 

сақталуын, орман дақылдары 

және орман питомниктері 

жұмыстарының уақтылы 

жүргізлуін және 

технологиясының сақталуын 

бақылауды жүзеге асыру. 

 

1. Өндірістік-қаржылық жоспар мен ормандарды 

молықтыру және орман өсіру, техникалық қабылдап алу, 

орман дақылдарын мүкәммалдау және зерттеу жөніндегі  

жұмыстардың  жедел-күнтізбелік жоспарларын құру. 

2.Орман шаруашылығы өндірісінің тиімділігін көтеру 

бойынша іс-шаралар әзірлеу. 

3. Орман дақылдары өндірісінде жұмысшылардың еңбегін 

ұйымдастыру және оларды енгізуді қамтамасыз ету. 

Білімі: 

1. Ұйымның өндірістік-шаруашылық және қаржы-

экономикалық қызметін регламенттейтін заңнамалық 

актілер.  

2. Ормандарды молықтыру және орман өсіру бойынша 

әдістемелік материалдар. 

Жеке құзыреттіліктерге 

қойылатын талаптар  

Командада жұмыс істей білуі; 

Бастамашылық; 

Тұрақты тұлғалық өсу. 
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СБШ шеңберіндегі басқа 

кәсіптермен байланыс 

Кәсіптің коды 2213 Орман шикізаты ресурстары 

жөніндегі инженері 

 

 «Таксатор-технигі» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код  3212 «Агрономия және орман шаруашылығы жөніндегі 

мамандар» 

Кәсібі Техник-таксатор 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

4. Негізгі орта білім беру базасында техникалық және 

кәсіби білімі мен практикалық жұмыс тәжірибесі бар 

болған кезде.  

Практикалық жұмыс тәжірибесінсіз жоғары деңгейдегі 

техникалық және кәсіби білімі (қосымша кәсіби 

дайындығы немесе орта білімнен кейінгі білімі). 

БА бойынша біліктілік 

деңгейі   

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес жұмыс өтіліне талап 

қоймастан орта кәсіби білімі.              

Еңбек функциялары 1. Ормандарды пайдалануды зерделеу үшін материалдар 

мен жабдықтар дайындау, ормандарды есепке алуды және 

бағалауды жүргізу. 

2.  Орманды таксация өндірісіне дайындаудың 

дұрыстығын тексеру 

1-еңбек функциясы 

 

Ормандарды пайдалануды 

зерделеу үшін материалдар 

мен жабдықтар дайындау, 

ормандарды есепке алуды 

және бағалауды жүргізу. 

 

 

 

 

Білігі мен дағдылары: 

1.Қажетті ақпаратты іздеуді жүзеге асыру. 

2. Ормандардың пайдаланылуын қашықтықтан 

мониторингілеу жөніндегі міндеттерді шешу үшін 

ақпараттық технологияларды пайдалану. 

3. Ормандарды есепке алу және бағалау бойынша 

есептілікті қалыптастыру. 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі. 

2. Орман қатынастары саласындағы локалдық актілер. 

3. Орман қатынастары саласында техникалық құжаттаманы 

ресімдеу жөніндегі ережелер, нұсқаулықтар, бұйрықтар 

және басқа да басшылық материалдар. 

4. Ағаш-бұта тұқымдастардың биологиясы. 

5. Орман таксациясы, орман гидрологиясы. 

6. Орман өсіру, геодезия, картография және геоақпараттық 

жүйелер. 

7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы                    

30 желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген 

Ормандағы өрт қауіпсіздігі қағидалары. 

2-еңбек функциясы 

 

Орманды таксация 

өндірісіне дайындаудың 

Білігі мен дағдылары: 

1. Орман екпелерінің таксациялық көрсеткіштерінің 

нормативтік дәлдігін қамтамасыз ету үшін қажетті 

ақпаратты іздеуді жүзеге асыру. 
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дұрыстығын тексеру 2. Нормативтік-анықтамалық әдебиетпен жұмыс істеу. 

3. Жобалық міндеттерді шешу үшін ақпараттық 

технологияларды пайдалану. 

4. Ормандарды есепке алу және бағалау нәтижелері 

бойынша есептілікті қалыптастыру  

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі               

№ 477-II Орман кодексі. 

2. Орман қатынастары саласындағы локалдық актілер. 

3. Орман қатынастары саласында техникалық құжаттаманы 

ресімдеу жөніндегі ережелер, нұсқаулықтар, бұйрықтар 

және басқа да басшылық материалдар. 

4. Ағаш-бұта тұқымдастардың биологиясы. 

5. Орман таксациясы, орман гидрологиясы. 

6. Орман өсіру, геодезия, картография және геоақпараттық 

жүйелер. 

7. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 18-02/58 Ұзақ 

мерзімді орман пайдалану кезінде орман пайдаланушылар 

әзірлейтін өртке қарсы іс-шаралар жоспарларына 

қойылатын талаптар. 

8. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 

желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген Ормандағы 

өрт қауіпсіздігі қағидалары. 
Жеке құзыреттіліктерге 

қойылатын талаптар  

Бастамашылық; 

Тұрақты тұлғалық өсу 

СБШ шеңберіндегі басқа 

кәсіптермен байланыс 

Кәсіптің коды 3212 Орманды пайдалану жөніндегі 

технигі 

 

«Таксатор-инженері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код  2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі Санаты жоқ таксатор-инженері 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5.  Жоғары білімі, практикалық тәжірибесінсіз қосымша 

кәсіби білім беру бағдарламалары. 
БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес еңбек өтіліне талап 

қоймастан жоғары кәсіби білімі.             

Еңбек функциялары 1. Ормандарды пайдалануды зерделеу, ормандарды есепке 

алуды және бағалауды жүргізу. 

2. Орманды таксация өндірісіне дайындаудың дұрыстығын 

тексеру. 

1-еңбек функциясы 

 

Ормандарды пайдалануды 

зерделеу, ормандарды есепке 

Білігі мен дағдылары: 

1.Қажетті ақпаратты іздеуді жүзеге асыру. 

2. Ормандардың пайдаланылуын қашықтықтан 

мониторингілеу жөніндегі міндеттерді шешу үшін 
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алуды және бағалауды 

жүргізу. 

 

 

ақпараттық технологияларды пайдалану. 

3. Ормандарды есепке алу және бағалау бойынша 

есептілікті қалыптастыру. 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі             

№ 477-II Орман кодексі. 

2. Орман қатынастары саласындағы локалдық актілер. 

3. Орман қатынастары саласында техникалық құжаттаманы 

ресімдеу жөніндегі ережелер, нұсқаулықтар, бұйрықтар 

және басқа да басшылық материалдар. 

4. Ағаш-бұта тұқымдастардың биологиясы. 

5. Орман таксациясы, орман гидрологиясы. 

6. Орман өсіру, геодезия, картография және геоақпараттық 

жүйелер. 

7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы                     

30 желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген 

Ормандағы өрт қауіпсіздігі қағидалары. 
2-еңбек функциясы 

 

Орманды таксация 

өндірісіне дайындаудың 

дұрыстығын тексеру. 

Білігі мен дағдылары: 

1. Орман екпелерінің таксациялық көрсеткіштерінің 

нормативтік дәлдігін қамтамасыз ету үшін қажетті 

ақпаратты іздеуді жүзеге асыру. 

2. Нормативтік-анықтамалық әдебиетпен жұмыс істеу. 

3. Жобалық міндеттерді шешу үшін ақпараттық 

технологияларды пайдалану. 

4. Ормандарды есепке алу және бағалау нәтижелері 

бойынша есептілікті қалыптастыру  

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі               

№ 477-II Орман кодексі. 

2. Орман қатынастары саласындағы локалдық актілер. 

3. Орман қатынастары саласында техникалық құжаттаманы 

ресімдеу жөніндегі ережелер, нұсқаулықтар, бұйрықтар 

және басқа да басшылық материалдар. 

4. Ағаш-бұта тұқымдастардың биологиясы. 

5. Орман таксациясы, орман гидрологиясы. 

6. Орман өсіру, геодезия, картография және геоақпараттық 

жүйелер. 

7. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 18-02/58 Ұзақ 

мерзімді орман пайдалану кезінде орман пайдаланушылар 

әзірлейтін өртке қарсы іс-шаралар жоспарларына 

қойылатын талаптар. 

8. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 

желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген Ормандағы 

өрт қауіпсіздігі қағидалары. 
 «Таксатор-инженері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Код  2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі 2-санаттағы таксатор-инженері 
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СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5.-1. Жоғары білімі, практикалық тәжірибесінсіз қосымша 

кәсіби білім беру бағдарламалары. 

БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес жоғары кәсіби білімі 

және санаты жоқ таксатор-инженері лауазымында кемінде 

3 жыл еңбек өтілі.              

Еңбек функциялары 1. Техникалық басшылықты және есептілікті құрастыруды 

жүзеге асыру.  

2. Ормандардың сипаттамаларын айқындау. 

1-еңбек функциясы 

 

Техникалық басшылықты 

және есептілікті 

құрастыруды жүзеге асыру. 

Білігі мен дағдылары: 

1. Жобалық міндеттерді шешу үшін ақпараттық 

технологияларды пайдалану. 

 2. Арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану. 

3. Ормандар туралы үлкен көлеммен жұимыс істеу. 

4. Ормандарды есепке алу және бағалау нәтижелері 

бойынша есептілікті қалыптастыру 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі             

№ 477-II Орман кодексі. 

2. Орман қатынастары саласындағы локалдық актілер. 

3. Орман қатынастары саласында техникалық құжаттаманы 

ресімдеу жөніндегі ережелер, нұсқаулықтар, бұйрықтар 

және басқа да басшылық материалдар. 

4. Ағаш-бұта тұқымдастардың биологиясы. 

5. Орман таксациясы, орман гидрологиясы. 

6. Орман өсіру, геодезия, картография және геоақпараттық 

жүйелер. 

8. Ормандардағы өрт қауіпсіздігі шаралары. 

9. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы            

30 желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген 

Ормандағы өрт қауіпсіздігі қағидалары. 
2-еңбек функциясы 

 

Ормандардың 

сипаттамаларын айқындау  

Білігі мен дағдылары: 

1. Ормандардың сандық және сапалық сипаттамаларын 

айқындау үшін қажетті ақпаратты іздеуді жүзеге асыру.  

2. Ормандардың сандық және сапалық сипаттамаларын 

айқындау үшін  ақпараттық технологияларды пайдалану. 

3. Ормандарды есепке алу және бағалау нәтижелері 

бойынша есептілікті қалыптастыру 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі             

№ 477-II Орман кодексі. 

2. Орман қатынастары саласындағы локалдық актілер. 

3. Орман қатынастары саласында техникалық құжаттаманы 

ресімдеу жөніндегі ережелер, нұсқаулықтар, бұйрықтар 

және басқа да басшылық материалдар. 

4. Ағаш-бұта тұқымдастардың биологиясы. 

5. Орман таксациясы, орман гидрологиясы. 
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6. Орман өсіру, геодезия, картография және геоақпараттық 

жүйелер. 

7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы                      

30 желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген 

Ормандағы өрт қауіпсіздігі қағидалары. 
 

 «Таксатор-инженері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код  2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі 1-санаттағы таксатор-инженері 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

6.   

Жоғары білімі. Бакалавриат, резидентура, практикалық 

тәжірибесі. 

БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес жоғары кәсіби білімі 

және 2 санаттағы таксатор-инженері лауазымында кемінде 

3 жыл еңбек өтілі.              

Еңбек функциялары Орман дақылдарын тексеру және орманның табиғи жолмен 

қалпына келуін зерттеу.  

1-еңбек функциясы 

Орман дақылдарын тексеру 

және орманның табиғи 

жолмен қалпына келуін 

зерттеу.  

Білігі мен дағдылары: 

1. Орманның табиғи қалпына келуін бағалау. 

2. Сынамалық алаңдар отырғыза бастау. 

3. Зерттеу үшін объектілер таңдау. 

4. Табиғи қалпына келу сынамалық алаңдарында есепке 

алу.  

5. Өңірлерге бағдарлану. 

6. Геодезиялық аспаптарды пайдалану. 

Білімі: 

1. Орманшылық, геодезия, картография және 

геоақпараттық жүйелер. 

2. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі. 

3. Орман қатынастары саласында техникалық құжаттаманы 

ресімдеу жөніндегі ережелер, нұсқаулықтар, бұйрықтар 

және басқа да басшылық материалдар. 

4. Ағаш-бұта тұқымдастардың биологиясы. 

5. Орманды таксация. 

6. Орманның табиғи қалпына келуін зерттеу әдістері. 

7. Ормандағы өрт қауіпсіздігі қағидалары Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы 

№ 1726 қаулысымен бекітілген. 

Жеке құзыреттіліктерге 

қойылатын талаптар  

Командада жұмыс істей білуі. 

Проблемаларды тиімді шешу.. 
СБШ шеңберіндегі басқа 

кәсіптермен байланыс 

Кәсіптің коды 2213 Орман-патологы-инженері 
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 «Орманды пайдалану жөніндегі технигі» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код  3212 «Агрономия және орман шаруашылығы жөніндегі 

мамандар» 

Кәсібі Орманды пайдалану жөніндегі технигі 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

4. Негізгі орта білім беру базасында техникалық және 

кәсіби білімі мен практикалық жұмыс тәжірибесі бар 

болған кезде.  

Практикалық жұмыс тәжірибесінсіз жоғары деңгейдегі 

техникалық және кәсіби білімі (қосымша кәсіби 

дайындығы немесе орта білімнен кейінгі білімі). 

БА бойынша біліктілік 

деңгейі   

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес еңбек өтіліне талап 

қоймастан орта кәсіби білімі.             

Еңбек функциялары 1. Орманды пайдалану бойынша өндірістік-қаржылық 

жоспарды және жедел-күнтізбелік жоспарларды   

құрастыру үшін материалдар мен жабдықтарды дайындау.        

2. Кеспеағаштар қорын бөлу құжаттамасын, орманды 

шығыстауды есепке алу кітабын, орман қорының есебін 

және орман кадастрын жүргізу. 

1-еңбек функциясы 

 

Орманды пайдалану 

бойынша өндірістік-

қаржылық жоспарды және 

жедел-күнтізбелік 

жоспарларды   құрастыру 

үшін материалдар мен 

жабдықтарды дайындау.  

 

Білігі мен дағдылары: 

1. Орман шаруашылығы регламентіне енгізілетін 

жұмыстардың түрлері мен көлемдерін айқындау.  

2. Есеп беру және техникалық құжаттаманы жасау. 

3. Орман шаруашылығы саласында қазіргі заманғы 

геоақпараттық ресурстарды және бағдарламалық өнімдерді 

пайдалану. 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 

477-II Орман кодексі. 

2. Орманды пайдалану бойынша жұмыстарының 

технлогиясы және механизациялау құралдары.  

3. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн мәдени-

сауықтыру, рекреациялық, туристiк және спорттық 

мақсаттар үшін пайдалану ережесi Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 желтоқсан №1286 

қаулысымен бекітілген. 

4. Еңбекті қорғау жөніндегі ереже.  

5. Орманшылықтың немесе орман паркінің орман 

орналастыруды және таксационды сипаттамалары. 

6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 

желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген Ормандағы 

өрт қауіпсіздігі қағидалары. 

7. Қазақстан Республикасының орман қорында орман 

орналастыруды жүргізу ережесі Қазақстан Республикасы 

Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 2 шілдедегі 

№ 14-1/380 бұйрығымен бекітілген.  
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2-еңбек функциясы 

 

Кеспеағаштар қорын бөлу 

құжаттамасын, орманды 

шығыстауды есепке алу 

кітабын, орман қорының 

есебін және орман 

кадастрын жүргізу. 

 

Білігі мен дағдылары: 

1. Кіріс ақпараттарын өңдеу үшін бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдалану.  

2. Қызметкерлер мен аралас бөлімшелердің өзара іс-

қимылдарын қамтамасыз ету.  

3. Кәсіби қызмет үшін қажетті ақпараттарды іздеуді және 

талдауды жүзеге асыру.  

4. Бастапқы құжаттар бойынша жиынтық аналитикалық 

және есеп беру құжаттамасын жасау. 

5. Орман шаруашалығы саласындағы қазіргі заманғы 

геоақпараттық ресурстар және бағдарламалық өнімдерді 

пайдалану 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі              

№ 477-II Орман кодексі. 

2. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн мәдени-сауықтыру, 

рекреациялық, туристiк және спорттық мақсаттар үшін 

пайдалану ережесi Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2003 жылғы 22 желтоқсан №1286 қаулысымен бекітілген. 

3. Ормандарды пайдалану, күзету, қорғау және өсіру 

туралы есептерді құрастыру қағидалары.  

4. Мемлекеттік орман қоры аумағында орман қорының 

мемлекеттік есебін, мемлекеттік орман кадастрын, 

ормандардың мемлекеттік мониторингін және орман 

орналастыруды жүргізу қағидалары Ауыл шаруашылығы 

министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 ақпандағы 

№ 18-02/163 бұйрығымен бекітілген. 

Жеке құзыреттіліктерге 

қойылатын талаптар  

Бастамашылық; 

Тұрақты тұлғалық өсу 

СБШ шеңберіндегі басқа 

кәсіптермен байланыс 

Кәсіптің коды 3212 Орманды қорғау және күзету 

жөніндегі технигі  

 

 «Орманды пайдалану жөніндегі инженері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код   2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі Орманды пайдалану жөніндегі инженері  

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5.  

Жоғары білімі, практикалық тәжірибесінсіз қосымша кәсіби 

білім беру бағдарламалары. 

БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес еңбек өтіліне талап 

қоймастан жоғары кәсіби білімі.             



    26 

Еңбек функциялары 1. Мемлекеттік орман қорының аумағында орман 

пайдалануды жүзеге асыру жөніндегі іс-шараларды 

ұйымдастыру. 

2. Кеспеағаштар қорын бөлу құжаттамасын, орманды 

шығыстауды есепке алу кітабын, орман қорының есебін 

және орман кадастрын жүргізу. 

3. Орман шаруашылығы өндірісінің тиімділігін көтеру 

жөніндегі іс-шараларды әзірлеу 

1-еңбек функциясы 

 

Мемлекеттік орман қорының 

аумағында орман 

пайдалануды жүзеге асыру 

жөніндегі іс-шараларды 

ұйымдастыру. 

 

Білігі мен дағдылары: 

1. Кеспеағаштарды жоспарлау, бөлу және шабуға 

дайындау, шабу және сүректі түбірімен босату, шабу 

орындарын тазалау қағидаларының, ормандарда өрт 

қауіпсіздігінің сақталуын бақылау.  

2. Кіріс ақпараттарын өңдеу үшін бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдалану. 

3. Бастапқы құжаттар бойынша жиынтық аналитикалық 

және есеп беру құжаттамасын жасау.  

4. Жергілікті жерде бағдарды білу. 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орман нспекциясы 

лауазымды адамдарының орман қорын күзету, қорғау, 

пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру 

саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге 

асыруы жөніндегі қағидалары Қазақстан Республикасы 

Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 

қаңтардағы № 18-02/59 бұйрығымен бекітілген. 

2. Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді 

орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу қағидалары 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2015 жылғы 26 қаңтардағы № 18-02/41 бұйрығымен 

бекітілген. 

3. Ормандарды пайдалану және молықтыру туралы 

есептерді құрастыру қағидалары.  

4. Орман шаруашалығы саласындағы қазіргі заманғы 

геоақпараттық ресурстар және бағдарламалық өнімдер.  

5. Еңбекті қорғау жөніндегі ереже.  

6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы              

30 желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген 

Ормандағы өрт қауіпсіздігі қағидалары. 

2-еңбек функциясы 

 

Кеспеағаштар қорын бөлу 

құжаттамасын, орманды 

шығыстауды есепке алу 

кітабын, орман қорының 

есебін және орман 

кадастрын жүргізу 

Білігі мен дағдылары: 

1. Кіріс ақпараттарын өңдеу үшін бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдалану.  

2. Қызметкерлер мен аралас бөлімшелердің өзара іс-

қимылдарын қамтамасыз ету.  

3. Кәсіби қызмет үшін қажетті ақпараттарды іздеуді және 

талдауды жүзеге асыру.  

4. Бастапқы құжаттар бойынша жиынтық аналитикалық 

және есеп беру құжаттамасын жасау. 

5. Орман шаруашалығы саласындағы қазіргі заманғы 

геоақпараттық ресурстар және бағдарламалық өнімдерді 
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пайдалану 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі              

№ 477-II Орман кодексі. 

2. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн мәдени-сауықтыру, 

рекреациялық, туристiк және спорттық мақсаттар үшін 

пайдалану ережесi Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2003 жылғы 22 желтоқсан №1286 қаулысымен бекітілген. 

3. Ормандарды пайдалану, күзету, қорғау және өсіру 

туралы есептерді құрастыру қағидалары.  

4. Мемлекеттік орман қоры аумағында орман қорының 

мемлекеттік есебін, мемлекеттік орман кадастрын, 

ормандардың мемлекеттік мониторингін және орман 

орналастыруды жүргізу қағидалары Ауыл шаруашылығы 

министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 ақпандағы 

№ 18-02/163 бұйрығымен бекітілген. 

3-еңбек функциясы 

 

Орман шаруашылығы 

өндірісінің тиімділігін 

көтеру жөніндегі іс-

шараларды әзірлеу 

Білігі мен дағдылары: 

1. Кәсіби қызмет үшін қажетті ақпаратты іздеуді және 

талдауды жүзеге асыру. 

2. Есеп беру, техникалық, аналитикалық құжаттаманы 

ресімдеу.  

3. Мемлекеттік саудаларды жүзеге асыру үшін 

электрондық ақпараттық ресурстарды пайдалану. 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі              

№ 477-II Орман кодексі. 

2. Тапсырыстарды орналастыру саласындағы Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілері 

3.  Еңбекті қорғау жөніндегі ереже.  

4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы            

30 желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген 

Ормандағы өрт қауіпсіздігі қағидалары. 
 

 «Орманды пайдалану жөніндегі инженері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код   2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі 2 санаттағы орманды пайдалану жөніндегі инженері  

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5.-1  

Жоғары білімі, практикалық тәжірибесінсіз қосымша 

кәсіби білім беру бағдарламалары. 

БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес жоғары кәсіби білімі 

және санаты жоқ орманды пайдалану жөніндегі инженері 

лауазымында кемінде 3 жыл еңбек өтілі.              
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Еңбек функциялары 1. Орманды пайдалану бойынша өндірістік-қаржылық 

жоспарды және жедел-күнтізбелік жоспарларды   

құрастыру.  

2. Орман пайдалану жұмыстарында жұмыс істейтін 

жұмысшылардың еңбегін ұйымдастыру.  

1-еңбек функциясы 

 

Орманды пайдалану 

бойынша өндірістік-

қаржылық жоспарды және 

жедел-күнтізбелік 

жоспарларды   құрастыру 

Білігі мен дағдылары: 

1. Орман шаруашылығы регламентіне енгізілетін 

жұмыстардың түрлері мен көлемдерін айқындау.  

2. Есеп беру және техникалық құжаттаманы жасау. 

3. Орман шаруашылығы саласында қазіргі заманғы 

геоақпараттық ресурстарды және бағдарламалық өнімдерді 

пайдалану. 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі              

№ 477-II Орман кодексі. 

2. Орманды пайдалану бойынша жұмыстарының 

технлогиясы және механизациялау құралдары.  

3. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн мәдени-

сауықтыру, рекреациялық, туристiк және спорттық 

мақсаттар үшін пайдалану ережесi Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 желтоқсан №1286 

қаулысымен бекітілген. 

4. Еңбекті қорғау жөніндегі ереже.  

5. Орманшылықтың немесе орман паркінің орман 

орналастыруды және таксационды сипаттамалары. 

6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы                    

30 желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген 

Ормандағы өрт қауіпсіздігі қағидалары. 

7. Қазақстан Республикасының орман қорында орман 

орналастыруды жүргізу ережесі Қазақстан Республикасы 

Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 2 шілдедегі 

№ 14-1/380 бұйрығымен бекітілген. 

 

 «Орманды пайдалану жөніндегі инженері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код   2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі 1 санаттағы орманды пайдалану жөніндегі инженері 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

6.  

Жоғары білімі. Бакалавриат, резидентура, практикалық 

тәжірибесі. 

БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес жоғары кәсіби білімі 

және 2 санаттағы орманды пайдалану жөніндегі инженері 

лауазымындағы кемінде 3 жыл еңбек өтілі.        

Еңбек функциялары Орман шаруашылығы өндірісінің тиімділігін арттыру 

бойынша іс-шаралар әзірлеу. 
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1-еңбек функциясы 

 

Орман шаруашылығы 

өндірісінің тиімділігін 

арттыру бойынша іс-

шаралар әзірлеу 

Білігі мен дағдылары: 

1. Кіріс ақпараттарын өңдеу үшін бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдалану. 

2. Бастапқы құжаттар бойынша жиынтық аналитикалық 

және есеп беру құжаттамасын жасау.  

3. Жергілікті жерге үйрену. 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орман нспекциясы 

лауазымды адамдарының орман қорын күзету, қорғау, 

пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру 

саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге 

асыруы жөніндегі қағидалары Қазақстан Республикасы 

Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 

қаңтардағы № 18-02/59 бұйрығымен бекітілген. 

2. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн мәдени-

сауықтыру, рекреациялық, туристiк және спорттық 

мақсаттар үшін пайдалану ережесi Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 желтоқсан №1286 

қаулысымен бекітілген. 

3. Ормандарды пайдалану, күзету, қорғау және өсіру 

туралы есептерді құрастыру қағидалары. 

4. Геодезиялық жұмыстарды жүргізген кезде қойылатын 

талаптар және негізгі әдістер, қағидалар. 

5. Орман ішіндегі ағаш кесетін жерді бөліп беру мен 

таксациялау сапасын тексеруді өткізу әдістемесі. 

6. Еңбекті қорғау жөніндегі ереже. 

7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 

желтоқсандағы № 1726 қаулысымен бекітілген Ормандағы 

өрт қауіпсіздігі қағидалары. 

Жеке құзыреттіліктерге 

қойылатын талаптар  

Проблемаларды тиімді шешу. 

Логикалық қабілеттер.  

Талдау жасау қабілеттері. 

СБШ шеңберіндегі басқа 

кәсіптермен байланыс 

Кәсіптің коды 2213 Орманды күзету және 

қорғау жөніндегі инженері   

 

 «Орман мастері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код  2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі Орман мастері 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

4. Негізгі орта білім беру базасында техникалық және 

кәсіби білімі мен практикалық жұмыс тәжірибесі бар 

болған кезде.  

Практикалық жұмыс тәжірибесінсіз жоғары деңгейдегі 

техникалық және кәсіби білімі (қосымша кәсіби 

дайындығы немесе орта білімнен кейінгі білімі). 

БА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес еңбек өтіліне талап 
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қоймастан техникалық және кәсіби білімі. 

Еңбек функциялары 1. Орманды күзету және қорғау саласында заңнаманың 

сақталуын бақылау. 

2. Орманшыларға сеніп тапсырылған мүлікті 

ревизиялауды, аралап қрауды, сондай-ақ орман 

байлықтарын сақтау және көбейту мәселелері бойынша 

түрғындар арасында түсіндіру жұмысын, орманшылар 

арасында тәрбие жұмысын және олардың біліктілігін 

арттыру жөніндегі жұмысты жүзеге асыру. 

1-еңбек функциясы 

 

Орманды күзету және 

қорғау саласында 

заңнаманың сақталуын 

бақылау 

Білігі мен дағдылары: 

1. Орманды күзету және қорғау саласында заңнаманың 

сақталуын бақылауды жүзеге асыру. 

2. Ормандарда өрт қауіпсіздігі, сүректі түбірімен босату 

қағидаларын, басты пайдаланудағы кесу қағидаларын 

және орманға күтім кесулерінің, шөп шабу, мал жаю және 

басқа да жанама пайдалану түрлерінің қағидаларын 

сақтауды тексеру. 

Білімі: 

1. Еңбек, әкімшілік, қылмыстық заңнаманың негіздері, 

еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік 

санитария қағидалары мен нормалары. 

2-еңбек функциясы 

 

Ормандарда өрт қауіпсіздігі, 

сүректі түбірімен босату 

қағидаларын, басты 

пайдаланудағы кесу 

қағидаларын және орманға 

күтім кесулерінің, шөп 

шабу, мал жаю және басқа 

да жанама пайдалану 

түрлерінің қағидаларын 

сақтауды тексеру. 

 

Білігі мен дағдылары: 

1. Белгіленген тәртіппен аралап тексеру ревизияларын 

жүргізуді қамтамасыз етеді және анықталған 

кемшіліктерді жоюға шаралар қабылдайды. 

2.Кеспеағаштарды бөлу, таксациялау және материалдық-

ақшалай бағалау, екпелер учаскелерін бөлу және беру 

жөніндегі жұмыстарды жүргізуді ұйымдастырады. 

3. Қызметкерлердің өндірістік және еңбек тәртібін, еңбекті 

қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтауын 

бақылауды жүзеге асыру.  

4. Орындалған жұмыстардың көлемдері мен сапасын есепке 

алуды жүргізу. 

Білімі: 

1. Радиоактивті ластануға шалдыққан аумақтарда орман 

шаруашылығын жүргізудің ерекше шарттары және 

қағидалары.  

2. Қазақстан Республикасындағы қару мен оның 

патрондары айналымының ережесі Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 тамыздағы № 1176 

қаулысымен бекітілген.  

 

 «Орман мастері» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код  2213 «Агрономдар мен тектес кәсіптер мамандары » 

Кәсібі Орман мастері 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5. Жоғары білімі, практикалық тәжірибесінсіз қосымша 

кәсіби білім беру бағдарламалары. 

БА бойынша кәсіби білім Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
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деңгейі міндетін атқарушының 2008 жылғы 8 тамыздағы №505 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік орман қорғау қызметкерлеріне арналған 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес еңбек өтіліне талап 

қоймастан жоғары кәсіби білімі.             

Еңбек функциялары 1. Орман пайдаланушылардың ормандарда өрт 

қауіпсіздігі, сүректі түбірімен босату қағидаларын,  басты 

пайдаланудағы кесу қағидаларын және орманға күтім 

кесулерінің, шөп шабу, мал жаю және басқа да жанама 

пайдалану түрлерінің қағидаларын сақтауын тексеру, 

бұзушылықтардың жолын кесуге шаралар қабылдайды. 

2. Қызметкерлердің өндірістік және еңбек тәртібін, еңбекті 

қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтауын 

бақылау. 

1-еңбек функциясы 

 

Орман пайдаланушылардың 

ормандарда өрт қауіпсіздігі, 

сүректі түбірімен босату 

қағидаларын,  басты 

пайдаланудағы кесу 

қағидаларын және орманға 

күтім кесулерінің, шөп 

шабу, мал жаю және басқа 

да жанама пайдалану 

түрлерінің қағидаларын 

сақтауын тексеру, 

бұзушылықтардың жолын 

кесуге шаралар қабылдайды. 

 

Білігі мен дағдылары: 

1. Белгіленген тәртіппен аралап тексеру ревизияларын 

жүргізуді қамтамасыз етеді және анықталған 

кемшіліктерді жоюға шаралар қабылдайды. 

3. Қызметкерлердің өндірістік және еңбек тәртібін, еңбекті 

қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтауын 

бақылауды жүзеге асыру.  

4. Орындалған жұмыстардың көлемдері мен сапасын есепке 

алуды жүргізу. 

Білімі: 

1. Радиоактивті ластануға шалдыққан аумақтарда орман 

шаруашылығын жүргізудің ерекше шарттары және 

қағидалары.  

2. Қазақстан Республикасындағы қару мен оның 

патрондары айналымының ережесі Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 тамыздағы № 1176 

қаулысымен бекітілген. 

2-еңбек функциясы 

 

Қызметкерлердің өндірістік 

және еңбек тәртібін, еңбекті 

қорғау және қауіпсіздік 

техникасы қағидаларын 

сақтауын бақылауды жүзеге 

асыру 

Білігі мен дағдылары: 

1. Технологиялық процестердің сақталуын бақылау, 

оларды бұзудың себептерін анықтау және жою. 

2. Тапсырылған жұмыстың сапалы орындалуын, 

шикізатты, материалдарды, отынды және электр 

энергиясын үнемді пайдалануды, машиналарды, 

механизмдерді, жабдықтар мен саймандарды техникалық 

пайдалану қағидаларының сақталуын бақылауды 

қамтамасыз ету. 

Жұмыс уақытын, өнім шығаруды, шикізатты алуды және 

шығыстауды есепке алуды жүргізу 

Білімі: 

 1. Радиоактивті ластануға шалдыққан аумақтарда орман 

шаруашылығын жүргізудің ерекше шарттары және 

қағидалары.  

2. Қазақстан Республикасындағы қару мен оның 

патрондары айналымының ережесі Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 тамыздағы № 1176 

қаулысымен бекітілген. 
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3.    Еңбекақы төлеу бойынша қолданыстағы ереже, еңбек, 

әкімшілік, қылмыстық заңнаманың негіздері, еңбекті 

қорғау, қауіпсіздік техникалары, өндірістік санитария  

қағидалары мен нормалары 

Жеке құзыреттіліктерге 

қойылатын талаптар  

Проблемаларды тиімді шешу. 

Логикалық қабілеттер.  

Талдау жасау қабілеттері. 

СБШ шеңберіндегі басқа 

кәсіптермен байланыс 

Кәсіптің коды 3212 Қорықшы орманшы 

 

 «Қорықшы (Орманшы)» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

 

Код  3212 «Агрономия және орман шаруашылығы жөніндегі 

мамандар» 

Кәсібі Қорықшы (Орманшы) 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

3. Практикалық тәжірибесі және/немесе кәсіби білімі (бір 

жылға дейінгі кәсіби дайындық бағдарламалары бойынша 

білім беру ұйымдарының базасындағы курстар немесе 

кәсіпорындардағы оқыту) бар болған кезде.  

Негізгі орта білім беру базасында техникалық және кәсіби 

білімі немесе практикалық тәжірибесінсіз жалпы орта 

білімі бар болған кезде. 

БТБА бойынша кәсіби білім 

деңгейі 

БТБА-ның 3-5 разрядтары (37-шығарылым, Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрінің 2012 жылғы 14 тамыздағы № 323-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 

2012 жылы 3 қыркүйекте №7893 тіркелген). 

Еңбек функциялары 1. Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бұзуды, заңсыз кесулерді, 

шөп шабуды, мал жаюды, түрлі талан-таражға салуды 

және орман мен жерлерді пайдаланудың басқа да 

бұзушылықтарын ескертуге және тоқтатуға шаралар 

қабылдай отырып, орманды күзету. 

2. Орманда зиянкес жәндіктер мен орман ауруларының 

пайда болғаны туралы дабыл қағу. 

1-еңбек функциясы 

 

1. Өрт қауіпсіздігі 

қағидаларын бұзуды, заңсыз 

кесулерді, шөп шабуды, мал 

жаюды, түрлі талан-таражға 

салуды және орман мен 

жерлерді пайдаланудың 

басқа да бұзушылықтарын 

ескертуге және тоқтатуға 

шаралар қабылдай отырып, 

орманды күзету. 

 

Білігі мен дағдылары: 

1.Жоспарлы тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз 

ету, материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды 

тиімді пайдалану, орман шаруашылығы өндірісіне озық 

техника мен технологияларды енгізу. 

2. Орман қорының алаңын бөлу, орман алаңдарын 

алқаптардың басқа түріне ауыстыру мәселелері бойынша 

қорытындылар дайындау. 

3. Орманды қалпына келтіру жұмыстарын, 

профилактикалық өртке қарсы іс-шаралар ұйымдастыру. 

Білімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі             

№ 477-II Орман кодексі және орман шаруашылығын 

жүргізу, орманды пайдалану, орманды қалпына келтіру, 

орманды күзету және қорғау мәселелері бойынша басқа да 
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нормативтік материалдар 

2. Орман өрттерімен күресу құрадары мен тәсілдері. 

2-еңбек функциясы 

 

Орманда зиянкес жәндіктер 

мен орман ауруларының 

пайда болғаны туралы дабыл 

қағу 

Білігі мен дағдылары: 

1. Зиянкестердің жағдайына талдау жүргізу. 

2. Орманды қорғау, орман шаруашылығы және 

ұйымдастырушылық іс-шараларының кешенін әзірлеу. 

3. Зиянкестер ошақтары мен орман ауруларының жиынтық 

ведомостілерін құрастыру 

4. Зиянкестерді популяциялау жағдайына талдау жүргізу. 

Білімі: 

1. Зиянкестер мен орман ауруларының биологиясы, 

олармен күресу тәсілдері мен құралдары. 

2. Ағаш-бұта тұқымдарының биологиясын, орман 

энтомологиясын, орман фитопотологиясын  

Жеке құзыреттіліктерге 

қойылатын талаптар  

Проблемаларды тиімді шешу. 

Логикалық қабілеттер.  

Талдау жасау қабілеттері. 

СБШ шеңберіндегі басқа 

кәсіптермен байланыс 

Кәсіптің коды 2213 Орман мастері 

Кәсіби стандарттың техникалық деректері 

Әзірлеген «Смағұлов» ЖК 

Нұсқа нөмірі және шығарылған жылы 1-нұсқа, 2015 жыл 

Болжамды қайта қарау күні 2018 год 
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«Орман шаруашылығы қызметі»  

кәсіби стандартына  

2-қосымша    

 

Кәсіби біліктілік картасы* 

 

 Профессия работника 

Біліктіліктің ұлттық шеңберіне (біліктіліктің салалық 

шеңберіне) біліктілік деңгейі 

 

- 8-ші 

- 7-ші 

Орманды күзету және қорғау 

жөніндегі технигі 

6-ші 

Орманды күзету және қорғау 

жөніндегі инженері  

Орман патологы-инженері 

Таксатор-инженері 

Таксатор-инженері 

Орманды күзету және қорғау 

жөніндегі инженері  

5-ші 

Орманды пайдалану жөніндегі 

инженері 

Орман патологы-инженері 

таксатор-инженері 

Ормандарды молықтыру мен 

орман өсiру жөніндегі инженері 

Орман мастері 

Орманды күзету және қорғау 

жөніндегі инженері 

4-ші 

Орманды пайдалану жөніндегі 

технигі 

Орман патологы-технигі 

Таксатор-технигі 

Ормандарды молықтыру мен 

орман өсiру технигі 

Орман мастері 

Қорықшы (орманшы) 3-ші 

- 2-ші 

- 1-ші 

* 2015 жылғы біліктіліктің қолданыстағы ұлттық шеңберіне сәйкес кәсіптер. 

 


