
8 ақпан 2017 ж. «Сандық картография» пәні бойынша 304-ТК тобында 

ашық сабақ өткізілді.  

 

 
 

Сабақ өткізген арнайы пән оқытушысы: Меңдыбаева М.Б. 

Пән атауы: «Сандық картография» 

Тақырып: «1.2.Геоақпараттық жүйелер. Картографиялық негіздер және 

деректер банкі. 1.2.1. Автоматтандырылған картографиялық жүйелер (АКЖ), 

Географиялық ақпараттық жүйелер (ГАЖ). ГАЖ-нің құрылымы және қосалқы 

жүйелері.» 

Сабақтың түрі: Ойын сабағы 

Сабақтың мақсаттары: Геоақпараттық жүйелер мен картографиялық 

негіздер, деректер банкі және автоматтандырылған картография мен 

геоақпараттық жүйенің байланысын талдап, қорытындылау. ГАЖ-нің 

құрылымдық ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру. 

Пәнаралық  байланыс : «Тақырыптық карталарды құрастыру», «Картаны 

басылымға дайындау» , «Картография» және «Картографиялық дизайн», 

«Геоақпараттық жүйелер» 

Сабақты қамтамассыз етілуі: 

Көрнекі құралдар: Әртүрлі географиялық карталар, сызбалар, 

презентациялар 

Техникалық оқыту құралдарымен жабдықтау: Жобалауыш, дербес 

компьютер 

Сабақтың өту барысы 

Үй тапсырмасын тексеру: 

Әр топқа жеке-жеке Эссе 

тақырыптары берілді.  Студенттер үйге 

берілген тапсырмалары бойынша 

презентацияларын көрсете отырып 

тақырыпты баяндау. Эссе тақырыптары 

келесідей: 



- І топ Әлемдегі ең дәл сандық карта жетістігі қандай деп 

ойлайсындар? 

- ІІ топ Интернеттегі картография маңыздылығы 

- ІІІ топ «Қол жетімді карта» (Мүгедек жандардың қолдануына 

арналған)  

(Эссе тақырып қамтылу ауқымы бойынша 3 баллдық көрсеткіш бойынша 

бағаланады) 

Жаңа материалмен таныстыру 

1. Сандық картография 

2. Сандық картография 

негізгі ұғымдары. 

Топтық жұмыс (ойын түрінде) 

 I кезең “Сандық 

картографияның теориялық 

негіздері” 

- Әр топқа “Сандық 

картографияның теориялық негіздері” атты дәрістің үлестірмелі материалдарын 

тарату  

-  Берілген материалдар бойынша оқушылардың жауап беруі 

Үлестірмелі материалдар тақырыптары келесідей 

- I  топ «Санды электронды картографиялық туындылар. 

Автоматтандырылған картография және геоинформатика» 

- II топ «ГАЖ қосалқы жүйелері және құрылымы» 

- III топ «Ақпараттарды деректер базасына ұсыну» 

(Тақырыптардың мазмұнын аша білуімен баллдық көрсеткіш бойынша әр 

топ бағаланады.) 

« Қазіргі сандық картография мүмкіндіктері» атты 

бейнебаян 

II кезең 

- Бұл кезеңде заманауи бағыттағы электронды карта құрастыру 

алгоритмін сызбалы түрде бейнелеп, суреттеу қажет. Заманауи бағыттағы 

электронды карталар әртүрлі 



тақырыптарда болуы мүмкін.  

- Үстел үстінен әр топ мүшелері жасырылған тақырыптар ішінен 

біреуін тандап алулары керек. 

Таңдалған тақырып бойынша қойылған нәтижеге жету үшін 

жасалатын істер тізімін алгоритм түрінде сызбалау . 

Бұл кезең бойынша бағалау алгоритм сызба бейнелерін дұрыс 

орналастырумен баллдық көрсеткіш бойынша бағаланады. 

Қорытып бекіту:(сұрақ-жауап)  

 
Экранда бірнеше ұяшықтар көрсетіледі. Әр ұяшық астында «Сандық 

картографияның теориялық негіздері» тақырыбына қатысты сұрақтар 

жасырылған. Әр топ қалаған ұяшықты таңдап, сұраққа жауап береді. Топ әр 

сұраққа жауап бере отырып, 1 баллмен бағаланады. Сұрақ жауапсыз қалған 

жағдайда, мүмкіндік келесі топтарға беріледі 

 
 

 
 



Үй тапсырмасы: конспект. «Сандық картографияға үлес қосқан ғалымдар» 

атты тақырып бойынша өзіндік ізденіс жұмыстарын жасап келу. 

Ашық сабақ «08» ақпан  2017 жылы «Картография» циклдық комиссиясы 

отырысында қаралды 

Қатысқандар: 

- циклдық комиссиясының төрайымы О. А. Шевченко  

- оқытушылар: 

           А.О. Садвакасова  

           Н.Д. Тулесова  

           А.М. Рахимжанова  

Олардың ұйғарымы бойынша сабақ мақсатына жетті. Сабақтың көрнекілігі 

жоғары. Оқушылардың білімі бағдарламаға сәйкес. Сабақ мазмұны 

бағдарламаға сәйкес. Оқу материалдары осы заманға байланысты. 

Оқытушының беделі жоғары, топтарда жұмыс белсенді тәртіптері жақсы. 

Ұсыныс ретінде мақсаттын қоя білуі қажет, оқушылардың қызығушылығын 

арттыруға арнайы жұмыс жасау керек. 

 


