
Пәндер каталогі  

Пәндер тізімі  «0713033 – Техник-аэрофотогеодезист» біліктілігі  

р/с Циклды 

белгілеу 
Пән атауы Негізгі бөлімдері 

Жалпы гуманитарлық  пәндер 

1.  
ЖГП. 01 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

 

Қазақ (орыс) тілдерінің синтаксисі. Мамандық бойынша терминология.  

Кәсіптік бағдарлау мәтіндерін аудару  техникасы (сөздікпен). Кәсіптік қарым-қатынасты.      

2.  

ЖГД. 02 
Кәсіптік шет тілі 

 

Кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті  мамандық бойынша лексико-грамматикалық материал.   

Сөйлеу қызметінің түрлері мен сөйлеу нысандарын (ауызша, жазбаша, монологтық, диалогтық).   

Кәсіптік бағдарлау сөз тіркестерін аудару техникасы.   

3.  

ЖГП. 03 
Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

 

Кәсіпорындағы іс қағаздары  туралы түсінік,  жүйесі мен оны ұйымдастыру.  

Ұйымдастыру-тарату, нормативті-құқықтық, ақшалай-қаржылық-есеп айырысу және анықтамалық 

құжаттар. Қызметтік  хаттық негізгі әдістемесі.  

АСУ-ды іс қағаздарын жүргізуде қолдану. Істерді рәсімдеу, сақтау және мұрағатқа тапсыру.  

4.  

ЖГП. 04 
Дене тәрбиесі 

 

Маманды дайындаудағы дене тәрбиесінің ролі, оның салауатты өмір салтын қалыптастыруы.  

Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері.   

Физикалық және спорттық өзін жетілдіру негіздері.   

Әлеуметтік-экономикалық пәндер 

5.  

ӘЭП. 01 
Мәдениеттану 

 

Мәдениеттану және оның қоғам өміріндегі ролі. Мәдениетті зерттеудегі әр алуан көзқарастар. Мәдениет 

және өркениет. Мәдениеттің қалыптасуы. Конфуциялық –даосистік мәдениет типі.  

Индо-буддийстік мәдениет типі. Ислам  мәдениетінің әлемі.  

Христиан мәдениетінің  типі. Батыс-еуропалық мәдениет және оның  қазіргі әлемнің дамуына ықпалы.  

Африка мәдениетінің ерекшелігі мен бірегейлігі.  
 Нәсілшілдік мәселесі.  Көшпенді өркениеттің пайда болуы мен бірегейлігі;   

Орта ғасыр кезіндегі Қазақстан мәдениеті. 17-19 ғасырлар аралығындағы қазақтардың мәдени дәстүрлері. 

Қазіргі Қазақстанның мәдениеті.   

6.  

ӘЭП. 02 

 

Философия негіздері 
 

 

Философия пәні, әлемдік философиялық ойлардың негізгі белестері. 

Адам табиғаты және оның өмір сүрудегі  мән-мағынасы. Адам және Құдай. Адам және ғарыш. Адам және 

қоғам, өркениет және мәдениет. Еркіндік және жеке тұлғаның жауапкершілігі.  Адам танымы мен қызметі.  

Ғылым және оның  ролі. Ғаламдық мәселелер алдындағы адамзат. 

7.  

ӘЭП. 03 
Әлеуметтану және саясаттану 

негіздері 

 

Әлеуметтану ғылым ретінде.  Қоғам  -әлеуметтік мәдениет ретінде.  Әлеуметтік жалпылық. Әлеуметтік 

және этноұлттық қарым-қатынастар.   

Әлеуметтік үдерістер. Әлеуметтік институттар мен  ұйымдар.  

Тұлға: оның әлеуметтік ролі мен әлеуметтік мінез-құлқы.  

Саясаттану пәні.  Саяси билік пен әмірлік қарым-қатынас.  

Саяси жүйе. Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық   үдерістер. Экономика негіздері: экономика және 

оның негізгі мәселелері.    

8.  

ӘЭП. 04 
Экономика негіздері 

 

 

Мақсаттары, негізгі түсініктері, қызметтері, маңызы, қағидалары.  

Меншік нысандары мен түрлері, меншікті басқару.  

 Жоспарлардың түрлері, олардың негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлау.   



Жоспарларды экономикалық негіздеу әдістері және  жобаларды әзірлеу. Бизнес-жоспарлау. 

 Экономикалық талдау.  Халық тұтынатын тауарлар нарығының жағдайына және қызметіне талдау. 

Нарықтық инфрақұрылым.   

9.  

ӘЭП. 05 
Құқық негіздері 

 

 

Құқық, түсінік, жүйе, негіздер, Қазақстан Республикасының  

Конституциясы  - құқық жүйесінің өзегі. Адам құқығының жалпыға бірдей декларациясы, тұлға, құқықғ 

мемлекет, құқықтық жауапкершілік пен оның түрлері, құқықтың негізгі салалары, Қазақстан 
Республикасының сот жүйесі, құқық қорғау органдары. 

Жалпыкәсіптік пәндер 

10.  

ЖКП.01 
Физикалық география 

 

 

Жалпы  физикалық география. 

Геоморфология: бедер туралы жалпы мәлімет, бедер түрлері,   
желдетумен және гравитациялық үдерістермен келісілген,  

 эрозиялық-аккумулятивті бедер түрі;  

бедердің  мұздақ түрі;  бедердің криогенді түрі;  

эолды бедер; теңіз жағалаулары бедері мен шельфтер; бедердің антропогенді және биогенді түрлері; тау 

бедері; жазықтықтар бедері. 

11.  

ЖКП.02 
Геодезия: 

 

Жалпы мәліметтер.  Масштабтар. Бағдарлау. Топографиялық карталар және пландар: жіктелуі  және  

арналуы, жолақтау және   номенклатура, шартты белгілер. Теодолиттік жұмыстар: құралдар, сызықтар мен 

бұрыштарды өлшеу, құралдарды,   құралдарды тексеру. Пландық  және биіктік түсіру торлары: теодолиттік 

жүрістері және оларды өңдеу.  Биік түсіру торлары және оларды өңдеу.   

Топографиялық түсірулер: тахеометриялық,   мензульдік, аралас. Аэрофотосуреттерді далалық дайындау:  

пландық, биіктік,  дешифрлеу (бажайлау).  

Қателіктер теориясының элементтері, тең дәлдіктегі және тең дәлдіктегі емес өлшеулер.  

Астрономиялық әдістермен азимутты анықтау: Күннің биіктігі бойынша, Күннің және Полярдың сағат 
бұрышы  бойынша. Гироскопиялық әдіспен азимутты анықтау. Топографиялық карталарды жаңарту. Ішкі 

суқоймалар шельфін түсіру. Инженерлік-геодезиялық іздестірулер  мен құрылыстар кезіндегі 

топографиялық жұмыстар. Топографо-геодезиялық өндірісті автоматтандыру және даму болашағы.  

12.  

ЖКП.03 
Геоақпараттық жүйелер: 

 

Геоақпараттық жүйелер анықтамасы мен терминологиясы.  

Компьютерлік графика құралдарымен геоақпараттық жүйелер объектілерінің  бейнеленуі;  

Геоақпараттық жүйелердің  бөлімдері мен құрамдас бөліктері;   

Цифрлық картографиялық ақпарат – геоақпараттық жүйелердің ақпараттық негізі; Цифрлық және 

электронды  карталар;  

Жердің цифрлық моделі; Бедердің  цифрлық моделі;  цифрлық картографиялық ақпаратты кодтау және 

жіктеу.  

Цифрлық  топографиялық ақпаратты құрудың  

технологиясы. Цифрлық  топографиялық  карталарды құрастырудың  техникалық және бағдарламалық  

құралдары.  
Мемлекеттік қалалық кадастрдың автоматтандырылған ақпараттық жүйесі.  

Геақпараттық жүйелерді құрудың техникалық және бағдарламалық құралдары; эксперименттік және есеп 

айырысу есептерін шешу үшін геоақпараттық жүйелердің қосымшасын  пайдалану.   

13.  

ЖКП.04 

Картографиялық  сызу 

 

 

Сызу материалдары, құралдары мен керек-жарақтары.  

ГОСТ 2.304. 81. шрифті.  

Есептеу шрифті. Қарындашпен сызу, қаламұшпен,  кривоножкамен,   кронциркульмен сызу.  Т-132, БМ-

431картографиялық   шрифттар, 1:2000 – 1:5000 масштабты пландар үшін шартты белгілер;  1:5000 



масштабты  планды сузы.  Акварельбояуларымен жұмыс. 1:25000 масштабты карталар үшін шартты 

белгілер. Жазбаларды жапсыру және деколи.  

1:25 000 масштабты қағазды сызу.  Пластикте және фотоматериалда сызу,  пластикте оюлау. 

14.  

ЖКП.05 
Картография 

 

Географиялық карталар туралы  жалпы мәліметтер.  

Карталарды редакциялаудың және құрастырудың негіздері.   

Карта түпнұсқасын құрудың жалпы сұлбасы.  
Картографиялық материалдар.  Редакциялық дайындық жұмыстары.  Құрастыру жұмыстары.  Кескінді 

бастапқы картографиялық материалдан  құрастырылатын карта негізіне көшіру.   

Картографиялық генерализация. Карталарды баспаға дайындау. Карталарды баспаға дайындаудың 

технологиялық сұлбасы.  

Карталарды басып шығару.  

 

15.  

ЖКП.06 
Электротехника және 

электроника 

 

Электротехника және электроника: 

Электротехника: электр алаңы;тұрақты және ауыспалы тоқтың  электр тізбегі;      электромагнетизм; 

электр өлшеулері;  трансформаторлар; электр энергиясын  беру және тарату;    

Электроника:     

электрониканың физикалық негіздері;  

электронды   құралдар;  

электронды түзеткіштер және стабилизаторлар;  
электронды күшейткіштер;  

электрон  генераторлар  және өлшеу аспаптары;  

 автоматика мен есептеу техникасының  электронды құралдары;  

микропроцессорлар және  микро- ЭЕМ; жарық және радиотолқындар көмегімен  ақпаратты жіберуді 

жүзеге асыру қағидалары.   

16.  

ЖКП.07 

Геодезиялық электронды 

өлшеу құралдары 
. 
 

Радиоэлектроника негіздері.  Геодезиялық  радио және жарық-қашық өлшеуіштердің теориялық негіздері.   

Заманауи қашықөлшеуіштердің  жинақталған сұлбасы және олардың негізгі компоненттері.  

Сызықтың ұзындығын өлшеудің және есептеудің  әдістемесі.  

 Электронды   тахеометрлер: 
- құрылысының сұлбасы,   

Қабырғаларын, горизонталь және вертикаль бұрыштары  мен бағыттарын,   шегінен шығуларды, нүктелер 

биіктігін өлшеудің әдістемесі 

17.  

ЖКП.08 
Метрология, стандарттау және  

сертификаттау 

 

Метрология, стандарттау және  сертификаттаудың құқықтық негіздері, мақсаттары, міндеттері, 

қағидалары, объектілері және құралдары.    

 Метрология: негізгі түсініктері мен анықтамалары; Өлшеудің біртұтастығын қамтамасыз ететін 

метрологиялық қызметтер; Мемлекеттік метрологиялық бақылау мен қадағалау; Стандартизация: 

стандарттау мен  сапаны басқарудағы  негізгі  терминер  мен анықтамалар,     халықаралық және аймақтық 

стандарттау. Қазақстан Республикасының стандарттау мемлекеттік жүйесі. ТМД-дағы мемлекетаралық 

стандарттау.  

18.  

ЖКП.09 
Кәсіптік қызметті құқықтық 

қамтамасыз ету 

 

Кәсіптік қызметті құқықтық қамтамасыз ету; кәсіптік қызмет саласындағы құқықтық реттеу түсінігі;  

Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің    құқықтық ережелері;  

Заңды тұлғалардың ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары;   

Еңбек құқығы; еңбек келісім шарты және оны құрудың тәртібі, негіздері және тоқтатылуы;  еңбек ақысын 

төлеу; халықтың еңбекпен қамтамасыз етілуіндегі мемлекеттік реттеудің ролі; қызметкердің тәртіптік 



және материалдық  жауапкершілігі;  

Әкімшілік құқықбұзушылық және әкімшілік жауапкершілік;  

Азаматтарды  әлеуметтік  қорғау құқығы; бұзылған құқықтарын қорғау және дауларды шешудің сотқа 

жататын тәртібі; «Геодезия және картография туралы» Қазақстан Республикасы Заңының негізгі 
ережелері.  

19.  ЖКП.10 Өндірісті ұйымдастыру және 

басқару: 

 

Өндірісті  басқарудың негіздері. Топографо-геодезиялық жұмыстарды  өндірудің негізгі әдістері мен 
технологиялық сұлбалары.  Топографо-геодезиялық өндірісті ұйымдастыру.  

Нормалау  мен  еңбек өнімділігін ұйымдастыру.  Еңбекті төлеуді ұйымдастыру.  Кәсіпорынның өндіріс 

ресурстары. Топографо-геодезиялық жұмыстарға техникалық жобалар мен сметалар құрастыру.  

Топографо-геодезиялық жұмыстарды жоспарлау және қаржыландыру.  Топографо-геодезиялық өндірісте 

өндірістік-шаруашылық  қызметті есепке алу және талдау.  

20.  ЖКП.12 Еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік техникасы 

Еңбекті қорғаудың жалпы сұрақтары.  

Өндірістік жарақат себептерін талдау: бақытсыз жайттарды зерттеу және есепке алу;  

Далалық және камералды топографо-геодезиялық жұмыстардағы еңбек тазалығы және өндірістік  тазалық.   

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы. Еңбек қорғаудың жалпы сұрақтары.  Техника қауіпсіздігі: 

далалық топографо-геодезиялық жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру.  

Арнайы пәндер 

21.  

АП.01 Жоғарғы  геодезия 

Жоғарғы геодезия пәні және оның негізгі міндеттері; Жердің пішіні мен көлемі туралы жалпы мәліметтер; 

Жер  пішіні туралы түсінік;  мемлекеттік геодезиялық тор, оны құрудың әдістері,  құрылысының сұлбасы,  

арналуы және жіктелуі, жиілігі мен  тор пункттерін  бекіту; Мемлекеттік нивелирлеу желісі туралы негізгі 

ережелер;  Пландық және биіктік пункттерін  зерттеу және қалпына келтіру.  Жоғарғы дәлдіктегі 

нивелирлеу: құралдар, жұмыстарды ұйымдастыру және  өндіру. Триангуляция: құралдар, бұрыштық 

өлшеулер, алдын ала есептеулер; Базистік қабырғаларды өлшеу туралы  түсінік; Триангуляция торларын 
жобалау және байқап зерттеу. Полигонометрия және  трилатерация. Жер эллипсоиды және  

координаттардың геодезиялық жүйесі. Гаусс-Крюгер проекциясындағы жазықтықтағы тікбұрышты 

координаттар. Тікбұрыш координаттарды бір зонадан шектес зонаға қайта құру. Ғарыштық геодезия 

әдістері туралы негізгі мәліметтер. ПЗ-90, СК-95 геоцентрлық координаттар жүйесі туралы түсінік. 

Геодезиялық торларды құруға арналған  GPS серіктік жүйелерін пайдалану туралы түсінік. Теңдеулік  

есептеулері;  ең кіші квадраттар әдісінің негізі. 

22.  

АП.02 
Теңдеулік    есептер негіздері 

 

Ең  кіші  квадраттар әдісінің  негіздері: маңызы мен  негізгі тәсілдері, қалыпты теңдеуліктерді құрастыру  

және  шешу. Геодезиялық торларды теңестіру:  корелат  және параметрлік тәсілдермен 

Нивелирлеу торларын теңестіру.  Полигонометрияны теңестіру.     

23.  

АП.03 
Аэрофототүсіру негіздері 

 

Аэрофототүсіру үшін қолданылатын авиациялық ұшу аппараттары;   

Аэротүсірімдік  ұшақ жүргізу үшін қолданылатын навигациялық техникалық құралдар;  

аэрофототүсірімдік құрал-жабдық:     аэрофотоаппараттар, аэрофотоқондырғылар, аэрофотосуреттерді ң 

сыртқы элементтерін анықтауға арналған құралдар; аэрофотосуреттерді бағдарлау құралдары.   

Топографиялық аэрофотосуреттердің геометриялық параметрлері;      

Топографиялық аэрофототүсіруді орындау.  

24.  

АП.04 
Аэрофотография негіздері 

 

Әуеден суретке түсіру  ерекшеліктері; галоидокүміс қабаттардағы  фотоүдерістердің  

 физико-химиялық   негіздері; фотоматериалдар, олардың жіктелуі мен сипаттамасы, ақ-ұара, түсті және 
спектрозональды аэропленкалар; фотографиялық сенситометрия негіздері; бейненің оптикалық  

тығыздылығы; фотоматериалдардың сенситометриялық қасиеттері;  жарықталғандық, жарықтық, 

жарықтықтың  спектрлық  коэффициенті туралы түсінік; фотографиялық  суреттердің сапасына ықпал 



ететін факторлар; цифрлық  фотография  туралы түсінік;  аэрофотосуреттерді  сканерлеу.   

25.  

АП.05 

Фотограмметрия 

 

 

Фотограмметрия пәні және міндеттері;  

Жер беті бейнесін алудың тәсілдері;  аэротүсіру жұмыстары туралы жалпы мәліметтер; жалғыздану 

(одиночный)  теориясы  және суреттердің стереопарлары;   

 Стереофотограмметриялық құралдар мен жүйесі; суреттерді  қайта құру және  фотопландар жасау; 

кеңістіктік фототриангуляция;  стереофотограмметриялық құралдар мен  жүйелерде жердің цифрлық 
модельдерінің карталары мен пландарын жасау;  карталар мен пландарды жасау мен жаңартудың 

аэротопографиялық әдістері; жердегі стереофотограмметриялық түсірім; карталарды жасау мен 

жаңартудағы жаңа технологияларды меңгеру. 

26.  

АП   06 

Аэрофотосуреттерді  

дешифрлеу (бажайлау) 

 

 

Дешифрлеудің физиологиялық негіздері; дешифрлеудің  аэрофотографиялық негіздері;   дешифрлеу 

белгілері;  дешифрлеудің географиялық негіздері; топографиялық   дешифрлеу;   тақырыптық  дешифрлеу;   

фотографиялық емес  бейнелерді дешифрлеу;  ғарыштық суреттерді дешифрлеудің ерекшеліктері; 

дешифрлеу  үдерісін    автоматтандыру.  

27.  

АП.07 

Топографиялық карталарды 

жаңарту 

 

Топографиялық  карталарды жаңартудың  мақсаттары мен міндеттері;  

Жаңартудың түрлері мен әдістері;  кезекші карта;  

Жаңарту кезінде пайдаланылатын  картографиялық материалдар;   жаңа аэрофототүсірім материалдары 

бойынша  топографиялық карталарды  жаңартудың негізгі тәсілдері;  карталарды жаңартудың жалпы  

технологиялық сұлбасы (дайындық, камеральды және далалық жұмыстар); цифрлық карталар мен 

пландарды жаңарту; ғарыштық суреттер бойынша карталарды жаңарту.  

28.  

АП.08 

Серіктік  навигациялық 

жүйелер 

 

Объектілердің орналасқан орынын  анықтау үшін арналған серіктік жүйелер; GPS, ГЛОНАС жүйелерінің 

көмегімен  кеңістік координаттарын анықтау әдістері; Ғарыштық сектор   мен  тұтынушы 

аппаратурасының  радиотехникалық  құралдары;  өлшеудің дифференциалды әдістері;  аппаратураны  

өлшеулерге дайындау;  түсірімнің әртүрлі түрлері кезіндегі жұмыстарды орындау әдістемесі;  өлшеу 
нәтижелерін өңдеу; өлшеу қателіктерінің негізгі көздері    және олардың ықпалын  азайту тәсілдері.  

29.  

АП.09 

Кәсіптік қызметтегі 

ақпараттық технологиялар 

 

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың негізгі қағидалары, әдістері және қасиеттері, 
олардың тиімділігі;  автоматтандырылған жұмыс орындары (АЖО), олардың локальды және салалық 

желілері; Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету  және  топографо-геодезиялық өндірістегі  

ақпараттық ресурстар;  интегралданған ақпараттық  жүйелер;  геодезиялық және аэрофотогеодезиялық 

есептерді  шығаруға арналған  проблемалық  бағдарланған қолданбалы бағдарламалар  пакеті;  шешім 

қабылдаудағы қолдау жүйелері, кәсіптік қызметтегі  жер мен  бедер моделін  жасау кезіндегі модельдеу 

мен болжау. 

Мамандандыру пәндері, білім беру ұйымымен  анықталатын  білім алушының таңдауы бойынша пәндер 

30.  

ББҰАП Мамандандыру 

Ақпараттық технологиялар, геодезия, фотограмметрия, картография және де графикалық бағдарламаларда 

жұмыс істей білуін қамтамасыз етеді. Материалды оқыту геодезиялық қызмет пен білім жөніндегі 

сұрақтарды нормативтік және инструктивтік құжаттар арқылы сонымен қатар геоақпараттық жүйелер мен 

геодезиялық технологиялар аясында отандық және әлемдік еңбектерді ескере отырып жүргізуді талап 

етеді. 

 


