
Пәндер каталогі  

Пәндер тізімі  «0713013 – Техник-геодезист» 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. 

Жалпы кәсіптік пәндер 

10.  

ЖКП. 01 
Физикалық география 

 

Жалпы  физикалық география. 
Геоморфология: желдетумен және гравитациялық үдерістермен  шарттасқан бедер, бедердің түрлері 
туралы жалпы мәліметтер, бедердің эрозиялық-аккумулятивті түрлері,  карстово-суффозиондық  және 
шөгу бедері, бедердің мұздық түрлері, бедердің криогенді түрлері, эололық бедер, теңіз жағалаулары мен 
шельфтер бедері,  антропогенді және биогенді бедер түрлері, тау бедері, жазықтықтар бедері.  

11.  

ЖКП. 02 
Геодезия 

 

Геодезия пәні және міндеттері; Халық шаруашылығы мен ел қорғанысындағы геодезияның ролі;  

Жер бетіндегі нүктелердің қалпын анықтау;  координаттар мен биіктіктер жүйесі; бағыттарды бағдарлау;  

Топографиялық карталар  мен пландардың жолақтап сызылуы мен номенклатурасы, шартты белгілер;   

сызықтық өлшеулер: сызықтық өлшемдерге арналған құралдар;  бұрыш өлшеу геодезиялық құралдарының 

негізгі бөлшектері;  теодолиттердің типтері мен құрылысы;  горизонталь және вертикаль бұрыштарды  
өлшеу;  теодолиттік жүріс  тәртібі мен оны салу;  теодолиттік жүріс нүктелерінің координаттарын есептеу 

және теңестіру; тригонометриялық нивелирлеу; Геометриялық нивелирлеу;  нивелирлердің типтері  мен 

құрылысы; IY классты нивелирлеу;  нивелирлік жүрісті теңестіру; 30" дәлдіктегі азимуттар бағытын 

анықтау; топографиялық түсірулер; электронды тахеометрия; қателіктер теориясының негізі; 

аэрофотосуреттерді далалық дайындаулар; топографиялық карталар мен пландарды жаңарту;  

Геодезия саласындағы нормативті-техникалық  құжаттар.     

12.  

ЖКП. 03 
Геоақпараттық жүйелер 

 
 

Геоақпараттық жүйелерді анықтау және терминология;  

 Компьютерлік кесте құралдарымен геоақпараттық жүйелер объектілерін суреттеу; геоақпараттық 

жүйелердің құрылымы мен құрамдас бөліктері; цифрлық картографиялық ақпарат – геоақпараттық 

жүйелердің ақпараттық негізі; цифрлық және электронды карталар;  

Жердің цифрлық моделі; Бедердің цифрлық моделі; Цифрлық картографиялық ақпаратты  (ЦКИ) кодтау 

және  жіктеу; Цифрлық картографиялық ақпаратты   құрудың технологиясы; цифрлық топографиялық 

карталарды  құрудың техникалық және бағдарламалық құралдары; Мемлекеттік қалалық кадастрдың  
автоматты ақпараттық жүйесі; Геоақпараттық жүйелерді құрудың техникалық және бағдарламалық 

құралдары;     эксперименттік және есептік   міндеттерді шешу үшін  геоақпараттық  жүйелердің  

қосымшаларын пайдалану.  

13.  

ЖКП. 04 
Топографиялық және 

құрылыстық сызу 

Топографиялық сызу негіздері: сызу материалдары,  құралдар, керек-жарақтар. Қарындашпен сызу. 

Есептеу үшін шрифт. Сызу қаламұшымен, рейсфедермен,   кривоножкамен,  кронциркульмен жұмыс.   

Т-132, БМ-431 картографиялық шрифтері. 1:5 000 және  1:2 000 масштабты   шрифтерді  (Т-132, БМ-431) 

сызу. 1:2000 масштабты  топографиялық планды сызу.  

Техникалық сызу негіздері: ГОСТ 2.304-81 шрифті.   

Сызуды кестемен безендірудің негізгі мәліметтері. Материалдарды  кестемен  белгілеу.  

Түрлері, кесіктері. Негізгі пландар. Негізгі пландардың сызулары үшін шартты белгілеулер. Құрылыс 

сызуларын орындаудың ерекшеліктері.   

Құрылыс конструкциялары мен ғимараттардың сызулары. Сызуларды оқу. Компьютерлік кесте негіздері. 

Топографиялық пландар мен  құрылыс сызуларын сызу үшін  графикалық бағдарламаларды пайдалану. 

14.  

ЖКП. 05 Картография 

Картографияның анықтамасы. Географиялық карталар туралы түсінік; географиялық карталардың 

жіктелуі. Карталар мазмұнының негізгі элементтері; карталардың математикалық негіздері; 
Негізгі картографиялық проекциялар; топографиялық карталарды құрастыру және редакциялау; 

Картографиялық генерализация;  карталарды  баспаға дайындау;  карталарды баспаға дайындаудың және 

құрудың компьютерлік технологиясы.    



15.  

ЖКП. 06 
Электротехника және 

электроника 

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

өлшемдері; транформаторлар; электр энергиясы тарату және бөлу;  

Электроника: электрониканың  физикалық негіздері; Электронды құралдар; электронды  түзеткіштер және   

стабилизаторлар; электронды   күшейткіштер; электронды   генераторлар мен   өлшеу аспаптары;   
автоматиканың  электронды құрылысы және  есептеу техникасы; микропроцессорлар  және микро-ЭЕМ; 

жарық және радиотолқын  көмегімен ақпаратты жіберуді жүзеге асырудың қағидалары.  

16.  

ЖКП. 07 
Электронды   геодезиялық  

өлшеу құралдары 
 

Геодезиялық  жарық және радиоқашықөлшеуіштердің   теориялық  негіздері. Заманауи 

қашықөлшеуіштердің  жинақталған  сұлбалары  және олардың негізгі компоненттері. 

Қашықөлшеуіштердің негізгі   типтері.  

Жарық және радиоқашықөлшеуіштермен өлшенген   сызықтар ұзындығын   өлшеу және есептеу 

әдістемесі. Тахеометрлер;  электронды  тахеометрлердің негізгі типтері,  құрылысының принципті 

сұлбалары; Полигонометриялық  жүрістерді  салулар кезіндегі  және  жер беті нүктелерінің координаттары 

мен биіктіктерін анықтау кезіндегі  жұмыс әдістемесі.   

17.  

ЖКП. 08 
Метрология, стандарттау   

және сертификаттау 

 

Метрологияның, стандарттаудың және сертификаттаудың құқықтық негіздері, мақсаттары, міндеттері, 

қағидалары, объектілері және құралдары. Метрология: негізгі түсініктері мен анықтамалары; өлшеу 

бірізділігін қамтамасыз ететін метрологиялық қызметтер; Мемлекеттік метрологияылық бақылау мен 

қадағалау; 

Стандарттау: стандарттау саласындағы және сапаны басқарудағы  негізгі терминдер мен анықтамалар, 

халықаралық және аймақтық стандарттау;   

Қазақстан Республикасы стандарттауының мемлекеттік жүйесі, ТМД мемлекетаралық  стандарттау.     

18.  

ЖКП. 09 
Кәсіптік қызметі құқықтық 

қамтамасыз ету 

Кәсіптік қызметті құқықтық қамтамасыз ету;  кәсіптік қызмет аясындағы құқықтық реттеу түсінігі;  
кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің  құқықтық ережелері; заңды тұлғалардың ұйымдастырушылық-

құқықтық түрлері; еңбек құқығы; еңбек келісім шарты және оны құру тәртібі, негіздері мен тоқтату; еңбек 

ақысы;  халықты қамтамасыз етуді реттеудегі мемлекеттің ролі;  

Қызметкердің тәртіптік және материалдық жауапкершілігі; Әкімшілік құқықбұзушылық және әкімшілік  

жауапкершілік;   

Азаматтардың әлеуметтік қорғау құқығы; Бұзылған құқықтарды қорғау және дауларды шешудегі сот 

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

19.  

ЖКП. 10 
Өндірісті ұйымдастыру және 

басқару 

Өндірісті басқарудың негіздері. Топографо-геодезиялық жұмыстардың негізгі әдістері мен өндірістің 
технологиялық сұлбасы. Топографо-геодезиялық  өндірісті ұйымдастыру. Нормалауды ұйымдастыру және 
еңбек өнімділігі. Еңбекақысын  төлеуді ұйымдастыру. Кәсіпорынның өндіріс ресурстары.  
 Топографо-геодезиялық жұмыстарға техникалық жобалар және сметалар құру. Топографо – геодезиялық 
жұмыстарды жоспарлау және қаржыландыру. Топографо-геодезиялық өндірістегі  есепке алу және 
өндірістік-шаруашылық қызметке талдау.     

20.  

ЖКП. 11 Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі 

Төтенше жағдайларда халықты қорғау   және тіршілігін қамтамасыз етуді ұйымдастыру.    

Төтенше жағдайлар салдарын оқшаулау және жою бойынша іс-шаралар мазмұны мен  ұйымдастыру; 

қорғаныс құралдары.  

Әскери қызметтің негізі;  

Мемлекет қорғанысының негізі; Қазақстан Республикасының Қарулы күштері; әскери ардың  жауынгерлік 

дәстүрлері, белгілері;  медициналық  

білім негіздері.  

21.  

ЖКП. 12 
Еңбекті қорғау және  

қауіпсіздік  техникасы 

Еңбекті қорғаудың жалпы сұрақтары.  Өндірістік  жарақаттылықтың себептерін талдау: бақытсыз  

жағдайларды  тергеу және есепке алу;  

Еңбек тазалығы  және  далалық, камералық топографо-геодезиялық жұмыстардағы өндірістік санитария. 

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы. Еңбекті қорғаудың жалпы сұрақтары. Қауіпсіздік техникасы: 

далалық топографо-геодезиялық  жұмыстарды  қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру. 



Арнайы  пәндер 

22.  

АП.01 Жоғарғы геодезия 

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

 Жер пішіні туралы түсінік. Мемлекеттік геодезиялық  тор, жасау  әдістері, құру сұлбасы, арналауы және 

жіктелуі, пункттердің жиілігі және оларды бекіту. Мемлекеттік нивелирлеу торы туралынегізгі ережелер;  

пландық және биіктік пункттерін тексеру және  қайта қалпына келтіру.  

Жоғары дәлдіктегі нивелирлеу: құралдары,  ұйымдастыру және жұмыстарды өндіру.  Триангуляция: 
құралдары, бұрыштық өлшемдер,   алдын ала есептеулер; Базистік жақтарды өлшеу туралы түсінік; 

триангуляция торларын жобалау және бақылап зерттеу. Полигонометрия және  трилатерация.  

Жер  эллипсоиды және  геодезиялық  координаттар жүйесі. Гаусс-Крюгер проекциясы  

жазықтықтығындағы тікбұрышты  координаттар. Тікбұрышты координаттарды бір зонадан шектес зонаға 

қайта құру. Ғарыштық геодезия  әдістері туралы негізгі  мәліметтер. Геооратлықтандырылған 

координаттар ПЗ-90, СК-95 жүйесі туралы  түсінік. Геодезиялық торларды құру үшін GPS серіктік жүйесін 

пайдалану туралы түсінік. Теңестіру есептеулері; Ең кіші квадраттар әдісінің негізі. 

23.  

АП.02 Фотограмметрия негіздері 

Топографиялық  карталарды жасаудың аэрофототопографиялық әдістері туралы жалпы мәліметтер; 
Топографиялық   аэрофототүсірім. Перспектива теориясының негіздері. Аэрофотосуреттердің 
геометриялық қасиеттері. Аэрофотосуретті  бағдарлаудың элементтері. Фотосұлбалар. Жоспарлы  
фототриангуляция. Аэрофотосуреттерді өзгерту және фотопландар құру. Стереоскопия  және 
стереофотограмметрия негіздері.  
Аэрофотосуреттер жұбын бағдарлау  элементтері, өзара бағдарлау    элементтерін анықтау. Карталарды  
жасаудың  стереофотограмметриялық әдістері. Топографиялық түсірімдердің геодезиялық негіздерін  
фотограмметриялық  жиілендіру тәсілдері. Карталарды  жасаудың  стереофотограмметриялық 
әдістері.Топографиялық түсірімдердің геодезиялық негіздерін фотограмметриялық  жиілендіру тәсілдері. 
Жердің цифрлық  моделі туралы және оны пайдалану туралы  түсінік. Жердегі фототопографиялық 
(фототеодолиттік) түсірім. 
Топографиялық  карталарды  жаңарту; масштабты қатардағы карталарды жаңартудың тәсілдері; Жаңа 
аэрофототүсірім материалдары бойынша карталарды жаңартудың технологиялық сұлбасы; карталарды 
жаңарту кезіндегі фотограмметриялық жұмыстардың  мазмұны;карталарды түзетудің тәсілдері; ғарыштық 
суреттерді пайдалану. Инженерлік есептерді шешу үшін фотограмметриялық және 
стереофотограмметриялық әдістерді пайдалану. Фотограмметрия және стереофотограмметрияны 
дамытудың болашағы.   

24.  

АП.03 Қолданбалы геодезия 

Құрылыс жобасын затқа, өнімге айналдыру үшін геодезиялық дайындық.  

Бөлу жұмыстары мен түсірімдерді өндіру үшін пландық және биіктік геодезиялық негіздер құру.  

Жобаны өнімге шығару кезіндегі геодезиялық жұмыстар.     

Өнеркәсіп ғимараттарын құру кезіндегі геодезиялық жұмыстар.  

Қалаларды жобалау мен құру кезіндегі  геодезиялық жұмыстар.  

Туннельдер мен жоласты құрылыстарын жүргізу кезіндегі   геодезиялық жұмыстар. Жер асты 
коммуникацияларын құру кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Өнеркәсіптік және гидротехникалық  

құрылыстардың өзгеруін бақылау кезіндегі геодезиялық жұмыстар.   

Гидротехникалық құрылыстарды  жобалау мен   құру кезіндегі  геодезиялық жұмыс.  Атқару түсірімдері.    

25.  

АП.05 Инженерлік құрылыстар негізі 

Инженерлік құрылыстар туралы жалпы мәлімет.  
Құрылыс  материалдары  және олардың қасиеттері 
Ғимарат пен құрылыс конструкциясы: ғимараттар туралы жалпы мәліметтер, негіз бен  іргетас,    
ғимараттың  бөліктері және олардың элементтері, қалалық және өнеркәсіптік құрылыстар, 
гидротехникалық құрылыстар, туннельдер мен жер асты құрылыстары.  
Құрылыстық өндірісті ұйымдастыру мен технологиясы туралы негізгі ережелер мен түсініктер: дайындық 
жұмыстары, жер қазу жұмыстары туралы жалпы мәліметтер,  жинамалы темірбетон  конутрукциялар.  
Инженерлік есептерді шығарудың геодезиялық әдістері.  



26.  

АП.06 
Мемлекеттік кадастр негіздері 

 

Мемлекеттік  кадастрдың құқықтық  негіздері.  Мемлекеттік   кадастрдың  негізгі түрлері. Мемлекеттік 

кадастр деректерін қалыптастырудың  қағидалары. Мемлекеттік  кадастр қызметін ұйымдастыру. 

Автоматтандырылған кадастр жүйесін  техникалық және технологиялық қамтамасыз ету. Мемлекеттік  

кадастр қызметінің негіздері.  
Цифрлық ақпараттар негіздері. Цифрлық ақпаратты жинаудың аэрофототопографиялық тәсілі.   

27.  

АП.07 

Серіктік навигациялық 

жүйелер 

 

Объектілердің орналасу орынын  анықтауға арналған серіктік жүйелер;  
 GPS, ГЛОНАС жүйелерінің көмегімен  кеңістік координаттарын анықтау әдістері;  
Ғарыштық  сектордың    
радиотехникалық құралдары және тұтынушы  аппаратурасы;   
өлшеудің  
дифференциалды  әдістері;    
аппаратураны өлшеу жұмыстарына  дайындау; 
түрлі түсірім жүргізу  кезінде  жұмыстарды орындаудың әдістемесі;   
өлшеу нәтижелерін өңдеу;  өлшеу қателіктерінің негізгі көздері және олардың ықпалын азайту тәсілдері.  

28.  

АП.08 

Кәсіптік қызметтегі  

ақпараттық технологиялар: 

 

 

ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың негізгі қағидаларын, әдістерін және қасиеттерін, 

олардың тиімділігін; автоматтандырылған жұмыс  орындары  (АРМ), олардың  жергілікті және салалық 

желілері;  қолданбалы бағдарламалық  қамтамасыз ету және топографо-геодезиялық  өндірістегі 

ақпараттық ресурстар; интегралданған ақпараттық жүйелер; геодезиялық  және аэрофотогеодезиялық 

есептерді  шешуге арналған  қолданбалы бағдарламалар пакеттері.   

Далалық геодезиялық өлшеулерді есептеу үдерістерін автоматтандыруға мүмкіндік беретін бағдарламар 
пакетімен жұмыс;  Жердегі топографиялық түсірімдер деректері негізінде ірі масштабты топографиялық 

пландарды құрастыруды  автоматтандыру;     Сызықтық және алаңдық құрылыстардың модельдеу 

есептерін шығару;  

Бойлық және көлденең сұлбалармен трасса планын құрастыру,  бұрылыс бұрыштарының дөңгелектенуінің 

параметрлерін есептеуді орындау, салынатын топырақ көлемін және үстіндегі ойықтарды  есептеу 

Қолданбалы сипаттағы басқа   инженерлік-геодезиялық есептерді шығару. 

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

29.  

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. 

 


