
Пәндер каталогі  

Пәндер тізімі  «0713043 – Техник-картограф» 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 және 

экономикалық география 

 

 

Жалпы  физикалық география: Жер туралы жалпы мәліметтер,   литосфера, атмосфера, гидросфера, 

биосфера, географиялық   қабық. Геоморфология:  бедер туралы жалпы мәлімет, бедер түрлері; 

желдетумен және  гравитациялық үдерістермен  шарттасқан  бедердің эрозиялық-аккумулятивті  түрлері;   

карстово-суффозиялық  және   шайылмалы бедер;   

Бедердің  мұз  түрлері;  бедердің  криогенді түрлері; эолды бедер;  теңіз жағалаулары мен шельф  бедері;  

бедердің антропогенді  және биогенді  түрлері;  тау бедері;  жазықтықтар бедері.  

Қазақстанның  және  ТМД елдерінің    физикалық   географиясы.   Қазақстанның  және  ТМД елдерінің 

экономикалық   географиясы: табиғи жағдайлары және    ресурстары,  өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, 

көлік   географиясы. Қазақстанның жалпы  экономико-географиялық шолуы. 

11.  ЖКП. 02 
Геодезия 

 

Геодезия пәні мен міндеттері, геодезияның халық  шаруашылығы мен ел қорғанысындағы ролі;  жер 

бетіндегі  нүктелердің орынын анықтау;  координаттар мен  биіктіктер жүйесі;  бағыттарды бағдарлау;  

топографиялық карталарды және пландарды жол-жол қылып сызу мен номенклатурасы, шартты белгілері;  

сызықтық өлшеулер; сызықтық өлшеулерге  арналған  аспаптар;  

Бұрыш өлшейтін геодезиялық құралдардың  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" дәлдік бағыттағы азимуттарды анықтау;  

топографиялық түсірімдер; Электронды   тахеометрия;  қателіктер теориясының негізі;  

Аэрофотосуреттерді далалық дайындау; 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 
Картографиялық сызу 

 

Сызу материалдары, құралдары мен керек-жарақтары.  

ГОСТ2.303-31 шрифтері, есептеу шрифтері.  Қарындашпен, сызу қаламұшымен, рейсфедермен,   

кривоножкамен,  кронциркульмен  сызу. Т-132, БМ-431,  Д-432  топографиялық шрифтері.     

1: 5 000 масштабты пландардың шартты белгілері. Акварель  бояуларымен жұмыс. Кіші кегльдер, деколи 

шрифтері.  1:25000 масштабты карталардың шартты белгілері.  

Картаға жазбаларды жапсыру. Кіші масштабты  және тақырыптық карталардың  шартты белгілері.  

Пластикте сызу және оюлау.  

14.  ЖКП. 05 
Фотограмметрия және 

аэросуреттерді 

Топографиялық   аэрофототүсірім.  Перспектива  теориясының негіздері.  

 Аэрофотосуреттердің геометриялық қасиеттері.   

Аэрофотосуреттердің бағдарлау элементтері.  



Фотосұлбалар.  Аэрофотосуреттерді  өзгерту және фотопландар  жасау.  

Стереоскопия мен    стереофотограмметрия  негіздері.  

Қос  суретті бағдарлаудың элементтері, өзара бағдарлау элементтерін анықтау.  Картаны құрастырудың 

стереофотограмметрия-лық  әдістері.  

Түрлі амалдармен топографиялық түсірімдердің геодезиялық негіздерін  

фотограмметриялық  қоюландыру  тәсілдері.   

Жердің цифрлық моделі туралы түсінік және оны пайдалану. Аэрофотосуреттерді  дешифрлеу; ғарыштық 

суреттерді  дешифрлеу ерекшеліктері;    

карталарды жаңарту: карталарды жаңартудың технологиялық сұлбасы; карталарды жаңарту кезіндегі 

фотограмметриялық  жұмыстар; карталарды түзетудің тәсілдері; Жерді қашықтан зондылаудың деректерін  

пайдалану.  

15.  ЖКП. 06 
Электротехника және 

электроника 

 

электр өрісі; тұрақты және ауыспалы  тоқтың  электр   

тізбегі;   электромагнетизм; электр өлшемдері; трансформато¬рлар;  электр энергиясын тарату және бөлу;    

Электроника: элек-трониканың  физикалық негіздері;   

Электронды құралдар;    элек¬тронды  түзеткіштер және   стабилизаторлар; электронды   күшейткіштер; 

электронды   генераторлар мен   өлшеу аспаптары;  автоматиканың  электронды құрылысы және      

есептеу техникасы; микропроцес¬сорлар  және микро- ЭЕМ; жарық және радиотолқын  көмегімен 

ақпаратты жіберуді жүзеге асырудың қағидалары.  

16.  ЖКП. 07 

Электронды   геодезиялық   

өлшеу құралдары 

 

Радиоэлектроника негіздері.  

Геодезиялық  жарық және радиоқашықөлшеуіштердің   теориялық  негіздері. Заманауи 

қашықөлшеуіштердің  жинақталған  сұлбалары  және олардың негізгі компоненттері. 

Сызықтың  ұзындығын өлшеудің және есептеудің әдістемесін. 

Электронды   тахеометрлер: 

- құрылғының схемасы,   қабырғаларды өлшеу әдістемесін,  горизонтальды және  , вертикальды    

бұрыштар мен  бағыттарын,  шегінен шығуларды,     нүктелер биіктігін. 

17.  ЖКП. 08 
Метрология, стандарттау   

және  сертификаттау 

 

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

қағидалары, объектілері және құралдары.   Метрология: негізгі түсініктер мен анықтамалар;  өлшеу 

бірізділігін қамтамасыз ететін  метрологиялық қызметтер;   

Мемлекеттік метрологиялық 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 қызметті 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 
 

 

Кәсіпорын  - микроэкономиканың басты  субъектісі.  Қазақстан Республикасының топографо-геодезиялық  

және картографиялық  өндірісі экономикасын басқару құрылымы.   

Картографиялық өндірістің  өндіріс  үдерістерін  ұйымдастыру. Өндірістік бөлімшелердің байланысы.   

Топографо-геодезиялық  және картографиялық  өндірісті ұйымдастыру. Өндірістік бөлімшелердің 

байланысы:    анықтамалық  картографиялық қызметтің,  редакциялық картақұрастырушылық, безендіру 

және түзету жұмыстарының.  



Техникалық редакциялауды ұйымдастыру, тираждарды басып шығару.  Еңбек өнімділігі, еңбекті 

техникалық нормалау, еңбекті төлеуді   ұйымдастыру.    Кәсіпорынның    өндірістік ресурстары.  

Картографиялық жұмыстарды жоспарлау және қаржыландыру.  Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық  

қызметін есепке алу және 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 

 

Қауіпсіздік техникасына жалпы талаптар,  жұмыс  орындарына  санитарлық-техникалық талаптар.  

Метеорологиялық жағдайларға, жарыққа қойылатын  талаптар,  өндірістік шаң,  газ, бу, өндірістік шу.  

Қорғаныс және сақтандыратын  құралдар,  вентиляциялық   қондырғылар.   Өндірістегі  бақытсыздық 

жағдайлары, алғашқы көмек.  Кәсіптік аурулар.  

Еңбекті қорғау мен  қауіпсіздік техникасы жағдайларын  бақылау.  Өртке қарсы техника. Цехтар мен 

картографиялық кәсіпорындардың  бөлімшелеріндегі  қауіпсіздік техникасына қойылатын талаптар.  

Арнайы  пәндер 

22.  АП.01 
Картография: 

 

Картография анықтамасы және оның міндеттері;  картография  құрылымы;  

картография   ғылымдар жүйесінде;    

картаны  және  оның қасиеттерін  анықтау;    карталардың жіктелуі:    жалпыгеографиялық және  

тақырыптық  картлар; картаның   элементтері, басқа  картографиық  туындылар;  

карта түпнұсқасын жасаудың негізгі кезеңдері және олардың сипаттамасы; редакциялық-дайындық 

жұмыстары; анықтамалық-картографиялық қызмет;   

кезекші  карталар; картаны жобалау,  карта      бағдарламасы;  картаның редакциялық  жоспары;  құралдар,  

нұсқаулықтар; редакциялық-дайындық жұмыстар кезеңінде үдерістерді автоматтандыру.  

Карта құрастыру жұмыстары: құрастыру түпнұсқасы және  оған қойылатын талаптар; Карталардың 

математикалық негізі;  географиялық карталардағы  қолтаңбалар;  географиялық  атауларды нормалау; 

географиялық атаулар каталогы;  құрастыру түпнұсқаларын  түзету;   

Картографиялық  генерализацияның маңыздылығы, түрлері мен факторлары;  түрлі масштабтағы карталар 

мазмұнының жеке элементтерінің генерализациялануы;   карта құрастыру  жұмыстарының кезеңдерінде  

үдерістерді автоматтандыру;   карталарды пайдаланудағы негізгі бағыттар.  Картографияның  дамуы 

туралы тарихи мәліметтер, негізгі бағыттары мен перспективасы. 

23.  АП.02 
Математикалық   картография 

 

Картографиялық проекциялардың  жалпы теориясы:  

жер эллипсоиды, географиялық   координаттар, карталардағы бұрмалаулар, картографиялық 

проекциялардың  жіктелуі.  Конустық   проекциялар: негізгі ережелері, қалыпты  теңбұрышты, тең шамалы  

және тең аралық. Азимуттық және  перспективті   проекциялар. Цилиндрлік   проекциялар: : негізгі 

ережелері, қалыпты  теңбұрышты, тең шамалы  және тең аралық,  қиғаш және   көлденең, перспективті-

цилиндрлік.  Жалған конустық және жалған цилиндрлік,  поликонустық   проекциялар.    

Кіші масштабты карталардың кейбір проекциялары.  

1: 2 500 000 масштабтан одан  ірі  масштабқа дейінгі номенклатуралық карталардың  проекциясы.  Гаусс-

Крюгер  проекциясы.  Қарапайым картометриялық  жұмыстармен қысқаша таныстыру.   

24.  АП.03 
Жалпыгеографиялық 

карталарды  құрастыру 

 

Жалпыгеографиялық карталар, олардың жіктелуі мен мазмұны.  

 Карталарды редакциялау мен құрастырудың негізі:  

Карта түпнұсқасын құрастырудың жалпы сұлбасы, картографиялық   материалдар, редакциялық –

дайындық жұмыстары,  бастапқы материал  бейнесін  құрастырылатын картаның  негізіне ауыстыру тәсілі, 

картографиялық   генерализация.   



1: 25 000,  1: 50 000, 1: 100 000 масштабты топографиялық  карталарды құрастыру.  1: 200 000, 1: 500 000,    

1: 1 000 000  масштабты    карталарды  құрастыру.   

Карталарды баспаға дайындау:  баспа түпнұсқасы,    технологиялық сұлба.  

Теңіз карталарын,  жалпыгеографиялық  атластарды  құрастыру   және  жасау технологиясы.  Ғарыштық 

түсірім материалдарын картографияда пайдалану.  

25.  АП.04 
Тақырыптық карталарды 

құрастыру 

Тақырыптық карталарды анықтау, олардың жіктелуі, қолданылуы;  

Тақырыптық карталарды жобалау және редакциялау  ерекшеліктері;  қатырыптық карталарды құрастыру 

ерекшеліктері;   

Авторлық түпнұсқалар; тақырыптық карталарда құбылыстарды бейнелеу тәсілдері; Гипсометриялық,   

саяси-әкімшілік,  әкімшілік, әлеуметтік-экономикалық,  саяхатшылық, оқу карталары;   

тақырыптық  карталарды және кешенді атластарды құрастыру технологиясы; маңызды тақырыптық 

карталар және олардың сипаттамсы;  кешенді мазмұндағы атластарды құрастыру ерекшеліктері;  

 картографияның даму тарихы туралы мәліметтер;    

жалпыгеографиялық және тақырыптық карталарды  жасау кезінде  ғарыштық  түсірім материалдарын 

пайдалану;  тақырыптық карталарды жасау кезінде  

картографиялық  үдерістерді автоматтандыру.  

26.  АП.05 
Цифрлық   картография 

 

Цифрлық  картографияның  негізгі түсініктері мен  анықтамасы;   

Цифрлық картография ақпараттарын  ұсыну түрлері;  цифрлық карталарды құрастырудың негізгі 

технологиясы;  цифрлық картографиялаудың   техникалық құралдары; цифрлық топографиялық  карталар; 

дигитайзерлерді  пайдалана отырып, цифрлық карталарды жасау;   сканерлерді пайдалана отырып, 

цифрлық карталарды құрастыру технологиясы; цифрлық карталар мұрағатын жүргізу құралдары;  

компьютерлік баспа жүйелері  негізінде карталарды  редакциялау және баспаға дайындау;  компьютерлік 

баспа жүйелері нің  бағдарламалық-аппараттық   құралдары;   бастапқы  картматериалдарды  дайындау;  

суреттерді компьютерлік  өңдеу; принтерлік  сынамаларды түзету және  редакциялық қарап шығу; 

электронды  карталар; тираждауға дайындау;  карталарды баспаға дайындаудың  компьютерлік 

технологиясы;  электронды  атластар,  оларды құрастыру технологиясы.    

27.  АП.06 

Карталарды баспаға дайындау 

 

Баспа түпнұсқалары және оларға қойылатын  талаптар;  баспа түпнұсқаларының  түрлері; қағазда сызумен, 

пластикте сызумен, оюмен,   компьютерлік   технологиялармен  баспа түпнұсқаларын  дайындаудың       

технологиялық сұлбалары;  сканерлеу құрылғылары,  шығарушы құрылғылар, графикалық   станциялар, 

қолданбалы  бағдарламалар; баспа түпнұсқаларын түзету;  

қосымша материалдар;  көркем түпнұсқаларды жасау; карталарды түстік безендірудің маңыздылығы;  

түстік ажырату негіздері; карталарды безендірудің тәсілдері мен техникалық амалдары;      колориметрия  

және колориметрия жүйесі туралы түсінік; бедерді картада  түстік  және көлеңкелі безендіру;  тақырыптық 

карталардың көркем түпнұсқаларын  безендіру. 

28.  АП.07 
Картографический дизайн: 

 

Түс ажырату негіздері: түстік көру  - заттардың түстік қасиеттерін тану құралы ретінде,  карталар мен 

атластарды түстік безендірудің маңызы;  шрифтік және реңдік безендіру  үндестігі.  

Тақырыптық карталар мен атластарды көркем безендіру:  безендірудің негізгі амалдары, баспа 

түпнұсқаларын  штрихты безендіру,  көркем шрифтер мен рамалар.   

Көркем түпнұсқаларды безендіру:  реңдік безендіру,  бояу шкалалары,  физикалық карталарды көркем 

безендіру.  Пластикалық тәсілдермен бедерді бейнелеу.  Түпнұсқаны түзету және рәсімдеу.  

29.  АП.08 
Карталар мен атластарды 

баспадан шығару 

Карталарды басылымдау туралы түсінік;  картаның баспа түпнұсқасы;  фоторепродукциялық үдерістер; 

фоторепродукциялық құрал-жабдық және фотографиялық   материалдар; түс ажырату маңыздылығы мен 

тәсілдері;  

Қағаз  бен  пластикте  жасау  технологиясы; Картаның реңдік элементтерінің      диапозитивтерін   алу; 

Баспа түрлерін дайындау технологиясы;  

Офсетті   станок; офсеттік   баспа  машиналары;  карталарды  баспадан шығару;  карталар  мен атластарды    



өңдеу; Техникалық   редакциялау; реңдік безендіру кестесін құрастыру; репрография  туралы түсінік;  

Компьютерлік  баспа жүйесі.   

30.  АП.09 

Кәсіптік қызметтегі 

ақпараттық технологиялар: 

 

 

Кәсіптік міндеттерді шешу үшін  автоматтандырылған  жұмыс орындары (АЖО): 

- техникалық құралдар;  

- бағдарламалық қамтамасыз ету;   кәсіптік міндеттерді шешу үшін негізгі  қолданбалы бағдарламалар 

пакеті:  

- автоматтандырылған  жұмыс орындарын  (АЖО) бағдарламалық қамтамасыз етудің  арналуы және 

құрамы;  

- желілік операциялық жүйелер  және олардың  айырмашылық ерекшеліктері;  

-  локальді торлар,   торлардың аппараттық қамтамасыз етілуі, торларды орнату, ресурстарға  кіруге 

мүмкіндік.  

Файлдарды қорғау: 

- объектілер,  ақпараттарды қорғау мақсаттары мен  міндеттері;  ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз 

етудің  шаралар түрі.  Ақпарат және оларды жеткізу түрлері:  

- ақпаратты іздестіру, файлдарды іздестіру бағдарламалары;  

- ақпаратты сканер көмегімен  қағаз тасымалдаушылардан  енгізу;  

-  ақпаратты сыртқы тасымалдаушылардан  енгізу;  

-   сыртқы компьютерлік тасымалдаушылармен ақпаратпен  алмасу; 

- ақпаратты өңдеу және  қайта құру  технологиясы;  

- кеңістіктік ақпаратты жинау және өңдеудің заманауи  технологиясы;  

- ақпаратты жеткізу және ақпаратты жеткізудің тәсілдері;  

-  принтерлер көмегімен құжаттарды басып шағыру;  

- ақпаратты  аудио- және бейне суреттеу.  Internet және оның қызметтерін пайдалану.  

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

31.  ББҰАП Мамандандыру 

Болашақ мамандардың картографиялық қалыптасқан көзқарастарын жетілдіреді және қоршаған әлемнің 

бейнелену тәсілдері туралы оларға білімдер мәлімдейді, географиялық карталармен, атластармен және 

басқа картографиялық туындылармен жұмыс істеу негіздерін жалғастырады. 

 


