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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Морфометриялық картаны безендіру 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ  №1 

2. Мақсаттар, міндеттер: Морфографиялық және морфометриялық карталардың 

практикалық мақсаттарымен таныстыру..Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру. Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Карта безендіру әдістері 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

          Морфографиялық және морфометриялық карталар кейбір арнайы, ең алдымен 

практикалық мақсаттар үшін жасалады, олар үшін рельефтің шығу тегі туралы білім артта 

қалады және оның таза сыртқы белгілері маңызды болады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Морфологиялық жіктеуді құрудың негізгі белгілері: рельефтің пішіні, оның теңіз 

деңгейінен биіктігі және салыстырмалы биіктігі. Бұл көрсеткіштер бойынша, ең алдымен, 

жазық, төбелі және таулы рельеф ерекшеленеді. 

Морфометриялық көрсеткіштер. Кеңес геоморфологтары морфометриялық 

көрсеткіштерді жасауға көп күш жұмсады, олардың мәні а. а. Борзов Джерело геоморфология 

үшін сенімді түрде көрсетті. 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 
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Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

  

  

№1 тәжірибелік сабақ  

Тақырыбы: Морфометриялық картаны безендіру 

  

 Топографиялық және гипсометриялық карталармен қатар белгілі бір геоморфологиялық 

маңызы бар кейбір жеке, негізінен морфометриялық белгілер бойынша рельефті бейнелейтін 

арнайы морфографиялық және морфометриялық карталар жасалады. Егер геоморфологтарға 

кеңес беру кезінде топографиялық және гипсометриялық карталарды топографтар мен 

картографтар құраса, онда морфографиялық және морфометриялық карталарды жасау 

негізінен геоморфологтардың міндеті болып табылады. 

Морфографиялық және морфометриялық карталар кейбір арнайы, ең алдымен 

практикалық мақсаттар үшін жасалады, олар үшін рельефтің шығу тегі туралы білім артта 

қалады және оның таза сыртқы белгілері маңызды болады. Бұл, мысалы, ауылшаруашылық 

және әскери мақсаттарға (тракторлар мен комбайндар үшін рельефтің қол жетімділік 

дәрежесін, рельефтің жүру дәрежесін анықтау), темір жолдарды бақылауға (рұқсат етілген 

көлбеулерді анықтау, жер жұмыстарының көлемін анықтау және т.б.) 

Рельефтің морфологиялық классификациясы туралы түсінік. Жер бетіндегі пішіндердің 

барлық алуан түрлілігіндегі өте көрнекі бейнесін бүйірлік жарықтандыру кезінде рельефтік 

карталарды суретке түсіру арқылы алуға болады. Сол мақсаттар үшін жуу немесе Люк 

қолданылады, ол шартты түрде немесе жақсырақ зениттік жарықта қолданылады. Тиісті 

тәсілдер картографиялық нұсқаулықтарда егжей-тегжейлі қарастырылады. Бірақ бізді арнайы 

жіктеуді ұстанатын рельеф түрлерінің карталары қызықтыруы керек. 

Морфологиялық жіктеуді құрудың негізгі белгілері: рельефтің пішіні, оның теңіз 

деңгейінен биіктігі және салыстырмалы биіктігі. Бұл көрсеткіштер бойынша, ең алдымен, 

жазық, төбелі және таулы рельеф ерекшеленеді. Жазықтар едәуір ұзындықтың көп бөлігі деп 

аталады, онда биіктіктер мен беткейлердің ауытқуы өте аз, көбінесе байқалмайды. Жазықтар 

болуы мүмкін: көлбеу, вогнуты және толқынды — ауыспалы жазық биіктіктер мен 

беткейлердің төмендеуі. Осы бұзылулардың пішініне байланысты жазықтар жазық, жалпақ, 

таулы, Батысты және т. б. ерекшеленеді. 

Теңіз деңгейінен биіктікте келесі жазықтар шартты түрде ерекшеленеді: 1. Абсолюттік 

биіктігі 200 м-ден аспайтын ойпаңдар, 

2. Биіктігі 500 м-ге дейін көтерілген  

3. Биіктігі 500 м-ден асатын таулы аймақтар 

Салыстырмалы биіктігі 200 м-ге дейінгі тегіс емес рельеф төбе деп аталады. Төбелер 

көбінесе жоталар немесе жартастар түрінде ұзартылған пішінге ие және сәйкесінше жотаның 

немесе көлбеу рельефтің түрін құрайды. Төбелердің салыстырмалы биіктігіне байланысты 

рельеф үлкен төбелі, орташа төбелі, ұсақ төбелі немесе үлкен күмбезді, орташа көлбеу, таяз 

болып бөлінеді. Жеке төбелер бір-бірінен әртүрлі қашықтықта орналасуы мүмкін. Егер төбе 
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аралық кеңістіктердің ауданы төбелер алып жатқан аймаққа тең немесе одан үлкен болса, онда 

мұндай рельеф сирек таулы деп аталады, егер аз болса — таулы. Таулы жер бедері деп аталады, 

оның біркелкі емес биіктігі 200 м-ден асады, формасы, абсолютті және салыстырмалы биіктігі 

бойынша биік таулы, орташа таулы, төмен таулы жер бедері ерекшеленеді. Үстірттер, 

үстірттер, таулар ерекше ерекшеленеді. 

Төбелі және таулы рельефтің түрлерін бөлгенде төбелердің немесе таулардың пішінін ескеру 

қажет: күмбез тәрізді, конус тәрізді, шатыр тәрізді; жоталы сызықтың пішіні: тегіс, толқынды, 

тісті, беткей профилінің сипаты—түзу, вогнуты, дөңес, дөңес-вогнуты, сатылы және т.б. оң 

формалармен қатар теріс түрлері де бар: шұңқырлар, аңғарлар, шұңқырлар немесе 

депрессиялар, табақшалар. Белгілі бір теріс формалардың басым болуымен алқаптың, 

шұңқырдың немесе депрессияның рельефі және т. б. ерекшеленеді. Морфологиялық 

классификацияның өзі рельефтің таза сипаттамалық сипаттамасын береді, ол картаны салу 

үшін әлі де жеткіліксіз. Әдетте, ол морфо-метрикалық көрсеткіштермен, ал кейбір жұмыстарда 

генетикалық көрсеткіштермен толықтырылады. 

Геоморфологиялық ландшафттарды бейнелеудің перспективті әдісі. Рельефтің 

морфологиялық формаларының таралуын картада әртүрлі белгілермен, көлеңкелермен немесе 

түрлі-түсті фонмен белгілеуге болады. Осы әдістердің ішінде рельефтің перспективалық эскизі 

ерекше орын алады, мысалы, ол әдетте диаграммаларда жасалады. 

Морфометриялық көрсеткіштер. Кеңес геоморфологтары морфометриялық көрсеткіштерді 

жасауға көп күш жұмсады, олардың мәні а. а. Борзов Джерело геоморфология үшін сенімді 

түрде көрсетті. 

Морфометриялық көрсеткіштерге қажеттілікті тек геоморфологтар ғана емес, сонымен 

қатар байланысты ғылыми және қолданбалы пәндер саласындағы мамандар да сезінеді: 

картографтар, гидрологтар, жол инженерлері және т.б. сәйкесінше, морфометриялық 

көрсеткіштер әр түрлі ұсынылды. Оларды егжей-тегжейлі талдау н. М.Волков (1950). 

Мұнда біз М.М. Протодьяконовтың қиылысу қисығы (1925), А. Чеботарев (1926), биіктік 

жиілігі, орташа биіктік, беткейдің орташа орналасуы және В. Бахтиннің орташа көлбеу 

бұрышы (1930), с. в. Калесниктің рельефтік энергиясы (1936) және басқалары, М.Н. 

Грищенконың (1939) рельефтік және қиылысу коэффициенттері, Е.И. Манохина (1939) және 

басқалар. Бірақ, мүмкін, картаға алғаш рет морфометриялық көрсеткіштер жүйесін Г. 

Д.Рихтердің басшылығымен КСРО Ғылым Академиясының География институтының 

қызметкерлері жасаған. Бұл көрсеткіштер мынадай: 1) биіктіктердің салыстырмалы 

амплитудасы; 2) бөлшектену қарқындылығы немесе еңіс бұрыштары; 3) басым еңістердің 

бағыты; 4) рельефтің керілуін сипаттайтын аудан бірлігіне шаққандағы горизонталь 

ұзындығы; 5) рельеф толқындарының (құлаштарының) саны және бейін бойынша биіктік 

тербелісінің шамасы; 6) аудан бірлігіне шаққандағы шыңдар саны. Кейіннен КСРО ҒА 

География Институтының қызметкерлерінің бірі В.Н. Ченцов индикаторларды қатаң іріктеді 

және үшке дейін азайтылды: тығыздығы, бөліну тереңдігі және жер бетінің көлбеуі (1940, 

1948). 

Дәл осындай таңдауды с.С. Соболев (1948 және т. б.) жасады, оның морфометриялық 

карталарды құрастырудағы еңбегі өте зор. Біз, атап айтқанда, КСРО-ның еуропалық бөлігі 
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үшін жасаған карталарды айтамыз: 1) денудацияның негізгі Жергілікті негіздерінің тереңдігі, 

2) шатқал-сәулелік желінің тығыздығы және 3) бетінің орташа көлбеуі. Рельеф формаларының 

сипаттамасы әрдайым дәл морфометриялық көрсеткіштермен қамтамасыз етілуі керек. 

Геоморфологиялық сипаттамаларда қолданылатын рельефтің әртүрлі түрлері мен 

формаларына арналған терминология көбінесе өте белгісіз және бұлыңғыр. Мұны 

әдебиеттерде кең таралған терминдерге жатқызуға болады, мысалы, үлкен холмикалық, 

орташа холмикалық немесе ұсақ холмикалық рельеф; қатты, әлсіз рельефті және т.б. нақты 

сандық көрсеткіштер болмаған кезде, барлық осы анықтамалар мен сипаттамалар 

субъективтіліктің едәуір бөлігінен зардап шегеді, бұл рельефті әртүрлі авторлардың 

сипаттамаларында салыстыруға кедергі келтіреді. Көбінесе" бір автор үлкен таулы рельеф деп 

атайды, екіншісі орташа таулы деп анықтайды; дала жағдайындағы бөліну дәрежесіне ұқсас 

рельефті бір зерттеуші әлсіз бөлінген деп сипаттауы мүмкін, ал екіншісі Қиыр Солтүстік 

жағдайында қатты бөлінген деп аталады және т. б. 

Рельефтің морфометриялық сипаттамасының негізгі міндеті-рельефтің әртүрлі типтері мен 

кіші түрлерін анықтауға және осы анықтамаларды геоморфологиялық сипаттамаларда да, 

геоморфологиялық карталарды дайындауда да қолдануға нақты объективті критерийлер беру. 

Жоғарыда айтылғандай, рельефтің бірнеше сандық көрсеткіштері ұсынылған. В. Н. 

Ченцовтың (1940) айтуынша, олардың барлығын келесі түрлерге бөлуге болады:  

I. сандық мәні бойынша:  

А) абсолютті,  

б) салыстырмалы.  

II. Олар анықтайтын элементтердің кеңістіктік орналасуы бойынша:  

А) көлденең,  

Б) тік,  

В) күрделі немесе функционалды.  

II. Олар қамтитын нысандар кешені бойынша: 

А) жекелеген нысандар көрсеткіштері,  

Б) рельеф типтерінің көрсеткіштері. 

Алайда, бұл көрсеткіштердің барлығы бірдей геоморфологияда бірдей қолданыла 

бермейді. Геоморфолог үшін ең алдымен мынадай көрсеткіштер маңызды: 1) 

геоморфологиялық процестің мәнін көрсететін және тек таза геометриялық ғана 

емес, геоморфологиялық мәні де бар; 2) субъективті және ерікті түсіндіру мүмкіндігін жоққа 

шығаратын рельефтің нақты және объективті сипаттамасын береді; 3) морфометриялық 

карталарды жасау үшін қолданылады; 4) мүмкіндігінше рельефтің жекелеген нысандарын да, 

түрлерін де сипаттау үшін тең шамада жарамды абсолютті шамалармен көрсетіледі.  
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
  

Сабақтың тақырыбы: Экологиялық картография 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 
Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Жаңа білім меңгеру №1 

2. Мақсаттар, міндеттер Экологиялық картографиялау-адамның және басқа да 

биологиялық түрлердің тіршілік ету ортасының жай-күйі туралы және картографиялық ұсыну 

тәсілдеріне талдау жасау.Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Экологиялық карталар 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

Экологиялық картографиялау "түйісу" пәнін білдіреді және қоршаған ортаның жай-күйі 

туралы деректерді алу және аумақтық түсіндіру әдістерінің және ақпаратты географиялық 

тұрғыдан дұрыс көрсетудің жалпы картографиялық әдістерінің күрделі бірлігін құрайды. 

Экологиялық картографияның басты айырмашылығы-оның дамуы өзінің салалық шеңберімен 

шектелмейді, бірақ экологиялық элементті байланысты тақырыптық салаларға енгізуде де, 

экологиялық салаға әртүрлі тақырыптарды енгізуде де көрінеді. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
 Экологиялық-географиялық картографиялаудың өсіп келе жатқан практикалық 

маңыздылығы және аймақтық зерттеулерде бірыңғай кешенді тәсілдің болмауы табиғи және 

әлеуметтік бөлінудің жекелеген аймақтық құрылымдары үшін экологиялық жағдайды 

картографиялық талдаудың әдістерін, әдістері мен тәсілдерін әзірлеу қажеттілігін анықтайды. 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 
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6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс, дәрісті оқып конспект жазу 

   

  

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

 

№1 лекция 

Тақырыбы: Экологиялық картография 

  

Экологиялық картографиялау-адамның және басқа да биологиялық түрлердің тіршілік 

ету ортасының жай-күйі туралы, яғни экологиялық жағдай туралы ақпаратты жинау, талдау 

және картографиялық ұсыну тәсілдері туралы ғылым. Экологиялық картографиялау "түйісу" 

пәнін білдіреді және қоршаған ортаның жай-күйі туралы деректерді алу және аумақтық 

түсіндіру әдістерінің және ақпаратты географиялық тұрғыдан дұрыс көрсетудің жалпы 

картографиялық әдістерінің күрделі бірлігін құрайды. Экологиялық картографияның басты 

айырмашылығы-оның дамуы өзінің салалық шеңберімен шектелмейді, бірақ экологиялық 

элементті байланысты тақырыптық салаларға енгізуде де, экологиялық салаға әртүрлі 

тақырыптарды енгізуде де көрінеді. 

Экологиялық картографияны бірнеше өзара байланысты бөліктерге бөлуге болады. 

Экологиялық картографияның негізгі бөліктерінің бірі-қашықтықтан зондтау, статистикалық 

және далалық зерттеулер сияқты әртүрлі көздерден алынған мәліметтерді жинау. Бұл бөлік 

қателіктің максималды дәлдігін, сенімділігі мен өзектілігін талап етеді, өйткені дайын өнімнің 

ақпараттық құндылығы осыған байланысты. Тағы бір маңызды бөлігі-ұсынылған деректерді 

талдау, содан кейін оларды бағалау. Сондай-ақ, бұл экожүйелердің ағымдағы жай-күйін және 

оларға тигізетін әсерін, олардың ластану дәрежесін көрсететін интеграцияны, аумақтық 

түсіндіруді және тақырыптық карталар жасауды; қорғалатын табиғи аумақтарды 

орналастыруды, жануарлар мен өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып бара жатқан 

түрлерінің таралуын; адамның қоршаған ортаға және қоршаған ортаға әсер ету дәрежесін 

қамтиды. 

Экологиялық-географиялық картографиялаудың өсіп келе жатқан практикалық 

маңыздылығы және аймақтық зерттеулерде бірыңғай кешенді тәсілдің болмауы табиғи және 

әлеуметтік бөлінудің жекелеген аймақтық құрылымдары үшін экологиялық жағдайды 

картографиялық талдаудың әдістерін, әдістері мен тәсілдерін әзірлеу қажеттілігін анықтайды. 

Карталар кеңістіктік айырмашылықтар мен қатынастарды зерттеуде, қажет болған жағдайда 

зерттеу нәтижелерін нақты аумақтық байланыстырумен білдіруде қажет. Карталар 

экологиялық зерттеулердің көптеген бағыттарымен бірге жүреді және жұмыс құралы, сонымен 

қатар қорытынды құжат ретінде қызмет етеді. Тәжірибе көрсеткендей, географиялық ғылыми 

есеп берудің әртүрлі формаларынан практиктер картаны артық көреді. Сонымен қатар, соңғы 

жылдары экологиялық карталарға тек мамандар ғана емес, жұртшылық та үлкен қызығушылық 

танытуда, ғылыми басылымдардағы жарияланымдар әртүрлі мазмұндағы көптеген 

тақырыптық карталар дисплей тақырыбына экологиялық көзқараспен экологиялық сипатқа ие 

болатындығын көрсетеді. 
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Экологиялық және географиялық зерттеулердің әдістемелік ережелерін әзірлеу кезінде 

картографиялық құралдарды қолдану бірінші кезектегі және ажырамас шарт болып 

табылатындығына байланысты, сондықтан қоршаған ортаның экологиялық жағдайын талдау 

мен бағалаудың кез-келген әзірленген және қолданылатын әдістемесі, ең алдымен, картаға 

түсіруді білдіреді, бұл экологиялық тақырыптық карталарды экологиялық және географиялық 

зерттеу әдіснамасының көрнекі көрінісі ретінде қарастыруға құқық береді. Экологиялық және 

географиялық мәселелерді зерттеудегі заманауи картографияны қолданудың өзектілігі және 

ерекше рөлі-бұл жүйелік кеңістіктік-уақыттық модельдеу принциптеріне негізделген 

карталарды қолдана отырып, табиғи кешендердің қасиеттерін, олардың уақыт, Байланыс және 

кеңістіктік қатынастарды зерттеуге мүмкіндік береді. 

Картографиялаудың операциялық бірліктері - ақпаратты ұйымдастырудың аумақтық 

ұяшықтары ретінде тұрақты торлар, сондай-ақ әкімшілік-аумақтық құрылымдар немесе 

әртүрлі негіздер бойынша бөлінген табиғи ареалдар (өзен бассейндері, орман алқаптары, 

өнеркәсіптік және өндіруші өңірлер) пайдаланылуы мүмкін. Дегенмен, ландшафт негізі жиі 

пайдаланылады, ол адам өмірінің қоршаған ортасының объективті шындығын көрсетуге 

сәйкес келеді. Ландшафтық бірліктерді пайдаланудағы қиындықтар бірқатар экологиялық 

проблемалы аумақтарда егжей-тегжейлі ландшафтық карталардың болмауымен байланысты. 

Басқа түрдегі проблемаларға карталар мазмұнының әкімшілік-аумақтық бөлініс бірліктерімен 

шектелетін мемлекеттік және ведомстволық статистикалық ақпаратқа үлкен тәуелділігі 

жатады, бұл оны табиғи контурларда түсіндірудің күрделілігіне әкеледі. 

Кешенді экологиялық карталар мен атластарды әдетте авторлардың үлкен топтары жүйелі 

тәсілді қолдана отырып жасайды. Карталарды құру кезінде олар карталар мен атластар 

бағдарламаларына сәйкес келетін жетекші теориялық тұжырымдамалар мен кешенді 

әдістемелік әзірлемелерге сүйенеді. Жасалған карталардың көпшілігінде экологиялық 

сипаттағы гетерогенді ақпараттың үлкен көлемін өңдеу кезінде алынған біріктірілген 

көрсеткіштер бар. Мұндай карталар әмбебап ғылыми және анықтамалық сипатқа ие. Олар 

жалпы елдегі және оның әртүрлі аймақтарындағы экологиялық жағдай туралы тұтас түсінік 

береді, бірақ олар салыстырмалы түрде тар, арнайы экологиялық тақырыпты көрсетуге 

арналуы мүмкін. Картографиялау үшін факторлардың екі санатын - табиғи және техногенді 

бағалауды және бейнелеуді үйлестіретін неғұрлым жалпы қабылданған тәсіл қабылданды. 

Кешенді экологиялық картографиялаудың міндеті табиғи және әлеуметтік-экономикалық 

жүйелер арасында өзара іс-қимыл жасалатын және экологиялық қатынастар дамитын 

географиялық ортаны (ландшафттарды) бір мезгілде бейнелеу; ортаның оларға техногендік 

және антропогендік әсерлері мен реакциялары; табиғи орта элементтерінің экологиялық жай-

күйі болып табылады. Бұл ретте картографиялау объектісі қазіргі заманғы, сондай-ақ өткен 

(белгілі бір уақытта) немесе болашақ (қабылданатын даму сценарийлері шеңберінде) орта 

жағдайы болуы мүмкін. Кешенді экологиялық картографияның ерекше күрделілігі, ең 

алдымен, назарға алынуы қажет сипаттамалардың көптігіне байланысты. Кешенді 

экологиялық картографиялау міндеті іс жүзінде экологиялық мазмұндағы атластар мен өзара 

байланысты карталардың серияларын жасау не мазмұны аталған барлық элементтерді ең аз 

рұқсат етілген көлемде қамтитын жекелеген кешенді карталар жасау арқылы шешіледі. 
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Атластар мен карталар сериясында көлемнің басым бөлігі алдыңғы бөлімдерде қарастырылған 

ортаның жеке компоненттерінің жағдайын сипаттайтын карталарға келеді. Атласты 

картографиялау әдетте кешенді зерттеулердің нәтижелеріне сүйенеді (көбінесе арнайы 

жасалады) және аумақтағы экологиялық жағдайды терең және жан-жақты сипаттауға 

мүмкіндік береді. Алайда, салыстырмалы бағалауды қамтитын және әдетте ең үлкен 

әлеуметтік және практикалық қызығушылық тудыратын жан-жақты сипаттамадан алынған 

тұжырымдар жеке жалпылама картада ұсынылуы керек. Сондықтан кешенді экологиялық 

картографиялаудың ерекшеліктері кешенді экологиялық карталарды құруда барынша толық 

ашылады. Қазіргі уақытта күрделі экологиялық карталардың үш түрі ерекшеленеді: түгендеу, 

түгендеу және бағалау, кешенді бағалау. 

Түгендеу карталарында табиғи ортаның элементтері (табиғи аймақтар, ландшафтық аудандар, 

ландшафттар) және оларды пайдалану сипаты (ауыл және орман шаруашылығы және т.б.), 

сондай - ақ оларға техногендік әсер ету көздері-қалалар, кәсіпорындар, көлік магистральдары, 

кейде олардан шығатын шығарындылар мен төгінділердің көлемі мен құрылымы сипатталады. 

Түгендеу және бағалау карталарында қоршаған ортаның оған техногендік әсерге 

реакциясының сипаттамасы қосылады (көбінесе мазмұнның басқа элементтерінің азаюына 

байланысты). Бағалау жақын, сапалы сипатта болады және негізінен биоиндикациялық 

деректерге (ормандардың, шалғындардың және т.б. жай-күйі) немесе сирек жағдайда 

геокомпоненттерді сынамалау материалдарына негізделеді. Кешенді бағалау карталарында 

мазмұнның негізгі элементі жеке геокомпоненттердің де, жалпы ортаның да жағдайын 

сипаттайтын экологиялық жағдайларды бағалау болып табылады. Сонымен қатар, 

экологиялық жағдай дегеніміз-адамның өмір сүруі мен денсаулығының жай-күйі, аумақта 

белгілі бір экологиялық жағдай туғызатын жағдайлар мен факторлар, әл-ауқаттың әр түрлі 

деңгейі немесе қолайсыздық тұрғысынан әр түрлі, оның ішінде оң және теріс жағдайлардың 

жиынтығы. 

Өңірлерде зерттелетін қоршаған орта компоненттерінің қазіргі жай-күйінің табиғи 

ортасына антропогендік әсердің табиғи-ресурстық әлеуетінің әрбір көрсеткіші компоненттік 

немесе кешенді экологиялық картада көрсету нысаны болып табылады. Олардың кейбіреулері 

жұмыс материалдары ретінде қосалқы мәнге ие, басқалары қорытынды құжат немесе одан әрі 

талдау үшін ақпарат көзі болып табылады, зерттеулер барысында талдаудан синтезге, табиғи 

ортаның жекелеген компоненттерін экологиялық бағалаудан Ландшафттардың экологиялық 

әлеуетіне, антропогендік әсерлерді ескере отырып, олардың жағдайына біртіндеп кезең-

кезеңімен көшу жүзеге асырылады. Осылайша, экологиялық және географиялық зерттеу 

процесінде аналитикалық және жан-жақты мазмұндағы карталар жиынтығы және көбінесе 

экологиялық карталар сериясы жасалады. Экологиялық карталар әдістемелер бойынша да, 

тақырыптар мен мазмұн элементтері бойынша да біркелкі емес. Олардың толтырылуы зерттеу 

мақсатына, көлеміне, масштабына және Аумақтың экологиялық жағдайына байланысты. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

  

Сабақтың тақырыбы: Картографиялық генерализация үлгілері 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ  №2 

2. Мақсаттар, міндеттер: Картографиялық генерализация түрлерімен таныстыру Білімге 

деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға тақырыпты игерте 

алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Үлгілер жасау 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

          Картографиялық генерализация деген – картада бейнеленетін объекттерді оның 

арналуына, масштабына, мазмұнына және картографияланатын аумақтын негіздеріне қатысты 

таңдау және жинақтау.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Генерализация термині латынының generalis деген сөзінен шығып жалпы, ең манызды 

дегенді білдіреді. Процесстің мақсаты болып картада негізгі объекттердің сипаттамасын, 

оның сипаттамалық негіздерін және өз ара байланысын өткізуден тұрады. Генерализация – 

барлық картографияланатын бейнелерге жүргізілетін қасиет, ол ең ірі масштабтарға да 

жүргізіледі.   

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма ) Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

1. Картографиялық генерализацияға анықтама бер. 
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2.Карта масштабы неге әсер етеді ? 

         3. Карта генерализациясы не үшін орындалады ? 

   

  

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

  

 

№2 тәжірибелік сабақ  

Тақырыбы: Картографиялық  генерализация үлгілері 

Картографиялық генерализация деген – картада бейнеленетін объекттерді оның 

арналуына, масштабына, мазмұнына және картографияланатын аумақтын негіздеріне қатысты 

таңдау және жинақтау.  

Генерализация термині латынының generalisдеген сөзінен шығып жалпы, ең манызды 

дегенді білдіреді. Процесстің мақсаты болып картада негізгі объекттердің сипаттамасын, оның 

сипаттамалық негіздерін және өз ара байланысын өткізуден тұрады.  

Генерализация – барлық картографияланатын бейнелерге жүргізілетін қасиет, ол ең ірі 

масштабтарға да жүргізіледі. Жергілікті жерді ең бірінші рет 1: 1000 масштабқа түсірістің 

өзінде топограф интуитивті бедердің, жасылжелектің, жол торабының қандай детальдарын 

түсіріс планшетіне еңгізу керектігіне, ал қайсылары болар-болмас немесе берілген 

масштабқа  еңгізілмейтініне генерализация жүргізеді. Картаны камералды құруда ортанғы 

содан кейін ұсақ масштабтарда да детальдарды және нақтылықты қабылдамай  бейнелерді 

әрқашан қысу керек. 1:100 000 масштабында жергілікті жердің бір квадрат километірі  картада 

бары жоқ 1см2 аланың алып  жатады, онда тек қана негізгі елді мекендерді, басты жолды, 

өзенді көрсетуге болады.  1:1000 000 та алаң 1 мм2 қысылады және онда тек қана бір  елді 

мекенді сақтап қалуға болады, ал  одан да ұсақ масштабтарда – 1:10 000 000 оған да орын 

қалмайды.    

Жер бетінің 1 км2  әр түрлі масштабты карталарда қалай бейнеленетінің қарастырайық.  1 

:1 000  карта масштабында ол 1 м2 болады, ал  1:10 000 карта масштабында - 1 дм2 болады, 1 : 

100 000 карта масштабында - 1см2   болады және 1 : 1000 000 - 1 мм2 болады. 1: 1000 

масштабтағы бейнелердің бәрін ұсақ масштабтарға көрсету мүмкін емес. Сондықтан масштаб 

кішірейген сайын ірі масштабтағы бөлек элементтер көрсетілмейді.  Сондықтан  масштаб 

кішірейген сайын керекті элементтерді таңдап талдап көрсетеді. 

Генерализация объекттердің сандық және сапалық сипаттамаларын жинақтап, кеністікте 

орналастыруда детальдардын негізгі түрлерін нақты бейнелеуде қолданылады. 

Объекттің  зерделенгендігі. Объект бейнеленуінің зерделенгендігі  жеткілікті болғанда 

максималды толық болуы мүмкін. (карта масштабы мен арналуы үшін), ал фактілі 

материалдардын жетіспеушілігінде ол жинақталған, схемалық болып келеді. Зерделік факторы 

картографиялауға қолданылатын сапамен және мәліметтердің толықтығымен тығыз 

байланысты.  Сондықтан гипотетикалық және болжау карталары толық емес мәліметтерден 

құрылып, объект жеткіліксіз зерделенген және оның таралу занының мәліметтері толық емес 

болғандықтан нақты генерализациаланған. Гипотетикалық  карталар схемалық болуы керек. 
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Картаны безендіру. Көп түсті карталар бір түсті карталарға қарағанда көп белгілерді 

көрсетуге мүмкіндігі бар. Баспаның жақсы сапасында және фондық бояуды, значоктарды, 

штриховкаларды дұрыс таңдауда бір картада  алтыға дейін өз ара жабатын қабаттарды 

картаның оқылуына ешқандай әсер етпейтін қылып біріктіруге болады. Бір түсті картада 

немесе шектелген краска түрлерімен ондайды орындау мүмкін емес, сондықтан карт 

мазмұнына генерализация орындау қажет.  

Генерализацияның сипаты мен дәрежесін келесі шарттар бойынша дұрыс орналастыруға 

болады: 

1) әр түрлі географиялық ландшафтар мен жергілікті жердің географиясына сипатталған 

әр түрлі элементтердің шығуының және сыртқы негіздерінің жақсы білімінде.  

2) картада бейнеленетін барлық элементтерді дұрыс классификациялау, барлық карта 

мазмұнын біркелкі қамтамасыздандыру классификацияның өз ара байланысы және өз 

ара  шарттары   

3) барлық картаның мазмұның бейнелеу үшін бейнеленетін қасиеттерді дұрыс таңдау 

(шартты белгілердің сипаттамасы мен размері, базендіру бояулары). 

  

Бақылау сұрақтары 

1. Картографиялық генерализацияға анықтама бер. 

2.Карта масштабы неге әсер етеді ? 

        3. Карта генерализациясы не үшін орындалады ? 

4. Гидрография элементтерін генерализациалауда неге қарайды? 

5.Анықтамалық және оқулық карталарда генерализация сипаттамаларының 

айырмашылығы немен түсіндіріледі? 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

  

Сабақтың тақырыбы: Генерализацияның факторлары, түрлері және тәсілдері 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ  №3 

2. Мақсаттар, міндеттер: Генерализация факторлары: карта масштабы, оның арналуы, 

тақырыбы және түрі, картографияланатын объекттің негізі мен зерделенгендігі, картаны 

безендіру графикасына талдау жасау. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Генерализациятуралы жалпы ұғым 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

          Картада тек қана оның арналуына ғана қатысты объекттерді көрсетеді. Картаның 

арналуына жауап бермейтін басқа объекттердің бейнеленуі картаны қабылдауға кедергі беріп 

картамен жұмыс жасауды қиындатады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Оларды жинақтап артық детальдарсыз ірі белгілермен бейнелейді.  Ал егер сондай 

картаның арналуы анықтамалық болып және үстелдік болып қолданылса, онда ол берілген 

масштабқа максимум мүмкіндікпен әкімшілік бөліну, елді мекен пункттері, жол торабтары 

жайлы мәліметтер мазмұнынан құрылуы керек.   

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 
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Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

  

 №3 тәжірибелік сабақ  

Тақырыбы: Генерализацияның факторлары, түрлері және тәсілдері 

  

Генерализация факторлары: карта масштабы, оның арналуы, тақырыбы және түрі, 

картографияланатын объекттің негізі мен зерделенгендігі, картаны безендіру графикасы. 

Факторлар генерализацияға жақындауды, оның шарты мен сипаттамасын анықтайды. 

Картаның арналуы.  Картада тек қана оның арналуына ғана қатысты объекттерді 

көрсетеді. Картаның арналуына жауап бермейтін басқа объекттердің бейнеленуі картаны 

қабылдауға кедергі беріп картамен жұмыс жасауды қиындатады. Егер мысалы мектептік 

оқулық саяси-әкімшілік картасы сынып тақтасында көрсету үшін арналса, онда тек қана ең 

негізгі мазмұн элементтерін сақтайды (үлкен қалалар, шекаралар және т.б). Оларды жинақтап 

артық детальдарсыз ірі белгілермен бейнелейді.  Ал егер сондай картаның арналуы 

анықтамалық болып және үстелдік болып қолданылса, онда ол берілген масштабқа максимум 

мүмкіндікпен әкімшілік бөліну, елді мекен пункттері, жол торабтары жайлы мәліметтер 

мазмұнынан құрылуы керек.   

Масштаб әсері.  Ірі бейнеден ұсаққа өтуде карта алаңы қысылып масштаб әсері пайда 

болады. Жоғарыда айтылғандай  ұсақ масштабта барлық детальдар мен толықтылықты көрсету 

мүмкін емес, сондықтан оларды талдау, жинақтау, алып тастау керек.  

Бір мезгілде масштабтын кішірейуімен кеністікте қамту үлкейеді, ол генерализацияға 

келіп соқтырады.  Ірі масштабты карталарға маңызды объекттер (мысалы жергілікті жер 

ориентирлері), ұсақ масштабты карталарда өзінің манызын жоғалтады яғни оны алып тастау 

қажет. Елді мекен пунктерін  бейнелеуде  ірі масштабтан ұсақ масштабқа өтуде мазмұнының 

өзгерісін қарастырып көрейік. 

Ірі масштабты карталарда елді мекен толық мінездемесімен, айқын көшелерімен, 

бұрылыстарымен, бау-бақшаларымен және жеке тұрған үйлеріне шейін көрсетеді. Масштаб 

кішірейген сайын бұрылыстарды, қосымша көшелерді алып тастайды. Жеке үйлер мен бау-

бақшаларды көрсетпей оның бәрін квартал ішіне кіргізеді. Ары қарай масштаб кішірейген 

сайын елді мекен шашкалармен немесе пунсонмен бейнеленеді.Пунсонды елді мекен 

тұрғынына және типіне қарап белгілейді. 

12 ші суретте  төрт әр түрлі масштабта елді мекен көрсетілген.  

а) суретінде  1: 25 000 масштабтағы карта көрсетілген ал б) суретінде 1 : 50 000 масштабқа 

елді мекен құрастырылған. 

Масштаб шарты бойынша бұл карталарда елді мекен өзгерісі қатты емес. Кварталдардың 

бәрі конфигурациасымен қайталанған. Көшелердің бәрі көрсетілген. Ал 1 : 100 000 в) сурет 

масштабында осы елді мекен кәдімгідей қысқартылып көрсетілген. Бұл жерде елді мекеннің 
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жалпы контуры сақталған және басты магистраль көрсетілген. Жолдармен қатынасатын 

көшелер ғана қалдырылған. Енді г) суретінде елді мекен 1 : 1000 000 масштабында 

бейнеленген. Масштаб шарты бойынша бұл елді мекен пунсонмен  бейнеленген. Негізгі 

магистраль пунсонның нақты ортасына жақындайды. Қалған жолдар да пунсонмен беттеседі. 

Егер елді мекен теңіз жағалауында орналасса онда пунсон теңіз жағалау сызығымен 

беттесуі қажет. Ал егер елді мекен тура жағалауда орналаспаған болса онда пунсонды жағалау 

сызығын 0,3 - 0,4 мм ары орнатуға болады.Егер елді мекен жағалаудын екі жағасында да 

орналасса онда пунсонды бейнелеп жағалау сызығын үзіп жіберіп ары жалғастырамыз. 

Пунсонның орнықты орны бедермен және жасыл желекпен байланысты болуы керек. 

Қажет  кезінде пунсонды емес ал өзінің саз балшық, жасыл желек немесе басқа контурларды 

кішкене жылжытады. Жолдар пунсонға қатты тақалуы қажет.  

Картада барлық елді мекен атаулары беріледі. Сондықтан елді мекен пунктін орналастыру 

үшін талдау жүргізіледі. Атаулар картаның оңтүстік пен солтүстік рамкаларына паралельді 

орналасады. Атауларды елді мекен пунктінің тура центрінің оң жағына орналастырады. Жеке 

жағдайларда егер оң жағында элементтерден орын  болмаса онда атауды сол жағына немесе 

төмен әлде жоғары орналастырады.  

Карта тақырыбы және типі- картада қандай элементтерді үлкен толықтылықпен көрсету, 

сонымен қатар жинақтап немесе мүлдем алып тастауды анықтайды. Геологиялық немесе 

топырақтық карталарда гидро торабын детальды көрсету маңызды себебі ол карта 

тақырыбымен тығыз байланысты. Бірақ жалпы ориентирлеу үшін жол  мен елді мекен 

пункттерінің кейбіреулерін ғана қалдыруға болады, ал әкімшілік шекараларды мүлдем алып 

тастауға болады. Экономикалық тақырыптық карталарда  керісінше елді мекен пункттерін , 

жол торабтарын және әкімшілік бөлінуді толықтылықпен көрсету міндетті.  Ал керісінше өзен 

торабын жинақтап кеме жүзуге жарамды ғана өзендерді ғана сақтап көрсетуге болады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
  

Сабақтың тақырыбы: Картаны құру және жаңарту негізі. Картаны редакторлау 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 
Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Жаңа білім меңгеру №2 

2. Мақсаттар, міндеттер Физикалық жер бетінің әр бір учаскелері әр түрлі формаларына 

талдау жасауБілімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға 

тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Карта құру әдістері 

3. Сабақтың жабдықталуы 
3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 
Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  
Физикалық жер бетінің әр бір учаскелері әр түрлі формалы болып келеді.  Жер бетінің 

кеңістік формаларының жиынтығы рельеф деп аталады.  

Рельеф географиялық ортаның ең басты элементтерінің бірі. Ол жылудың, ылғалдың, 

химиялық элементтердің миграциялық сипаттамасын, топырақтардың орналасуын және жер 

бетінің жасыл жабындысына үлкен әсер етеді. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Жергілікті жер профильі – берілген бағытта верткалды жазықтықпен жергілікті 

жердің  кесіндісін бейнелеу. Ол таңдалған сызық бойынша жер беті рельефінің құрылымы 

жайлы айқын көріністі береді.   

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 
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1. Жергілікті жердің рельефі деген не? 

2. Абсолютті биіктік деген не? 

3. Горизонталь деген не? 

   

  

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

  

№2 лекция 

Тақырыбы: Картаны құру және жаңарту негізі. Картаны редакторлау 

  

Картада рельефті бейнелеу.  

Физикалық жер бетінің әр бір учаскелері әр түрлі формалы болып келеді. Жер бетінің 

кеңістік формаларының жиынтығы рельеф деп аталады.  

Рельеф географиялық ортаның ең басты элементтерінің бірі. Ол жылудың, ылғалдың, 

химиялық элементтердің миграциялық сипаттамасын, топырақтардың орналасуын және жер 

бетінің жасыл жабындысына үлкен әсер етеді. 

Сонымен рельеф құрылымы аумақтың ландшафтық негізін анықтайды. Рельеф 

сипаттамасынан елді мекен пункттерін, жол торабтарын, өндірістік және энергетикалық 

құрылымдарды сонымен қатар ауыл шаруашылық өндірістерін орналастыру қатты 

байланысты болады. 

Әскери әрекеттерде рельефтің негізгі учеті құпия жылжу мүмкіндіктерін, маскировканы 

және өту шартын анықтау үшін қажет. 

Картада рельеф формасын және оның әр түрлі ерекшеліктерін шығару үшін ғана емес, 

сонымен қатар оның абсолютті және биіктік қатынасының, еңіс бұрыштарының, бөліну 

дәрежелерінің сандық сипаттамаларын алу үшін қажет. Яғни картада рельефтің бейнеленуі 

айқын және өлшемді болуы керек. Картада бір мезгілде үш өлшемділіктің формасы: ұзындығы, 

ені және биіктік көрсетілуі. 

Теңіздің ортаңғы деңгейінен атықталатын жергілікті жердің нүкте биіктігі абсолютті 

биіктік деп аталады. Жергілікті жердің бір нүкте биіктігінің екінші нүкте биіктігіне  қатыстығы 

қатысты биіктік деп аталады және ол сол нүктелердің абсолютті биіктік айырмашылықтарына 

тең болады. 

Картада рельефті көрсету үшін әр түрлі тәсілдерді қолданады, бірақ олардың бәрі бір 

уақытта рельеф бейнеленуінің пластикасымен өлшемділігін бермейді. Топографиялық 

карталар жергілікті жердің  әр түрлі сипаттамасын алу үшін арналған.  Картада  рельефтің 

бейнеленуі толық, дәлді және өлшемді болуы тиіс. Мұндай талапты горизонтальәдісітолық 

орындайды. Сондықтан жаңа заман топографиялық карталарында рельефті горизонтальдар 

көмегімен бейнелейді және қосымша сипатталған жергілікті жердің нүкте биіктіктерін, 

рельефтің бөлек элементтерін және формаларын шартты белгілермен бейнелейді.   

Горизонталь – ол күрделі қисық сызық, теңіз деңгейінен биіктіктері бірдей барлық 

нүктелер, яғни әр бір горизонтальдардың абсолютті биіктігі тұрақты. Егер рельефтің қандай да 

бір формасын горизонтальды жазықтықтармен қиатын болса (13.А-сурет) қиманың  әр бір 
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сызығының биіктігі тұрақты болады, сонысына байланысты ол горизонталь болып 

келеді.  Қиылатын жазықтықтарды биіктіктер бойынша  бірдей қашықтықтар арқылы құрады 

және алынған қималар жалпы жазықтыққа (картаға) тіктеуіш сәулелермен жобалайды. Соған 

байланысты картада рельефтің бейнеленуін бекітулі қисық сызықтар жүйесімен алады.  

Горизонтальдардың бейнесі рельефтің формасыменң ал саны (берілген картада) жергілікті 

жердің нүкте биіктігіне қатысты болады.  

Екі көршілес горизонтальдардың биіктік ара қашықтығы рельефтің қима биіктігі деп 

аталады. 14,А суретте верткалды жазықтықпен  жер беті учаскесінің кесіндісі көрсетілген. 90, 

100, 110 және 120 метр абсолютті биіктіктері бар горизонтальды түзу болып бейнеленеді. 

Мұнда қима биіктік h 10 метр тең қылып алынған. Горизонтальды жазықтықтармен 

(горизонтальдар) жер бетінің қима сызықтары жалпы горизонтальды бетке (яғни картаға) 

жобаланғаны көрсетілген (14.Б сурет). Картада екі көршілес горизонтальдардын арасындағы 

ара қашықтықтар салымдар d деп аталады. Ылдидағы нүктелер арасындағы S ара 

қашықтықтан салымдар әр қашан кіші болады. 

  Еңіс құлдилығы бұрыш көлбеуі α арқылы көрсетіледі. Бір қалыпты қима 

биіктігінде h еңіс көлбеуінің өзгеруі салымның өзгеруін көрсетеді. Бұрыш еңісі үлкен болған 

сайын картада салым кішкене болады.  

Рельфтің қима биіктігі картада оның бейнеленуіне әсер етеді. Сирек жазықтық 

кесінділерінде, яғни қима биіктігі үлкен болған жағдайда, жер бетінің ерекше формалары 

бейнеленбей қалады. Мысалы еңістің төменгі бөлігінде 14.А, суретте картада бейнеленбей 

қалған үкен емес жоталар және сайлар көрсетілген. Сондықтан детальды (ірі масштабты) 

карталарда қима биіктік кішкентай болуы керек, ал масштаб кішірейген сайын қима биіктік 

үлкейеді. Топографиялық карталарда рельефтің стандартты қима биіктігі қолданылады. 

Мысалы түзу және төбешік аумақтарды картографиялауда масштаб бойынша келесі  қима 

биіктіктер қолданылады: 1:25 000 - 5 м, 1:50 000 - 10м, 1:100 000 -20 м, 1:200 000 - 40 м. Ара 

қашықтық биіктіктері стандартты горизонтальдар тұтас горизонтальдар деп аталады. Оларды 

жіңішке қоңыр сызықтармен сызады. Ылдидың бағытын кішкентай штрихтармен бірнеше 

жерден горизонтальдарға перпендикульярлы ылдидың төмендейтін жағына қарай қойып 

көрсетеді. Олар ылдидың көрсеткіштері немесе бергштрихтар деп аталады.  

Берілген картада қабылданған қима биіктігінің көрсеткіші картаның сызықтық 

масштабының астына фраза түрінде «Тұтас горизонтальдар ....метр сайын берілген» деп 

көрсетіледі. Тұтас горизонталдардың абсолюттік биіктіктері горизонтальдардың арнайы 

бөлінген жерлерінде жазылады. Әр қашан сандардың басы ылдидың жоғары жағына 

орналасуы керек. Бұл жазу таңбалар басқа горизонтальдардың биіктіктерін анықтау үшін 

көмектеседі. Карталарда әр бір бесінші горизонталь қалындатылып беріледі. Мұндай 

горизонтальдардың биіктігі әрқашан берілген картаның беселенген қима биіктігіне қатысты 

болады.  

Жайпақ ылдиларда, кейде рельефтің негізгі детальдары орналасады (шұңқырлар, 

кертпештер, қыраттар), олар стандартты қима биіктік бойынша картада бейнеленбей қалады. 

Мысал ретінде 14.Б суреттегі  90  мен 100 метрдегі горизонтальдар арасындағы ылдидың 

төменгі учаскесі көрсетілген. 

Мұндай жағдайларда негізгі қима жазықтықтар арасыннан қосымша үздік сызықтармен 

картада горизонтальдар жүргізіліп оларды жартылай горизонтальдар деп атайды.  

14.Б суретте  90 мен 100 ші метрдегі  негізгі горизонтальдар арасындағы ылди бөлігі ұзын 

және жайпақ болып көрінеді. Шын мәнісінде ол биіктікпен күрделенген. 15-суретте сол 

учаскенің үлкейтілген түрінде картада беткейдің құрылымы нақты айқындылықпен 

бейнеленген, қосымша қима жазықтықтар құрылған, 95 метр жартылай горизонталь және 98 

м қосымша горизонталь жүргізілген. 



26 

 

Рельефтің сипаттамасына биік төбелердің, төмеңгі шұңқырлардын, өзен мен көлдердің су 

деңгейінің дәрежесі (уровень), сонымен қатар еңіс бұрылуларындағы нүктелер 

биіктіктерінің берілімдерінің маңызы зор. Бұл нүктелер картада көрсетіледі және қастарына 

олардың абсолютті биіктіктері метрмен жазылады. Мұндай жазу таңбалар биіктік белгілер деп 

аталады.  

Жер бетінің рельефі әр түрлі формалы ылди мен құлдилықтардан тұрады. Түзу ылдиларды, 

планда және профильде иілген ылдиларды  схемалық түрде көрсетуге болады. Картада әр түрлі 

ылдиларды бейнелеу горизонтальдардың формаларымен және әр түрлі шамада салынған 

сипаттамаларымен бейнеленейді(16-сурет). 

Екі еңістің бір - біріне қарама – қарсы кездесуінде рельеф сызығының бұрылуы пайда 

болады. Олардың арасында су бөлінетін және сужинайтын еңістің жарқабағын және табаның 

көрсету керек. Субөліну сызығы қарама – қарсы бағытта екі еңістің беттесуінен пайда болады, 

рельефтің дөнес формасынан тұрады.  

 Субөліну сызығы немесе тальвег - қарама – қарсы бағытта еңістің бүгілген сызығы 

рельефтің ойыс формасы, төменнен жоғарыға өту жүргізіледі. 

Еңіс жарқабағы – горизонтальды аланның немесе жазық еңістің тік еңіспен  бүгілген 

сызығы.  

Еңіс табалдырығы - өте күрт еңістен жәй еңіске немесе горизонтальды алаңға өту сызығы. 

Жарқабақ пен табанда еңістің бағыты өзгермейді, ал құлдилық өзгереді. Табиғатта 

рельефтің бүгілген сызығы иілген және көлбеу болады. Еңістердің күрделі емес теңестірулері 

рельефтің жәй формасын құрайды (жағымды және жағымсыз). Рельефтің жағымды формалары 

қоршаған жергілікті жерде жоғарылайды. Олар тау (таушық), жәй жота бөктер, ойық. 

Рельефтің жағымсыз формалары ол ойыс формалар – шұқыр, алқап, ойпат, сай, еңістің иілуі. 

Тау үлкен немесе кіші тік еңістермен, жоғары көтеріліп және тау шынының ең жоғарғы 

нүктесімен аяқталып пайда болады. Оның төменгі бөлігінде табан болады – тау еңісі 

сызығының жергілікті жер қоршауына өту. Тау – жоталар бекітілген горизонтальдармен 

бейнеленіп сыртқа қарай бағытталған бергштрихтермен көрсетіледі (I7-сурет). 

Шұқыр – төмен түсетін тік бекітілген еңістерден пайда болады және шұңқырдын ең төмен 

нүктесімен аяқталады. Шұңқырдың жоғарғы бөлігі желекпен бірігіп қоршаған жергілікті 

жердің еңіс сызығына өтеді.Шұңқыр тау секілді бекітілген горизонтальдармен жүргізіліп 

бергштрихтарды ішіне қарай көрсетеді.  

Жәй жота  – жоғары көтерілетін екі еңістен пайда болады. Олардың беттесу 

сызығы суды бөлу сызығы болып келеді.  Жота төменгі бөлігінде жергілікті жердің тік 

жерлеріне өтеді. 

Алқап – төмен түсетін және беттескенде тальвег сызығын беретін екі еңістен пайда 

болады. 

Сонымен рельефті горизонтальдармен бейнелеу карта бойынша рельефтің элементтері 

мен формаларын тану және оның сандық сипаттамаларын алу мүмкіндіктерін береді. Карта 

масштабы кішірейген майын рельефтің бейнелеу айқындылығы да азаяды, себебі рельефтің 

қима биіктігі де үлкейеді. Картада ұсақ формалар бейнесі алынып тасталады. Көптеген рельеф 

формалары масштабтан тыс шартты белгілермен бейнеленіп кетеді. Рельефтерге жинақтау 

жүргізіледі яғни рельеф бейнеленуіне генерализация жүргізіледі.  

Әр түрлі карталарда рельефті бейнелеу әдістері. 

Картада рельефті бейнелеудің мақсаты оның сипаттамалы формасы мен типін, сонымен 

қатар бағытын, сырғу құлдилығын, бөлініп кетуін дұрыс бейнелеу болып келеді. Картада 
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рельефті бейнелеудің бірнеше тәсілдері бар: штриховка, отмывка, горизонтальдармен, 

қабаттастырып боялған горизонтальдармен. Оларды қолдану картаның типі мен арналуына 

байланысты болады. 

Штриховкамен рельефті бейнелеу. 

Рельефті штриховкамен бейнелеу әдісі XVIII ғасырдың соныңда пайда болды. Бұл 

тәсілмен беткейлерді ақ бөлінділері бар қара түсті штриховка көмегімен көрсетеді. Тау 

бөктерінің әр түрлі құлдилығына байланысты штрихтер әр түрлі қалындықпен беріледі. Еңіс 

бұрышы үлкен болған сайын ақ бөлінділерге қарағанда қара штриховка басым болады.  

Нүкте биіктіктерін және  еңіс бұрыштарын анықтауға мүмкіндік жоқ. Рельефті 

штриховкамен бейнелеу әдісі тек қана кейбір ұсақ масштабты карталарда қолданылады.  

Отмывкамен рельефті бейнелеу. 

Бұл әдіс рельефтің пластикалық көрінісін көрсетеді, бірақ карта бойынша сырғу 

құлдилығын және нүкте биіктіктерін  анықтау мүмкін емес. Сондықтан оны ұсақ масштабты 

карталарды немесе жергілікті жердің рельефі жайлы жалпы мәліметі ғана қажет арнайы 

карталарды құруда қолданады. Кейбір жағдайларда горизонтальдармен бірге қосып рельефтің 

пластикасын көрсету үшін бірге қосып бейнелейді.    

Жұмыс алдында орындаушы бейнеленетін рельеф формасының негізгі өзгешіліктерін 

анықтай отырып ірі масштабты материалдарды оның орографиялық (физикалық географиялық 

жер бетіндегі рельефті, тауларды тексеретін бөлім) сипаттамасымен және орографиялық 

схемасымен танысып барып қана рельеф отмывкасының түп нұсқасын орындайды. Отмывка 

түп нұсқасын орындау процессінде горизонтальдарға, гидрография элементтеріне және нүкте 

биіктіктеріне жүгінеді.  

Рельефті горизонтальдармен бейнелеу және оның генерализациясы.  

Рельефті бейнелеуде әрқашан оның сипаттамалы формасын айқын көрсету керек. Бұл 

шартты орындау үшін картограф формалардың шығуы мен морфологиясын түсінуі керек.  

Горизонтальдар карталарда рельефтің сан түрлі формаларын бейнелеуге мүмкіндік 

береді. Рельефтің ең айқын сипаттамасын  және горизонтальдардың ең жиі қима биіктіктерін 

тек қана ірі масштабты карталарда көрсетуге болады, ал ұсақ масштабқа өткен сайын 

горизонтальдар жинақталып олардың қимасы жиіленіп рельефтің сипаттамасы жалпылай 

көрсетіледі.    

Ұсақ масштабты карталарда рельефті горизонтальдармен бейнееу картографияланатын 

аумақтағы рельефтің барлық формаларының сипаттамасын көрсету күрделі болып келеді.   

Ірі масштабты карталарда рельефті горизонтальдармен бейнелеу қиындық туғызбайды, 

себебі ондай жағдайда нақты айқындылықпен және генерализация тек қана ұсақ детальдарға 

ғана жүргізіледі.   

Қазақстан аумағында рельефтің бірнеше типтері сипатталады.  

1. Жазық (солтүстік-батыс облыстары) аз ғана еңіс құлдилығымен сипатталады және аз 

ғана биіктік аутқуымен (төменгі 200м. дейін – жоғарғы 500м. дейін). Жазық жердің рельефі 

эрозионды болып келеді, оған бөлшектелген беттің жазық өзен аңғарлары, жыралар мен сайлар 

кіреді.  

2. Биіктаулы  (Алматы облысының оңтүстік пен шығыс бөліктері және Шығыс-Қазақстан 

облысының солтүстік-шығыс бөлігі), Терең бөлшектеніп сипатталады, таулардың абсолютті 

биіктіктері 2000метрден жоғары, ал қатысты биіктігі 1000 метрден жоғары.   

3. Орта биіктікті және аласа  таулар рельефі (Ақмола облысының оң түстігі, \алматы 

облысының орталығы) Рельефі эрозионды, абсолютті биіктіктері 500 ден 2000 метр және 

қатысты 150 ден 1000метрге дейін сипатталады.  

4. Ұсақшоқылық мелкосопочник (Қарағанды облысының ортаңғы бөлігі) – рельеф 

жартылай шөлді шарттарда таулардың бұзылуынан пайда болады. Оның абсолюттік 
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биіктіктері  1000 метрге дейін, ал қатысты биікайырымы 100 метрге дейін. Батыс жағында 

көлдер мен сор жерлері бар.  

5. Құмды рельеф (Қызылорда облысы, Алматы облысының солтүстік-батыс бөлігі), 

шөлді, көлдер мен теңіздердің жағалауында кездеседі. Желдің әсерінен пайдаболады. 

Топографиялық карталарда оларды бейнелеу үшін горизонтальдар және құмдардың шартты 

белгілері қолданылады және олардың биіктіктері жазылады. Қалған құмдар арнайы 

қатысты шартты белгілермен көрсетіледі. Құмдардың мынадай түрлері болады: түзу, 

барханды, ячейстые, грядты, дюнды және аралас типті.    

Жергілікті жер профильі – берілген бағытта верткалды жазықтықпен жергілікті 

жердің  кесіндісін бейнелеу. Ол таңдалған сызық бойынша жер беті рельефінің құрылымы 

жайлы айқын көріністі береді.  Профиль деген не? 

Картада сызылған сызық бойы бойынша нүктелердің максималды және минималды 

биіктіктерін және олардың арасындағы айырымды (профиль биіктігін) анықтайды.  Профиль 

масштабын таңдайды: горизонтальды масштаб- ол әрқашан карта масштабымен бірдей болады 

және вертикалды масштаб-ол горизонтальды масштабтан бірнеше есе үлкен (5-10 есе), себебі 

рельеф негізі айқын көрінуі керек.  Екі өз ара перпендикульярлы координата осьтерн сызып 

горизонтальды осьтің бастапқы нүктесінде ең төменгі профиль нүктесінде жатқан биіктікті 

белгілейді. Вертикал осьі бойынша таңдалған вертикалды масштабтағы қима биіктікті 

белгілейді және горизонтальдар биіктігін қастарына жазады. Содан кейін горизонтальды оське 

картадан профильдің бастапқы нүктесінен горизонтальды нүктелерге дейңнгң ара қашықтарды 

түсіреді. Горизонтальдағы биіктік пен вертикалдағы бірдей биіктіктерден перпендикульярлар 

тұрғызады. Перпендикульярлардың шектелген шеттерін сызықпенен қосады. Профиль 

сызығының астына картадан алынған оның азимутын, профильдің бастапқы және соңғы 

нүктелері және масштабтары жазылады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
  

Сабақтың тақырыбы: Зерттелетін аймақтың картасын құрастыру 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 
Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Жаңа білім меңгеру №3 

2. Мақсаттар, міндеттер: : Картаны құру редактрлы – дайындық жұмыстарын жасау 

ретімен таныстыру. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Карта құру 

3. Сабақтың жабдықталуы 
3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 
Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  
Редакциалық дайындық кезінде карта мазмұны, барлық мазмұн элементтерімен және 

дәрежесімен  толық бекітіледі. Картографиялық бастаудын қолданылуы формалар және тәртібі 

бойынша анықталады. Жұмыстын орындалу технологиясы өнделеді. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
 Картаны тираждау үшін печатты формалар жасалады. Оригиналдардың суреттерін 

металдық, резенкелі, пласмасты пластинаға немесе цилиндр бетіне 

өткізеді.  Басатын  формаларда қағазда оттиск және баспайтын элементтер  беретін басатын 

элементтер бар. 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

1. Карта құру процессі қандай этаптардан басталады? 
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2.  Картаны көбейту қандай тәсілмен орындалады ? 

3. Басып шығарылатын оригиналдарды құруда қандай әдістер қолданады? 

4. Гидрофильді форма элементтері деген не 

  

   

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

  

№3 лекция 

Тақырыбы: Зерттелетін аймақтың картасын құрастыру 

  

Құрастыру тәсілі, басып шығаруға дайындық және басып шығару. 
Картаны құру редактрлы –дайындық жұмыстарынан басталады. Редактордың алдында 

редакциалық карта планында картаның мазмұны мен безендіруін және барлық жұмыстардың 

технологиялық орындалуы. 

Редактор карта бойынша картаның бағытын картографиаланатын аумақ бойынша 

тапсырма алады. Редактордың шешуі бойынша карта масштабы бойынша печатьқа бергенде 

неше түсті  бояу, карта форматы неше парақты  болу керектігін шешеді. 

Редактордың дайындық процесінде ең маңыздысы ауданның географиясына және 

картаның типына байланысты толық және  жаңа картографиялық бастауынан  бастауы қажет. 

м 

Картаны құру жұмысы біткеннен кейін карта шығару процессі басталады. 

Шығару карталарын дайындап картаны безендіру жасайды. Картаның тиражын  көбейтіп 

жасау үшін негізгі шығарылатын карта өте жоғарғы сапада безендірілуі қажет.  

Бастапқы шығатын оригиналдардың дайындығы әр түрлі болады: 

         - чертуждық қағазда тушпен сызу 

         - пластикте тушпен сызу 

         - пластикте гравирлеу 

         - картаны цифрлау 

Басылып шығарылатын оригиналдардың жалпы талаптары: 

          - басылып шығарылатын оригиналдар құрылған оригиналдардың мағынасын және 

контурлар мен белгілердің бейнеленуі  нақты қайталануы қажет. 

          - Барлық контурлар мен белгілер бекітілген картаның шартты  бойынша қатал жоғарғы 

дәрежеде қатал тәртіпте орындалу қажет. 

          - Шығарылатын карталарда  географиялық атаулар және басқа да жазулар  фотонабор 

түрімен алынған ын клейлелейді. Осы тәсілмен кейбір стандарттық шартты белгілер 

жасалынады. 

         - Шығарылатын карталарды сақтағанда размерлері өзгермеу үшін қатты подлошкада 

жасалынады. 

Картаны көбейту әдістері және баспа түрлері.  

Картаны тираждау үшін печатты формалар жасалады. Оригиналдардың суреттерін 

металдық, резенкелі, пласмасты пластинаға немесе цилиндр бетіне 

өткізеді.  Басатын  формаларда қағазда оттиск және баспайтын элементтер  беретін басатын 

элементтер бар. Баспаның әр түрлі әдістері бар: 

- терең баспа: картографиялық суретті баспа формасына тереңдетеді, ал тереңділікті 

краскамен толтырады. Ол картаның ең жоғары полиграфиялық сапасын қамтамасыз етеді.  
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Жоғары баспа: баспа формасында суретті рельефті дөңес қылады және красканы жағып 

артық красканы уландырады.   

Жоғары баспа: басылатын және ақ элементтер печатты форманың бірдей дәрежесінде 

болады, бірақ химиялық өңдеу нәтижесінен краска тек қана басылатын элементтерге 

еңгізіледі, ал жолақтар оны қабылдамайды. Мұндай әдіс жоғары аспалы баспаны бермейді, 

оны жәй тексті карталарда қолданады. 

  

   

56-сурет.  Баспа түрлерінің схемасы:  а) жоғарғы, б) терең, в) жазық 

  

Баспа формасының беті өңдеудің көмегімен гидрофильді бөлімге пробелды элементтерге 

қатысты бөлінеді және гидрофобты болып басылатын элементтерге қатысты болып 

бөлінеді.  Форма бетінің гидрофильді  бөліктері суды өзіне жақсы сіңіру қасиеті бар, содан 

кейін олар майлы басатын краскаларды өзіне сіңірмейді. Гидрофобты бөліктер керісінше 

ылғалды қабылдамайды ал басатын красканы қабылдайды. Соған байланысты беттің бәрін 

сумен ылғалдағанда суды өзіне тек қана гидрофильді форма элементтері сіңіреді, ал енді 

артынша беттің формасына басатын майлы красканы салатын болса, онда ол тек қана 

ылғанданбаған суреттерді ғана жабады. Мұндай басу форма қасиетін таңдалған ылғалдау 

қасиеті деп атайды. Баспаның жазықығына офсетті баспа кіреді – баспаның негізгі әдісі, 

карташығаруда қолданылады.   

Бақылау сұрақтары 

1. Карта құру процессі қандай этаптардан басталады? 

2.  Картаны көбейту қандай тәсілмен орындалады ? 

3. Басып шығарылатын оригиналдарды құруда қандай әдістер қолданады? 

4. Гидрофильді форма элементтері деген не 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
  

Сабақтың тақырыбы: Карта бетінің рамкасы. Топографиялық картадағы 

координаттар. Топографиялық картаның геодезиялық негізі 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ  №4 

2. Мақсаттар, міндеттер: Топографиялық картаның геодезиялық негізінің 

мазмұны. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға 

тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Карта безендіру әдістері 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

          Карта бетінің градус рамкасының сыртында безендіру рамкасы 

сызылады. Осы рамканың сыртында орналасқан жазулар және 

графиктер шектік безендіруге жатады. Әрбір топографиялық 

картаның үстіңгі жағында беттің номенклатурасы көрсетіледі. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Топографиялық картаның беті солтүстік және оңтүстік жағынан 

параллельдермен, ал батыс және шығыс жағынан меридиандармен 

шектелген. Кескінделген заттар мен жергілікті жердің контурларының 

географиялық координаталарын анықтау мүмкіндігі болу үшін 

картада градус рамкасы балады. 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 
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➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

  

  

   

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

  

№4 тәжірибелік сабақ  

Тақырыбы: Карта бетінің рамкасы. Топографиялық картадағы координаттар. Топографиялық 

картаның геодезиялық негізі 

  

Карта бетінің рамкасы. Топографиялық картадағы 

координаттар. Топографиялық картаның геодезиялық негізі 

Топографиялық картаның беті солтүстік және оңтүстік жағынан 

параллельдермен, ал батыс және шығыс жағынан меридиандармен 

шектелген. Кескінделген заттар мен жергілікті жердің контурларының 

географиялық координаталарын анықтау мүмкіндігі болу үшін 

картада градус рамкасы балады. Ол карта бетінің ішкі және сыртқы 

рамкаларының аралығында орналасқан. Градус рамкасы шығыс пен 

батыс қабырғаларындағы ендіктің минуты мен солтүстік пен оңтүстік  

қабырғаларындағы бойлықтың минуты кезектесіп отыратын қара 

және ақ шашқалармен белгіленген. Әр ендік пен бойлықтың минуты 

алты тең бөлікке бөлінген. Осы белгіленген нүктелердің ара  

қашықтығы 10 секундке тең. Градус рамкасының жол-жол 

сызықтарын пайдаланып карта бетінде градус торын жүргізуге  

болады. Олар картада нүктелердің географиялық координаталарын 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Картаға градус торынан басқа тікбұрышты зональды 

координаталар схемасының квадратты координаталар торы салынады. 

Осы тордың квадратының қабырғасы километрлердің толық санымен 

белгіленеді, сондықтан оны километрлік деп атайды. 

Оңтүстіктен солтүстікке қарай жүргізілген километрлік тордың 

сызықтары зонаның остьік меридианына параллель (Ох осіне), ал 

батыстан шығысқа қарай жүргізілген сызықтар экватордың 

жазықтықтағы проекциясының кескініне параллель (яғни Оу осіне) 

болады. Километрлік тордың көмегімен нүктелерің тікбұрышты 

координаталары анықталады. 

Карта бетінің градус рамкасының сыртында безендіру рамкасы 

сызылады. Осы рамканың сыртында орналасқан жазулар және 

графиктер шектік безендіруге жатады. Әрбір топографиялық 

картаның үстіңгі жағында беттің номенклатурасы көрсетіледі. 

 

Рамканың төменгі жағынан мыналар орналасады: 

1. магнит тілінің орташа бұрылуы 

2. масштабтар 
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3. жер бедері қимасының биіктіктері туралы мәлімет 

4. табан графигі 

5. түсірілген және жаңартылған жылы. 

  

  

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
  

Сабақтың тақырыбы:Ұсақ масштабты карталар, олардың математикалық негізі 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 
Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ  №5 

2. Мақсаттар, міндеттер: Ұсақ масштабты жалпы географиялық карталардың қандай 

мәселелерді шешуге негізделгенін анықтау. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, 

білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Карталар түрлерімен танысу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

Ұсақ масштабты карталар жергілікті жердің  көптеген кішірейтілген бейнесін береді, 

сондықтан оны бөлек құбылыстар, олардың сипаттамасын өз ара байланысын көруге немесе 

жалпы оқу үшін қолданады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Ұсақ масштабты карталардың картографиялық шартты белгілері шынайы жағдайын 

көрсетумен қатар, құбылыстың (елді – мекендермен олардың дамуы) абстрактілі 

мінездемесін береді. Белгілер екі негізгі функцияны орындайды: біріншіден, кеңістіктегі 

нысандардың немесе құбылыстардың орналасуын көрсетеді; нысандардың түрін көрсетеді, 

олардың сандық және сапалық мінездемесін (мысалы,елді – мекендер,ондағы халық саны, 

әкімшіліктік мәні, қала немесе ауылдық мекендерге бөлінуі, өндіріс салаларының дамуы 

және т.б.). 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 
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5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс, конспект жазу 

   

  

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

  

№5 тәжірибелік сабақ  

Тақырыбы: Ұсақ масштабты карталар, олардың математикалық негізі 

  

Ұсақ масштабты карталар жергілікті жердің  көптеген кішірейтілген бейнесін береді, 

сондықтан оны бөлек құбылыстар, олардың сипаттамасын өз ара байланысын көруге немесе 

жалпы оқу үшін қолданады. 

Ұсақ масштабты карталардың картографиялық шартты белгілері шынайы жағдайын 

көрсетумен қатар, құбылыстың (елді – мекендермен олардың дамуы) абстрактілі мінездемесін 

береді. Белгілер екі негізгі функцияны орындайды: біріншіден, кеңістіктегі нысандардың 

немесе құбылыстардың орналасуын көрсетеді; нысандардың түрін көрсетеді, олардың сандық 

және сапалық мінездемесін (мысалы,елді – мекендер,ондағы халық саны, әкімшіліктік мәні, 

қала немесе ауылдық мекендерге бөлінуі, өндіріс салаларының дамуы және т.б.). Ұсақ 

масштабты картадағы шартты белгілер топографиялық картадан айырмашылығы, оның 

стандартты еместігі. Алайда, кейбір шартты белгілерді нысандар мен құбылыстар тобына 

пайдалануда шектеулер болады.  

Әрбір нысандар тобына өзіне сәйкес шартты белгілер тобы болады. Елді – мекендер, 

шартты түрде дөңгелекпен, темір жолдар – қызыл сызықтармен,жолдар – қара сызықен, 

өзендер – көк сызықпен белгіленеді. 

Ұсақ масштабты карталар топографиялық карталарға қарағанда жер бедерін толық 

көрсете алмайды. Бұл карталар жер бедерінің негізгі және жалпы құрылысын, оның үлкен 

формасын ғана көрсетеді. Ұсақ масштабты жалпы географиялық карталардан үлкен 

кеңістіктегі құрлықтар мен мұхиттарды, елдер мен теңіздерді, объектілердің қашықтығы мен 

ауданын, таулар мен жазықтарды, үстірттерді, ірі өзендердің су жинақтаушы бассейндерін 

көруге болады. 

Ұсақ масштабты жалпы географиялыө карталар төмендегідей мәселелерді шешуге 

негізделген: 

• Жергілікті жердің жалпы географиясын оқыту; 

• Табиғи немесе әлеуметтік – экономикалық заңдылықтарды орнату үшін жалпы географиялық 

және тақырыптық элементтерді байланыстыра отырып, жергілікті жерді тереңдетіп оқыту; 

• Географиялық негіздегі тақырыптық карталар мен атластарды қолдану. 

Ұсақ масштабты жалпы географиялық карталар өз алдына жеке туынды ретінде жасалады, 

ал кейбіреулері бірнеше рет басылып шығады. Математикалық негіздеріне қарай әртүрлі 

(масштаб, проекция, градустық торлар,) бірақ элементтер жиынтығының мазмұны стандартты: 
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Жағалық сызықтар, рельеф, халық орналасқан аймақ, қатынас жолдары.Өсімдіктер әлемі 

көбінесе ұсақ масштабты жапы географиялық карталарда бейнеленбейді, түстер рельефті 

көрсету үшін қолданылады. Элементтердің мазмұнын көрсетуде белгілі бір стандарттар жоқ. 

Нақты жағдайда олар арнайы құжаттар жасалады. 

  

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
  

Сабақтың тақырыбы: Карталарды безендіру. Қағаз бетіне басып шығаруға әзірлеу 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 
Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру  №4 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жерге орналастыруды жобалаудың даму тарихымен 

таныстыру.Жерге орналастыру процестерінің маңыздылығын анықтау.Білімге деген 

ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, 

бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Карта безендіру әдістері 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

Орта және ірі масштабты карталарды  (1:1 000 000, 1:500 000, 1:300 000, 1:200 000, 1:100 

000 және одан ірілері ) бір парақта құрылмайды, ал өз ара меридиан мен параллельдер 

сызықтарымен бөлінген бірдей масштабты парақтар сериясынан тұрады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

1:1 000 000 карта масштабының проекциясы –түріөзгерген поликонустық. Карта бөлек 

парақтардан трапеция формалы, меридиан мен параллельдермен шектеліп құрылған. Парақ 

размерлері бойлық бойынша 60  және еңдік бойынша  40 құрады. Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 
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6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

1. 1:1 000 000 масштабтағы карта қай проекцияда құрылған? 

2. 1:1 000 000 карта масштабының бойлық пен еңдік өлшемдері қандай? 

3. миллиондық парақ ірі масштабты карталар парағына қалай бөлінеді? 

  

  

  

  

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

 №4 лекция 

Тақырыбы: Карталарды безендіру. Қағаз бетіне басып шығаруға әзірлеу 

  

Орта және ірі масштабты карталарды  (1:1 000 000, 1:500 000, 1:300 000, 1:200 000, 1:100 

000 және одан ірілері ) бір парақта құрылмайды, ал өз ара меридиан мен параллельдер 

сызықтарымен бөлінген бірдей масштабты парақтар сериясынан тұрады.  

1:1 000 000 карта масштабының проекциясы. Бүкіләлемдік карта разграфкасы. 

1:1 000 000 карта масштабының проекциясы –түріөзгерген поликонустық. Карта бөлек 

парақтардан трапеция формалы, меридиан мен параллельдермен шектеліп құрылған. Парақ 

размерлері бойлық бойынша 60 және еңдік бойынша  40 құрады.  

Параллельдер радиусы формула бойынша есептеледі:  

мұнда N – параллельге қатысты  φ еңдікте жер  эллипсоидына нормальдың ұзындығы.  

Трапецияның шеткі параллельдеріндегі ұзындық масштабтары эллипсоид пен проекция 

параллельдер доғаларының теңдігінің әсерінен бірге тең. Барлық меридиандар түзу 

сызықтармен бейнеленеді. Екі меридиан бойынша ортаңғы меридиан парағынан бойлық 

бойынша алыстаған ұзындық масштабтары бірге тең (екеленген парақтар үшін ±4° 

және  төртеселенген парақтар үшін ±8°).)   

Негізгі масштабта ортаңғы меридиан өзінің ұзындығынан Қазақстан мен ТМД елдері 

аумағында өтетін парақтарға 0,19 мм қысқа. Проекцияда бұрмалану бұрыштарға 7' және 

ұзындыққы 0,14%  аспайды. 

1:1 000 000 карт масштабының проекциясы – поликонустық, барлық парақтар рамка 

бойынша үзіндісіз қосыла алмайды. Екі көршілес парақтарды қатар бойынша немесе колона 

бойынша біріктергенде үзінді болмайды.  

Төрт немесе тоғыз парақты қосатын кезде (үш парақтан үш қатар) үзінділер 

болады.  (рис.52).  Практикада бұл үзінділер байқалмайды, себебі оларды желімдегенде көп 

әсер көрсетпейді. 

Меридиан мен параллельдер бір градус сайын жүргізіледі. Меридиандарды алу үшін 

меридиандардың нүкте қиылысуы шеткі параллельдермен (солтүстік және оңтүстік) түзу 

сызықпен қосылады.  

Шолу-топографиялық және топографиялық карталардыңноменклатуралық разграфкасы.  

1:1 000 000 Бүкіләлемдік  карта масштабы үшін қабылданған белгілер бойынша разграфка 

негізіне 1:1 000 000 масштабтағы парақ алынады. 
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1:1 000 000 карта масштабының трапеция парағының рамкасы еңдік бойынша 40 бойлық 

бойынша 60 тұрады. Еңдік белбеуінде орналасқан барлық парақтар 40 тан тұрып қатар құрады. 

Әрбір қатар А дан V дейін латын әріптерімен экватордан бастап екі полюске қарай белгіленеді. 

60сайын меридиан сызықтарымен колона құрады. Колоналар араб цифрларымен белгіленеді. 

60 сайын бөлініп  60 колона құрылады. Колона есебі 1800 меридианынан бастап  бірден 60 

дейін. 1:1 000 000 карта масштабының әрбір парағында өзінің тұрақты белгісі – 

номенклатурасы болады. Ол қатардың әріпінен және колонаның номерінен тұрады, мысалы  N-

48, К-17. 

1:1 000 000 масштабтағы карта парағы масштабтарға байланысты әр түрлі трапецияларға 

бөлуге қызмет етеді.  Барлық масштабтағы трапецияларды белгілеуде 1:1 000 000 масштабтағы 

карта парағының номенклатурасы кіреді. 60–760 ендіктер арасында орналасқан парақтар 

бойлық бойынша 120 тұрады және екеленген деп аталады, ал 76–880ендіктер арасындағы 

орналасқан парақтар 240 тұрады және төтеселенген деп аталады. 

Миллиондық парақ төрт 1:500 000 масштабтың карта парағына бөлінеді,  (54,а сурет) және 

орыс алфавитінің (А,Б,В,Г). бас әріптерімен белгіленеді. 1:500 000  парақтың 

номенклатурасына миллиондық параққа қатысты әріпті қосады. Парақ өлшемі еңдік 

бойынша20, бойлық бойынша 30 тұрады.  

Миллиондық парақ тоғыз 1:300 000 масштабтағы карта парағына бөлінеді. I ден IX дейін рим 

цифрларымен белгіленеді. Миллиондық парақ номенклатурасының алдына 1: 300 000 

масштабтың парақ цифры қосылады, мысалы III-К-17.  1:300 000 масштабтың әр бір 

парағының өлшемі  бойлық бойынша 20  еңдік бойынша  10 20'. 

Миллиондық парақ 36 1: 200 000 масштабтың карта парағына бөлінеді және рим цифрларымен 

белгіленеді.  1: 200 000 масштабтың парақ цифры (54,а сурет)  миллиондық парақ 

номенклатурасының артына жазылады , мысалы К-17-XIII.  1: 200 000 масштабтың әр бір 

парағының өлшемі  бойлық бойынша 10  еңдік бойынша  40'. 

Миллиондық парақ  144 1: 100 000 масштабтың карта парағына бөлінеді. Олар 1 ден 144 

дейін цифрлармен белгіленеді. 1:100 000 масштабтағы карта номенклатурасына миллиондық 

парақ номенклатурасын  еңгізіп жазылады, мысалы К-17-25. 1: 100 000 масштабтың әр бір 

парағының өлшемі  бойлық бойынша 30' еңдік бойынша  20'. 

1:100 000 масштабтың карта парақтары 1:50 000, 1:25 000 және 1:10 000 масштабтағы 

трапецияларды бөлуде қызмет етеді. 1:100000 парақты төртке бөлгенде  1:50 000 масштабтағы 

трапеция алынады. Оларды орыс алфавитінің басты әріптерімен белгілеп жүзмыңдық 

номенклатурадан кейін жазады, мысалы М-39-120-А. әр бір парағының өлшемі  бойлық 

бойынша 15'  еңдік бойынша  10'. 

1:50 000 парақты төртке бөлгенде  1:25 000 масштабтағы трапеция алынады. Оны араб 

цифрларымен белгілеп жиырма бес мыңдық номенклатурадан кейін жазады, мысалы М-39-

120-Б-г.  әр бір парағының өлшемі  бойлық бойынша 7' 30''  еңдік бойынша  5'. 

1: 25 000 парақты төртке бөлгенде  1:10 000 масштабтағы трапеция алынады. Оларды орыс 

алфавитінің кіші әріптерімен белгілеп елумыңдық номенклатурадан кейін жазады, мысалы М-

39-120-Б-г-4.  әр бір парағының өлшемі  бойлық бойынша 3' 45''   еңдік бойынша  2' 30''. 
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Проекция Гаусса-Крюгера. 

Тікбұрышты жазық координаталардың шартты жүйесі жергілікті сипаттағы геодезиялық 

барлау жұмыстарының жобаларын барлауды жүргізетін жерде бөлу кезінде қолданылады. 

Жер бетінің едәуір территориясын жазықтықта кескіндеу үшін нүктелерді эллипсоидтыц 

бетінен белгілі бір математикалық заңдылық бойынша жазықтыққа көшіруге мүмкіндік беретін 

картографиялық проекциялар қолданылады. Геодезияда б½рыштардың мәнін б½рмаламайтын 

тең бұрышты немесе кон-формдық проекция қолданылады. Эллипсоидтың едәуір көлемді 

бетін кескіндеген кезде үзындықтын, бүрмалануын азайту мақсатымен оларды жеке 

аймақтарға (зоналарға) бөледі. Бұл кезде олардық әрқайсысы тікб½рышты координаталар 

жүйесіндегі жазықтықта кескінделеді. 

Тікбұрышты жазық координаталардың жалпы мемлекеттік жүйесінде жер бетіндегі 

нүктелердің орындары жазықтықта х, у тікбұрышты координаталарымен анықталады. Олар 

жазықтыққа Гаусс-Крюгердің тең бұрышты көлденең-цилиндрлі про-екциялау заңы бойынша 

проекцияланады.  

Сонда жер эллипсоиды бойлықта әрбір 6° сайын меридиандармен 60 зонаға бөлінеді, олар 

полюстен полюске дейін созылады. Зоналарды» нөмірлері батыстан шығысқа қарай Гринвич 

меридианынан жүргізіледі, ал Гринвич меридианы бірінші зонаның батыс шекарасы болып 

саналады. Әрбір зонаның ортадағы меридианы ось-тік меридиан деп аталады. 

Шығыс жарты шарындағы кез келген зонанын осьтік мери-дианының бойлығы мына 

формула бойынша анықталады  

мұндағы N — градустық зонаны» нөмірі. 

Зонаның осьтік меридианы экватор жазықтығында өзара С перпендикуляр сызықтармен 

кескінделеді. Осьтік меридианның кескіні X осі, ал экватор — У осі болып қабылданады. 

Осьтік меридианның экватормен қиылыскан жері әрбір зонадағы ко-ординаталардың басы 

болып саналады. Абсциссалар экватордан солтүстікке және оңтүстікке қарай, ал ординаталар 

осьтік мери-дианнан батысқа және шығысқа карай саналады. 

Қазақстан территориясы экватордың солтүстік жағында орналасқан, сондықтан 

абсциссалардың мәні барлық уақытта оң болады. Бірақ ординаталардың теріс мәнінен туатын 

колайсыздықтан кұтылу үшін осьтік меридианның ординатасын 0-ге емес, 500 км-ге тең деп 

есептеу келісілген. Бұл шама осьтік мериди-анпан алты градустыº зонаның шегіне дейінгі 

(шамамен 330 км) ең үлкен ара кашықтықтан артық, сондықтан ол зонаның барлық 

нүктелерінің ординаталары мәнінің оң болуын камтамасыз етеді. 

  

Әрбір зонада координаталардың сандық мәндері қайталанып отырады. Нүктелердін 

координаталары бойынша оның 60 зонаның қайсысына жататынын анықтау үшін 

ординаталардың сандық мәнінің алдына осы нүкте орналаскан зонаның нөмірі қосымша 

жазылады. Мысалы, егер А және В (7, в-сурет) нүктеле-рі 7-зонада орналасқан болса, онда 

олардың координаталары мынадай мәнге ие болады: ХА =6090 км, УА =7430 км, Хв = 5020 км, 

Ув =7210 км. 
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Қоординаталық осьтер мен тікбұрышты координаталар ба-сының әрбір зонада толық 

анықталған географиялык, орны болатындықтан тікбүрышты және геодезиялық координаталар 

жүйелері өзара байланысты болады. Ендеше нүктенің тікбүрышты координаталарын 

геодезиялық координаталарға есептеп шығаруға және қайтадан керісінше жасауға, сонымен 

қатар нүктенің тікбұрышты координаталарын бір зонадан шектес зонаға есептеп шығаруға 

болады. 

  

Бақылау сұрақтары: 

1. 1:1 000 000 масштабтағы карта қай проекцияда құрылған? 

2. 1:1 000 000 карта масштабының бойлық пен еңдік өлшемдері қандай? 

3. миллиондық парақ ірі масштабты карталар парағына қалай бөлінеді? 

4. Гаусс-Крюгер координата жүйесі нені көрсетеді? 

5. Гаусс-Крюгер проекциясында жер беті қалай бейнеленеді? 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

  

Сабақтың тақырыбы: Жерге орналастыру карталарды қолдану.Жер кадастр 

картааралық карта жасау 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 
Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ  №6 

2. Мақсаттар, міндеттер: ГАЖ мәліметтерді өңдеу мен картографияда өте күшті 

графикалық құрал. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Карталарды қолдану, жасау 

3. Сабақтың жабдықталуы 
3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 
Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  
ГАЖ дегеніміз – табиғи және әлеуметтік-экономикалық геожүйелерді, олардың 

құрылымын, байланысын, динамикасын, кеңістік пен уақыттағы тіршілік етуін, географиялық 

білімдер мен мәліметтер банкісі негізінде компьютерлік белгілеудің көмегін зерттейтін ғылым 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
ГАЖ-жүйе ретінде географияны, информатиканы, ақпараттар жүйелер теориясын 

біріктіре отырып, картография және басқа ғылымдардың тоғысқан жерінде пайда болды. Ол 

таным әдісі ретінде жүйелік тұрғы негізінде электронды есептеу техникаларының ең жаңа 

жетістіктерін қолданып құрылған жүйе. ГАЖ мәліметтерді өңдеу мен картографияда өте 

күшті графикалық құрал болып табылады. 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 
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5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

  

  

  

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

  

 №5 тәжірибелік сабақ  

Тақырыбы: Жерге орналастыру карталарды қолдану.Жер кадастр картааралық карта 

жасау  
ГАЖ дегеніміз – табиғи және әлеуметтік-экономикалық геожүйелерді, олардың 

құрылымын, байланысын, динамикасын, кеңістік пен уақыттағы тіршілік етуін, географиялық 

білімдер мен мәліметтер банкісі негізінде компьютерлік белгілеудің көмегін зерттейтін ғылым. 

ГАЖ-дың мағынасы болып географиялық ортадағы кеңістік-уақыттағы ақпараттар ағыны 

табылады. ГАЖ-дың зерттеу әдісі ретінде кеңістік-уақыттағы ақпараттық үлгілеуді айтады. 

Қазіргі уақытта ғылымдар жүйесінде ГАЖ өзіне лайықты орнын алуда. Оны географиялық 

зерттеулерді ақпараттандырудың мақсаты мен міндеттерінен көруге болады. 

ГАЖ-дың маңызды міндеттерінің бірі – нұсқаларының географиялық ақпараттардың синтезі 

мен талдауының көптеген орындалуына көмектесетін алгоритмдер мен бағдарламалық 

құралдарды құрудағы, географиялық зерттеулердің автоматтандырылуы. 

ГАЖ-жүйе ретінде географияны, информатиканы, ақпараттар жүйелер теориясын біріктіре 

отырып, картография және басқа ғылымдардың тоғысқан жерінде пайда болды. Ол таным әдісі 

ретінде жүйелік тұрғы негізінде электронды есептеу техникаларының ең жаңа жетістіктерін 

қолданып құрылған жүйе.  

Сондықтан қазіргі уақытта ГАЖ табиғи және әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен 

құбылыстарды үлгілейтін, олардың байланыстарын, қарым-қатынастарын, болашақта дамуын 

болжайтын және шешім қабылдап, басқаруға арналған негізгі ғылым болып отыр. ГАЖ 

мәліметтерді өңдеу мен картографияда өте күшті графикалық құрал болып табылады.  

ГАЖ мынадай маңызды мәселелерді шешеді: 

1. Жоғары сапалы картографиялық өнімдерді құру; 

2. Мәліметтер базасында ақпараттарды графикалық нысандармен байланыстыру;  

3. Мәліметтердің карталық, графиктік, диаграммалық сызба түрінде берілуі; 

4. Кеңістіктегі мәліметтерге талдау жасау, орналасқан жерін үлгілеу; 

5. Басқару мен шұғыл шешімдерге қолғабыс беру; 

6. Мәліметтердің түрлі ақпараттық жүйелермен қарым-қатынас және т.б. 

ГАЖ – аймақта таралған ақпаратты жинап, өңдеп, сақтап, талдауға арналған. Адам-

бағдарлама-машиналық кешен. 

ГАЖ – белгілі бір аумақта пайда болған жағдайда жедел ықпал ету және сол 

жағдайдың картографиялық және тақырыптық ақпаратын алу. 

ГАЖ – аймақтың кеңістік контурынан әртүрлі тақырыптық ақпаратты бірінің үстіне бірін салу 

– overlay операциясы. 

ГАЖ – аналитикалық және картометриялық зерттеу мен талдау. Негізінде кез-келген картаның 

жоспар жолы ГАЖ арқылы жасалады. 
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ГАЖ – кез-келген үрдістер мен құрылымдардың өзгеруін зерттеу және олардың жағдайын 

уақытында үлгілеу. 

ГАЖ кеңістіктік ақпаратты көрнекі ету және динамикалық режимді көрсету.  

ГАЖ – аумақтар мен қорларды басқару, жылдамдық, сапа, дәлдік. 

ГАЖ – ғылым, технология және бизнетің бір жерде тоғысуы. 

ГАЖ – кеңістік талдауда картография мен картометриядағы революция. 

Қорыта келгенде, ГАЖ – кеңістіктік идеологияға негізделген жаңа қөзқарас, жаңа ойлау. 

Қазіргі уақытта ГАЖ-дың қолдану аясы кеңеюде, Дәстүрлі қолдануын қарастырсақ: жер 

ресурстары мен жер кадастрын басқаруда арнайы ГАЖ құрылады. Бұл тек географиялық 

бағытқа ұсынылған. Тақырыптық картографиялауда ГАЖ картаға аса көңіл бөледі. ГАЖ-да 

картаны құрастыру дәстүрлі тәсілмен немесе автоматтандырылған картографиялаумен 

салыстырғанда қарапайым әрі ыңғайлы. Ол мәліметтер базасын құрудан басталады, шыққан 

мәліметтер, яғни олардың көзі ретінде қарапайым күнделікті қағаз карталарын сандық 

түрлендіру арқылы қолданылады. Осындай мәліметтер базасын әркелкі аумақтағы, әртүрлі 

масштабтағы белгілі бір шартты белгілері бар карта құрастыруға мүмкіндік береді. Әр уақытта 

мәліметтер базасы жаңа деректермен толықтырылып, ондағы басқа деректерді түзетіп,сол 

мезетте экранға көрсетеді. 

Кеңістіктік деректер – нысан немесе құбылыстың пішіні немесе орналасу жағдайын 

анықтайды. Пішініне байланысты оларды: растрлық және векторлық деп бөледі. Растрлық 

деректерде – сандық, ғарыштық, әуе және жай суреттер, кез-келген оптикалық сканерленген 

құжаттар, қағаз карталарын жатқызуға болады. 

Атрибуттық деректер – географиялық нысан туралы қосымша дерек береді. Кеңістіктік 

деректер базалық карта құрастырудың негізі болса, атрибуттық деректер бұл картаға үлкен 

мағына мен арнайы ерекшелігін береді. Векторлық деректер моделі-графикалық ақпарттардың 

нүкте, сызық, көп бұрышты түрде берілуін айтады. Ол дискретті нысандардың, мысалы, құбыр, 

жол, аудан шекараларына қолданғанға ыңғайлы. Ал растрлы деректер моделі ақиқат тең 

ұяшықтарға бөлінген пикселдер түрінде көрінеді. Олар деректерді сақтауға және талдауға 

ыңғайлы. Әр ұяшықтың класқа немесе категорияға қатыстылығын анықтайтын мәні болады. 

Кез-келген ГАЖ-дағы деректерді 5 үрдіс қамтамасыз етеді: енгізу, манипуляция, басқару, 

сұраныс, визуализациялау.  

Зерттелетін аймақтың картасын құрастыру 

ESRI фирмасының бағдарламалық өнімі ArcGIS-те ГАЖ толық каталог  

түрінде құрылған, яғни мәліметтерді өңдеудің жоғарғы деңгейлі мүмкіндігі бар. ArcGIS – бұл 

өзара байланысты ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox базалық мүмкіндіктердің жиыны. Бұлар 

бірігіп картографиялау, мәліметтерді басқару, кеңістіктік талдау, мәліметтерді редакторлау 

және оларды геоөңдеуден өткізу сияқты түрлі дәрежелі қиындықтағы ГАЖ-функцияларды 

шешуге мүмкіндік береді. ArcGIS – ГАЖ қолданушылардың үлкен қауымына арналған толық-

функционалды, масштабталған жүйесі. 

ArcMap – картаны құрастыру мен мәліметтерді редакторлау, сондай-ақ картографиялық талдау 

үшін қажет. Бұл қосымшада негізгі жұмыс картамен жасалады. Картаның бетінде 

географиялық мәліметтерді карта қабаттарының жинағы, легендасы, масштабтық сызығы, 

солтүстік бағыт және басқа элементтерді сақтайтын терезесі, яғни компоновка болады. 

ArcMap-та картада 2 қосымшамен жұмыс жасалады: 

1) Географиялық мәліметтер негізінде – географиялық қабаттармен жұмыс жасауға, әртүрлі 

символдарды анықтауға, анализ жасауға мүмкіндік береді. Мұнда негізгі картографиялық 

жұмыстар жасалады. 

2) Компоновка негізінде – карталарды безендіру, яғни легенда құрастыру, тақырыбы, 

масштабы жасалады, көрсетіледі, картаның солтүстік бағыты, қағаз өлшемі беріледі. 



44 

 

ArcCatalog – геомәліметтердің базасын құрастыру мен кеңістік мәліметтерді басқару 

үшін, сонымен қатар, метамәліметтерді құру, көру, басқару сияқты функцияларын 

атқаратын қосымшасы. Біздің ГАЖ-дың барлық мәліметтерін құрылымдауға және басқаруға 

көмектеседі. Ол географиялық мәліметтерді іздеуге, көруге арналған құралдар, 

метамәліметтерді құрастыру, көру, басқару, әртүрлі мәліметтер жиынын тез ашып көруге, 

географиялық мәліметтерді құрылымдауға арналған құралдар ұсынады. ArcMap-қа ұқсайды, 

бірақ ерекшелігі – редакция жасалмайды.  

ArcToolbox – мәліметтерді геоөңдеудің конвертациясы. Геомәліметтерді өңдеуге 

арналған көптеген құралдарды сақтайтын қосымша. 

ArcMap, ArcCatalog және ArcToolbox әртүрлі ГАЖ-функцияларды біріге отырып өңдейді. 

Мысалы, ArcCatalog-та картаның құжатын табамыз да, оны ArcMap-та екі рет шерту арқылы 

ашуға болады. Кейіннен, ArcMap-та  

ArcToolbox көмегімен өзгертулер келтіруге болады. 

Қазіргі таңда әлем бойынша, картографияның перспектвасы ретінде танылған сандық немeсе 

электрондық картография біздің еліміз үшін де жат емес. Мәселен, даму бағытының бірі – 

Ұлттық Атласты (ЭкоАтлас деген атауға ие) құрастыру барысында география институтының 

мамандары ArcGIS бағдарламасын қолданған, сол сияқты басқа да елімізде карта жасау ісімен 

айналысатын мекемелер осы бағдарламаларды қолданады. 

ArcGIS-те жұмыс жасамас бұрын кеңістікте өз орнын тапқан, яғни байланған топонегізді 

ала отырып, оны сканерден өткізіп, ArcGIS прграммасына орнатамыз. Осыдан кейін негізгі – 

керекті қабаттарды құру, оларды сандық түрге келтіру, қабаттың ішінде маңызды мәліметтерді 

енгізу үшін атрибуттар кестесін ашу кезеңдері басталады. 

Arccatalog-тағы vector папкасынан тышқанның оң жағын шертіп → жаңа (new) → қабат 

(shapefile) → терезе ашылады→ атау береміз → бейнелеудің қажетті түрін таңдаймыз 

(нүктелік, сызықтық, полигон) → координата жүйесін беру үшін Редакторлау (Editor)→Таңдау 

(Select) немесе Import→ Координата жүйесі проекциясы (Projected Coordinate System) → 

Пулково 1942 → керек зонаны таңдаймыз → ОК → ОК. 

Осы Arccatalog-та ашылған қабатты ArcMap-қа шақырамыз. Ол үшін  

ArcMap-тан «+» тетігін басамыз. Ашылған терезеден vector папкасындағы бізге қажетті 

қабатты шақырамыз, яғни Add. Әрбір Shapefile 6 құрамдас форматтан тұрады. «Оларды Мой 

Компьютер» арқылы ашқанда көреміз. Қабаттармен жұмыс істегенде сандық түрге келтіре 

отырып, сол нысандарға талдау бере кетеміз, яғни Атрибуттар кестесін ашамыз. 

Редактор → Жұмысты аяқтау → Керек қабатқа барып, панелін ашамыз да, «Атрибуттар 

кестесін ашуды» таңдаймыз→ нысандардың атын жазу үшін жаңа жол ашу керек, опции → 

жол қосу (добавить поле) → жол атын береміз. Оның түрін таңдаймыз: 

1.Қысқа сандар (Short integer) 

2.Ұзын сандар (Long integer) 

3.Бөлшек сандар (Double) 

4.Мәтіндік (text) 

Shapefile – сызық, нүкте, полигон түрінде болады. Ол 6 құрамдас бөліктен тұрады. Егер 

осы құрамдас бөліктердің біреуі кем болса, қабат ашылмайды. Сондықтан, кез-келген қабатты 

бір жерден екінші жерге көшіру үшін міндетті түрде 6 құрамдас бөлігін түгел көшіру керек. 

Кез-келген қабатпен жұмыс істегенде барлық нысандарды санатқа бөлеміз. Картасы 

құрастырылып отырған аумақтағы барлық нысандар салынып болған соң, әрбір нысанды өз 

санаты бойынша категорияға бөліп, жеке-жеке символ береміз. Яғни, пішінін, түсін, сызықтық 

нысан болғанда қалыңдығын және т.б. анықтаймыз. Нәтижесінде әрбір нысан өз категориясы 

бойынша белгілі бір шартты белгіге ие болады. [6] 
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Карта бетіндегі нысандарды жазу технологиясы, мәтіндік баған құру, онымен жұмыс 

жасау жолдары. Географиялық нысандардың категорияларына қарай атауларына шрифт 

өлшемдерін таңдау. Кез-келген географиялық обьектілер белгілі бір ақпарат көзі болып 

табылады. Олардың әрқайсысының өзіне тән мәліметі(атауы, морфометриясы, морфолгиясы) 

болады. Мысалы, таудың атауы, биіктік өлшемі, көлдердің атауы, тереңдігі, көлемі және т.б. 

Барлық географиялық карталарды құрастыруда карта бетіндегі нысандардың атауы жазылады, 

негізгі географиялық ақпарат беріледі. 

  

  

 

 

  

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
  

Сабақтың тақырыбы: Картографиядағы автоматтандыру 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 
Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ  №7 

2. Мақсаттар, міндеттер: : ГАЖ мәліметтерді өңдеу мен картографияда өте күшті 

графикалық құрал. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Картографиядағы автоматтандыру түрлерін меңгеру 

3. Сабақтың жабдықталуы 
3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 
Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  
ГАЖ дегеніміз – табиғи және әлеуметтік-экономикалық геожүйелерді, олардың 

құрылымын, байланысын, динамикасын, кеңістік пен уақыттағы тіршілік етуін, географиялық 

білімдер мен мәліметтер банкісі негізінде компьютерлік белгілеудің көмегін зерттейтін ғылым 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
ГАЖ-жүйе ретінде географияны, информатиканы, ақпараттар жүйелер теориясын 

біріктіре отырып, картография және басқа ғылымдардың тоғысқан жерінде пайда болды. Ол 

таным әдісі ретінде жүйелік тұрғы негізінде электронды есептеу техникаларының ең жаңа 

жетістіктерін қолданып құрылған жүйе. ГАЖ мәліметтерді өңдеу мен картографияда өте 

күшті графикалық құрал болып табылады. 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 
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➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

  

  

  

  

  

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

  

№6 тәжірибелік сабақ  

Тақырыбы: Картографиядағы автоматтандыру 
  

Ғылыми қызмет пен халық шаруашылығының барлық салаларына компьютерлік 

технологиялар мен ақпараттық технологияларды енгізу біздің заманымыздың ерекшелігі 

болып табылады. Картографиялық материалдарды пайдалана отырып, көптеген халық 

шаруашылық міндеттерді жедел шешу қажеттігі картографиялық өндіріске жаңа техника мен 

технологияларды енгізуді талап етеді. 

Картографияның қол еңбегі мен өндірістік тәжірибесіне негізделген картографиялық 

өндірісті құрудың дәстүрлі әдістері Көптеген жағдайларда қазіргі заманғы талаптарға жауап 

беруді тоқтатты. Олар картографияның алдына қойылған міндеттерді шешуді толық көлемде 

қамтамасыз етпейді, атап айтқанда: заманауи дизайн, сапалы қызыл басылым, картографиялық 

өндірісті дайындау жеделдігі, картографиялық ақпаратты ықшам сақтау, оны үнемі жедел 

жаңарту, бірнеше рет пайдалану және т. б. Сонымен қатар, карталарды жасаудың дәстүрлі 

технологиясы көп еңбекті қажет ететін технологиялық процесс болып табылады және үлкен 

еңбек шығындарымен сипатталады, бұл картографиялық өндірістерді құру бойынша 

жұмыстарды орындау мерзімі мен құнын едәуір арттырады. 

Қазіргі заманғы картография информатика, кибернетика, есептеу құрылғыларының даму 

нәтижелерін кеңінен қолданады және олармен бірге жетілдірілуде. Автоматтандырылған 

картография дәстүрлі картография, ақпараттық технологиялар, Компьютерлік графика 

деңгейінде пайда болды. Ғылыми және практикалық пән ретінде ол электрондық есептеу 

машиналары мен техникалық құрылғылар негізінде картографиялық өндірістерді құру және 

пайдалану жөніндегі жұмыстардың бүкіл кешенін қамтиды. 

"Цифрлық картография" деген жалпы атаумен пайда бола отырып, автоматтандырылған 

картография картаның бейнелі-таңбалық (ұқсас) ақпаратын цифрлық нысанға түрлендіру 

бағытында дами бастады. Дәл осы процесс картографиялық зерттеуді ресімдеуге ықпал етті, 

бұл оны компьютерге енгізудің және автоматтандырылған өңдеудің қажетті шарты болып 

табылады. Сандық карталар дәстүрлі материалдармен қатар картографиялық туындыларды 

компьютерлік құрастыру үшін ақпарат көзі болып табылады. Сонымен қатар, сандық карталар 

үшін бастапқы материалдар ретінде әртүрлі графикалық түпнұсқалар (тұрақты сақтау 

диапозитивтері, тираждық бедерлер және т.б.), сондай-ақ қашықтықтан зондтау деректері 

қолданылады. 

Карталарды жасаудың барлық кезеңдерінде картографиялық өндіріске жаңа 

технологияларды кеңінен енгізу өндірістік циклды едәуір қысқартуға, өндірістің тиімділігі мен 
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жасалған картографиялық өнімнің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Осыған байланысты 

картографияның теориясы мен тәжірибесінде ескі және жаңа теориялық ережелерді, 

технологияларды қайта қарастыру және нақтылау және терминологияны жетілдіру қажеттілігі 

туындады. 

Осындай тенденцияларға байланысты және ақпараттық технологиялардың әсерінен 

картографиялық ғылым мен өндірістің жаңа саласы пайда болды – қазіргі заманғы жылдам 

жұмыс істейтін компьютерлерге және графикалық ақпаратты өңдеудің басқа да техникалық 

құралдарына, сондай-ақ тиісті бағдарламалық жасақтаманы пайдалануға негізделген 

компьютерлік картография. 

Дербес компьютерлерді қолдану картографиялық өндіріске революциялық әсер етті. 

Интерактивті режимде ақпараттың үлкен көлемін өңдеуге, сапалы бейнені алуға, ұзақ уақыт 

бойы ақпаратты машиналық тасымалдағыштарда сақтауға, оны әртүрлі тақырыптағы 

карталарды жасау үшін бірнеше рет пайдалануға, ең бастысы – картографиялық бейнені жасау 

үшін көптеген қолмен және қымбат фотографиялық процестерді болдырмауға мүмкіндік туды 

(мысалы, карталарды бір процесте басып шығаруға дайындау және біріктіру арқылы). 

  

Картографиялық туындылардың жаңа түрлері пайда болды. Қағаз негізіндегі дәстүрлі 

карталар мен атластармен қатар, ғаламдық Интернет желісіне орналастыру үшін электронды 

мультимедиялық картографиялық жұмыстар, виртуалды модельдер құрыла бастады. Бұл 

Интернет желісі арқылы жаһандық ақпараттық ресурстарға қол жеткізудің шексіз 

мүмкіндіктерін ұсынған телекоммуникациялық технологиялардың дамуына байланысты 

мүмкін болды. Коммуникативті функциялардан басқа, ғаламдық желі әртүрлі тақырыптағы 

карталарды құруда интерактивті делдал рөлін атқара бастады. Интернет-картографиялау деп 

аталатын бағыт пайда болды, оның негізгі міндеттерінің бірі-Желіде алынған ақпарат негізінде 

карталарды интерактивті құру, сондай-ақ олардың компьютерлік дизайны және желіде 

орналастыру (жариялау) мүмкіндігі. 

Сонымен қатар, картографиялық туындылар сандық карталар мен атластар, 

мультимедиялық өнімдер, картографиялық анимациялар, виртуалды модельдер, 

геоақпараттық жүйелер болып табылатын Ықшам дискілерге орналастырылады. 

Кез-келген графикалық кескіндерді қалыптастыруға мүмкіндік беретін техникалық 

құралдар мен графикалық бағдарламалардың болуы картографтың картаны құрудың барлық 

кезеңдерінде жұмысын айтарлықтай жеңілдетеді. Бұл жағдайда картографияның 

заңдылықтарын білуді қажет ететін картографиялық кескінді құру ерекшеліктерін ескеру 

маңызды міндет болып қала береді. 

Автоматтандырылған картография негізінен екі аспект бойынша қарастырылады: 

* Техникалық картография техникалық құралдар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді 

пайдалана отырып, картографиялық бейнені жасау әдістемесіне назар аударады. Бұл ретте 

картографиялық шығарманың мақсатын, оның тақырыбын, картографияланатын аумақтың 

ерекшелігін, картаны одан әрі пайдалану тәсілдерін, онымен жұмыс істеу тәсілдерін білу, яғни 

болашақ картаның географиялық құрамдас бөлігі туралы толық түсінікке ие болу қажет. 

* Географиялық картография үшін картадан ақпарат алу, карталарды зерттеу процестері 

анағұрлым маңызды, ал картографиялық бейнені құрудың және ақпаратты іздеуді 

ұйымдастырудың техникалық әдістері басымдыққа ие емес. 

Ақпараттық технологиялар туралы қазіргі заманғы идеяларға сәйкес, техникалық 

картографияны компьютерлік картографияға жатқызуға болады, ол компьютерлік 

технологияларды қолдана отырып, оларды басып шығару мақсатында картографиялық 

туындыларды жасау тәсілдерін қарастыратын автоматтандырылған картография бөлімін 

ұсынады. 



48 

 

Өз кезегінде, географиялық картографиядағы автоматтандыру процестері геоақпараттық 

картографияның мүдделері саласында жатыр-ГАЖ технологиялары мен географиялық 

(геологиялық, экологиялық, әлеуметтік-экономикалық және т.б.) және картографиялық 

мәліметтер мен білім негізінде геожүйелер моделі ретінде карталарды автоматтандырылған 

құрастырумен және қолданумен айналысатын картография саласы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

  

Сабақтың тақырыбы: Автоматтандырылған картографиялық жүйесінің деректер 

базасымен жұмыс 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 
Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Жаңа білім меңгеру №5 

2. Мақсаттар, міндеттер: Деректер базасының ГАЖ – дағы маңыздылығын 

анықтау Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға 

тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Базамен жұмыс 

3. Сабақтың жабдықталуы 
3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 
Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  
Картографиялық деректер базасы барған сайын сұранысқа ие болып келеді, ал оларды 

кәсіби қызмет аясында пайдаланатын адамдар саны өсуде. Әлеуметтік-экономикалық 

картографиялау кезінде табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылын, экономика салаларында және 

саясатта болған құрылымдық өзгерістерді, сайлау науқандарының нәтижелерін көрсету үшін 

картографиялық деректер базасында қалыптастырылған және құрылымдалған жаңа, жедел 

келіп түсетін ақпараттың үлкен көлемі талап етіледі. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Картографиялық деректер базасы (КБД) —белгілі бір ережелер мен жалпы қағидаттар 

бойынша ұйымдастырылған өзара байланысты картографиялық деректердің (біздің жағдайда 
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— әлеуметтік-экономикалық тақырыптағы кеңістіктік және атрибуттық деректердің) 

жиынтығын білдіретін ақпараттық модель 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

   

  

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

 №5 лекция 

Тақырыбы: Автоматтандырылған картографиялық жүйесінің деректер базасымен 

жұмыс 

Картографиялық деректер базасы барған сайын сұранысқа ие болып келеді, ал оларды 

кәсіби қызмет аясында пайдаланатын адамдар саны өсуде. Әлеуметтік-экономикалық 

картографиялау кезінде табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылын, экономика салаларында және 

саясатта болған құрылымдық өзгерістерді, сайлау науқандарының нәтижелерін көрсету үшін 

картографиялық деректер базасында қалыптастырылған және құрылымдалған жаңа, жедел 

келіп түсетін ақпараттың үлкен көлемі талап етіледі. 

Мұндай мәліметтер базасы көптеген дереккөздердің жалпылауы болуы керек: 

картографиялық, статистикалық, әдеби және аналитикалық басылымдар, қашықтықтан 

зондтау деректері және т.б. алайда, қазір бұл материалдардың көпшілігі картографиялық 

қорларда, кітапханаларда, интернеттегі әртүрлі сайттарда және т. б. шашыраңқы және 

шашыраңқы, сондықтан оларды іздеуге және жүйелеуге көп уақыт кетеді. 

Картографиялық деректер базасы (КБД) —белгілі бір ережелер мен жалпы қағидаттар 

бойынша ұйымдастырылған өзара байланысты картографиялық деректердің (біздің жағдайда 

— әлеуметтік-экономикалық тақырыптағы кеңістіктік және атрибуттық деректердің) 

жиынтығын білдіретін ақпараттық модель [4]. 

Картографиялық мәліметтер базасының мақсаты-деректерді сақтау және оларды әртүрлі 

салаларда қолдану: ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарында, мемлекеттік және 

муниципалды басқару органдарының практикалық жұмысында, маркетингтік зерттеулер 

жүргізу кезінде коммерциялық кәсіпорындардың жұмысында, білім беру ұйымдарындағы оқу 

процесінде, өздігінен білім алу үшін. 

Картографиялық мәліметтер базасын қалыптастыру. Әлеуметтік-экономикалық процестерді 

зерттеу және әлеуметтік-экономикалық картаға түсіру үшін статистикалық ресурстар базасын 

қалыптастыру бойынша жұмыс арнайы ғылыми міндет болып табылады. Ең алдымен, базаның 

негізіне айналатын негізгі көздердің шеңберін анықтап, алынған ақпаратты жүйелеу керек. 

Әдетте, статистикалық жинақтар мен аналитикалық материалдардың бастапқы мәтіні Microsoft 
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Word форматындағы мәтіндік файлдар түрінде өңделеді немесе әртүрлі интернет-сайттардан 

жүктеледі. 

Әлеуметтік-экономикалық процестерді сандық зерттеу процесінде туындайтын 

қиындықтар қажетті статистикалық ақпаратты іздеумен ғана емес, сонымен бірге оны 

салыстырмалы түрге келтірумен де байланысты. Жұмыстың келесі кезеңі-деректер 

массивтерін бірыңғай форматқа келтіру және Дерекқорға біріктіру. 

Әлеуметтік-экономикалық картографиялау мақсаттары үшін халық және елді мекендер, 

экономиканың негізгі салалары және халыққа қызмет көрсету салалары, экология және 

табиғатты пайдалану бойынша базалар ерекше тиімді. Мұндай қорларды белгілі бір ретпен 

қалыптастыру ұсынылады, мысалы, жалпы элементтерден жеке элементтерге дейін. Бұл 

қорлардың құрамына гидрографиялық және жол желісінің сипаттамасын, шекараларын, кейде 

бедерін және т. б. қоса алғанда, қажетті географиялық негізді құрайтын жалпы географиялық 

элементтер де кіруі тиіс. Аумақтың әлеуметтік-экономикалық сипаттамасының қалған 

элементтері осы базаның мазмұнымен байланысты және ол қалыптасқаннан кейін құрылады. 

Картографиялық деректер базасын құру мәселесі пайдаланушы нақты әлемді тақырыптық 

деректер базасының призмасы арқылы қарастырады [4], яғни ең алдымен әртүрлі 

аналитикалық, күрделі және синтетикалық карталарды құруға арналған тақырып пен қол 

жетімді ақпаратты ескеру қажет. Кез-келген зерттеуші немесе маман MSSQL, MySQL, Oracle, 

Ingres, Excess және т. б. сияқты белгілі дерекқорды басқару жүйелерінің (ДҚБЖ) бірін қолдана 

алады. Алайда, картографиялық мәліметтер базасымен жұмыс істеу кезінде пайдаланушылар 

өз міндеттерін шешуге мүмкіндік беру үшін бағдарламалық жасақтаманы өздері жасауы керек.  

Таңдалған көрсеткіштерді талдауға, бастапқы деректерді қажетті форматқа түрлендіруге, 

талданатын көрсеткіштердің ерекшеліктерін ескере отырып, жеке зерттеу әдістерін қолдануға, 

сондай-ақ нәтижелерді дұрыс түсіндіруге мүмкіндік беретін мамандандырылған 

бағдарламалық жасақтаманы құру немесе сатып алу қажеттілігі CBD құру кезінде негізгі 

міндет пен проблеманы құрайды. 

Картографиялық мәліметтер базасы, әдетте, өзара байланысты ақпараттан 

(картографиялық және атрибутивті), белгілі бір мәселелерді шешуге арналған 

мамандандырылған бағдарламалық жасақтамадан (кешенді қолданбалы бағдарламалар) және 

жоғарыда аталған классикалық ДҚБЖ-дан тұрады. 

ГАЖ пайда болуы бір дерекқорда әртүрлі ақпаратты біріктіруге мүмкіндік берді — 

қашықтықтан зондтау материалдарынан және әлеуметтік сауалнамалардан бастап 

мамандандырылған монографиялар мен газет мақалаларының мәтіндеріне дейін, оны үнемі 

толықтыруға, бағалауға, үйлестіруге және түзетуге мүмкіндік берді. Сонымен қатар, 

Интернеттегі барлық суреттер — карталар, атластар, үш өлшемді модельдер, анимациялар, 

мультимедиялық кескіндер және т.б. — жасалған тақырыптық базаға қосу үшін материал бола 

алады. Бұл жағдайда барлық ақпарат уақыт пен кеңістіктегі жүйенің барлық қасиеттерін 

сипаттауға және картаға түсіруге мүмкіндік беретін өзара байланысты кешенге айналады. 

Ақпараттық қамтамасыз етудің мұндай жүйелілігі салалық және интегралдық 

картографиялаудың, кез келген картографиялық туындыларды — тақырыптық карталар 
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серияларын, кешенді және салалық атластарды жасаудың негізі бола алады. Барлық көздер 

арасында өзара сәйкестікті орнату үшін қосымша зерттеулер жүргізу маңызды. 

ГАЖ-ға негізделген картографиялық деректер базасы үздіксіз (жеке парақтар мен 

аймақтарға бөлінбестен) және нақты масштабпен немесе картографиялық проекциямен 

байланысты емес болуы мүмкін. Осы базалардың негізінде кез келген аумаққа, кез келген 

масштабқа, кез келген қажетті жүктемемен карталар (электрондық немесе қағаз түрінде) 

жасауға болады. Деректер базасын әрдайым жаңа деректермен толықтыруға болады (мысалы, 

басқа дерекқорлардан), ал ондағы деректерді өңдеуге және қажет болған жағдайда экранда 

бірден көрсетуге болады. 

Болашақта әлеуметтік - экономикалық картографиялау үшін мәліметтер базасын дамыту 

онлайн-статистикалық қызметтерді құруға, соның ішінде әртүрлі Графиктер мен 

диаграммаларды, сондай-ақ моменттерді қолдана отырып, деректерді визуалды талдауға 

әкеледі. Пайдаланушыға бұрыннан бар және оларды көрсету әдісіне негізделген қайталама 

деректерді алу процесін сипаттау мүмкіндігі берілуі керек немесе пайдаланушы дайын 

сюжеттері бар алдын-ала дайындалған сценарийлердің бірін қолдана алады. 

Біз атрибутивті деректер туралы айтып отырғанымызды тағы бір рет атап өтіп, бірыңғай 

жіктеуіштерді әзірлеу және деректерді біріктіру қажеттілігіне назар аударамыз. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

  

Сабақтың тақырыбы: Картографиялық бұрмалану  

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Жаңа білім меңгеру №6 

2. Мақсаттар, міндеттер: Ұзындықтардың бұрмалануы,оның қатынасы және 

масштабына талдау жасау. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Карталарды қолдану, жасау 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

Проекцияда бұрмаланулар әр бір нүктеге әр түрлі болғандықтан,картаны қолдануда 

немесе жаңадан құрылатын картаға проекцияны таңдауда бұрмалану түрін анықтап, бұрмалану 

шамасын және олардың картада таралу сипаттамасын анықтау қажет.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Ұзындықтардың бұрмалануы барлық проекцияда болады,бірақ тең аралықтағы 

проекцияларда ең үлкен және ең аз масштабтар бағыты бойынша ұзындықтар сақталады. 

Ұзындық бұрмалану қатынасы –  деген жеке және негізгі масштаб арасындағы 

айырмашылық.  Ұзындық масштабы деп – картадағы шексіз аз сызықтын кесіндісінің ds жер 

эллипсойды  бетіндегі тиісті сызық кесіндісіне  dS. қатынасы деуге болады 
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Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

  

  

  

  

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

  

 №6 лекция 

Тақырыбы: Картографиялық бұрмалану 

  

Негізгі және жеке масштабтар 

Жергілікті жердің масштабы пландағы сызық ұзындығының жергілікті жердегі осы 

сызықтын горизонтальсызығына қатынасы. Планда жер бетінің шағын учаскесі бейнеленетін 

болғандықтан Жердің жазықтықтағы әсері аз болады да масштаб планның барлық 

учаскелерінде тұрақты. Егерде едәуір аумақты бейнелеген жағдайда Жердің қисықтығы 

білінеді. Осы кезде эллипоид беті жазықтықта бұрмаланады, сондықтан картаның асштабы 

өзгермелі шама болады да ол нүктенің географиялық координаталарына және азимутқа 

байланысты болады. 

Карталарда масштабтын 2 түрін ажыратады; негізгі және жеке. 

Негізгі масштаб жер эллипсоидының бетінен немесе шардан картаға өтуде жер бетінің 

барлық элементтерінің  жалпы кішірейтуін белгілейді. 

Сфералық немесе сферойдтық бетті жазықтықта бейнелегенде негізгі масштаб кейбір 

нүктелерде немесе бағыттарда бейнелеудің қабылданған шартына байланысты сақталады. 

Картаның басқа бөліктерінде масштабтар негізгі үлкен немесе аз болады да олар жеке 

масштабтар деп аталады. 

Егер негізгі масштабты бірге деп қабылдаса, онда жеке масштабтардын бірден аутқулары 

картадағы бейнелеудің бұрмалану шамасын сипаттайды. Одан кейін негізгі  масштабты ерекше 

алдын ала келіскен жағдай болмаса бірге деп қабылдайды. 

Ұзындық масштабы деп – картадағы шексіз аз сызықтын кесіндісінің ds жер 

эллипсойды  бетіндегі тиісті сызық кесіндісіне  dS. қатынасы деуге болады.   

Ұзындықтын салыстырмалы бұрмалануы – бұл жеке және негізгі  масштаб арасындағы 

айырмашылық.  

  

Бұрмалану эллипсі. Ұзындықтын,бұрыштын және аудандардын бұрмалануы. 

Егер жер эллипсоидында  шексіз аз шеңберді алса және оны проекцияға өткізсе, онда ол 

қисықпен бейнеленеді.  
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Жазықтықта эллипсоид өлементтері бұрмаланады 

да х¢және у¢  кесінділері х ¢және у¢  тиісті бағыттардағы көбейткенге тең болады, 

оларды  m және n. деп белгілейміз.                         

Эллипсоидтан немесе шардан алынған шеңбер жалпы жағдайда бұрмалану салдарынан 

проекцияда эллипспен бейнеленеді, ал шеңбердің өзара перпендикуляр екі диаметрі эллипстің 

өзара екі түйісетін диаметрімен бейнеленеді. Осылайша эллипс проекцияда элементтердің 

бұрмалануын графикалық бейнелейді. Осындай элементарлық эллипс бұрмалану 

эллипсі  немесе индикатриса деп аталады. Эллипстердің пішіндері мен мөлшерлері әр түрлі 

проекциялар үшін проекциялардағы масштабтын өзгермелігінің салдарынан әртүрлі болады. 

Бұрмалану эллипсі тағы да оның ортасынан ұзындық масштабы бағыт өзгергенде өзгеше 

болады. Сонда ең үлкен масштаб оның үлкен осі бағытында болады, ал ең аз масштаб оның 

кіші осі бағыты бойында болады.  

Эллипсоидтын әрбір нүктесінде негізгі бағыттар деп аталатын өзара перпендикуляр 2 

бағыт бар, олар проекцияда өзара перпендикуляр сызықтарымен бейнеленеді. Негізгі бағыттар 

барлық болатындар ішінде ең үлкен және ең аз масштабтар қасиеттеріне ие. 

Проекцияларды зерттегенде ең үлкен (a) және ең аз (b) масштабтарды есептейді, олар негізгі 

бағыттар бойындағы масштабтар болады. 

Негізгі бағыттар бойындағы масштабтарды біле отырып, кез келген берілген бағыттар 

бойынша проекциядағы жеке масштабтарды есептеуге болады. Берілген нүктедегі жеке 

масштабты есептеу үшін мына формула пайдалынады:   

Ұзындық бұрмалану қатынасы – деген жеке және негізгі масштаб арасындағы 

айырмашылық.  

Ұзындықтардын бұрмалануы % -н берілуі мүмкін, егер 200% болса –бұл жеке 

масштабтың негізгіден 200%-ке көптігін білдіреді, ал  немесе 15% болса, минус таңбалы 

негізгі масштабтың жеке масштабтан үлкендігін көрсетеді.  

 Белгілі нүктедегі ұзындықтың бұрмалануы негізгі бағыттар бойынша ең үлкен және ең аз 

масштабтармен яғни осы нүкте салынған проекциядағы бұрмалану эллипсінің  остері 

бағыттарымен сипатталады.  

  Ұзындықтардың бұрмалануы барлық проекцияда болады,бірақ тең аралықтағы 

проекцияларда ең үлкен және ең аз масштабтар бағыты бойынша ұзындықтар сақталады.  

   Нормальды ортографиялық азимутальды проекцияларда негізгі масштаб барлық 

параллельдерде, ал нормальды тең аралықты азимутальды, конустық және цилиндрлік 

проекцияларда  барлық иеридиандарда сақталады. 

   Бұрыштың бұрмалану көрсеткіші болып эллипсоидтағы бұрыш айырмашылығы a және 

оған сәйкес бұрыш  салынады. 

   Бұрыштардын бұрмалануы градуспен абсолюттік шамада беріледі. Берілген нүктедегі 

бұрыштардын бұрмалану мөлшері бұрмаланудың ең үлкен шамасымен wсипатталады. 

мұнда   және  – қатынастар  бағыттары бойынша масштабтар,  

а және   – үлкен және кіші масштабтар.  

  

Бұрыш бұрмалануы болып  эллипсойдтағы бұрыш   
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Және проекцияда сол бұрышқа қарасты айырмашылық болады. Бұрыш бұрмалануы 

абсолюттік шама градусында көрсетіледі. Берілген нүктеде бұрыш бұрмалану 

размері  үлкендеу бұрыш бұрмалануымен көрсетіледі. 

  

Sin  (а  - в ) / (а + в )   немесе 

  

sin   ( ) / (m + n )  

  

мұндағы  m және n – тиісті бағыттар бойынша масштабтар. 

а және в - еңүлкен және ең аз масштабтар. 

Егер екі бағыттағы масштабтар  және   және мередиан мен параллель 

арасындағы  – бұрыш  белгілі болса, онда мына формуланы пайдаланады: 

  

Алаң масштабы мына формуламен анықталады:    

Картада бұрыш –өлшеуге  шамасының тікелей қатысы жоқ, бұл бұрмалану 

эллипсінің көрсеткіші. Мысалы:  =9, бұл жерде картадағы бұрыш жер бетіндегі тиісті 

бұрыштан =9 кем, минус таңбасы ( = -9) картадағы бұрыштың жер бетіндегі сәйкес 

бұрыштан 9 қа артық екендігін көрсетеді. 

 Бұрыштар барлық проекцияларда бұрмаланбайды. Теңбұрышты проекцияларда 

картаның барлық нүктелерінде бұрыштардың бұрмалануы жоқ және шексіз азғантай 

фигуралардың ұқсастығы сақталады, бірақ аудандар едәуір бұрмаланады. Прокцияларда 

бұрыштардың бұрмалануы аз болса, онда аудандардың бұрмалануы көп болады және 

керісінше. 

Ауданның жеке масштабы – бұл проекциядағы шексіз аз ауданының сфероид (шар) 

бетіндегі сәйкес шексіз аз аудан қатынасы. Ауданның жеке масштабы салыстырмалы шамада 

беріледі. Ауданның салыстырмалы бұрмалануы тең. Егер картаның кез келген 

нүктесінде  болса, онда 2,84 - 1 1,84 немесе 184 %. Егер  

Алаң бұрмалануы болып  берілген нүктеде жеке масштаб алаңы болады. 

Жеке масштаб алаңы - ол қатынас шамасында көрсетіледі.Қатынас бұрмалану алаңы 

тең. Егер таңбасы  + болса, онда бұрмалану оң, ал – минус болса теріс. 

Аудандардың бұрмалануы болмайтын проекцияларды шамалас деп атайды. Картада 

аудандардың бұрмалануыназайтуға ұмтылу бұрыштардың бұрмалануына әкеліп соғады. 

Әр түрлі физикалық географиялық және әлеуметтік-экономикалық карталарды жасағанда 

аудандардың арақатынасын сақтау қажеттігі туады. Осындай карталар үшін аудандардың 

бұрмаланбайтын немесе азғана  тең бұрышты жәнешамаласпроекцияларарасындағы сығылысу 

сипаты бойына орташа көрсеткіштер бар бұрмаланатын проекцияларда қолданған қолайлы 
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болады.  Тең аралықты проекцияларда аудандар бұрмалануы тең бұрыштыларға қарағанда 2-3 

есе аз.   

Методы определения искажений на карте. 

Проекцияда бұрмаланулар әр бір нүктеге әр түрлі болғандықтан,картаны қолдануда 

немесе жаңадан құрылатын картаға проекцияны таңдауда бұрмалану түрін анықтап, бұрмалану 

шамасын және олардың картада таралу сипаттамасын анықтау қажет.  

1. Проекцияны формулалар бойынша зерттеуде берілген проекцияға ұзындық 

масштабының үлкен және аз шамалар мағыналары, меридиан мен параллельдер бойынша 

масштабтары, алаңдар масштабы және бұрыштар бұрмалануы есептелуі мүмкін.  

2. Проекцияда бұрмалану сипаттамаларының негіздері проекцияны таңдау 

жетекшілігінде  (ЦНИИГАиК) кестелер мен графиктер түрінде беріледі. Олар бұрмалану 

шамаларын нүктенің географиялық жағдайына байланысты еңдік бойынша және бойлық 

бойынша анықталған интервалдармен немесе зениттік ара қашықтыққа байланысты 

сипаттайды.  

3.Проекцияда бұрмаланудың таралу сипаттамасы және шамасы жайлы айқын көріністі 

бірдей бұрмалану сызықтарын көрсететін изоколдар береді. Изоколдардың формалары  әр 

түрлі проекцияларда әр түрлі болады (шеңбер,доға,түзу сызық және әр түрлі қисық сызықтар 

түрінде). Картографиялық торабқа изоколдар  ( ) есептеулерімен еңгізіледі.   

4. Кестелер мен изокол сызбаларының жоқ кездерінде, сонымен қатар зерттелетін карта 

проекциясы белгісіз жағдайларда, бұрмалануды номограмма көмегімен анықтайды.  

  

  

Бақылау сұрақтары: 

Эллипс бұрмалануы деген не? 

4. Жердің сфералық бетінен жазықтыққа өтуде қандай бұрмалану түрлері пайда болады? 

5. Карталарда бұрмалануларды анықтау үшін қандай әдістер бар? 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
  

Сабақтың тақырыбы: Картографиялық проекция түрлері 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 
Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ  №8 

2. Мақсаттар, міндеттер: Картографиялық проекция классифиациясы және түрлерімен 

таныстыру. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға 

тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Карталарды қолдану, жасау 

3. Сабақтың жабдықталуы 
3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 
Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  
Жер бетін жазықтыққа жобалаудың әр түрлі заңдарын қолдана отырып, картографиялық 

тораб түрлері және сол торабтарда картографиялық бейнелердің бұрмалану шарттарымен 

айырылатын әр түрлі картографиялық проекцияларды алуға болады.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру   

Картографиялық проекция классификациясы екі бір-біріне тәуелсіз негізгі белгілер 

бойынша жүргізіледі: 

-   бейнелеу қасиеті немесе бұрмалану сипаттамасы бойынша. 

- картографиялық торабтын меридиандар мен параллельдер түрі бойынша.  

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 
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➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

  

  

  

  

  

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

 

 №8 тәжірибелік сабақ  

Тақырыбы: Картографиялық проекция түрлері 

  

Картографиялық проекциалар жайлы түсінік. 

Сфералық жер бетінің бейнесін тек қана глобуспен ала аламыз. Практикада глобус тек 

қана құрлық пен теңіздердің жерде жалпы орналасқаның оқу үшін қызмет етеді. Жер бетін 

бөлшектеп оқу үшін карта қызмет етеді. Картаны құруда сфералық жер бетің жазықтықта 

бейнелеу қажет, бірақ бұндай бет жазықтыққа  жазылмайды, сондықтан жер бетінің 

элементтерін жазықтықта  бейнелегенде қандай да болса бұрмалану алынады. 

Егер глобустын үстін мередианмен  кесетін  болсақ әр бөлшектерден олардың 

кішкентайлықтарынан қателікті байқамауға болады (34-сурет). Егер ол бөлшектерді экватор 

бойында  бір-бірімен тығыз орналасатын болса онда басқа жерлерінде экватордан полюске 

алыстайтын айырылым пайда болады (35-сурет). Ал глобустын үстін параллель бойынша 

жінішке поястарға бөлетін бір мередиан бойынша  қосатын болса онда параллель бойынша 

айырылым  алынады. Бұл айырылымдарды жою үшін және бейнелерді үзбей сақтау үшін 

сызық ұзындықтарын, олардын бағыт мен алаң размерін өзгерту қажет. 

 Эллипсоид бетін жазықтықта бейнелеу үшін картографиялық проекциалар қолданылады. 

Анықталған проекциада мередиан мен параллельдердің немесе басқа координаталар 

сызықтарынан құрылған торды картографиялық тор проекциасы деп аталады. 

Карта элементтерін дұрыс орналастыру үшін картографиялық торлар математикалық 

негіз болып қызмет етеді.  

Математикалық картография жер бетінің координата нүктелерімен ( ) және 

проекциалардағы (Х, У) сол нүктенің тік бұрышты координаталар жазықтығымен қарым-

қатынас пайда болады. 

Планның немесе картаның жер бетіндегі  масштабы деп сызықтын өзіне сәйкес 

жер бетіндегі ұзындығынан  горизонталь проекциасымен қатынасы. 

        Жер бетін жазықтыққа жобалаудың әр түрлі заңдарын қолдана отырып, 

картографиялық тораб түрлері және сол торабтарда картографиялық бейнелердің бұрмалану 

шарттарымен айырылатын әр түрлі картографиялық проекцияларды алуға болады. Мұндай 

жағдай картографиялау үшін өте маңызды, себебі проекцияны таңдауға, жер беті кеңістігін 

бейнелеуде және әр түрлі географиялық жағдай бойынша қамтуды қанағаттандыратын, 

сонымен қатар карта арналуын, оның мазмұның және қолдану сипаттамасын сақтап қалу 
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мүмкіндігі бар. Картографиялық проекция классификациясы екі бір-біріне тәуелсіз негізгі 

белгілербойынша жүргізіледі: 

-   бейнелеу қасиеті немесе бұрмалану сипаттамасы бойынша. 

- картографиялық торабтын меридиандар мен параллельдер түрі бойынша.  

Эллипсоид немесе шардың бетін жазықтықта бейнелеуде бұрыштар, ұзындықтар және 

алаңдар бұрмаланады. Бірақ әр түрлі картографиялық проекцияда құрылған географиялық 

карталарда  ұзындықтардың, алаңдардың және бұрыштардың бұрмаланулары  әр түрлі 

өлшемдерде болады. Карталарды бұрмалану түрлерін әр түрлі қатынаста алуға мүмкіндік бар. 

Бұрыш бұрмалануын кішірейтуге немесе мүлдем жоюға болады.  

Сол секілді алаң бұрмаланун да кішірейтуге немесе мүлдем жоюға болады. Бірақ есте 

сақтайтын мәлімет, бұрмаланулардың барлық түрлері бір бірімен тығыз байланысты. Алаң 

бұрмалануын азайтуда бұрыш бұрмалануы өседі, ал бұрыш бұрмалануын азайтуда алаң 

бұрмалануы өседі. Ұзындық бұрмалануды түгелімен жою мүмкін емес, ал ұзындық 

бұрмалануын азайту басқа бұрмалану түрлерін өсіреді.  

Бұрмалану сипаттамасы бойынша картографиялық проекциялар теңбұрышты, 

теңшамалас, және еркін болып бөлінеді. 

Теңбұрышты проекциялар – бұрыштары бұрмаланусыз бейнеленетін проекциялар, 

эллипсоидтың шексіз кіші элементтері проекцияда форма түрлерін сақтап бейнеленеді. 

Берілген нүктеде барлық бағыттар бойынша ұзындық масштабы бірдей, сондықтан 

эллипсоидтың элементарлы дөңгелегі сол секілді дөңгелек болып бейнеленеді.  

Басқа нүктеге өткенде масштаб өзгереді және эллипстің элементарлы дөңгелегі 

бейнеленгенде дөңгелек болып бейнеленеді, бірақ алаңы бойынша басқа болады. 

Тікбұрыштың шарты: 

          – бұрыштық бұрмалану жоқ  

 –  алаң масштабы 

  

Алаң масштабы басты бағыт бойынша  шығатын масштабтарға тең, ал олар тең 

болғандықтан алаң масштабы ұзындық масштабыны квадратына тең.  

Теңшамалас проекциялар – алаң бұрмалануы жоқ проекциялар. Теңшамалас 

проекцияларда карта алаңдары қатысты бейнеленетің беттің алаңына пропорционалды 

болады. Егер эллипсоидта шексіз кішкене дөңгелегін алатын болса және оны теңшамалас 

проекцияда бейнелейтін болса, онда ол дөңгелектің алаңына тең эллипс түрінде болады. 

Эллипсоидтың әр түрлі жерлерінен алынған дөңгелектер, проекцияда алаңы бойынша 

теңшамалас болып бейнеленеді, бірақ эллипс формасы бойынша әртүрлі. 

Теңшамаластың  шарттары:  

 – алаң масштабы тұрақты.  

  

Еркін проекциялар – бұрыштар теңдігі және алаңдардың пропорционалдығы 

сақталмайтын проекциялар. Бұл проекцияларда бұрыштар, ұзындықтар және алаңдар 

қабылданған шарттарға байланысты әр түрлі шамада бұрмаланады.  
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Бұрмалануы бойынша еркін проекциялар теңбұрышты және теңшамалас проекциялар 

арасында болады. Еркін проекциялар теңбұрышты проекцияларға жақын орналасқан және 

бұрыш пен алаңның аз ғана бұрмалануымен көп алаңдық бұрмалануы болады.  

Теңшамалас проекцияларға жақындауымен бұрыш бұрмалануы өседі, ал алаң 

бұрмаланыу азаяды. Еркін проекция тобына ұзындық масштабы бір негізгі бағыт бойынша 

тұрақты теңшамалас проекциялар кіреді.  (а =1 или ).  

Бұл проекцияда алаң масштабы  немесе ), ал бұрыш бұрмалануы формула 

бойынша анықталады: 

 Эллипсоидтың немесе шардың бейнелеу тәсіліне байланысты жазықтықта  әр түрлі 

картографиялық торабтар алынады.   

Картографиялық тораб меридиандар мен параллельдер  немесе басқа координаталық 

сызықтар  жүйесін көрсетеді. 

Проекцияның картографиялық торабы- деген анықталған проекцияда меридиандар мен 

параллельдер  немесе басқа координаталық сызықтар  жүйесі.  

Картографиялық тораб картаның мазмұн элементтерін дұрыс орналастыру үшін 

математикалық негіз болып қызмет етеді.  

Меридиан мен параллельдер торабынан көрсетілген картографиялық тораб торабтың 

негізі деп аталады.  

Меридиан мен параллельдер торабының түрлеріне байланысты картографиялық 

проекцияларды төмендегідей жіктейді: 

азимуттық, перспективтік, цилиндрлік, конустық, поликонустық, псевдоконустық  және 

псевдоцилиндрлік  проекциялар. 

Полюстің Q еңдігіне байланысты проекцияның полярлы сфералық координата жүйелері 

тура (жәй), көлденең және қисық бөлінеді. Егер проекцияның QQ1  полюстері эллипсоид 

полюстерімен сәйкес келсе , яғни j0 = 90о болса, онда  ол тура проекциялар. Егер проекция 

полюсі Q экватордың қандай да бір нүктесінде болатын болса, яғни   j0 = 0o болса, онда ол 

көлденең проекциялар. Егер проекция полюсі Q экватор полюсінен басқа 

эллипсоидтың  қандай да бір нүктесінде болатын болса, яғни 0<j0< 90о болса, онда ол қисық 

проекциялар. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Картографиялық проекция деген не және оны не үшін қолданады? 

2. Жергілікті жер масштабы деген не және картада масштабтың қандай түрлерін 

ажыратады? 

3. Қандай проекцияда алаңдар бұрмаланбайды? 

4. Қандай проекцияларда бұрыштар, алаңдар және ұзындықтар бұрмаланады? 

5. Проекцияның картографиялық торабы деген не? 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
  

Сабақтың тақырыбы: Жаңа картографиялық әдістемелер және оның Қазақстанда 

қолданылуы 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ  №9 

2. Мақсаттар, міндеттер: : Қазақстандағы жиі қолданылатын ГАЖ түрлерімен 

таныстыру Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға 

тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Карталардықолдану 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

ГАЖ дегеніміз – табиғи және әлеуметтік-экономикалық геожүйелерді, олардың 

құрылымын, байланысын, динамикасын, кеңістік пен уақыттағы тіршілік етуін, географиялық 

білімдер мен мәліметтер банкісі негізінде компьютерлік белгілеудің көмегін зерттейтін ғылым. 

ГАЖ-жүйе ретінде географияны, информатиканы, ақпараттар жүйелер теориясын 

біріктіре отырып, картография және басқа ғылымдардың тоғысқан жерінде пайда болды. Ол 

таным әдісі ретінде жүйелік тұрғы негізінде электронды есептеу техникаларының ең жаңа 

жетістіктерін қолданып құрылған жүйе.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
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ГАЖ-дың маңызды міндеттерінің бірі ¬– нұсқаларының географиялық ақпараттардың 

синтезі мен талдауының көптеген орындалуына көмектесетін алгоритмдер мен 

бағдарламалық құралдарды құрудағы, географиялық зерттеулердің автоматтандырылуы. 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Конспект жазу 

   

  

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

  

№9 тәжірибелік сабақ  

Тақырыбы: Жаңа картографиялық әдістемелер және оның қазақстанда қолданылуы 

  

ГАЖ дегеніміз – табиғи және әлеуметтік-экономикалық геожүйелерді, олардың 

құрылымын, байланысын, динамикасын, кеңістік пен уақыттағы тіршілік етуін, географиялық 

білімдер мен мәліметтер банкісі негізінде компьютерлік белгілеудің көмегін зерттейтін ғылым. 

ГАЖ-дың мағынасы болып географиялық ортадағы кеңістік-уақыттағы ақпараттар ағыны 

табылады. ГАЖ-дың зерттеу әдісі ретінде кеңістік-уақыттағы ақпараттық үлгілеуді айтады. 

Қазіргі уақытта ғылымдар жүйесінде ГАЖ өзіне лайықты орнын алуда. Оны географиялық 

зерттеулерді ақпараттандырудың мақсаты мен міндеттерінен көруге болады. 

ГАЖ-дың маңызды міндеттерінің бірі – нұсқаларының географиялық ақпараттардың 

синтезі мен талдауының көптеген орындалуына көмектесетін алгоритмдер мен бағдарламалық 

құралдарды құрудағы, географиялық зерттеулердің автоматтандырылуы. 

ГАЖ-жүйе ретінде географияны, информатиканы, ақпараттар жүйелер теориясын 

біріктіре отырып, картография және басқа ғылымдардың тоғысқан жерінде пайда болды. Ол 

таным әдісі ретінде жүйелік тұрғы негізінде электронды есептеу техникаларының ең жаңа 

жетістіктерін қолданып құрылған жүйе.  

Сондықтан қазіргі уақытта ГАЖ табиғи және әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен 

құбылыстарды үлгілейтін, олардың байланыстарын, қарым-қатынастарын, болашақта дамуын 

болжайтын және шешім қабылдап, басқаруға арналған негізгі ғылым болып отыр. ГАЖ 

мәліметтерді өңдеу мен картографияда өте күшті графикалық құрал болып табылады.  

ГАЖ мынадай маңызды мәселелерді шешеді: 

1. Жоғары сапалы картографиялық өнімдерді құру; 

2. Мәліметтер базасында ақпараттарды графикалық нысандармен байланыстыру;  

3. Мәліметтердің карталық, графиктік, диаграммалық сызба түрінде берілуі; 

4. Кеңістіктегі мәліметтерге талдау жасау, орналасқан жерін үлгілеу; 

5. Басқару мен шұғыл шешімдерге қолғабыс беру; 

6. Мәліметтердің түрлі ақпараттық жүйелермен қарым-қатынас және т.б. 

 

ГАЖ – аймақта таралған ақпаратты жинап, өңдеп, сақтап, талдауға арналған. Адам-

бағдарлама-машиналық кешен. 
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ГАЖ – белгілі бір аумақта пайда болған жағдайда жедел ықпал ету және сол жағдайдың 

картографиялық және тақырыптық ақпаратын алу. 

ГАЖ – аймақтың кеңістік контурынан әртүрлі тақырыптық ақпаратты бірінің үстіне бірін салу 

– overlay операциясы. 

ГАЖ – аналитикалық және картометриялық зерттеу мен талдау. Негізінде кез-келген картаның 

жоспар жолы ГАЖ арқылы жасалады. 

ГАЖ – кез-келген үрдістер мен құрылымдардың өзгеруін зерттеу және олардың жағдайын 

уақытында үлгілеу. 

ГАЖ кеңістіктік ақпаратты көрнекі ету және динамикалық режимді көрсету.  

ГАЖ – аумақтар мен қорларды басқару, жылдамдық, сапа, дәлдік. 

ГАЖ – ғылым, технология және бизнетің бір жерде тоғысуы. 

ГАЖ – кеңістік талдауда картография мен картометриядағы революция. 

Қорыта келгенде, ГАЖ – кеңістіктік идеологияға негізделген жаңа қөзқарас, жаңа ойлау. 

Қазіргі уақытта ГАЖ-дың қолдану аясы кеңеюде, Дәстүрлі қолдануын қарастырсақ: жер 

ресурстары мен жер кадастрын басқаруда арнайы ГАЖ құрылады. Бұл тек географиялық 

бағытқа ұсынылған. Тақырыптық картографиялауда ГАЖ картаға аса көңіл бөледі.  

ГАЖ-да картаны құрастыру дәстүрлі тәсілмен немесе автоматтандырылған 

картографиялаумен салыстырғанда қарапайым әрі ыңғайлы. Ол мәліметтер базасын құрудан 

басталады, шыққан мәліметтер, яғни олардың көзі ретінде қарапайым күнделікті қағаз 

карталарын сандық түрлендіру арқылы қолданылады. Осындай мәліметтер базасын әркелкі 

аумақтағы, әртүрлі масштабтағы белгілі бір шартты белгілері бар карта құрастыруға мүмкіндік 

береді. Әр уақытта мәліметтер базасы жаңа деректермен толықтырылып, ондағы басқа 

деректерді түзетіп,сол мезетте экранға көрсетеді. 

Кеңістіктік деректер – нысан немесе құбылыстың пішіні немесе орналасу жағдайын 

анықтайды. Пішініне байланысты оларды: растрлық және векторлық деп бөледі. Растрлық 

деректерде – сандық, ғарыштық, әуе және жай суреттер, кез-келген оптикалық сканерленген 

құжаттар, қағаз карталарын жатқызуға болады. 

Атрибуттық деректер – географиялық нысан туралы қосымша дерек береді. Кеңістіктік 

деректер базалық карта құрастырудың негізі болса, атрибуттық деректер бұл картаға үлкен 

мағына мен арнайы ерекшелігін береді. Векторлық деректер моделі-графикалық ақпарттардың 

нүкте, сызық, көп бұрышты түрде берілуін айтады. Ол дискретті нысандардың, мысалы, құбыр, 

жол, аудан шекараларына қолданғанға ыңғайлы. Ал растрлы деректер моделі ақиқат тең 

ұяшықтарға бөлінген пикселдер түрінде көрінеді. Олар деректерді сақтауға және талдауға 

ыңғайлы. Әр ұяшықтың класқа немесе категорияға қатыстылығын анықтайтын мәні болады. 

Кез-келген ГАЖ-дағы деректерді 5 үрдіс қамтамасыз етеді: енгізу, манипуляция, басқару, 

сұраныс, визуализациялау. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

  

Сабақтың тақырыбы: Мәліметтер базасы 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ  №10 

2. Мақсаттар, міндеттер: Мәліметтер базасының құрамына талдау жасау. Білімге деген 

ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, 

бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Мәліметтер базасымен танысу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

Нысанның метрикалық сипаттамасы осы КО-ның кеңістіктік орнын толығымен 

анықтайтын координаттар жиынтығын қамтиды. Жер бетіндегі нүктелік объект тек бір жұп 

координаттармен анықталады. Сызықтық және контурлық КО оларды құрайтын нүктелер 

санына сәйкес келетін координаттар санымен анықталады. ЭК деректерін сақтау үшін жадты 

үнемді пайдалану мақсатында картаның оңтүстік-батыс бұрышына қатысты дельта-

координаттары (өсу) қолданылады.  
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Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

ЭК файлының соңында операторға арналған сөздік картографиялық объектілерді 

сипаттайтын мәтіндік ақпарат жазбалары орналастырылады. 

Картографиялық жүктемені реттеу оператордың сұрауы бойынша көрсетілетін 

объектілер тобын айқындайтын деректер селекциясы кестесімен қамтамасыз етіледі.. 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Реферат, конспект жазу 

  

  

  

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

  

№10 тәжірибелік сабақ  

Тақырыбы: Мәліметтер базасы 

Картографиялық деректер базасы (КБР) деп кеме жүргізу мақсатында Бүкіл Әлемдік 

мұхитқа немесе оның белгілі бір бөлігіне картографиялық және навигациялық-

гидрографиялық деректердің арнайы ұйымдастырылған жиынтығы түсініледі. 

КБД-ға файлдар кіреді: ЭК каталог-анықтамалығы, негізгі ЭК сандық деректері, 

графикалық кестелер, картографиялық объектілерді жіктеу және кодтау кестелері (КО), 

меркаторлық проекцияның жуықтау нүктелерінің тірек кестелері, ЭК объектілерін іріктеу 

кестелері, символдар кітапханасы, қысқартулар және олардың сипаттамалары және т. б. 

Каталог каталог ЭК деректерін іздеу және таңдау үшін қызмет етеді. Онда ЭК 

идентификаторлары және оларға сәйкес келетін ЭК файлдарының физикалық мекенжайлары 

бар. Бұл каталог автоматты түрде электронды пошта файлдарын дерекқорға алғаш жүктеген 

кезде арнайы бағдарламамен жасалады. 

ЭК файлдарының құрылымы ЭК көрсету үшін деректерді жылдам іздеуге және шығаруға 

бағытталған. ЭК файлының басында дескриптор орналастырылған, онда картаға арналған 

жалпы мәліметтер, файлдағы қажетті ақпаратты жылдам іздеуді қамтамасыз ететін 

сипаттамалардың, белгілердің және мәтіннің сипаттамасы бар. Файлдың бұл бөлігінде әлем 

картасындағы ауданның орнын анықтайтын географиялық сәйкестендіргіш (карта нөмірі); 

картаның атауы, координаттарды, биіктіктерді және тереңдіктерді өлшеу бірліктері; көлденең 

геодезиялық датум; тереңдік нөлі келтіріледі; бастапқы ЭК масштабы, ЭК бейнелеудің 

минималды және максималды масштабы, магниттік ауытқу, ЭК деректерін қалыптастыру күні 

және т.б. мәтін сипаттамаларының сипаттамасында мәліметтер келтірілген: деректер түрлері 

туралы, дереккөз туралы. СК ақпаратын алу және оның ақпаратының сенімділігі, деректердің 

басымдық белгілері туралы (негізгі, стандартты, қосымша ақпарат) және т. б. 
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Тікелей ЭК файлда картографиялық нысандар туралы өзгермелі ұзындықтағы жазбалар 

жиынтығы түрінде берілген. КО арасында нүктелік (нүкте), сызықтық (сызық), контур немесе 

аудан (аймақ) ерекшеленеді. Нүктелік Нысандар кесте мен шартты белгілер генераторының 

көмегімен бейнеленген. Сызықтық КО сәйкес түсті сызықтармен (үздіксіз, нүктелі және т.б.) 

немесе сызық бойындағы шартты белгілер тізбегі түрінде (мысалы, тыйым салынған 

аудандардың шекаралары) ұсынылады. Алаңдық объектілер контурдың түстік 

толтырылуымен және толтырусыз болуы мүмкін. Картадағы сызықтардың еркін формасы 

(жағалау сызығы, изобаттар және т.б.) нүктелер жиынтығымен анықталады, олардың арасында 

олар түзу сызықтармен жақындасады. Қисықтарды іріктеу қадамы бастапқы материалдың 

графикалық дәлдігімен және дисплейдің ажыратымдылығымен анықталады. 

КО жазбасы жалпы жағдайда төрт негізгі бөліктен (өрістерден) тұрады: I, Т, М, S. бірінші 

өріс ЭК деректерінің құрамында объектіні бірегей анықтауға мүмкіндік беретін объектінің I 

(аты) сәйкестендіргішіне беріледі. Екінші өрісте объектінің T белгісі орналастырылады, ол 

кодификаторға сәйкес объектіге тағайындалады және оның шартты бейнесін анықтайды. М 

(метрика) өрісінде объектінің жер бетіндегі кеңістіктік жағдайын сипаттайтын координаттар 

орналастырылады. Төртінші өрісте объектінің s (атрибуттары) семантикалық сипаттамасы бар, 

ол объектінің қасиеттер жиынтығымен анықталады (географиялық атауы, биіктігі, тереңдігі 

және басқа сипаттамалары). 

Ко типінің коды картографиялық ақпаратты жіктеу және кодтау жүйесіне сәйкес 

айқындалады. Бұл жүйе үш талапты қанағаттандыруы керек: иерархиялық құрылымға ие, IHO 

картографиялық белгілерін қолданады, жаңаларын қосуға және ескі деректерді өзгертуге 

мүмкіндік береді; мысалы, барлық карталарға арналған мәліметтер әдетте жеті бөлімге 

бөлінеді: жасанды нысандар, гидрография, гипсография, физиография, өсімдіктер, демаркация 

және жалпы бөлім. Өз кезегінде әрбір бөлім бөлімшелерге бөлінеді. Мысалы, гидрография 

жағалаудағы гидрографияға, порттар мен шығанақтарға, навигациялық қоршау құралдарына, 

қауіптілігіне, тереңдігіне, түбінің сипатына, ағымына, қар мен мұзға бөлінеді. Өз кезегінде 

бөлімдер кішігірім бөлімдерге бөлінеді. Нысан түрінің коды, әдетте, жіктеу жүйесіндегі КО 

орнына байланысты қалыптасады. 

Нысанның метрикалық сипаттамасы осы КО-ның кеңістіктік орнын толығымен 

анықтайтын координаттар жиынтығын қамтиды. Жер бетіндегі нүктелік объект тек бір жұп 

координаттармен анықталады. Сызықтық және контурлық КО оларды құрайтын нүктелер 

санына сәйкес келетін координаттар санымен анықталады. ЭК деректерін сақтау үшін жадты 

үнемді пайдалану мақсатында картаның оңтүстік-батыс бұрышына қатысты дельта-

координаттары (өсу) қолданылады. Бұл жағдайда картаның жалпы сипаттамасына файлда 

картаның оңтүстік-батыс бұрышының координаттары енгізіледі. 

ЭК синтезінде бұл өлшемдер объектінің графикалық бейнесі үшін қолданылады. 

Символдық сипаттамалар кескінге тікелей қатыспайды, олар алфавиттік-сандық түрде 

оператордың өтініші бойынша мәтін түрінде көрсетіледі. 

ЭК файлының соңында операторға арналған сөздік картографиялық объектілерді 

сипаттайтын мәтіндік ақпарат жазбалары орналастырылады. 
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Картографиялық жүктемені реттеу оператордың сұрауы бойынша көрсетілетін 

объектілер тобын айқындайтын деректер селекциясы кестесімен қамтамасыз етіледі. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

  

Сабақтың тақырыбы: Мәліметтер базасын басқару жүйесі және техникалық 

қамтамасыздандыру 

Модуль / пән атауы: Карта жасау 

1.Жалпы мәліметтер 
Курс, топтар:  ЖО - 301 

Сабақтың типі: Жаңа білім меңгеру №7 

2. Мақсаттар, міндеттер: Транзакция түрлерін талдай отырып, мәліметтер базасының 

жүйелерімен танысу.Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Мәліметтер базасымен жұмыс 

3. Сабақтың жабдықталуы 
3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар, карта 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 
Ұйымдастыру кезеңі  

➢ Сәлемдесу 

➢ Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  
Деректер базасы (мәліметтер базасы) - бұл есептеу жүйесінің жадында сақталатын және 

қарастырылып отырған тақырып аймағындағы объектілердің күйін және олардың өзара 

байланысын көрсететін құрылымдалған мәліметтер жиынтығы. 
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Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Деректерді Буферлеу қажеттілігі жедел жадтың көлемі сыртқы жадтың көлемінен аз 

болатындығына байланысты. Буферлер-бұл сыртқы және жедел жад арасындағы алмасуды 

тездетуге арналған жедел жад аймақтары. Буферлерде мәліметтер базасы уақытша сақталады, 

олардың деректері ДҚБЖ-ға жүгінген кезде пайдаланылуы керек немесе өңделгеннен кейін 

дерекқорға жазылуы жоспарланған. 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

➢ Жаңа сабақ ұнағаны 

➢ Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс, тест құрастыру 

  

  

  

Педагог  ________    Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

   

№7 лекция 

Тақырыбы: Мәліметтер базасын басқару жүйесі және техникалық қамтамасыздандыру 

  

Деректер базасы (мәліметтер базасы) - бұл есептеу жүйесінің жадында сақталатын және 

қарастырылып отырған тақырып аймағындағы объектілердің күйін және олардың өзара 

байланысын көрсететін құрылымдалған мәліметтер жиынтығы. 

Деректер базасында сақталған деректердің логикалық құрылымы деректерді ұсыну моделі деп 

аталады. Деректерді ұсынудың негізгі модельдеріне (деректер модельдері) иерархиялық, 

желілік, реляциялық жатады. 

Деректер базасын басқару жүйесі (ДҚБЖ) — бұл көптеген пайдаланушылар үшін 

мәліметтер базасын құруға, жүргізуге және бөлісуге арналған тілдік және бағдарламалық 

құралдар жиынтығы. Әдетте ДҚБЖ пайдаланылатын деректер моделімен ерекшеленеді. 

Сонымен, реляциялық деректер моделін қолдануға негізделген ДҚБЖ реляциялық ДҚБЖ деп 

аталады. 

Деректер базасымен жұмыс істеу үшін көбінесе ДҚБЖ қаражаты жеткілікті. Алайда, егер 

сіз білікті емес пайдаланушыларға ДБ-мен жұмыс істеудің ыңғайлылығын қамтамасыз етуіңіз 

керек болса немесе ДҚБЖ интерфейсі пайдаланушыларға сәйкес келмесе, онда қосымшаларды 

жасауға болады. Оларды жасау үшін бағдарламалау қажет. Қосымша-кез-келген қолданбалы 

мәселені шешуді автоматтандыруды қамтамасыз ететін бағдарлама немесе бағдарламалар 

жиынтығы. Қосымшалар ДҚБЖ ортасында немесе одан тыс жерде жасалуы мүмкін — мысалы, 

Delphi немесе C++ Vuildege сияқты мәліметтер базасына кіру құралдарын қолданатын 

бағдарламалау жүйесін қолдана отырып. ДҚБЖ ортасында жасалған қосымшалар көбінесе 
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ДҚБЖ қосымшалары деп аталады, ал ДҚБЖ — дан тыс қосымшалар сыртқы қосымшалар деп 

аталады. 

Деректер сөздігі-бұл мәліметтер құрылымы, мәліметтер базасы файлдарының бір-бірімен 

байланысы, мәліметтер типтері және оларды ұсыну форматтары, пайдаланушыларға деректер 

байланысы, қол жеткізуді қорғау және бөлу кодтары және т. б. туралы ақпаратты 

орталықтандырылған сақтауға арналған мәліметтер базасының ішкі жүйесі. 

Деректер базасын пайдалануға негізделген Ақпараттық жүйелер әдетте клиент-сервер 

архитектурасында жұмыс істейді. Бұл жағдайда ДБ компьютер-серверде орналастырылады 

және оған ортақ қолжетімділік жүзеге асырылады. 

Компьютерлік желідегі белгілі бір ресурстың сервері-бұл ресурсты басқаратын 

компьютер (бағдарлама), осы ресурсты пайдаланатын клиент — компьютер (бағдарлама). 

Мысалы, мәліметтер базасы, файлдар, баспа қызметтері, пошта қызметтері компьютерлік 

желінің ресурсы бола алады. 

Клиент-сервер архитектурасында ақпараттық жүйені ұйымдастырудың артықшылығы-

орталықтандырылған сақтаудың, қызмет көрсетудің және жалпы корпоративтік ақпаратқа 

ұжымдық қол жетімділіктің пайдаланушылардың жеке жұмысымен сәтті үйлесуі. 

Клиент-сервер архитектурасының негізгі принципіне сәйкес деректер тек серверде 

өңделеді. Пайдаланушы немесе бағдарлама SQL тілінің нұсқаулары ретінде Дерекқордың 

серверіне келетін сұрауларды қалыптастырады. Дерекқор сервері пайдаланушының 

компьютеріне жіберілетін қажетті деректерді іздеуді және шығаруды қамтамасыз етеді. 

Алдыңғы тәсілмен салыстырғанда бұл тәсілдің артықшылығы-берілетін мәліметтердің едәуір 

аз мөлшері. 

ДҚБЖ келесі түрлері бар : 

* толық функционалды ДҚБЖ; 

* ДБ серверлері және олардың жеке компоненттері; 

* пайдаланушы бағдарламалары. 

ДҚБЖ пайдалану сипаты бойынша көп қолданушы (өнеркәсіптік) және жергілікті (жеке) 

болып бөлінеді. 

Өнеркәсіптік, ДҚБЖ ірі экономикалық объектілерді басқарудың автоматтандырылған 

жүйелерін дамытуға арналған бағдарламалық негіз болып табылады. Өнеркәсіптік ДҚБЖ 

келесі талаптарды қанағаттандыруы керек: 

* көптеген пайдаланушылардың бірлескен параллель жұмысын ұйымдастыру мүмкіндігі; 

* ауқымдылығы; 

* әр түрлі аппараттық және бағдарламалық платформаларға төзімділік; 

* әртүрлі түрдегі іркілістерге қатысты тұрақтылық, оның ішінде сақталатын ақпаратты 

резервтеудің көп деңгейлі жүйесінің болуы; 

* сақталатын деректердің және оларға қол жеткізудің дамыған құрылымдалған жүйесінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Жеке ДҚБЖ-бұл жергілікті пайдаланушының немесе пайдаланушылардың шағын 

тобының мәселелерін шешуге бағытталған және жеке компьютерде пайдалануға арналған 



70 

 

бағдарламалық жасақтама. Бұл олардың екінші атауын түсіндіреді-жұмыс үстелі. Жұмыс 

үстелі жүйелерінің анықтайтын сипаттамалары: 

* олардың негізінде жұмыс істейтін пайдаланушы қосымшаларын жасауға мүмкіндік беретін 

салыстырмалы қарапайым жұмыс; 

* аппараттық ресурстарға қатысты шектеулі талаптар. 

Пайдаланылған деректер моделіне сәйкес ДҚБЖ иерархиялық, желілік, реляциялық, объектіге 

бағытталған және т.б. бөлінеді. 

Базада сақталған деректермен жұмыс істеу үшін келесі тіл түрлері қолданылады: 

* деректерді сипаттау тілі - жоғары деңгейлі процедуралық емес тіл 

логиканы сипаттауға арналған декларативті тип 

деректер құрылымы; 

Әр түрлі ДҚБЖ-де аталған тілдердің айырмашылықтары болуы мүмкін. Ең көп таралған екі 

стандартталған тіл: QBE-үлгі бойынша сұрау тілі және SQL-құрылымдалған сұрау тілі. QBE 

негізінен деректерді басқару тілінің қасиеттеріне ие, SQL екі типтегі тілдердің қасиеттерін 

біріктіреді. 

ДҚБЖ төмен деңгейдегі келесі негізгі функцияларды орындайды: 

* сыртқы жадтағы деректерді басқару; 

* жедел жад буферлерін басқару; 

* транзакцияларды басқару; 

* ДБ-дағы өзгерістер журналын жүргізу; 

* ДБ тұтастығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Сыртқы жадта деректерді басқару функциясын іске асыру ОЖ файлдық жүйесінде 

ресурстарды басқаруды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. 

Деректерді Буферлеу қажеттілігі жедел жадтың көлемі сыртқы жадтың көлемінен аз 

болатындығына байланысты. Буферлер-бұл сыртқы және жедел жад арасындағы алмасуды 

тездетуге арналған жедел жад аймақтары. Буферлерде мәліметтер базасы уақытша 

сақталады, олардың деректері ДҚБЖ-ға жүгінген кезде пайдаланылуы керек немесе 

өңделгеннен кейін дерекқорға жазылуы жоспарланған. 

Деректер базасында деректердің тұтастығын сақтау үшін ДҚБЖ-де транзакция механизмі 

қолданылады. Транзакцией деп аталады кейбір бөлінбейді дәйектілігі операцияларды 

деректермен ДБ, ол қадағаланады ДҚБЖ басталғаннан бастап аяқталғанға дейін. Егер қандай 

да бір себептермен (жабдықтың істен шығуы және істен шығуы, бағдарламалық 

жасақтамадағы қателер, қосымшаны қоса) транзакция аяқталмаған болып қалса, онда ол 

жойылады. 

Транзакциялар үш негізгі қасиетке ие: 

* атомдық (транзакцияға кіретін барлық операциялар орындалады немесе жоқ); 

* сериялылық (бір уақытта орындалатын транзакциялардың өзара әсері жоқ); 

* ұзақ өмір сүру (тіпті жүйенің құлдырауы тіркелген транзакция нәтижелерін жоғалтуға 

әкелмейді). 
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Қорытынды аттестаттау тестілері 

1 Нұсқа 

1.Шағын масштабты топографиялық карталарға масштаб карталары жатады: 

A) 1 : 5 00 000 – 1 : 1 000 000; 

B) 1: 2 000 және одан кіші; 

C) 1: 2 000 000 және одан кіші; 

D) 1 : 3 00 000 – 1 : 500 000; 

E) 1-ден кіші : 1 000 000. 

2. Балама картографиялық проекциялар: 

A) тең бұрышты проекциялар; 

B) тең үзік-үзік проекциялар; 

C) тең өлшемді проекциялар; 

D) еркін проекциялар; 

E) поликоникалық проекциялар. 

3. Ортодромия-бұл: 

A) тең бұрмалану сызығы; 

B) жер бетіндегі ең қысқа сызық; 

C) жер меридиандарын тұрақты бұрышпен қиып өтетін сызық; 

D) меридианға перпендикуляр негізгі қалыпты қима; 

E) негізге картографиялық торды салу процесі. 

4. Тік цилиндрлік проекцияларда: 

A) меридиандар – түзу сызықтар, ал параллельдер-шеңбер доғалары; 

B) меридиандар мен параллельдер – түзу сызықтар; 

C) меридиандар мен параллельдер-шеңбер доғалары; 

D) меридиандар-шеңбер доғалары, ал параллельдер-түзу сызықтар; 

E) меридиандар мен параллельдер – 3-ші ретті қисықтар. 

5. Карта элементтерін құрастырушы түпнұсқада сызған кезде пайдалануға тыйым салынады: 

A) көк тушь; 

B) жасыл тушь: 

C) акварель бояулары; 

D) рейсфедер; 

E) аэрограф. 

6. Пантограф – сурет салуға арналған аспап: 

A) ұлғайта және азайта отырып, картографиялық суреттер мен сызбаларды көшіру; 

B) жоспарлардың тік бұрышты рамаларын құру және олардың жақтарын дециметрге бөлу; 

C) картаға жартылай тон элементтерін салу; 

D) бір түсті жоспарлар мен сызбалар жасау; 

E) картада алаңдық объектілерді көлеңкелеу. 

7. Біріктірілген түпнұсқаларды пайдалана отырып карталарды басып шығару: 

A) карта элементтерінің үйлесімсіздігі; 
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B) репродукциялық жұмыстар; 

C) картаны құру кезеңінде оны бөлу бойынша көп еңбекті қажет ететін жұмыс; 

D) қымбат химиялық реактивтерді қолдану; 

E) карта жасау процесі. 

8. Гипсометриялық карта топографиялық картадан ерекшеленеді: 

A) рельеф толығырақ көрсетілген; 

B) өсімдік жамылғысы жоқ; 

C) бедер галсты қолдана отырып көлемді орындалған; 

D) ШҚЖ қосалқы торы бар; 

E) көлденең қара сиямен сызылған. 

9. Толық түсті суретті алу үшін жеткілікті: 

A) қызыл, сары, көк; 

B) Бір-когерентті және екі-шашыраңқы; 

C) қызыл, жасыл, көк; 

D) күлгін, сары, көгілдір; 

E) ақ, қызыл, жасыл. 

10. Сандық картаға түсіру үшін арнайы жасалған бағдарламалар пакеті: 

А) Arc / INFO; 

В) Corel Draw; 

C) Photo Styler; 

D) CADdy; 

E) Delphi. 

11. Ірі масштабты топографиялық карталарға масштаб карталары жатады: 

A) 1: 2 000 және одан үлкен; 

B) 1 : 300 000 – 1 : 500 000; 

C) 1: 2 00 000 және одан үлкен; 

D) 1 : 500 000 – 1 : 1 000 000; 

E) 1-ден үлкен : 1 000 000. 

12. Картографиялық проекциялар:  

A) тең бұрышты проекциялар; 

B) поликоникалық проекциялар; 

C) тең өлшемді проекциялар; 

D) тең үзік-үзік проекциялар; 

E) еркін проекциялар. 

13. Локсодромия-бұл: 

A) тең бұрмалану сызығы; 

B) жер бетіндегі ең қысқа сызық; 

C) меридианға перпендикуляр негізгі қалыпты қима; 

D) негізге картографиялық торды салу процесі. 

E) тұрақты азимут астындағы жер меридиандарын кесіп өтетін сызық; 

14. Стереографиялық проекция – бұл: 
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A) перспективалық проекцияның бір түрі; 

B) стереографта жасалған проекция; 

C) аксонометриялық проекциямен бірдей; 

D) Ламберт проекциясы; 

E) мұндай проекция жоқ. 

15. Құрастырушы түпнұсқаның мәліметі орындалады: 

A) аралас парақтардың тиісті элементтерінің сәйкес келмеуін түзету үшін; 

B) егер аралас парақтарды әртүрлі орындаушылар сызған жағдайда; 

C) осы аумақтың картографиялық зерттелгендігі туралы жиналған материалдар негізінде; 

D) бөлшектелген түпнұсқалардың барлық элементтерін дәл қиыстыру үшін; 

E) ТББ инспекторлары картамен қамтамасыз ету сапасын тексеру үшін іріктеліп алады. 

16. Дробышев сызғышы-мыналарға арналған құрал: 

A) ұлғайта және азайта отырып, картографиялық суреттер мен сызбаларды көшіру; 

B) жоспарлардың тік бұрышты рамаларын құру және олардың жақтарын дециметрге бөлу; 

C) басқа сызғыштардың сантиметрлік бөлімдерін компарирлеу және калибрлеу; 

D) Дробышев стереометрінің кареткасының үдемелі қозғалысын қамтамасыз ету; 

E) ұлғайта және азайта отырып, картографиялық суреттер мен сызбаларды көшіруден тұрады. 

17. Бөлінген түпнұсқаларды пайдалана отырып карталарды басып шығару: 

A) карта элементтерінің үйлесімсіздігі; 

B) репродукциялық жұмыстар; 

C) картаны құру кезеңінде оны бөлу бойынша көп еңбекті қажет ететін жұмыс; 

D) карта жасау процесі; 

E) қымбат химиялық реактивтерді қолдану. 

18. Ауданның түсіндірме мәтіні және физикалық-географиялық сипаттамасы масштаб 

картасының артқы жағында орналасқан: 

А) 1: 200 000; 

Б) 1: 1 000 000; 

В) 1: 500 000; 

Г) 1: 300 000; 

В) 1: 100 000. 

19. Толық түсті бояу әсерін алу үшін төрт түсті жеткілікті: 

A) күлгін, сары, көк, қара; 

B) қызыл, сары, көк, жасыл; 

C) қызыл, сары, көк, қара; 

D) күлгін, қызғылт сары, көк, қара; 

E) үш акварель және бір гуашь. 

20. Сандық картаға түсіру үшін арнайы жасалған бағдарламалар пакеті: 

A) Photo paint; 

B) Auto CAD; 

C) Micro station; 

D) Page maker. 
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E) Arc GIS; 

21. Картаға қарағанда Топографиялық жоспар: 

A) шартты координаттар жүйесінде құрылады; 

B) бір түсті сызу; 

C) координаталық тордың тікбұрышты бөлімі бар; 

D) 1 : 2 000 және одан үлкен масштабқа ие; 

E) елді мекендер аумағында құрылады. 

22. Гаусстың проекциясы: 

A) еркін проекция; 

B) тең өлшемді проекция; 

C) тең бұрышты проекция; 

D) тең үзік-үзік проекция; 

E) поликоникалық проекция. 

23. Бірінші тік: 

А) меридианға перпендикуляр негізгі қалыпты қима; 

B) тең бұрмалану сызығы; 

C) тұрақты азимут астындағы жер меридиандарын кесіп өтетін сызық; 

D) жер бетіндегі ең қысқа сызық; 

E) азимут, еселі 90 

24. Тікелей конустық проекцияларда: 

A) меридиандар мен параллельдер – шеңбер доғалары; 

B) меридиандар мен параллельдер – түзу сызықтар; 

C) меридиандар және параллельдер-3-ретті қисықтар; 

D) меридиандар-түзу сызықтар, ал параллельдер-шеңбер доғалары; 

E) меридиандар – шеңбердің доғалары, ал параллельдер – түзу сызықтар. 

25. Өзеннің құрастырушы түпнұсқасында: 

A) жасыл; 

B) қара түспен; 

C) схемалық; 

D) барлық қалған элементтерді сызғаннан кейін; 

E) кривоножка. 

  

2 Нұсқа 

  

1. Координатограф құралы не үшін арналған: 

A) жоспарлардың тік бұрышты шеңберлерін құру; 

B) координаталарды бір жүйеден екінші жүйеге түрлендіру; 

C) олардың координаттары бойынша геодезиялық негіздеме нүктелерін негізге салу; 

D) картадағы объектілердің координаттарын анықтау; 

E)картаға координаталық торды салу. 

2. Өрнектеу. арналған пластиках болдырмайды: 
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A) фоторепродукциялық жұмыстар; 

B) карта элементтерінің үйлесімсіздігі; 

C) картаны құру кезеңінде оны бөлу бойынша көп еңбекті қажет ететін жұмыс; 

D) қымбат тұратын материалдар мен химреактивтерді қолдану; 

E) карта жасау процесі. 

3. Орографиялық схемада: 

A) рельеф барынша егжей-тегжейлі көрсетілген; 

B) тек изогипстер мен изобаттарды көрсетеді; 

C) жер бедері көлемді орындалған; 

D) ШҚЖ қосалқы торы бар. 

E) жоталардың жоталары бойынша сызықтар түрінде рельефтің негізгі формаларының 

орналасуын көрсетеді; 

4. Басып шығарудағы Кегль-бұл: 

A) жолақтың биіктігі; 

B) әріп жолағының ені; 

С) тармақтарда көрсетілген бас әріптің биіктігі; 

D) тармақтарда көрсетілген бас әріптің ені; 

E) кіші әріптің биіктігі. 

  

  

5. Сандық картаға түсіру үшін арнайы жасалған бағдарламалар пакеті: 

A) Math CAD; 

B) Photoshop; 

C) 3D Studio; 

D) Map Info; 

E) Auto CAD. 

6. Орташа масштабтағы карталарға масштаб карталары жатады: 

A) 1: 2 000 және одан аз; 

B) 1 : 2 000 000 және одан кіші; 

C) 1 : 3 00 000 – 1 : 1 000 000; 

D) 1 : 5 00 000 – 1 : 1 000 000; 

E) 1-ден кіші : 1 000 000. 

7. Тең үзік-үзік картографиялық проекциялар: 

A) еркін проекциялар; 

B) тең бұрышты проекциялар; 

C) тең өлшемді проекциялар; 

D) меридиандар мен параллельдер тең аралықта бейнеленген проекциялар; 

E) поликоникалық проекциялар. 

8. Изоколдар-бұл: 

A) тең бұрмалану сызықтары; 

B) тұрақты азимут астындағы жер меридиандарын кесіп өтетін сызықтар; 
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C) жер бетіндегі ең қысқа сызықтар; 

D) меридианға перпендикуляр негізгі қалыпты қималар; 

E) су қоймаларының тең тереңдігінің сызықтары. 

9.Тікелей азимутальды проекциялар жер бетінің учаскелері үшін қолданылады: 

A) меридианның бойымен созылған (Чили, Вьетнам); 

B) параллельдер бойымен созылған (Ресей, Индонезия); 

C) еркін азимут бойынша созылған (Швеция, Өзбекстан); 

D) шағын аудандар (Андорра, Монако). 

E) полярлы аудандар (Антарктида, Солтүстік Мұзды мұхит); 

10. Суретті карта көздерінен түпнұсқаға беру үшін мыналар қолданылады: 

A) дигитализация; 

B) трансформациялау; 

C) көшірмелеу, 

D) афиналық қайта құру; 

E) сканерлеу. 

11. Кеңістіктік деректерді растрлық-векторлық түрлендіруді орындау үшін бағдарламалық 

құрал қалай аталады: 

A) векторизатор; 

B) визуализатор; 

C) веб-браузер; 

D) интерфейс; 

E) буферлік қабат. 

12. Баспа түпнұсқалары құрастырушылардан ерекшеленеді: 

A) жоғары сапалы штрих элементтері; 

B) олардың баспа мекемелерінде құрылатындығымен; 

C) жақтаулық ресімдеудің болуымен; 

D) қатаң негіз жоқ; 

E) оларды біліктілігі анағұрлым жоғары мамандар құратындығымен. 

13. Картографиялық генерализация үшін жүргізіледі: 

А) карта мазмұнының элементтерін іріктеу және қорыту; 

B) бөлшектелген баспа түпнұсқаларын біріктіру; 

C) нақты картаны құрудың бас редакциялық жоспарын жасау; 

D) неғұрлым ірі масштабтағы бар карталар бойынша ұсақ масштабтағы карта жасау; 

E) бар неғұрлым кіші масштабтағы карталар бойынша ірі масштабтағы карта жасау. 

14. Экваторға жақын орналасқан аумақтар қандай проекцияларда бейнеленген: 

A) конустық; 

B) азимутальды; 

C) псевдокониялық; 

D) псевдокониялық; 

E) цилиндрлік; 

15. Сандық картаға түсіру үшін арнайы жасалған бағдарламалар пакеті: 
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A) Paint Brush; 

B) Surfer V; 

C) Easy Trace; 

D) Lotus 1-2-3. 

E) Arc View; 

16. Картографияның қызмет саласы: 

A) туындылар картасын әзірлеу; 

B) карталар негізінде инженерлік міндеттерді шешу; 

C) жоғары дәлдікті геодезиялық өлшеулер жүргізу; 

D) топографиялық түсірілім жүргізу және өңдеу; 

E) заманауи құралдарды өндіру. 

17. Объект бойынша картографиялау: 

A) ірі ауқымды, орта ауқымды, шағын ауқымды; 

B) жер үсті, аэроғарыш, су асты; 

C) жер, астрономиялық, планетарлық; 

D) топографиялық, тақырыптық, арнайы; 

E) жер, су асты, арнайы. 

18. Тақырып бойынша картографиялау: 

A) жер, су асты, арнайы. 

B) топографиялық, тақырыптық, арнайы; 

C) жер, астрономиялық, планетарлық; 

D) ірі ауқымды, орта ауқымды, шағын ауқымды; 

E) жер үсті, аэроғарыш, су асты. 

19. Картаға түсіру әдісі бойынша: 

A) топографиялық, тақырыптық, арнайы; 

B) жер, су асты, арнайы. 

C) жер, астрономиялық, планетарлық; 

D) ірі ауқымды, орташа ауқымды, шағын ауқымды. 

E) жер үсті, аэроғарыш, су асты; 

20. Масштабы бойынша картографиялау: 

A) ірі ауқымды, орта ауқымды, шағын ауқымды; 

B) жер үсті, аэроғарыш, су асты; 

C) топографиялық, тақырыптық, арнайы; 

D) жер, су асты, арнайы. 

E) жер, астрономиялық, планетарлық. 

21. Картаның негізгі элементтеріне мыналар жатады: 

A) аңыз, орналасу; 

B) қосымша деректер және қосымша жарақтар; 

C) картографиялық кескін, математикалық негіз, аңыз; 

D) елді мекен, қатынас жолдары; 

E) рельеф, гидрография. 
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22. Математикалық негізге мыналар кіреді: 

A) масштаб, проекция, номенклатура; 

B) аңыз, орналасу; 

C) Қосымша деректер және қосымша жарақтар; 

D) елді мекен, қатынас жолдары; 

E) рельеф, гидрография. 

23. Елді мекендер, әлеуметтік-экономикалық және мәдени объектілер, қатынас жолдары мен 

байланыс құралдары, гидрография, өсімдіктер мен топырақтар, шекаралар мен қоршаулар 

элементтер болып табылады: 

A) математикалық негіз; 

B) аңыздар; 

C) орналасу; 

D) қосымша деректер. 

E) картографиялық кескін; 

24. Пайдаланылған шартты белгілер мен мазмұнды ашатын мәтіндік түсіндірулер жүйесі қалай 

аталады: 

A) орналасу; 

B) аңыз; 

C) мазмұн элементтері; 

D) математикалық негіз элементтері; 

E) қосалқы жабдықтар. 

25. Картада бейнеленген аймаққа қатысты карта жақтауын орналастыру және оның атауын, 

аңыздарын және басқа деректерді параққа орналастыру қалай аталады: 

A) орналасу; 

B) аңыз; 

C) математикалық негіз; 

D) проекция; 

E) қосымша деректер. 

  

  

  

  

  

  

  

3 Нұсқа 

  

1. Картаны оқу мен пайдалануға ыңғайлы әртүрлі графиктер, диаграммалар, анықтамалық 

мәліметтер: 

A) математикалық негізде; 

B) қосымша деректер; 



79 

 

C) қосалқы деректер; 

D) аңыз; 

E) орналасуы. 

2. Картаның қосымша деректеріне мыналар кіреді: 

A) проекция; 

B) масштаб; 

C) кесулер, диаграммалар, графиктер; 

D) шартты белгілер; 

E) номенклатура. 

3. Картографиялық проекциялар қандай белгілер бойынша жіктеледі: 

A) тордың түрі бойынша, бұрмалану сипаты бойынша, бағдар бойынша; 

B) картографияланатын аумақтың нысаны бойынша; 

C) масштаб бойынша; 

D) картографиялау әдісі бойынша; 

Е) ендік және бойлық бойынша. 

4. Азимутальды проекцияларда: 

A) меридиандар мен параллельдер – шеңбер доғалары; 

B) меридиандар-шеңбердің доғалары, ал параллельдер-түзу сызықтар; 

C) меридиандар және параллельдер-3-ретті қисықтар; 

D) меридиандар-полюстің нүктесінде жинақталатын түзу сызықтар, параллельдер-концентрлік 

шеңберлер; 

E) меридиандар мен параллельдер – түзу сызықтар 

5. Негізгі картографиялық проекцияларға мыналар жатады: 

A) цилиндрлік, конустық, азимуттық; 

B) перспективалық және еркін проекциялар; 

C) Ламберт проекциясы және көп қырлы проекциялар; 

D) көп жолақты, шартты; 

E) жалған проекциялар. 

6. Меркатордың проекциясы: 

А) қалыпты конустық проекциямен; 

B) қалыпты азимутальды проекциямен; 

C) көлденең поликоникалық проекциямен; 

D) қалыпты тең бұрышты цилиндрлік проекциямен; 

E) көлбеу цилиндрлік проекциямен. 

8. Бағдарлау бойынша картографиялық проекциялар мыналарға бөлінеді: 

A) тең бұрышты, тең өлшемді; 

B) қалыпты, қиғаш, көлденең; 

C) параллельдер мен меридиандар бойынша тең аралық; 

D) цилиндрлік, конустық, азимуттық; 

E) ерікті және перспективалы. 

9. Бұрмалау сипаты бойынша; 
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A) тең бұрышты, тең өлшемді, тең аралық; 

B) қалыпты, қиғаш, көлденең; 

C) параллельдер мен меридиандар бойынша тең аралық; 

D) цилиндрлік, конустық, азимуттық; 

E) ерікті және перспективалы 

10. Цилиндрлік проекциялар көбінесе қай аумақтарды бейнелеу үшін қолданылады: 

A) орта жолақтарда; 

B) поляр маңы аймағында; 

C) әлем картасы; 

D) экваторға жақын орналасқан; 

E) жарты шар картасы. 

11. Қазақстан аумағында карта жасау кезінде қандай проекция жиі қолданылады: 

A) поликоникалық; 

B) жалған конустық; 

C) цилиндрлік; 

D) азимутальды; 

E) псевдоазимутальды. 

12. Картографиялық проекциялар не үшін қолданылады: 

A) бұрмалауды есепке алу және эллипсоид бетінен жазықтыққа өту үшін; 

B) айқындық үшін; 

C) бір проекциядан екіншісіне ауысу үшін; 

D) тор бойынша өлшеу жүргізу үшін; 

E) цилиндр бетінен жазықтыққа өту үшін. 

13. Проекция картасының түрін қалай тануға болады: 

A) тордың түрі бойынша; 

B) масштабы бойынша; 

C) бейнеленген аумақ бойынша; 

D) жасау тәсілі бойынша; 

E) түсі бойынша. 

14. Бұл бұрмалауға ұшырайды да равноугольных проекцияда: 

A) бұрыштар; 

B) сызықтың ауданы мен ұзындығы; 

C) Нысандар; 

D) меридиандардың ұзындығы; 

E) параллельдің ұзындығы. 

15. Тең өлшемді проекцияларда бұрмалаусыз не сақталады: 

A) бұрыштар; 

B) алаңдар; 

C) Нысандар; 

D) ұзындығы; 

E) меридиандар мен параллельдер. 



81 

 

16. . Бұл Меркатора проекциясы жасалады: 

A) жарты шар карталары; 

B) әлем картасы; 

C) теңіз және навигациялық карталар; 

D) поляр маңы аймағының картасы; 

E) Қазақстан Картасы 

17. Әдетте картаның төменгі жағында қандай масштаб жазылады: 

A) негізгі масштаб; 

B) жеке масштаб; 

C) графикалық масштаб; 

D) сызықтық масштаб; 

E) аталған масштаб. 

18. Жердің ұқсас бейнесін тек мына жерден алуға болады: 

A) географиялық карталар; 

B) диаграммалар; 

C) фотосуреттер; 

D) микрофишалар. 

E) Глобус; 

19. Қандай проекцияларда параллельдер центрлік шеңберлердің доғалары, ортаңғы 

меридиандар түзу, қалған меридиандар-ортаңғы меридианға қатысты симметриялы 

орналасқан екінші ретті қисықтар: 

А) псевдоконикалық; 

B) поликоникалық; 

C) жалған цилиндрлі; 

D) псевдоазимутальды; 

E) шартты проекциялар. 

20. Бұрмаланулар жоқ сызықтар қалай аталады және картаның негізгі масштабы сақталады: 

A) нөлдік бұрмалау сызығы; 

B) изоколдар; 

C) меридиандар; 

D) параллельдер; 

E) тең бұрмалану қисығы. 

21. Біздің және басқа планеталардың полярлық аймақтарының аумағын қай проекция әрқашан 

картаға түсіреді: 

A) цилиндрлік; 

B) конустық; 

C) поликоникалық; 

D) жалған конустық. 

E) азимутальды проекция; 

22. Біздің және басқа планеталардың полярлық аймақтарының аумағын қай проекция әрқашан 

картаға түсіреді: 
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A) цилиндрлік; 

B) конустық; 

C) поликоникалық; 

D) жалған конустық. 

E) азимутальды проекция; 

23. Материалдар карталарын жинау және талдау қай кезеңде жүргізіледі: 

A) басылым; 

B) редакциялық-дайындық жұмыстары; 

C) жасау; 

D) түзету; 

E) жаңартулар. 

24. Картаны құру бойынша барлық жұмыстардың технологиясын қандай құжат көрсетеді: 

A) құрастырушы түпнұсқа; 

B) бөлшектеу түпнұсқалары; 

C) түзету парағы; 

D) редакциялық жоспар; 

E) баспа түпнұсқасы. 

25. Орындалатын жұмыстардың сипаттамасы мен сипаты, пайдаланылатын материалдарды 

орындау әдістері және т. б. бар арнайы журнал қалай аталады? 

A) аралық түпнұсқа; 

B) редакциялық жоспар; 

C) формуляр; 

D) мәлімет парағы; 

E) карта бағдарламалары. 

  

4 Нұсқа 

  

1. Жоғары сапалы жұмысты қамтамасыз ету үшін редактордың мұқият тексеруі қалай аталады: 

A) құрастыру; 

B) жаңарту; 

C) түзету; 

D) картаны басып шығаруға дайындау; 

E) басылым. 

2. Картографиялық материалдар бөлінеді: 

A) негізгі, қосымша, қосалқы; 

B) негізгі және шартты; 

C) негізгі және еркін; 

D) негізгі және қосалқы; 

E) негізгі және қосымша 

3. Геодезиялық, астрономиялық және биіктік нүктелерінің каталогтары мен тізімдері әрқашан 

мыналарға жатады: 
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A) қосымша картографиялық материалдар; 

B) қосалқы картографиялық материалдар; 

C) негізгі картографиялық материалдар; 

D) шартты картографиялық материалдар; 

E) еркін картографиялық материалдар. 

4. Арнайы деректерді қолдануға мүмкіндік беретін карталар қандай материалдарға жатады: 

A) негізгі; 

B) қосымша; 

C) көмекші; 

D) иллюстрациялық; 

E) әдеби-сипаттамалық. 

5. Қандай материалдар әдеби сипаттамалық және иллюстрациялық материалдардан гөрі 

кішігірім карталар болып табылады: 

A) қосымша; 

B) көмекші; 

C) негізгі; 

D) иллюстрациялық;  

E) әдеби-сипаттамалық. 

6. Картаның түпнұсқасын жасау процесі қалай аталады: 

A) құрастыру; 

B) басылым; 

C) басылымға дайындық; 

D) редакциялау; 

E) тираждау. 

7. Іс жүзінде қандай құрастыру әдісі жиі қолданылады: 

A) проективтік әдіс; 

B) жасушалар бойынша құрастыру; 

C) пантограф көмегімен құрастыру; 

D) фотомеханикалық әдіс; 

E) пропорционалды цикл арқылы құрастыру. 

8. Фотомеханикалық құрастыру әдісімен негізгі материал неше есе азаяды: 

A) 4 рет; 

B) 3 рет; 

C) карта масштабында; 

D) 10 рет; 

E)5 рет. 

9. Мақсаты бойынша карталар бөлінеді: 

A) жалпы географиялық, топографиялық, тақырыптық; 

B) анықтамалық, оқу, теңіз, туристік және т. б.; 

C) шағын, орта, ірі масштабты; 

D) әлем, жарты шар, құрлық және Дүниежүзілік мұхит карталары; 
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E)түгендеу, схемалық және синтетикалық. 

10. Карталарды жіктеу үшін қандай белгілер қолданылады: 

A) көрнекілік және ақпараттылық, дәлдік ; 

B) кеңістіктік қамту, масштаб, мазмұны және мақсаты; 

C) тақырып және шолу, тиімділік.; 

D) шынайылық және объективтілік; 

E) басылым уақыты, басылым орны және басылым тілі. 

11. Кеңістіктік қамту бойынша карталар бөлінеді: 

A) анықтамалық, оқу, теңіз, туристік және т. б.; 

B) әлем, жарты шар, құрлық және Дүниежүзілік мұхит карталары; 

C) жалпы географиялық, топографиялық, тақырыптық; 

D) шағын, орта, ірі масштабты; 

E)түгендеу, схемалық және синтетикалық. 

12. Құбылысты сипаттайтын сандық көрсеткішті көрсету үшін арнайы деректерді бейнелеудің 

қандай әдісі қолданылады: 

A) изоляция; 

B) қозғалыс сызығы; 

C) ареалдар; 

D) картограмма; 

E) нүктелік әдіс. 

13. Нүктелерді бірдей биіктіктермен байланыстыратын сызықтар қалай аталады: 

A) көлденең; 

B) изогипстер; 

C) изобаттар; 

D) изотерма; 

E) изогондар. 

14. Нүктелерді бірдей тереңдіктермен байланыстыратын сызықтар қалай аталады: 

A) изобаттар; 

B) көлденең; 

C) изогипстер; 

D) изотерма; 

E) изогондар 

15. Картада құбылыстың таралу аймағын белгілеу үшін қандай әдіс қолданылады: 

A) ареалдар; 

B) сапалы фон; 

C) сандық фон; 

D) нүктелік әдіс; 

E) картограмма. 

16. Егіс алқаптарын көрсету үшін қандай әдіс жиі қолданылады: 

A) ареалдар; 

B) нүктелік әдіс; 
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C) сапалы фон; 

D) сандық фон; 

E) картограмма. 

17. Локализацияланған нүктелерде объектілерді көрсету үшін қандай әдіс қолданылады және 

әдетте карта масштабында көрсетілмейді: 

A) нүктелік әдіс; 

B) белгішелер әдісі; 

C) ареалдар; 

D) сапалы фон; 

E) сандық фон. 

18. Кез-келген құбылыстың кеңістіктік қозғалысын көрсету үшін қандай әдіс қолданылады: 

A) нүктелік әдіс; 

B) қозғалыс сызықтары; 

C) ареалдар; 

D) сапалы фон; 

C) сандық фон. 

19. Әкімшілік-аумақтық бөлініс бірліктері бойынша салыстырмалы статистикалық 

көрсеткіштерді көрсету үшін қандай әдіс қолданылады: 

A) қозғалыс сызықтары; 

B) нүктелік әдіс; 

C) картограмма; 

D) ареалдар; 

E) сапалы фон. 

20. Аумақтық бөлу бірліктерінің ішінде картада орналасқан диаграммалар арқылы 

құбылыстың таралуын бейнелеу әдісі қалай аталады: 

A) картодиаграмма; 

B) картограмма; 

C) қозғалыс сызықтары; 

D) нүктелік әдіс; 

E) ареалдар. 

21. Елдер бойынша мұнай өндіруді немесе тұтынуды визуалды салыстыру үшін қандай әдіс 

қолданылады: 

A) картограмма; 

B) картодиаграмма; 

C) қозғалыс сызықтары; 

D) нүктелік әдіс; 

E) ареалдар. 

22. Картаның мазмұны, толықтығы мен егжей-тегжейі неге байланысты: 

A) мамандандыру және масштаб; 

B) аумақтың мақсаты, ауқымы, қамтылуы; 

C) тақырыбы мен мақсаты; 
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D) басылым әдісі мен тілі; 

E) жоғарыда көрсетілген белгілердің жиынтығынан. 

23. Химия өнеркәсібінің кен орындары қалай көрсетіледі: 

A) белгішелер әдісі; 

B) аумақтың мақсаты, ауқымы, қамтылуы; 

C) мамандануы және ауқымы; 

D) тақырыбы мен мақсаты; 

E) басылым әдісі мен тілі. 

24. Тарихи карталарда қандай әдіс жиі қолданылады: 

A) қозғалыс сызығы; 

B) белгішелер әдісі; 

C) аумақтың мақсаты, ауқымы, қамтылуы; 

D) мамандандыру және масштаб; 

E) тақырыбы мен мақсаты. 

25. Топографиялық карталарда қандай проекция қолданылады: 

А) қалыпты конустық тең аралық проекция; 

B) Гаусс-Крюгердің көлденең-цилиндрлік проекциясы; 

C) Гаусс-Крюгердің көлденең-конустық проекциясы; 

D) Меркатордың қалыпты тең бұрышты цилиндрлік проекциясы; 

E) төсектің қалыпты тең аралық проекциясы. 
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Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

«Агроэкология» пәндер біллестігі 
 «Карта жасау» 

      

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс 

бағыты 

 

Пәнді оқытуда 

қолданылатын құрал-

жабдықтар 

1 2 3 4 

1 341 341 Интерактивті тақта 

2    
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