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Сабақ 

№ 

Тақырыпты 

оқытудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

Бөлім, тақырып атауы Сағаттар 

саны 

Сабақ типі Үй тапсырмасы Ескерту 

1  Кіріспе. Жерге орналастыруды жобалаудың 

теориялық негіздері. Жерге орналастыру  туралы 

түсінік. Жерге орналастыруды жобалаудың 

әдістемелік мәселелері 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Құжаттың 

мазмұнына анықтама 

жазу 

 

2  Жобалаудың дамуы жерге орналастырудың бір 

кезеңі 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Жобалаудың 

әдістемелік 

мәселелерін анықтау 

 

3  Жерге орналастыруды жобалаудың қазіргі кездегі 

мазмұны.ТМД елдері мен ҚР жерге орналастыру 

жүйесі 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Жерге 

орналастырудың бір 

кезеңіне тоқталу 

 

4  Жерге орналастыруды жобалау ұстанымдары 2 Аралас 

сабақ 

Жобалаудың қазіргі 

кездегі маңызын ашу 

 

5  Жобалау алдында жүргізілетін жұмыстар, 

жобалардың жүйеленуі 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Құжаттың мазмұнын 

анықтау 

 

6  ЖОЖ кезіндегі облыстар мен аудандардың жерге 

орналастыру сызбасы 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Ережелер жаттау, 

презентация 

 

7  Жобалау тапсырмаларын шешудің әдістері мен 

олардың экономикалық негізі 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Ережелер жаттау, 

презентация 

 

8  «Жерге орналастыруды жобалау» ғылым пәнінің 

мәні мен әдісі 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Жүргізілетін 

жұмыстар, 

жобалардың 

жүйеленуі 

 

9  Шаруашылық аралық жерге орналастыру. 

Шаруашылық аралық жерге орналастырудың 

міндеттері, мазмұны мен жалпы әдістемесі 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Ережелер жаттау  
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10  Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының жерді  

пайдалануының пайда болуы. 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Ауыл шаруашылық 

құру міндеттері 

 

11  Жерді пайдаланудың өндірістік жобаларын талдау 2 Тәжірибе 

сабақ 

Жерге 

орналастырудың 

жұмыс жобасы 

 

12  Шаруа қожалықтары мен ЖШС – не жер беру 

жөніндегі жоба іс – қағаздарынын реттеу 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Көпжылдық екпе 

ағаштарының жерін 

орналастыру 

 

13  Жер иелену кемішіліктерін реттеу мен анықтау 

бойынша өндірістік жобаларды талдау 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Егістіктер мен 

жайылымдардың 

ауданын табу 

 

14  Ауыл шаруашылығына арналмаған жерді пайдалану 2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Құжаттың мазмұны  

15  Ауыл шаруашылығына арналмаған жерлердің 

өндірістік жобаларын талдау 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Жобалармен танысу  

16  Табиғатты қорғау шараларының негіздемесі 2 Тәжірибе 

сабақ 

Есептеу  

17  А/ш келтірілген шығынның көлемін өту негіздемесі 2 Тәжірибе 

сабақ 

Егістіктер мен 

жайылымдардың 

ауданын табу 

 

18  Жер пайдаланушылықтары мен жер иеліктерінің 

жерлерін ауыл шаруашылық емес мақсаттарға 

алудағы келтірілген залалдардың негіздемесі 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Құжаттың мазмұны  

19  Жерді және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 

шаралар мен жобаны жүзеге асыру 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Жобалар мен танысу  

20  Ішкі шаруашылық жерге орналастыру. Ішкі 

шаруашылықтың жерге орналастыру туралы  

түсінігі, міндеті мен мазмұны 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Есептеу жолдары  

21  Ішкі шаруашылықты жерге орналастырудағы 

дайындық жұмыстары 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Құжаттың мазмұны  
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22  Ішкі шаруашылықты жерге орналастыру жобасын 

құру 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Жазбаша дайындық  

23  Жерге орналастырудың жер аумақтарын планиметр 

арқылы есептеу 

2  

Тәжірибе 

сабақ 

Егістіктер мен 

жайылымдардың 

ауданын табу 

 

24  Әртүрлі тік жарлы, топырақтың  алуан  түрі 

кездесетін жер телімдерінің аумағын есептеу 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Құжаттың мазмұны  

25  Жерге орналастыру зерттеу жұмыстарының 

сызбаларын жасау 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Жобалармен танысу  

26  Өндірістік бөлімшелер мен шаруашылық 

орталықтарын орналастыру 

2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Жерді қалпына 

келтіру 

 

27  Өндіріс бөлімшелерінің, елді мекеннің жер 

массивтерінің орналасуын қарастыру 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Ережелер жазу  

28  Өндіріс орталықтарының және бригадаларының жер 

массивтерінің орналасуын қарастыру. 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Жобалармен танысу  

29  Өндіріс орталықтары түрлерін анықтау 2 Тәжірибе 

сабақ 

Жобалармен танысу  

30  Ішкі шаруашылық жолдарын, су шаруашылығымен 

өзге де инженерлік қондырғыларын орналастыру 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Құжаттарды 

қарастыру 

 

31  Ішкі шаруашылық магистральды жолдарды 

орналастыру схемасын құру 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Қазақстанда қай 

аймақтар эрозияға 

көп ұшырайтын 

жайлы білу 

 

32  Жол мен жол қондырғыларын орналастыру 

нұсқаларын талдау, үздік нұсқаны таңдау 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Суарылатын 

жерлердің 

ерекшеліктері 
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33  Пайдаланылатын жер-суды ұйымдастыру 2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Егіншілікпен 

айналысатын 

аудандар 

 

34  Ауыспалы егіс жүйесін жобалау 2 Тәжірибе 

сабақ 

Егістіктер мен 

жайылымдардың 

ауданын табу 

 

35  Мал азығы қажеттілігінің есебі 2 Тәжірибе 

сабақ 

Құжаттың мазмұны  

36  Пайдаланылатын жер – суды түрлендіру мен 

жақсартудың экономикалық тиімділігі 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Жобамен танысу  

37  Ауыспалы егіс жүйесін ұйымдастыру 2 Жаңа сабақ Ережелерден әр 

оқушы тест жасау 

10-15 

 

38  Ауыспалы егісті совхоз бөлімшесінің, өндіріс жер 

телімінің аумағын жобалау 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Карта жұмыстарын 

тапсыру 

 

39  Ауыспалы егісті совхоз бөлімшесінің, өндіріс жер 

телімінің аумағын жобалау 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Жазбаша дайындық  

40  Ауыспалы егіс аумағын орналастыру жобасын құру 

тәртібі 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Жобамен танысу  

41  Пайдаланылатын жер суды ұйымдастыру 2 Тәжірибе 

сабақ 

Егістіктер мен 

жайылымдардың 

ауданын табу 

 

42  Ауыспалы егіс аумағын орналастыру  2 Тәжірибе 

сабақ 

Егістіктер мен 

жайылымдардың 

ауданын табу 

 

43  Жоба элементтерін экономикалық тұрғыдан негіздеу  2 Тәжірибе 

сабақ 

Құжаттың мазмұны  

44  Көпжылдық екпе ағашатарының аумағын 

орналастыру 

2 Жаңа білім 

беру сабағы 

Жобалар мен танысу  
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45  Нақты объектідегі бау- бақша, жеміс – жидектерді 

жерге орналастыру мен жоабалу әдістемесі 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Есептеу жолдары  

46  Жобалаудың әдістемелер тәртібінің негізімен 

танысу 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Құжаттың мазмұны  

47  Мал азығына арналған жерлерді орналастыру 2 Жаңа сабақ Реферат  

48  Мал азығына арналған жер аумағын орналастыру 2 Тәжірибе 

сабақ 

Реферат  

49  Шабындық жерлерін орналастыру 2 Тәжірибе 

сабақ 

Картамен жұмыс  

50  Ішкі шаруашылық жерге орналастырудың 

шаруашылық аралық және өнеркәсіп байланысының 

дамуы жағдайындағы ерекшеліктері 

2  

Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

ІШЖО жобаны 

жүзеге асыру 

 

51  Шаруа қожалығының жерін орналастыру жобасы 2 Тәжірибе 

сабақ 

Шаралардың жұмыс 

жобасы 

 

52  Ішкі шаруашылықты жерге орналастырудың 

экономикалық және әлеуметтік тиімділігі 

2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Жобаны жүзеге 

асыру жолдары 

 

53  Жобаның техникалық – экономикалық 

көрсеткіштерін есептеу 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Картамен жұмыс  

54  Ішкі шаруашылықты жерге орналастырудың 

экономикалық тиімділігін анықтау 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Шаруа 

қожалықтарының 

өндіріс үлгілері 

 

55  Пайдаланылатын жерді орналастырудың жұмыс 

жобасы 

2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Жерге 

орналастырудың 

ерекшеліктері 
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56  Жұмыс жобаларын құру әдістемесі, мазмұны мен 

міндеттері 

2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Реферат  

57  Техникалық дақылдар шаруаларының жұмыс 

жобасы 

2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Техникалық 

дақылдар жұмысын 

өткізу 

 

58  Көпжылдық екпе жерлерін орналастырудың жұмыс 

жобасы 

2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Жерді қалпына 

келтіру шаралары 

 

59  Жоба мен шығын сметасын құру 2 Тәжірибе 

сабақ 

Тестпен жұмыс  

60  Суармалы – мәдени жайылым  жерлерді 

орналастырудың жұмыс жобасы 

2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Мәдени – 

техникалық жобалар 

 

61  Жобаны негізгі үлгіге көшіру, жұмыс сызбасын 

құру. 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Шаруа 

қожалықтарының 

өндіріс үлгілері 

 

62  Негізгі құнарсыз жердің жұмыс жобасы 2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Жобамен жұмыс  

63  Жерді қалпына келтірудің жұмыс жобасы 2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Дайындық 

жұмыстарын жүргізу 

 

64  Қалпына келтірілген жерді пайдалану бойынша 

ұсыныстар жасау 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Тәсілдері мен 

әдістері 

 

65  Ішкі шаруашылықты жерге орналастырудың 

жобаларын жүзеге асыру, оған  қатысты құжаттарды 

толтыру мен бекіту 

2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Ережелер қарастыру  

66  Жерге орналастырудың әрбір аудан бойынша 

ерекшеліктері 

2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Құжаттарды 

қарастыру 

 



13 

 

 

 

 

Сағаттың бөлінуі 

 

№ 

р/с 

Оқу уақытының 

бөлінісі 

Барлық 

сағат саны 

оның ішінде 

Теориялық 

сабақтар 

Практикалық және зертханалық 

сабақтар Курстық жоба/жұмыс 

1 Барлық сағат  136  66  70  - 

2 

Семестрге 

жоспарланған  136  66  70  - 

3 

Бұрын өткізілген 

сағат  -  -  -  - 

4 

Келесі оқу жылына 

қалған  14  12  2  - 

67  Топырақ эрозиясы қаупі басым аудандардағы жерге 

орналастырудың ерекшеліктері 

2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Жерге 

орналастырудың 

ерекшеліктері 

 

68  Ішкі шаруашылық жобасын есептеу.Бақылау 

жұмысы 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Картамен жұмыс  
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Кіріспе. Жерге орналастыруды жобалаудың теориялық негіздері. 

Жерге орналастыру  туралы түсінік. Жерге орналастыруды жобалаудың әдістемелік 

мәселелері 

Модуль / пән атауы: Жерге орналастыруды жобалау 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Жаңа  тақырыпты  меңгеру №1 

2. Мақсаттар, міндеттер: Пәннің жалпы сипатын түсіндіру, Тақырыптың мақсатын аша 

отырып ғылыми- материалистік көзқарасты меңгерту,. Жерге орналастыруды жобалау 

пәнінің өзектілігін түсіндіру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Жерге орналастыруды жобалау туралы түсінік, мәні мен мазмұны 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

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  

Жерге орналастыруды жобалау туралы ілім өндіріс құралы ретінде, халық шаруашылығы 

саласындағы жерді пайдалану. Жерге орналастыруды жобалау ұсыныстарын, олардың 

графикалық бейнесін, нақты аумаққа қатысты негіздемесін қамтитын сызбаларды, 

есептеулерді, сипаттамаларды қамтитын техникалық, экономикалық, құқықтық құжаттар 

кешенін анықтау. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жерге орналастыруды жобалаудың мақсаты: жер иеленудің жаңа нысандарына көшу және 

жаңа ұйымға жаңа тәртіпке жерді пайдалану. Жерге орналастырудың орны туралы жүйелі 

түрде жобалау. 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Жаңа сабақта түсініксіз болған мезеттер 

➢ Сабақтың студенттердің көңілінен шығуы 

➢ Жаңа тақырып бойынша мәліметтерді болашақтақолданасыз ба? 

6. Үйге тапсырма Дәрісті оқу, конспект жазу. 

  

  

                                                                                             Педагог ________ Кариева А.Ә. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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Дәріс №1 

  

Тақырыбы: Кіріспе. Жерге орналастыруды жобалаудың теориялық негіздері. Жерге 

орналастыру туралы түсінік .Жерге орналастыруды жобалаудың әдістемелік мәселелері. 
   Геодезиялық жұмыстар жерге орналастыру мен кадастр жұмыстарының негізгі құрамдас 

бөлігі болып табылады. Бұл жұмыстар нәтижесінде жерге орналастыру және кадастырлық 

мәліметтер толықтырылып, автоматтандырылған жүйелер базасы нақтыланған дәрежеге 

жетеді. Жерге орналастыру жұмыстарының құрамыны- межелік белгілердің координаталарын 

анықтау  немесе белгілі нүктелерді координаталары бойынша жер бетіне шығару, жер 

телімдерін таңдау актілерін дайындау, межелік жоспарларды қалыстастыру, межелік тірек 

желілерін құру жұмыстары кіреді. 

    Қазақстан Республикасында  2003 жылдың 20 маусымында Жер Кодексі қабылданып. онда 

мемлекетіміздегі жер ресурстарын пайдаланудың құқықтық негіздері айқындалған. Жер заңы 

жер ресурстарын басқару жер қатынастарын реттеу жолдарын белгілейді және мемлекеттік 

органдардың оларды шешудегі құқықтық мүмкіндігін бекітеді. Бұл құжаттарда 

жер қорының ең бірінші вһауыл шаруашылығы бағытында пайдаланалатыны айтылып, 

экологиялық жағынан тиімділігін арттыру мақсатындағы әрекеттер баяндалған. Осыған қарай 

жерге орналастырудың басты міндеті айқындалған- экологиялық экономикалық және 

әлеуметтік тиімді жер иелену және жер пайдалануды қалыптастырып, жер ресурстарын 

пайдаланудағы тәртіп белгіленген. Жерге орналастырудың мақсаты- еліміздің жер қорын 

ұтымды пайдалануға алдын-ала әрекеттер жасап, әр салада, әсіресе ауыл 

шарушылығы  өндірісінде жердің тиімділігін арттыру. Жерге орналастыру жер 

пайдаланушыларды қалыптастырумен, оларды дамытумен, межелік жұмыстарымен 

аяқталмайды. Ауыл шаруашылығы өндірісінде жерге орналастыру алқаптардың құрамын, 

өндірістік аймақтардың, санаттардың және жер телімдерінің, шабындықтар мен 

жайылымдардың, жол тораптарының және шаруа қожалықтарының орналасуын анықтап, 

барлық өндірістің дамуына территориялық сипат береді. 

         Жерге 

орналастырудың міндеттері оның келесідеймазмұндарын орындалуға тиіс әрекеттерден тұра

ды: 

1) жерге орналастырудың республикалық және аймақтық схемасын 

құру, жерді пайдалануды жақсарту және қорғаубағдарламалар 

2) жжңа шаруашылық субъектілерінің жер пайдалану жобасын және оның 

Территориясын ұұйымдастыру жобасын жасау, тіркелгенжер иелену құқықтарын ретке 

келтіру бойынша жерге орналастыру жобаларын жасау, 

телімдердің шекараларын жер бетінде шығару және межелік 

белгілерді қалыптастыру, жерге меншік иесінің құқықтықжағдайын растайтын құжаттамалар

ды беру; 

3) жер телімдерінің шекараларын жер бетіне шығару, жерге орналастыру жобаларын жасау; 

4)жер Бетінде ерекше табиғат қорғау және қорықтықрежимдегі 

территорияның шекарасына жер бөліп беру, бөлінген жер 

телімдерінің нақтылы шекараларын жер бетіне шығару; 

5) жаңа қалыптасқан жер телімдерін пайдалану, бүлінген жерлерді қалпына келтіру және басқа 

да жерді пайдалану немесе қорғалуына қатысты жобаларды жасау; 

6) жерге түгендеу жүргізу, нысаналы мақсатына сай емес пайдаланудағы 

Және пайдаланылмай жатқан жерлердің санын есепту; 

7) Компьютерлік техниканы қолдану арқылы топографиялық, топырақтық, 
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картографиялық, геодезиялық, геоботаникалық және 

басқаізденіс және зерттеу  жұмыстарын жүргізу; 

8) жер кадастры, жер мониторингіне қарасты іс-әрекеттердіжүргізу; 

9) Кадастрлық және тақырыптық карталарды дайындау; 

10)жерді бағалаудың әдістерін пайдалана отырып, жернарығын қалыптастыру. Қарастырылы

п отырған жұмыстарды орындау үшін қажет ситуациялар: 

1. жер пайдаланушының қажеттіліктері үшін жер учаскелерін қалыптастыру және шекара 

сызықтарын белгілеу арқылы бұрыннан пайдаланып 

келе жатқанучаскелердің нақты орнын тексеру; 

2. жер учаскесінің нақты қай жерде орналасқаны жайлы ақпарат жоқ болса, 

өзара келісу әдісі бойынша шекарасын анықтап, қай жерде 

орналасқаны жайлы ақпараттарды дайындау, қайта тексеру; 

3. МЖК-ның мәліметтер базасында жер телімінің орналасқан жерін белгілеуге қажетті 

ақпараттар бар болса, осы ақпараттарды пайдалану шекарасын арқылы 

Бұл жұмыстар – жер пайдаланушыға жер учаскесін бөліп беру, пайдаланудағы жер 

учаскелерін қайта құру жұмыстарынын, нақты жер учаскелесінің шекара шектерін анықтау 

бойынша жұмыстардан тұрады. Жерге орналастыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу 

нәтижесінде қабылданған, мемлекеттің заңдарында айқындалған тәртіппен қаралған және 

бекітілген жердің нысаналы мақсаты, жерді пайдалану мен оны қорғау режимі, шектеулер мен 

ауыртпалықтар, жер учаскелерінің шекарасы, жердің сапасы мен көлемі туралы деректер жер 

құқығы қатынасы субъектілерінің орындауы үшін міндетті болып табылады.  

Ішкішаруашылық жерге орналастыру жобаларын жасау кезеңінде жерді есепке алу, тіркеу 

жайлы ақпараттар жаңаланып, пайдаланылмай немесе нысаналы мақсаты 

бойынша пайдаланылмай жатқан жерлерді анықтау үшін жерді түгендеу жұмыстарын 

жасайды. Осы жұмыстардың нәтижесінде арнайы жер қорына қосылатын жаңа телімдерінің 

тізімі дайындалады.  

Жерге орналастыру ұғымы - жер қорын жер санаттары, облыстар, аудандар, халық 

шаруашылығы салалары арасында бөлу, әр түрлі қажеттіліктерге жер телімдерін бөліп 

беру, ауыл шаруашылығы алқаптары құрамын және қатынастарын бекіту, жерді есепке алу 

және тіркеу, құқық беретін құжаттарды дайындау, инвентаризациялау, мониторинг және жерді 

қорғау, бұзылған жерлерді рекультивациялау және орнына келтіру, кез келген қажеттілікке 

жер бөлу жобасына экспертиза жүргізу және т.б. жұмыстар құрамынан тұрады. 

Жерге орналастыру құрылымы келесі мәселелерді қамтиды:  

- Жер қорын пайдалануды, жерге орналастыруды, жерді бөліп беру жұмыстарын 

экологияны қорғау және колайлы жағдай туғызу шараларын ескере жүргізу; 

- Кенттердің, қалалардың шекараларын белгілеп, жаңарту, анықталған жаңа ақпараттар 

болған жағдайда жерге орналастыру жобаларына енгізу; 

- Пайдалану үстіндегі жер телімдерін реттеу, қайта тексеру, нақты орналасқан жерлерін 

белгілеу, шаруашылықтың түрлері бойынша жерлерді пайдалануға беру жұмыстары; 

- Ерекше қорғаудағы жер телімдерінің шекараларын шығару, бүлінген жерлерді жаңғырту; 

-  Жерді түгендеуді іске асыру.  

Жерге орналастыру жұмыстары шаруашылықаралық жерге орналастыру (ШАЖО) жіне 

ішкі шаруашылық жерге орналастыру (ІШЖО) болып екіге бөлінеді. 

Ішкі шаруашылық жерге орналастыру – жерге орналастырудың негізгі түрлерінің бірі. Бұо 

жұмыстардың жобалау объектісі болып ауыл шаруашылық өндірісті ұйымдастыру болып 

табылады. ІШЖО – дың басты мақсаты – шаруашылықпен айналысатын меншік иелерінің 

жерді пайдаланудағы міндеттерін ретпен және тәртіппен орындауын қадағалап, бұл 

субьектілердің аз шығын келтіріп, жоғары сапалы өнім алуына, қазіргі және келешек ұрпақ 
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үшін шығын келтіріп, жоғары сапалы өнім алуына, қазіргі және келешек ұрпақ үшін 

топырақтың құнарлығын сақтап, адамдардың өмірін жақсарту жөніндегі маңызды мәселелерді 

шешу. ІШЖО – дың басты міндеттері – ауыл шаруашылығындағы әр жер телімінт толық, 

тиімді, ұтымды пайдалануды қамтамасыз ететін территорияны ұйымдастыру. Территорялық 

ішкішаруашылық ұйымдастыру процесінде көрсетілген негізгі міндеттермен тығыз 

байланысты жұмыстар туындайды: топырақтың құнарлығын сақтау; ауыл шаруашылығы 

алқаптарының тиімділігі мен қолайлылығын арттыру. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
  

Сабақтың тақырыбы: Жобалаудың дамуы жерге орналастырудың бір кезеңі 

Модуль / пән атауы: Жерге орналастыруды жобалау 

1.Жалпы мәліметтер 
Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №2 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жобалау шешімдері алдында қойылған міндеттердің күрделілігін 

түсіндіру, бір кезеңдік жоба немесе кешенді жобалау мен маңызды және күрделі объектілер 

бойынша жекелеген құрамдас бөліктері мен жұмыс құжаттарын дайындауды үйрету. 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 Жобалау шешімдерінің күрделілігі, объект бойынша құжаттарды дайындау 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

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  

    Жерге орналастыруды жобалаудың дамуы жерге орналастыру кезеңдеріне тікелей 

қатыстылығы. Жобалау кезеңі шешімдерін жүзеге асыру мерзіміне байланысты сызба 

түрінде, бір кезеңдік жоба немесе кешенді жобалау мен маңызды және күрделі объектілер 

бойынша жекелеген құрамдас бөліктері мен элементтерінің жұмыс құжаттарын 

дайындау  сияқты екі кезеңнен тұратын жоба ретінде, қажет жағдайда бөлінген қаржыны 

ескере отырып, қабылдануы мүмкін. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

          Объектілердің жекелеген құрамдас бөліктері мен элементтерінің көмегімен жұмыс 

құжаттарын дайындайды. Ол екі кезеңнен тұрады. Жобаларды сызба түрінде де бекітуге 

болады. 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Неге қол жеткіздім? 

➢ Мен үшін жаңалық болғаны.... 

➢ Маған қиын болғаны... 

6. Үйге тапсырма Дәрісті оқып, конспект жазу.  

                                                                                               Педагог ________ Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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Дәріс №2 

  

Тақырыбы: Жобалаудың дамуы жерге орналастырудың бір кезеңі 

         Жерге әртүрлі түрлері мен пішіндерін орналастырудыжобалау дегеніміз-жерге 

орналастырудың зерттейтін ғылым саласы. 

Жерге орналастыруды жобалау жерге орналастыру процесінің ең негізгі бөлігі болып 

табылады. Бұл жоба 2 бөлімнен тұрады: графикалық бөлім, жазбаша бөлім. 

Графикалық бөлімінде-жобалық жоспар (шекаралас телімдер, телімнің ауданы, 

орналасқан жері) көрсетіледі. Жазбаша бөлім- (жобаны шынайыға айналдыру, әртүрлі 

карталар, геоботаникалық, жерді багалау, агроэкологиялық және басқалар), схемалар, 

графиктер, диаграммалар көрсетіледі. 

Жерге орналастыру процесі келесі этаптардан тұрады: 

1) алдын ала зерттеу жұмыстары; 

2) жерге орналастыру жобаларын, схемаларын, болжау сызбаларын құрастыру; 

3) құжаттарды қарастыру және бекіту; 

4) бекітілген жобаны шынайыға айналдыру; 

5) жерге орналастыру материалдары мен құжаттарды беру; 

6) жобаның бекітілуі бойынша іске асуын қадағалау. 

         Жерге орналастыру ауылдық жерлермен бірге қалалық жерлерде де өткізіледі. Бұл 

жұмыстарға қала территориясын жоспарлау, қалааралық жолдарды жобалау, 

қала айналасындағы елді мекендерді, саяжай жерлерін жобалау. Қала ішін аймақтық 

аудандарға 

бөлу, айтылған жерлерді жобаланған мақсатына байланысты пайдалану, қорғау жұмыстары 

жатады. Жоба жасау кезінде аймақты төтенше жағдайлардан қорғау, техногендік мінездегі 

зоналарды қоршау, зиянды әсері бар заводтар территориясын бекітуге көп көңіл бөлінеді.  

         Жобалау - жерге орналастыру процесінің ең маңызды және күрделі кезеңі 

болып саналады. Жобаны құру және негіздеу - барлыұ жерге орналастыру процесінің 

жүрегі.Жобалық шешімдерді өндеу әдісі, оларды экономикалық, экологиялық, әлеуметтік 

және 

құқықтық негіздеу жерге орналастыруды жобалаудың пәні болады. 

         Қазіргі жерге орналастыру теориясы эконмикалық, құқықтық проблемалар бойынша 

бұрынғы негізгі техникалық, технологиялық аспектілерді сақтай отырып 

қоғамдағы құрылымдағы түпкілікті өзгерістерді ескере отырып яғни жоспарлы - таратушы 

жүйеден нарықтық қатынасқа өтуді жерге орналасыруды айтарлықтай өңдеуді талап етеді. 

         Қазіргі жерге орналастыру ғылыми зерттеудің қазіргі әдістерін кең қолданады (есептік - 

варианттық, статистикалық, монографиялық, экономикалық, математикалық, 

болжамдау әдістері және т.б.), ұғымның диалектік - материалистік әдісіне негізделген. Жерге 

орналастыру ғылымының даму барысындар жоғарғы оқу орындарында жеке ғылыми пәндер 

қалыптасып келеді. Солардың ішінде «Жерге орналасттырудың ғылыминегіздері», «Жерге 

орналастыруды жобалау», «Жерге орналастыру жұмйыстарын ұйымдастыру», «Жерге 

орналастырудағы геодезиялық жұмыстар», «Жер ресурстарын жоспарлау және болжау», т.б. 

         Жалпы жерге орналастыру теориясы жобалаудың, оның экономикалық мәні мен 

тығыз байланысты және бірге көп жылдар бойы дамып келеді. Жобалау жұмыстарды 

ұйымдастыру әр түрлі болуы мүмкін: жер, су және басқа ресурстарды пайдалану жөніндегі 

болжамдық белгілер негізінде қабылданған жүйе бойынша қатаң болуы мүмкін, ауданның 

жерге орналастыру схемасын құрады, сосын шаруашылық аралық жерге орналастыру 

жобаларын және шаруашылық орналастыру жобасын, экономикалық мүмкіндіктердің пайда 

болуы мен талабының өсуі шамасына қарай жеке учаскелерге әртүрлі шараларды қажет ететін 
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учаскелік жерге орналастыру жобалары өңделеді. Осындай жолмен қабылданған ауданның 

схемасы менжобалық шешімдері жекеленіп жүзеге асады. Бірақта, тәжірибеде әр түрлі 

ситуациялар кезігіп жатады, бұндай кезде көрсетілген қатаң жүйені сақтау мүмкін болмайды 

немесе қиынға соғады.Бұндай жағдайларда жобалықмәселелерді шешу әдісі мен 

ұйымдастырылуы қатты өзгермейтін өңделген жобалық мәселелер жеке таңдап 

орындалады.Дегенмен кез келген жағдайда анық белгілермен басқару, жалпы қажетті басқа 

ережелерімен жерге орналастыру процессі толық және жеке жобалаудыжүзеге асыруы 

бірыңғай талаптарды, қағидаларды және нормаларды орындауды талап етеді. 

         Жерге орналастыруды жобалаудың даму тарихы. 

         Жерге орналастыру өзінің жүзеге асуының барлық тарихи кезеңінде алдына қойған 

мәселелерді түрлі құралдармен және жобалау тәсілдерімен орындады. Жеке немесе өзіндік 

жер иеленушілік пен жер пайдаланушылық болған мерзімде шаруа қоғамдарының шектері 

және әсіресе аула, кіші аулалар мен хуторлар, басқа да жер иеленушілердің шекараларын 

жоғары дәлдік қағида - аналитикалық тәсілмен жобалаған. Осыған байланысты жерге 

орналастыруды жобалау туралы ғылым ең бастыаудандарды бөлу ұсынылған математикалық 

және геодезиялық тәсілдер бойынша ұсынылған, сондай - ақ жерді иелену мен пайдалану 

құқығын заңды рәсімдеу ұсынылған. Революциядан кейінгі жылдары және Кеңес Одағы 

кезінде жерге орналастыруды жобалау революцияданбұрынғы жылдардан алынып сақталған, 

дегенмен жерді ұлттандыру негізінде жердің қайта қалыптастыру(1917-1921жж) жерге 

орналастырудың кластық және әлеуметтік мазмұны түпкілікті түрде өзгерді. Жерге 

орналастыру ғылымы толығымен немесе оның құрам бөлігі - жерге орналастыруды жобалау 

сол уақытта қалыптасқан колхозды - совхозды жер пайдаланумен дамып отырды. 

         Кейбір тұғырықтық құбылыстарды өткізгеннен кейін, жер пайдалануды қалыптасқан 

формаларын түпкілікті өзгерісін жерге орналастыру ғылымы және құрылымының 

жаңа тәсілдерін іздеуге мақсат қойған болатын, бұл қайта қалыптасқан колхоз және 

совхоздарды 

ұйымдасқан шаруашылық бекітуді талап етеді. Біртіндеп, колхоздардың шекарасын нақты 

мәнге шығару қарапайым тәсілінен жерге орналастыру бұрын қалыптасқан 

а/ш кәсіпорындардың жер құрудың ең күрделі тәсілдеріне өтті. 

         А/ш реттеумен байланысты жаңа жерге орналастыру мәселесін қалыптастыруды 

алғаш рет профессор И.Д.Шулейкин берді. Оның акт қатысуымен қысқа мерзім ішінде (1932-

1938жж) аумақт ұйымдастыру ғылыми зертеу институты құрылды.Бұл ғылыми мектепті 

отыз жылдар артық ВАСХН академик С.А.Удачин басқарды. XX ғасырдың екінші 

жартысынан бастап жерге орналастырудың жалпы теориясын одан әрі дамыту және 

экономикалық аудандар мен табиғи аймақтардың ерекшеліктерін ескере отырып жобалау 

әдісін жетілдіру жөнінде жұмыстар жүргізілді. Жер – бағалаужұмыстарымен, аудандық ауыл 

шаруашылықты жоспарлаумен, келешектік жоспарлаумен, ұзақ мерзімді болжамдармен 

мелиорациямен, агроорманмелиорациясымен, жол жұмыстарымен, ауыл ел смекендерді 

жоспарлаумен және т.б. жерге орналастырудың өзара байланысы ескеріліп отырылады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары  

Сабақтың тақырыбы: Жерге орналастыруды жобалаудың қазіргі кездегі мазмұны.ТМД 

елдері мен ҚР жерге орналастыру жүйесі. 

Модуль / пән атауы: Жерге орналастыруды жобалау 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №3 

2. Мақсаттар, міндеттер:ТМД елдері мен Қазақстан Республикасындағы жерге орналастыру 

жүйесін түсіндіру.Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру.Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге 

деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Жерге орналастыру жүйесінің маңыздылығы, мазмұны 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

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  
Жерге орналастыру жобаларын жасау нәтижесінде жекеменшік, ауыл шаруашылық, 

шаруашылыққа жатпайтын, яғни жерге орналастыру нысандарының қатарына енгізілген жер 

телімдерінің тығыз тораптары қалыптасады. Жеке жер иелері мен жерді пайдаланушылардың 

жерлерінде өндірісті аумақтық ұйымдастыруға өзгерістер енгізіледі, болашақта жобалау, оны 

әлеуметтік экономикалық, экологиялықтұрғыдан және техникалық есептемелерімен негіздеу 

және соның нәтижесінде аумақты жаңа кеңістікте ұйымдастыру. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Шаруашылық аралық жерге орналастыру- бұл бір топ шаруашылық, кей уақытта 

бүтін аудандардың территорияларда жүргізілуі, бірақ тек жеке саланың шеңберінде жүзеге 

асырылады.  

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Сабақ бойынша үйренгенім.. 

➢ Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма 

ТМД елдері мен ҚР жерге орналастыру жүйесін салыстыру, конспект жазу, бақылау 

сұрақтарына жауап жазу 

                                                                                              Педагог ________ Кариева А.Ә. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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Дәріс №3 

  

Тақырыбы: Жерге орналастыруды жобалаудың қазіргі кездегі мазмұны. ТМД елдері 

мен ҚР жерге орналастыру жүйесі 
         Жер адамның материалдық саламен байланысты қызметінде өндірістік байланыстардың 

нысаны болып табылады. Сонымен қатар ол барлық салаларында өндірістіұйымдастыруда 

жер басты инженерлік база. Қандайда болмасын құрылыс тұрғызарда (нысандарды 

жобалауда) жұмыс жер телімінің бөлінуінен басталады.  

         ҚР-ның Жер кодексіне сәйкес жерге орналасу жобасына сай шынайы түрде жер ауданы 

мен оның шекарасы анықталмай құрылыс жұмыстарын бастауға тыйым салынады. Бұл ереже 

шахта, кен орындары, энергетика, фабрика, завод, жолдар құрылысы және т.б. нысандарға 

қатысты. Ал ауыл шаруашылығында жер өндірісінің басты құралы. Сондықтан жерге 

орналастыружобаларын жасауда оның сапасына, жанжақтылығына аса үлкен көңіл бөлінеді, 

онда жер жобалаудың жалпы талаптарымен қатар сол алынған аймақтың ерекшеліктері, 

климаты, нысандардың орналасуы, шаруашылықта тиімділігі, яғни барлық 

жағдайлары қарастырылады, ескеріледі.  

         Ауыл шаруашылығында жерде өндірісті ұйымдастыру жерді пайдаланудың сыртқы 

шекараларын жобалаудан басталып, сол жобаны шынайыға шығарып жүзеге асырумен 

аяқталады. Жерге орналастыру жобаларын жасау нәтижесінде жеке меншік, ауыл 

шаруашылық, шаруашылыққа жатпайтын, яғни жерге орналастырунысандарының қатарына 

енгізілген жер телімдерінің тығыз тораптары қалыптасады. Жеке жер иелері мен жерді 

пайдаланушылардың жерлерінде өндірісті аумақтық ұйымдастыруға өзгерістер енгізіледі, 

болашақта жобалау, оны әлеуметтік экономикалық, экологиялық тұрғыдан және техникалық 

есептемелерімен негіздеу және соның нәтижесінде аумақты жаңа кеңістікте ұйымдастыру. 

Жерге орналастырудың жобалаудың негізгі мазмұны болыптабылады. 

Жерге орналастыру жобасының нақты нәтижелері: 

- экономикалық тиімді; экологиялық мақсатты техникалық дәл аудандар 

- жер иеліктері мен жерді пайдалану шекараларын нақтылау; 

- құрылымдардың жер массивтері; 

- шаруашылық өндірістік орталықтардың жерлері; 

- жайылым және шабындық жерлері; 

- егістік, бау-бақша жерлері; 

- басқа да шаруашылық жер телімдері; 

жерді түрлі жерлерге бөлетін жолдар, арналар, орман жолақтары. 

Есептемелерге негізделген осы айтылған нысандар жер планында айқын көрсетіле 

отырып, жер өндірісінің техникасы мен ұйымдастыруына ықпал етеді. Тиісті өкілетті 

мекемелер тексерген және заңды түрде бекітілген жерге орналастыру жобасы сол жерді 

пайдаланудың ұзақ жылдарға арналған құқықтары мен пайдалану тәртібін белгілейді. 

Жерге орналастыруды жобалау ауыл шаруашылық өндірісі мен оның аймағын 

ұйымдастыру, табиғатты тиімді пайдалану, табиғатты, жер, суды қорғау шараларымен, 

мәдени ландшафттар жасаумен тығыз байланысты. Қазіргі жерге орналастырудың 

салааралық сипаттағы жалпы республика сонымен бірге халық шаруашылығының жеке 

салаларының көлемін де, жердің пайдалануын ұйымдастыруға бағытталған іс қимылдарды 

қамтиды. Сондықтан қазіргі кезде жерге орналастыру құрамында салааралық жерге 

орналастыру түрі анық белгіленіп отыр. Салааралық жерге орналастыру арқылы жер қорының 

категорияларға бөлінуі, соңғыларының көлемінде арнайы мақсаттағы жер қорларының 

құрылуы, елді мекендердің орналасуы жүзеге асырылады. Елді мекеннің жер массиві, 
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әкімшіліктерриториялық бірлік немесе ауыл округінің бір бөлігі болып табылады. Салааралық 

жерге орналастыруға облыстар мен аудандардың шекараларын белгілеу жатады. 

         Шаруашылықаралық жерге орналастыру- бұл бір топ шаруашылық, кей уақытта 

бүтін аудандардың территорияларда жүргізілуі, бірақ тек жеке саланың шеңберінде. 

         Ішкі шаруашылық жерге орналастыру-тек ауыл шаруашылық кәсіпорындарының, 

серіктестіктердің, кооперативтердің шеңберінде жүргізіледі. Оның негізгі мақсаттары-

жерді өңдеудің негізгі технологиясын енгізуге топырақты техногендік және табиғи теріс 

ықпалдардан қорғауға, мәдени ландшафттарды қалыптастыруға қолайлы 

территориялық жағдай жасау. 

         Учаскелік жерге орналастыру- жеке учаскенің шеңберінде жүргізіледі. 

Жерге орналастырудың бұл түрінде жұмыс жобаларының типтеріне қарай мынадай түр 

тармақтарына бөлуге болады: 

1) ауыл шаруашылық учаскелерді жақсарту; 

2) бүлінген жерлерді қайта қалпына келтіру (рекультивация); 

3) жаңа жерлерді игеру; 

4) мәдени техникалық шараларды жүргізу; 

5) эрозияға қарсы шараларды жобалау; 

6) мелиоративтік шараларды жобалау. 

ТМД елдері мен ҚР жерге орналастыру жүйесі,Шет елдердегі жерге орналастыру 

         Біздің түсінігіміздегі жерге орналастыру бұл жерді қорғау және рационалды пайдалануды 

ұйымдастыру жүйесі жерге орналастыру әрекеттері орын алғандығымен көп 

елде жоқ. «Жерге орналастыру» сөзінің аналогы да жоқ. Бұл сөзді ағылшын авторлары 

да ұқсас етіп аудармайды. Ағылшын тілінде «Land Use Planning» - жерді 

пайдаланудыжоспарлау; « Land Managment» - жер басқару; «Land Servery» - межелеу, жерді 

түсіру. Француз тілінде «Amanagment Foncier»,» - ;неміс тілінде «die Flurbereinigung » сөздері 

«жерге орналастыру» түсінігі жақын болып табылады. Бұл жағдай себептері 

тарихи, бірдей емес жер қатынастары, XX ғасырдағы Ресейдегі және шетелдегі жер 

меншіктігінің 

сипатынан. Сондықтан Ресейдегі геодезия саласындағы негізгі ғылыми жұмыстар басқа 

елдердің тілдеріне аударылып, кең тараған (Батыс Еуропа, АҚШ, Канада), ал жерге 

орналастыру кітаптары көбіне әлеуметтік елдерде ғана қолданылған (Шығыс 

Еуропа, Қытай, Монғолия, Вьетнам). Қазіргі уақытта ғана шет елдердегі жерге 

орналастырудызерттеуге көптеген мүмкіншіліктер ашылған. 

         Батыс Еуропа, АҚШ, Канададағы жерге орналастыру әрекеттері жер кадастрымен 

тығыз байланысты. Бұл келесі себептермен байланысты:Жер кадастрының берілгендері жерге 

байланысты мәмілелерді жасағанда жерді бөлгенде, біріктіргенде қолданылған, осылардың 

негізінде жерді пайдалануды анықтайтын кұжаттар берілген. Жер кадастр мәліметтері жерді 

пайдалануда басқару шешім қабылдау үшін басқаруоргандарымен қолданылған (жерді 

пайдалануды жоспарлау). Жер кадастрының негізінде тек жер учаскелерін бағалау мен санау 

ғана емес, жылжымайтын мүлік объектілері де есепке алынатын, бұлар салық салуға басты 

мәлімет болып табылады. 

         Жер кадастры материалдары өздерінің жер басқарушылары сайманы болып 

есептеледі. Сонымен, шетелдегі жер кадастры өзіне тек техникалық істерді ғана емес, 

анықталған жер кадастры процесін қосатын өзінде жерге орналастыру жұмыстарының көп 

бөлігінаккумуляцияланған. Сондықтан шетелдегі ғалымдар жерге орналастырудың өзіндік 

мақсаттарын және маңыздылығын түсіне отырып, жерег орналастыру өндірісті бөлек салаға 

бөлуі мүмкін емес. Көп елдерде жерге орналастыру әрекеттерінің бөлігі, жерді түсірумен, 

карта құруменбайланысты жер кадастры, геодезия, картография жайында хабардары бар 
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қызметтерінде концентрацияланған. Бұл жағдайда жерге орналастыру орындаушы басқару 

органарын құру. 

         Сондықтан жерге орналастыруды жоспарлау табиғатты қорғауды, жерді бөлудің 

сұрақтарын шешіп отырған. Бұл жоспарлардың негізінде арнайы заңдар болған. Мысалы, 

Францияда 1996 жылы «Территорияларды жайластырудың 

ұлттық директивалары», Швецияда - «Жоспарлау және құрастыру» заңы (1987 ж). 

Швейцарияда « Регионалды жоспарлау» заңы (1979 ж) қабылданған.Жоспарлар:генералды, 

бір регионға арналған, 20 -25 жыл мерзімі;жергілікті (муниципалды) мерзімі 5 - 15 жылға 

дейін. Кез - келген жоспардың негізі - зоналау(зондтау). Орналастыратын территория 

келесі зоналарға бөлінеді: ауылшаруашылык, орманды және т.б.  

  

Бақылау сұрақтары 
1. Жерге орналастырудың жобалаудың негізгі мазмұны 

2. Учаскелік жерге орналастыру 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары  

Сабақтың тақырыбы: Жерге орналастыруды жобалау ұстанымдары. 

Модуль / пән атауы: Жерге орналастыруды жобалау 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №4 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жерге орналастыруды жобалаудың маңызды 

ұстанымдарын білу. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Тақырыпты білім 

алушыға түсіндіре отырып, бойында патриоттық сезімді оята білу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Жобалау кезіндегі пайдаланатын ұстанысдар 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

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  
    Жерге орналастыру процессі бірнеше кезеңдерден тұрады: 

Жобаны жасаудың алдынан дайындық жұмыстары жүргізіледі. Бұған мынандай бірқатар іс-

қимылдар өнеді: 

-жерге орналастыру процесіне қатысатын жер иеленушілер мен 

жер пайдаланушылардың құрамы анықталады; 

-жерге орналастыруды жүргізуге қажетті құжат-материалдар (құқықтық, план-

картографиялық, іздестіру, экономикалық т.б.) жиналады; 

-жер мен табигатты коргау женшдеп талаптар. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жер иеленушілердің (жер пайдаланушылардың) межелері мемлекеттік геодезиялық 

торабымен байланыстырылады. Жобаны нақты мәніне шығару шаруашылық өкілдерінің 

қатысуымен жобалау институтының мамандары орындайды. Бұның нәтижесінде межелерді 

сипатгайтын хаттама мен сызба жасалады.  

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

➢ Мен үшін жаңалық болғаны.... 

➢ Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарына жауап жазу                                   

                                                                                               Педагог ________ Кариева А.Ә.  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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Сабақ №4 

  

Тақырыбы: Жерге орналастыруды жобалау ұстанымдары 

         Жерге орналастыру процессі бірнеше кезеңдерден тұрады: 

1) Жобаны жасаудың алдынан дайындық жұмыстары жүргізіледі. Бұған мынандай бір 

қатар іс-қимылдар өнеді: 

-жерге орналастыру процесіне қатысатын жер иеленушілер мен жер пайдаланушылардың 

кұрамы анықталады; 

-жерге орналастыруды жүргізуге қажетті құжат-материалдар (құқықтық, план-

картографиялық, іздестіру, экономикалық т.б.) жиналады; 

-кәсіпорындардың шаруааралық байланыстары; 

-инфрақұрылымның орналасуы және даму деңгейі; 

-жер мен табигатты коргау женшдеп талаптар; 

-жобалық құжаттардың құрамы; 

-жобаның ықтимал варианттары және жалпы көріністері. 

         Жобалау тапсырмасы және далалық зерттеу актісі мен сызбасы дайышдық 

жұмыстарының қорытындысы болып табылады. 

2) Дайындық жұмыстардан кейінгі кезең - жобалау. Бұл жерге орналастыру процесінің ең 

жауапты және күрделі құрамдас бөлігі. Оның нәтижесінде ғылыми тұрғыдан жан-жақты 

негізделген жоба жасалуға тиісті. Соңгысыньң мазмұны мен құрамы шаруашылық аралық 

жерге орналастырудың типіне, алдына қойылған мақсат-міндеттеріне тікелей байланысты. 

Сондықтан жеке жобалардың арасындағы айырмашылықтар да елеулі. Дегенмен, 

жобалардың кайсысы болса да графикалық белгілі (жобалық план мен баска қажетті 

сызбалар) мен түсініктемеден тұрады. Соңғысы жобаныэкономикалық және құқықтық 

тұрғыдан негіздеу материалдарын қамтиды. Жалпы алғанда, жобада қағида бойынша 

мынандай мәселелер қарастырылады: жер иеленушіліктер мен жер пайдаланушылықтардың 

аудандарын белгілеу, оларды орналастыру және межелерінжобалау, алаптардың аудандары 

мен құрамын қалыптастыру. 

         Шаруашылық аралық жерге орналастыру жобасы экономикалық тұрғыдан жан-

жақты негізделуге тиісті. Қабылданған жобалық шешімдер нақты есептермен дәлелденеді. 

Осы мақсатпен бір қатар экономикалық және техника-экономикалық көрсеткіштер 

есептеледі. Жасалған жобаның бірнеше нұсқаларынан бұл көрсеткіштер салыстырыла 

отырып ең тиімдісі тандалады. 

3) Үшінші кезең шаруашылық аралық жерге орналастыру жобасын құқықтық турғыдан 

ресімдеуді оны қарап талқылау мен бекітуді қамтиды.Алдынан жоба әрбір 

жерге орналастыруға тартылған шаруашылықтарда өндірістік кеңесте (немесе еөкілдер 

жиналысында) қаралады. Сонан соң ол аудандың әкімшілігіне бекітілуге жіберіледі. Егерде 

бұл органның өкілеттілігі жеткіліксіз болса, жоба ауыл шаруашылықМинистрлігінде 

қаралып Министрлер кабинетінде бекіледі. 

4) Бекітілген жоба нақты мәніне шығарылады. Бұл кезенің мәні жер пайдаланушылықтар 

мен жер иеленушіліктердің жобалық мәндерін нақты мәндеріне шығарып, 

арнайы белгілермен бекіту. Соңғылары темірбетон, ағаш немесе басқа матсриалдардан 

жасалуы мүмкін. Белгілердің ара қашықтықтары 2000м аспауға тиісті. Ашық жерлерде меже 

жалпақтығы 20см аралықтармен көрсетіледі. Жобаны нақты мәніне шығару үшін жұмыс 

сызбасы жасалады. Жер иеленушілердің (жерпайдаланушылардың) межелері мемлекеттік 

геодезиялық торабымен байланыстырылады. Жобаны нақты мәніне шығару шаруашылық 

өкілдерінің қатысуымен жобалау институтының мамандары орындайды. Бұның нәтижесінде 

межелерді сипатгайтын хаттама мен сызба жасалады.Соңында шаруашылыққа 
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(кәсіпорынына) жерді иеленуге немесе пайдалануға құқық беретін мемлекетік Акт 

тапсырылады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы: Жобалау алдында жүргізілетін жұмыстар, жобалардың жүйеленуі 

Модуль / пән атауы: Жерге орналастыруды жобалау 

1.Жалпы мәліметтер 
Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №5 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жерге орналастыру жобасына дайындық кезеңдерімен және 

жобаның түрлерімен таныстыру. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру. Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Жобалау жұмыстарының күрделілігі, жүйелілігі 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

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  

Жобалар үлкен үш топқа бөлінеді, жерге орналастыру түрлеріне сәйкес- шаруашылық аралық, 

шаруашылық жерін орналастыру және учаскелік. Жерге орналастыру объектісіне қарай екі түр 

тармаққа ажыратылады. Олардың біреуі ауылшаруашылық кәсіпорындарының жер 

пайдаланушылықтарын құруға, қайта құруға, реттестіруге және жетілдіруге. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Жерге орналастыруды жобалау жұмыстарын бастамас алдын қажетті зерттеулер 

мен іздестірулерді жүргізеді. Оларға: топографо- геодезиялық, топырақтық, 

топырақтықзрозиялық, геоботаникалық, су шаруашылықтық, жол, жерге орналастыру және 

т.б.жатады. 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

➢ Мен үшін жаңалық болғаны.... 

➢ Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Жобалау алдында жүргізілетін жұмыстарды анықтау, Жерге орналастыру 

жобасының түрлерін кесте арқылы көрсету. 

  

Педагог ________ Кариева А.Ә.. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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Дәріс №5 

  

Тақырыбы: Жобалау алдында жүргізілетін жұмыстар, жобалардың жүйеленуі 

         Жерге орналастыруды жобалау жұмыстарын бастамас алдын қажетті зерттеулер мен 

іздестірулерді жүргізеді. Оларға: топографо- геодезиялық, топырақтық, топырақтық- 

зрозиялық, геоботаникалык, су шаруашылықтық, жол, жерге орналастыру және т.б.жатады. 

Зерттеу және іздестіру материалдары және де жер кадастрлық жұмыстар 

жобалау барысында кең қолданылады. Соңғы жылдары жерге орналастыру жобасынан алдын 

жерлерді аймақтау және облыстық,аудандық жерге орналастыру схемасын өңдеу жүргізіледі. 

Олардың негізгі міндеті- ауыл шаруашылығы және халық шаруашылығының басқа салаларын 

келешекте дамыту үшін жер ресурстарын пайдалану және оны қорғаудың ең тиімді бағытын 

анықтау. Бұндай схема келесі негізгі мәселелерді шешуден тұрады: 

Халық шаруашылық салаларының келешектегі дамуына сәйкес жерлерді санаттар 

арасында бөліп тарату; 

Ауыл шаруашылық өнімін өндіруді жоғарлату жөніндегі ұсыныстар; 

Ауыл шаруашылық өндірісін орналастыру және мамандандыру бойынша 

ұсыныстар; 

Ауданда келешекте күтілетін жерге шаруашылық етудің көп түрлі формалары мен 

көп салалы экономиканы ескеріп тұрғындарды орналастыру және аумағын ұйымдастыру 

бойынша болжамдық белгілер; 

Жерді қорғау шаралары; 

Ауданда жерді тиімді пайдалану және қорғау бойынша белгіленген шараларды 

жүзеге асыру кезектілігі мен экономикалық тиімділігі. 

        Әсіресе, әкімшілік ауданның жерге орналастыру схемасы нақты өңделеді. Онда жерге 

орналастырудың көптеген түпкілікті мәселелері нақты шешімін табады, онда келешекте 

шаруашылық аралық, шаруашылық жерін және учаскелік жерге орналастырудың 

инженерлік жобаларын, сондай ақ мелиорация, ауыл елді мекенді жоспарлау, жол құрылысы 

және т.б. құру үшін негіз болады. 

         Жерге орналастыру схемасында жерді пайдалану мен елді мекендерді, өндірістік және 

басқа кешендерді орналастыру өзара байланысы ескеріледі. Сонымен, кез келген жоба 

құрушы жоба жасамастан алдын шешетін мәселені түпкілікті салалық және кешендік 

схемаларда, жерге орналастыру схемасында, басқа болжамдау жәнежоспарлау жобалық 

өңдеулерде оған тікелей немесе жанама қатынасы бар болса үйренуі керек. 

         Жерге орналастыру жобалардың көп түрлілігімен ерекшеленеді. Олардың мазмұны 

мен құру әдісі жерге орналастыру түрлерімен, әр түрлілігімен және формаларымен 

анықталады, жерді пайлалану қарқындылығына және ауыл шаруашылық өндірісінің 

интенсификациясы деңгейіне, аумағын орналастырудың кеңістік жағдайына, сала аралық 

масштабтағы қойылғанмәселелеріне байланысты болады. Бәрінен бұрын жобалар үлкен үш 

топқа бөлінеді, жерге орналастыру түрлеріне сәйкес- шаруашылық аралық, шаруашылық 

жерін орналастыру және учаскелік. 

         Жерге орналастыру объектісіне қарай екі түр тармаққа ажыратылады. Олардың біреуі 

ауылшаруашылық кәсіпорындарының жер пайдаланушылықтарын құруға, қайта құруға, 

реттестіруге және жетілдіруге, екіншісі - әр түрлі мемлекеттік, қоғамдық және жеке 

шаруашылықмұқтаждықтарға (өнеркәсіптік, азаматтық, энергетикалық, гидротехникалық 

және басқа құрылыстарды жүргізуге, қорғаныс, транспорт, байланыс, ғылым, мәдениет және 

т.с.с.) жер бөліп беруге байланысты. Демек ауылшаруашылық емес кәсіпорындардың 

жерпайдаланушылықтарын құру. 
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         Жерге орналастыру құрамында оның тек екі түрін белгілегенде жер категориялары 

мен жерге орналастыру іс-қимылдарының мазмұны толық қамтылмайды, өйткені олардың 

кейбіреулері халық шаруашылығы салалары мен әкімшілік-территориялық бірліктерге, ал 

кейбіреулері тек жеке кәсіпорындарға қатысты. 

         Қазіргі жерге орналастыру сала аралық сипаттағы, жалпы республика, сонымен бірге 

халық шаруашылығының жеке салаларының көлемінде, жердің пайдалануын 

ұйымдастыруға бағытталған іс-қимылдарды қамтиды. Сондықтан қазіргі кезде жерге 

орналастыру құрамында сала аралық (САЖО) жерге орналастыру түріның белгіленіп 

отыр. Сала аралық жерге орналастыру арқылы жер қорының категорияларға бөлінуі, 

соңғыларының көлемінде арнайымақсаттағы жер қорларының (осылардың қатарында 

аудандың әкімшілік жанындағылары мен оралмандарға арналғандары) құрылуы, елді 

мекендердің, басқаша айтқанда, ішінде жер иеленушіліктер мен жер пайдаланушылықтар 

орналасқан агромелиорация шептерінің жүргізілуі жүзеге асырылады. Елді мекеннің 

жермассиві мен межелері әкімшілік-территориялық бірлікнемесе ауыл округінің бір 

бөлігі болып табылады. Сала аралық жерге орналастыруға облыстар мен аудандардың 

шекараларын белгілеу, тіпті мемлекеттік шекараны делимитациялау жөне демаркациялау 

жөніндегі іс-қимылдар жатады. 

         Жерге орналастырудың екінші түрі - шаруашылық аралық жерге 

орналастыру(ШАЖО}бір топ шаруашылықтың, ал кейбір кезде бүтін аудандардың 

территориясында жүргізіледі, бірақта тек жеке саланың (өнеркәсіп ауыл шарауашылығы және 

т.с.с.) шеңберінде. Нақтылы түрде ШАЖО әртүрлі мемлекеттік және мемлекеттік емес заң 

түлғалары мен жеке тұлғалардыңмүдделерін, олардың жер иеленушіліктері мен жер 

пайдаланушылықтарын құру немесе қайта құру арқылы қанағаттандырып отырады. Оның түр 

тармақтары ауылшаруашылық және ауылшаруашылық емес жерлерде жүргізілуіне қарай 

ажыратылады. 

         Шаруашылық жерін орналастыру (ШЖО) тек ауылшаруашылық көсіпорындарының, 

серіктестіктердің, кооперативтердің және ШФҚ-ның шеңберінде ғана жүргізіледі. Оның 

негізгі масаты жерді өңдеудің жаңа технологияеын енгізуге, топырақты әр түрлі техногендік 

және табиғи теріс ықпалдардан қорғауға, мәдени ландшафттарды жойылудан сақтап қалуға 

жәнежаңаларын қалыптастыруға қолайлы территориялық реттілік жасау. 

Шаруашылық жерін орналастыру формаларының бөлінуі тәлімі және суармалы егіншілік 

аймақтарында жобалық міндеттердің әр түрлі әдіс-тәсілдері арқылы орындалуымен 

себептеледі. Тәлімі егіншілік аймақтарында жер учаскелерінің пайдалануы топырақ қорғау 

жүйесін, эрозия (жел, су немесе олардың қосыла әсер етуі) қауіптілігін,жердің 

сортаңданғандығын жәнебасқа да осы тәріздес теріс ықпалдарды ескере отырып 

ұйымдастырылады. Осымен қатар басқа территориялардың да (аридтік және маусымдық 

жайылымдар) ерекшеліктері ескерілуі мүмкін. 

         Суармалы егіншілік дамыған аймақтарда ішкішаруашылық территорияны реттестіру 

суару жөнеколлекторлық - дренаждық жүйенің, оның жеке элементтерінің орналасуымен, 

суды пайдаланумәселелерімен тығыз байланысты. 

  

Тапсырма: Жерге орналастыру жобасының түрлерін кесте арқылы көрсету. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары  

Сабақтың тақырыбы: ЖОЖ кезіндегі облыстар мен аудандардың жерге орналастыру 

сызбасы 

Модуль / пән атауы: Жерге орналастыруды жобалау 

1.Жалпы мәліметтер 
Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №6 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жерге орналастыру жобасының негізін, облыстар мен 

аудандардың сызбасын сызуды түсіндіру. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

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

алушылар бағалау жұмыстарын жүргізу кезінде алған білімдерін іс жүзінде қолдану, топтың 

өзіне шешім қабылдауы үшін жауапкершілік алуға тәрбиелеу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Жобалау кезеңдері бойынша сызбалармен жұмыс 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

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  
    Өнеркәсіп, транспорт және басқа ауылшаруашылық емес кәсіпорындардың орналасуы 

экономика салаларының даму жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады. Жерге 

орналастыру жұмыстарының нәтижесінде бұлардың жер пайдаланушылықтарының нақты 

орны, пішін кескіндігі, аудандары, межелері және басқа кеңістік көрсеткіштері белгіленеді.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Әр түрлі мемлекеттік және қоғамдық мұқтаждықтарға жер бөліп беру мемлекеттік заң 

актілерімен реттеледі. Бұл процесс республика жер Кодексі бойынша шаруашылық аралық 

жерге орналастыру арқылы жузеге асырылады. 

Сабақтың қорытындысы  

➢ Сабақты қысқаша түйіндеу 

➢ Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

➢ Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

➢ Мен үшін жаңалық болғаны.... 

➢ Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма 
Бақылау сұрақтары: 

1. Алынатын жердің орнын қалай белгілейді? 

2. Алынатын жердің ауданы мен алқаптық құрамын қалай анықтайды? 

                                                                                                  Педагог ________ Кариева А.Ә. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



32 

 

Дәріс №6 

  

Тақырыбы: ЖОЖ кезіндегі облыстар мен аудандардың жерге орналастыру сызбасы 

  

         Әр түрлі мемлекеттік және қоғамдық мұқтаждықтарға жер бөліп беру мемлекеттік заң 

актілерімен реттеледі. Бұл процесс республика жер Кодексі бойынша шаруашылық аралық 

жерге орналастыру арқылы жузеге асырылады. 

         Жерді бөліп беру жобасында мынадай басты мәселелер қарастырылады уақытша 

және тұрақты пайдалануға алынатын жерлердің аудандарын анықтау және негіздеу, жер 

меншік иелері мен жер пайдаланушыларға келтірілген залалддар мен ауылшаруашылық 

өндірісі шағындарының көлемі мен етеу реттілігін анықтау, бүлінген жерлерді қалпына 

келтіру жөніндегі ұсыныстарды дайындау, жер салынған анықтау және жобаны құқықтық 

тұрғыдан рәсімдеу. Аталған мәселелер келтірілген жүйелілікте өзара байланысты 

тапсырмалар ретінде бір объектідеқарастырылады. 

         Өнеркәсіп, транспорт және басқа ауылшаруашылық емес кәсіпорындардың орналасуы 

экономика салаларының даму жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады. Жерге орналастыру 

жұмыстарының нәтижесінде бұлардың жер пайдаланушылықтарының нақты орны, пішін 

кескіндігі, аудандары, межелері және басқа кеңістік көрсеткіштері белгіленеді. 

Жалпы алғанда бұл бір қатар іс-қимылдарды қамтып мынадай әдістемелік жүйелілікте 

орындалады: 

1. Алынатын жердің орнын белгілеу; 

2. Алынатын жердің ауданы мен алаптық құрамын анықтау; 

3. Алынатын жердің құндылығын анықтау; 

         Алынатын учаскенің орны құрылыс объектісінің орналасу схемасы мен техникалық 

сипаттамасы негізінде белгіленеді. Автомобиль мен темір жолдарына, тоқ тасымалдау және 

байланыс жүйелеріне, құбырлар мен басқа сызықтық объектілеріне тұрақты және уақытша 

пайдалануға алынатын учаскелердің ені құрылыстардың техникалық сипаттамасына қарай 

бекітілген нормалар / CH 467-74 , CH 465- 73, CH 461-74 , CH45-73/ бойынша белгіленеді. 

Алынатын жердің ауданы мен алаптық құрамы құрылыс объектісінің ерекшеліктеріне қарай 

әр түрлі әдістермен бөліп қарастырған қолайлы: 

a) автомобиль мен темір жолдары және мелиоративтік каналдар; 

ә) тоқ тасымалдау жүйелері; 

б) құбырлар; 

b) кең ауданды құрылыс объектілері. 

         Жолдар мен каналдар құрылыстарына тұрақты пайдалануға алынатын жердің ауданы 

бекітілген жер беру номалары арқылы есептеледі. Берілетін учаскенің ені мен ұзындығына 

қарай, әрбір алаптың сонымен бірге учаскенің жалпы ауданы анықталады. 

  

Бақылау сұрақтары: 

1. Алынатын жердің орнын қалай белгілейді? 

2. Алынатын жердің ауданы мен алқаптық құрамын қалай анықтайды? 

3. Алынатың жердің құндылығын қалай анықтайды? 

4. Жерді тұрақты пайдалануға және уақытша пайдалануға алуды түсіндіріп беріңіз? 

5. Автомобиль, темір жол, ТТЖ және басқа ауыл шаруашылығына қатысы жоқ 

кәсіпорындарға алынған жердің көлемін және алқаптар құрамын анықтаңыз? 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жобалау тапсырмаларын шешудің әдістері мен 

олардың экономикалық негізі 

Модуль / пән атауы: Жерге орналастыруды жобалау 

1.Жалпы мәліметтер 
Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Жаңа сабақты меңгеру №7 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жерге орналастыру жобасының техникалық бөлігінде түсіндірме 

жазба, жер учаскесінің орналасқан орнының жобалық схемасы қамтылатыны жайлы 

ақпаратпен таныстыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Жер бетінің үлгісін жобалау, экономикалық талдау 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

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  

    Жерге орналастыру жобасын әзірлеуші, тапсырыс берушінің және қажет болған 

жағдайда үшінші тұлғалардың қатысуымен жер учаскелеріне далалық зерттеуді жүргізеді.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Жерге орналастыру жобасында берілетін (өзгеретін) жер учаскесінің алаңы, оның 

шекарасы және орналасқан орны, бөгде және шектес меншік иелері немесе жер 

пайдаланушылар, сондай- ақ жер учаскесінің ауыртпалықтары мен сервитуттары 

айқындалады. 

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 Жерге орналастыру жобасының мәтіндік және техникалық бөлігінің 

айырмашылық негізі жайлы ақпарат жазу. 

  

  

  

                                                                                                  Педагог ________ Кариева А.Ә. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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Дәріс №7 

  

Тақырыбы: Жобалау тапсырмаларын шешудің әдістері мен олардың экономикалық 

негізі 
         Жерге орналастыру жобасында берілетін (өзгеретін) жер учаскесінің алаңы, оның 

шекарасы және орналасқан орны, бөгде және шектес меншік иелері немесе жер 

пайдаланушылар, сондай-ақ жер учаскесінің ауыртпалықтары мен сервитуттары 

айқындалады. 

         Азаматтар мен заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығынан басқа мақсаттар үшін берілетін 

жеручаскелерінің мөлшері қызметтің осы түрлеріне жер бөліп берудің нормалары бойынша 

не сәулет-қала құрылысы және (немесе) құрылыс құжаттамасына сәйкес айқындалады. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде жаңадан қалыптастырылатын ауыл 

шаруашылығы ұйымдары, шаруа (фермер) қожалықтары мен жеке қосалқы шаруашылықтары 

үшін құрылатын жер учаскелерінің шекаралары қосымша ескеріледі, олардың жинақы 

орналасуы ескеріле отырыпбелгіленеді, табиғи және (немесе) жасанды шекаралармен 

(өзендермен, бұлақтармен, арналармен, орман алаптарымен, жолдармен) біріктіріледі. 

         Жерге орналастыру жобасын әзірлеуші, тапсырыс берушінің және қажет болған 

жағдайда үшінші тұлғалардың қатысуымен жер учаскелеріне далалық зерттеуді жүргізеді.  

Далалық зерттеу процесінде жылжымайтын мүлік объектілерінің орналасқан жері мен жер 

учаскелерінің нақты шекараларын нақтылау жүргізіледі. 

         Жер учаскелерін далалық зерттеудің нәтижелері далалық зерттеудің сызба схемасын 

дайындаумен бірге далалық зерттеу актісімен ресімделеді. 

Жерге орналастыру жобасының мәтіндік бөлігінде: 

1) жер учаскесіне құқық беру туралы азаматтың немесе заңды тұлғаның өтініші; 

2) жер учаскесі шекараларының жобасымен коса жер учаскесін таңдау актісі; 

3) сұралып отырған жер учаскесін мәлімделген нысаналы мақсаты бойынша пайдалану 

мүмкіндігі туралы жер комиссиясының қорытындысы; 

4) жаңа жер учаскесін қалыптастыру немесе оны ретке келтіру кезінде қабылданатын 

жобалық шешімдердерді негіздеу үшін қажетті материалдар (құжаттар) қамтылады. 

Қолданыстағы жер учаскелері үшін жерге орналастыру жобасының мәтіндік бөлігіне 

жылжымайтын мүлік объектісіне құқықты белгілейтін құжаттардың көшірмелері және 

тапсырыс берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі қосылады. 

Жерге орналастыру жобасының техникалық бөлігінде түсіндірме жазба, жер учаскесінің 

орналасқан орнының жобалық схемасы қамтылады. 

         Жобаның жоспарлау-картографиялық материалдарына елді мекендерде М: 1:500, 

1:2000, 1:5000 масштабында, басқа санаттағы жерлерде жұмысқа ыңғайлы масштабта 

құрылатын схема қосылады, оған жобалық шешімдерді қабылдау және негіздеу үшін қажетті 

ақпарат енгізілген(қалданыстағы жер учаскелерінің шекаралары, олардың кадастрлық 

нөмірлері, күзет, санитариялық-қорғау және жерлерді ерекше шарттармен пайдаланатын өзге 

аймақтардың шекаралары). 

         Жергілікті жерде жобалык элементтердің орналасқан жерін анықтау үшін қажетті 

барлық жобалық элементтер (шектесу мен бағыттарды сипаттау нүктелері, жер 

учаскелерінің шекаралары, сызықтардың өлшемі, тірек нүктелері мен олардың нөмірлері) 

жерге орналастыружобасының сызбасында қызыл түспен, бұл ретте, бөгде жер 

пайдаланушылар көк түспен белгіленеді. 

         Схемада жер экспликациясы (елді мекендердің жерлерінен басқа), шартты белгілер, 

шектесу және бөгде тұлғаның пайдалануындағы жерлердің сипаттамасы 

қамтылады. Схеманың мөртабанында жерге орналастыру жобасының атауы, жерге 
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орналастыру объектісі, масштабы, парақтар саны және жұмысты орындаушы көрсетіледі. 

Схемада жерге орналастыру жобасының сызбасын бекіту және келісу деректемелерін 

орналастыруға арналған орынкөзделеді. 

Жерге орналастыру жобасын қарау, келісу және бекіту мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 

1) жерге орналастыру жобасын әзірлеуші дайындалған жоспары және оның бұрылыс 

айналма нүктелері координаттарының ведомосі Мемлекеттік корпорацияға жобаланатын жер 

учаскесінің орналасқан жерінің мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесінің графикалық деректеріне сәйкес келуін салыстырып тексеру үшін береді. 

         Жобаланған жер учаскесінің орналасқан жері мемлекеттік жер кадастрының 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің графикалық деректеріне сәйкес келген 

жағдайда (шекаралардың қабаттасуларының жоқтығы, жер учаскесінің орналасқан 

жерінің, алаңының, сызық шектерінің, конфигурациясы мен координаталарының деректерінің 

ұсынылған деректербойынша сәйкес келуі, ауыртпалықтар мен шектеулердің жоқтығы), 

Мемлекеттік корпорация жер учаскесінің жоспарында және оның бұрылыс айналма нүктелері 

координаталарының ведомосінде белгі қойып, оны әзірлеушіге материалдарын түскен күннен 

бастап күнтізбелік 15 

күнде береді. 

Жобаланған жер учаскесінің орналасқан жері мемлекеттік жер кадастрының 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің графикалық деректеріне сәйкес келмеген 

жағдайда (жер учаскелері шекараларының қабаттасуы, жер учаскесінің орналасқан жерінің 

сәйкес келмеуі, жер учаскесі алаңының, сызық шектерінің, конфигурациясы мен 

координаталарыныңведомостімен ұсынылған деректер бойынша дұрыс еместігі, 

ауыртпалықтар мен шектеулердің болуы), Мемлекеттік корпорация жер учаскесінің 

жоспарын және оның бұрылыс айналма нүктелері координаталарының ведомосін осы 

Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес жер учаскесініңшекараларының қабаттасу схемасымен 

қосып, күнтізбелік 15 күн ішінде әзірлеушіге қайтарады. 

2) жерге орналастыру жобасын мемлекеттік органдарда, жер-кадастрлық және жерге 

орналастыру жұмыстарын жүргізу кезінде құқықтары мен заңды мүдделері қозғалуы 

мүмкін үшінші тұлғаларда мемлекеттік органдармен көршілес учаскелер меншік иелері 

(жер пайдаланушылар) хаттар (келісімдер) не жер учаскесінің жоба схемасында мөрмен 

куәландырылған қол қою түрінде келісім беріледі, бұл ретте тапсырыс беруші немесе оның 

сенім білдірген адамы өз бетінше барлық мүдделі тұлғалармен келісімді қамтамасыз етеді. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

  

Сабақтың тақырыбы: «Жерге орналастыруды жобалау» ғылым пәнінің мәні мен әдісі 

Модуль / пән атауы: Жерге орналастыруды жобалау 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Жаңа сабақты меңгеру №8 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жерге орналастыру ғылымының даму барысында жоғарғы оқу 

орындарында оқытылатын жеке ғылыми пәндермен таныстыру.Білім алушыларға 

тақырыпты игерте алу,бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Жерге орналастыруды жобалау құрылымы, жүйесі, бағыттары 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

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  
    Жерге орналастыру қызметіне: топографо- геодезиялық, топырақтық, геоботаникалық және 

т.б. іздестірулер мен зерттеулер жатады, қолданылатын материалдар тек қана жерге 

орналастыру жобаларын негіздеу және құру үшін пайдаланып қоймай, сонымен бірге 

мелиорация, жол құрылыстарында және т.б. қолданылады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жерге орналастыру ғылымының даму барысында «Жерге орналастырудың ғылыми 

негіздері», «Жерге орналастыру жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау», «Жерге 

орналастыруды жобалау», «Жер ресурстарынпайдалануды жоспарлау және болжау», «Жерге 

орналастырудағы геодезиялық жұмыстар» және т.б.пәндерді үйренеді 

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 Тақырыпты конспектілеу 

   

  

Педагог ________ Кариева А.Ә.. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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Дәріс №8 

  

Тақырыбы: «Жерге орналастыруды жобалау» ғылым пәнінің мәні мен әдісі 

          Барлық Жер ресурстарын бәрінен бұрын ауыл шаруашылық міндет атқаратын 

жерлерді тиімді пайдалану, жер қатынастарын реттеу, осыған байланысты көптеген 

күрделі проблемалар туындайды. Оны шешу жерді халық шаруашылық айналымында 

жерлерді көбірек тартуды талапетеді. Егін дақылдары мен өнімді алқаптарды қарқынды 

пайдалануды жоғарлату, барлық топырақ эрозиясымен, сондай-ақ басқада жерге жаман әсер 

ететін оның бұзылуы мен ластануымен қарқынды күресу. 

          ҚР Конституциясында 30.08.1995 жылы референдумда қабылданған жерге негізгі 

ммлекеттік құқығы мен қатар жеке еншік құқығы тең заң шеңберінде және негізінде, 

жағдайында қабылданады. 

          Халық шаруашылығы салалары арасында және ауыл шаруашылық салалары ішінде 

жерге меншік және пайдаланушылар арасында, жерді бөліп беру, үнемі жер массивтеріне 

өнеркәсіп, энергетика, азаматтық және тұрғындық құрылыстар үшін беруді талап етеді. 

Сонда-ақ бар заңдамалар негізгінде жер қатынастарын жетілдру және ретттеу қажеттігі 

туындайды. Еліміздің біріңғай жер қорын басқару бойынша маңызды құрал ретінде, жер 

қатынастарын реттеуге, заң актілерінің қолдануын бақылауға және жеке меншік және жер 

арендасындаоблыстарда пайдалану жағдайында жерге ораластыру қолданылады. Ол 

Қазақстан Республикасы жер заңдарына сәйкес жерді ұтымды пайдалануды ұйымдастыруға 

және қорғауға бағытталған шаралар жүйесі. Халық шаруашылық масштабында сала аралық 

немесе сала жоспары ретіндежүргізіледі. Елімізде ауыл шаруашылығын жүргізудің аймақтық 

жүйесін өңдеп және енгізіп жатыр, ол жерге орналастыру негізінде жүзеге асады. 

Шаруашылық ішіндегі аумақты ұйымдастыру ауыл шаруашылығы өндірісін жоспарлы негізде 

ұйымдастыру болады. 

          ҚР да жерге ораластыру жүйесі қызмет етеді, онда жер ресурстарын пайдалануды 

тиімді ұйымдастыру төмендегілерді өңдеу жолымен: 

ғылыми негізделген болжадар түріндегі бас республикалық схема; 

облыстық және әкімшілік аудандардың жерге ораластыру схемасы; 

шаруашылық аралық жерге орналастыру жобалары; 

шаруашылық жерін және учаскелік жерге орналастыру жобалары; 

жеке учаскелерді құру, жақсарту,мелиорация, рекультивация жөніндегі жұмысшы жобалар. 

         Қазіргі күнгі жерге орналастыру өндірістің маңызды құралы, табиғи ресурс және 

операциялық базис ретінде, сондай-ақ жылжымайтын мүлік ретінде жер қатынастарын 

реттеуге, жерді толық және ұтымды пайдалану мен қорғауды ұйымдастыруға бағытталған жер 

заңдарының жүзеге асуын, сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс- шаралар жүйесі болып 

табылады. Оның мазмұны қоғамдық өндіріс, бәрінен бұрын экономиканың аграрлық сектор 

талаптары мен анықталады. Осыған байлаанысты жерге орналастырудың маңызды қызметіне 

жатады: 

- ауыл шаруашылығын жүргізу үшінжаңа құнарлы жерлерді анықтау; 

- ауыл шаруашылық кәсіпорындардың, бірлестіктер, шаруа қожалықтары және басқа 

шаруашылық құрылымдарпда бар жер пайдаланушылар мен жер иеленушіліктерін жетілдіру 

және жаңадан құру; 

- ауыл шаруашылық кәсіпорындары, ұйымдары және мекемелері аумағында шаруашылық 

жерін ұйымдастыру; 

-мемлекеттік, жеке және қоғамдық қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алу және бөліп беру;  

- қалалардың, поселкелер мен ауыл елді мекендердің шекарасын өзгерту және белгілеу. 
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         Жерге орналастыру қызметіне: топографо- геодезиялық, топырақтық, геоботаникалық 

және 

т.б. іздестірулер мен зерттеулер жатады, қолданылатын материалдар тек қана 

жерге орналастыру жобаларын негіздеу және құру үшін пайдаланып қоймай, сонымен бірге 

мелиорация, жол құрылыстарында және т.б. қолданылады. 

         Жерге орналастыру мазмұнының күрдегілігіне қарай түрлерге және әртүрге 

бөлінеді. Оның өзіндік әртүрлі формалары объектінің аймақтық табиғи және 

экономикалық ерекшеліктеріне, не, шаруашылықтың әлеуметтік және өндірістік типіне, 

жерде шаруашылық жүргізудің көп түрліформаларының әрекет етуіне байланысты. Ал жерге 

орналастыруды жүргізудің өндірістік және құқықтық процестері бірнеше кезеңдерден тұрады. 

Оларға: 

-дайындық жұмыстары; 

-жобаны құру; 

- жобаны қарау және бекіту; 

-жобаны натураға шығару; 

-жеке меншікке, жер пайдаланушыларға, арендаторларға құжаттарды рәсімдеу және беру; 

- жобаның жүзеге асуына авторлық бақылау. 

Аталған кезеңдер ккөлемі және мазмұнымен ерекшеленеді. Олар әртүрлі әдістер және 

тәсілдермен жүргізіледі. 

         Жерге орналастыру объектісі ретінде республиканың, облыстардың, аудандардың, 

қалалардың және басқа да елді мекендердің территориялары, бірінші кезекте 

ауылшаруашылық және ауылшаруашылық емес кәсіпорындардың жер иеленушіліктері мен 

жер пайдаланушылықтары, жеке жер алқаптары мен учаскелері болып табылады. 

1.1 Жерге орналастыруды жобалау 

         Жобалау- жерге орналастыру процестерінің ең маңызды және күрделі кезеңі болып 

саналады. 

         Жобаны құру және негіздеу- барлық жерге орналастыру процесінің жүрегі. 

Жобалық шешімдердіөңдеу әдісі, оларды экономикалық, экологиялық, әлеуметтік және 

құқықтық негіздеу жерге орналастыруды жобалаудың предметі болады. Қазіргі жерге 

ораластыру теориясы экономикалық, құқықтық проблемалар бойынша бұрынғынегізгі 

техникалық, технологиялық аспектілерді сақтай отырып қоғамдық құрылымдағы түпкілікті 

өзгерістерді ескере отырып яғни жоспарлы- таратушы жүйеден нарықтық қатынасқа 

өтуі жерге орналастыруда айтарлықтай өңдеуді талап етеді. Қазіргі жерге орналастыру 

ғылымы зерттеудің қәзіргі әдістерін кең қолданады(есептік-варианттық, статистикалық, 

монографиялық, экономико-математикалық(ЭММ), болжамдау әдістері және т.б.), ұғымның 

диалектік- материалистік әдісіне негізделген. 

         Жерге орналастыру ғылымының даму барысында жоғарғы оқу орындарында жеке 

ғылыми пәндер қалыптасып келеді. Солардың ішінде «Жерге орналастырудың ғылыми 

негіздері», «Жерге орналастыру жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау», «Жерге 

орналастыруды жобалау», «Жер ресурстарынпайдалануды жоспарлау және болжау», «Жерге 

орналастырудағы геодезиялық жұмыстар» және т.б. Жалпы жерге орналастыру теориясы 

жобалаудың, оның экономикалық мәні мен тығыз байланысты және бірге көп жылдар бойы 

дамып келеді. Жобалық жұмыстарды ұйымдастыру әр түрлі болуы мүмкін: жер, су және басқа 

ресурстарды пайдалану жөніндегі болжамдық белгілер негізінде қабылданған жүйе бойынша 

қатаң болуы мүмкін, ауданның жерге орналастыру 

схемасын құрады,сосын шаруашылық аралық жерге орналастыру жобаларын және 

шаруашылық жерін ораластыру жобасын, экономикалық мүмкіндіктерінің пайда болуы мен 

талабының өсу шамасына қарай жеке учаскелерге әртүрлі шараларды қажет ететін учаскелік 
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жерге орналастыру жобалары өңделеді. Осындай жолмен қабылданған ауданның схемасы мен 

жобалық шешімдеріжекеленіп жүзеге асады. Бірақта, тәжірибеде әр түрлі ситуациялар кезігіп 

жатады, бұндай кездері көрсетілген қатаң жүйені сақтау мүмкін болмайды немесе қиынға 

соғады. Бұндай жағдайларда жобалық мәселелерді шешу әдісі мен ұйымдастырылуы қатты 

өзгермейтін өңделгенжобалық мәселелер жеке таңдап орындалады. Дегенмен, кез келген 

жағдайда анық белгілермен басқару, жалпы қажетті басқару ережелерімен жерге орналастыру 

процессі толық және жеке жобалауды жүзеге асыруы біріңғай талаптарды, қағидаларды және 

нормаларды орындауды талап етеді. 
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Қорытынды аттестаттау тестілері 

 

1 – нұсқа 

1.Мемлекет шекарасы шегіндегі аумақтық кеңістік? 

A. Республика жер қоры 

B. Жер пайдаланушы 

C. Ресурстар 

D. Жер учаскесі 

E. Жер массиві 

2.Белгілі бір құқықтық жағдайында біреудің иеленуіне немесе пайдалануына 

берілгенжәне ақты жерде белгіленгн жер учаскесі? 

A. Аренда 

B. Жер пайдалану 

C. Меншік 

D. Кооператив меншігі 

E. Мемлекет меншігі 

3.Жерге орналастыру дегеніміз не? 

A. Жерді тиімді пайдалануды және қорғауды ұйымдастырудың бағыттаған шаралар жүйесі 

B. Тек қана табиғатты қорғау шаралар жүйесі 

C. Салалар арасында жер бөлу 

D. Жер учаскелерін тіркеу 

E. Жерді есепке алу 

4.А/ш бірлестіктері, кәсіпорындар,кооперативтер, шаруа қожалықтары,ассоциация және 

жеке қосалқы шаруашылықтарды оларды тұрақты жетілдіріп отыруда жер 

пайдаланушылар мен иеленушілердің тұрақтылығын қамтамасыз етеді 

A. Статистика әдісі 

B. Геодезя әдістері 

C. Жерге орналастыру қағидасы 

D. Кадастр бағыты 

E. Прогресс бағыты 

5.Жер қатынастарын реттеуге, жерді ұтымды пайдалану мен қорғауды ұйымдастыруға 

бағытталған, жер заңдарының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс – шаралар 

жүйесі? 

A. Жер кадастры 
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B. Су кадастры 

C. Орман кадастры 

D. Жер қойнауын қорғау жөніндегі шаралар 

E. Жерге орналастыру 

6.Жерге орналастыру  жобасы дегеніміз не? 

A. Заң актілер жинағы 

B. Жер кодексі 

C. Жерді жаңаша ұйымдастыру және оны экономикалық, экологиялық техникалық және заңдық 

жақтарынан негіздеу құжаттарының жиынтығы 

D. Нормативтік актілер жинағы 

E. Кадастрлық құжаттар жинағы 

7.Жерге орналастыруды жобалаудың негізгі мазмұны? 

A. Нормативтік актілерді құру 

B. Аумақтық жаңадаң кеңістікті ұйымдасудың әлеуметтік – экономикалық, экологиялық, 

техникалық негіздеу 

C. Құжаттардың сәйкестігі 

D. Орналасқан зонаның  ерекшеліктерін және қазіргі заңдық қатынастарды есепке алу 

E. Жобалық құжаттарды өңдеу 

8.Жерге  орналастыруды жобалау принципі? 

A. Жобаны бірнеше нұсқада көрсету 

B. Жобалау барысында статистикалық деректер пайдалану 

C. Бірыңғай жүйеде жер кадастрын жүргізу 

D. Жер учаскесіне  нақты ауданын көрсету 

E. Жобаның шешіміне экономикалық,қоғамдық тиімділігінің жоғары болуы 

  

  

9.Жерге орналастыру жобаларының түрлері? 

A. Мелиорациялау, ішкі шаруашылық жерге орналастыру 

B. Ішкі шаруашылық жерге орналастыру, жер кадастры 

C. Шаруашылық аралық жерге орналастыру,  ішкі шаруашылық жерге орналастыру, учаскелік 

жерге орналастыру 

D. Көпжылдық ағаш отырғызу, жол салу 
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E. Елді мекендер жобасы 

10.Жоба нұсқаларын салыстырудың негізгі экономикалық көрсеткіштері? 

A. Танаптық орташа ауданы 

B. Орташа аралықтар, елді – мекен саны 

C. Алқаптар түрі, ауданы және өнімділігі 

D. Бір уақыттық, пайда, таза табыс, рентабельдік 

E. Өнімділік, шығын, егістік көлемі, мал түрі 

11. Шаруашылық аралық жерге орналастыру түрлері? 

A. Шаруашылық аралық жерге орналастыру және ішкі шаруашылық жерге орналастыру 

B. А-ш – на жататын және жатпайтын жер пайдалануларды құру 

C. Өндіріс және транспорт жер пайдалануларын құру 

D. Жер кадастры және ішкі шаруашылық жерге орналастыру 

E. Жер мониторингі және шаруашылық аралық жерге орналастыру 

12.Жер қорының негізгі санаттарын атаңыз 

A. а/ш мақсатындағы, елді – мекен, өнеркәсіп, көлік байланыс, қорғаныс жері, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар, ауылдық елді - мекендер 

B. Жолдар, көлдер, мұхиттар, құрлықтар 

C. а/ш мақсатындағы, елді – мекен, өнеркәсіп, көлік байланыс, қорғаныс жері, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар, тарихи – мәдени мақсаттағы жерлер, орман қоры, 

арнедаторлар, жер иеленушілер 

D. а/ш мақсатындағы, елді – мекен, өнеркәсіп, көлік байланыс, қорғаныс жері, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар, тарихи – мәдени мақсаттағы жерлер, орман қоры, су қоры 

жерлері, босалқы жерлер 

E. уақытша жер пайдаланушылар, жер учаскесі, өнеркәсіп, көлік байланыс, қорғаныс жері, 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, тарихи – мәдени мақсаттағы жерлер, орман қоры, су 

қоры жерлері, босалқы жерлер 

13.Жер қорын санаттарын бөлгенде оның қандай қасиеттері негіз болады? 

A. Белгілі құқықтық режимі 

B. Пайдалануы 

C. Нысаналы мақсаты, пайдалануы және құқықтық режимі 

D. Топырақ құнарлығы 

E. Алқап түрлері, топырағы, жер бедері 

14.Жерді нысаналы пайдалануына байланысты жер пайдалану қандай түрлерге 

бөлінеді? 
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A. Ауыл шаруашылық 

B. Орман шаруашылық 

C. Ауыл шаруашылығына жатпайтын 

D. Табиғат қорғау 

E. Барлық жауабы дұрыс 

15.Шаруа аралық жерге орналастыру қандай мақсатпен жүргізіледі? 

A. Жердің құнарлығын жақсарту  және жерді сату үшін 

B. Жерді тиімді және ұтымды пайдалану және қорғау үшін 

C. Жерді сату үшін 

D. Ауыл шаруашылық алқаптарының балл бонитетін анықтау үшін 

E. Жеке жер иеліктерін дамыту үшін 

16.Шаруашылық аралық жерге орналастыру қандай жағдайда жүргізіледі? 

A. Соттың шешімі бойынша 

B. Архитектуралық ұсыныс бойынша 

C. Мемлекеттік органның шешімімен, жерге орналастыру органының  ұсынысымен, мүдделі 

министерстволар, ведомстволар және жер пайдаланушылар тілегімен 

D. Салық комитеті тілегімен 

E. Агрономдар, жер кадастры мамандары тілегімен 

17.Шаруашылық аралық жерге орналастыру дегеніміз не? 

A. Жерді есепке алу және бағалау 

B. Алқаптарды ұйымдастыру 

C. Жайылымдар мен шабындықтардың аумағын құру 

D. Жерді а/ш салалары арасында  немесе бір сала ішінде, жер пайдаланушылар және жер иелері 

арасында бөлінетін және қайта бөлінетін жерлер 

E. Ауыл шаруашылығына жарамсыз құрылымы бұзылған жерлер. 

18.Шаруашылық аралық жерге орналастыру  дегеніміз не? 

A. Су қоры, тұздалған жер 

B. Тек қана егін егетін жерлер 

C. Елді мекендер, қойма, тау, батпақтар 

D. А/ш салалары арасында немесе бір сала ішінде, жер пайдаланушылар және жер иелері 

арасында бөлінетін және қайта бұзылатын жерлер 

E. Ауыл шаруашылығына жарамсыз құрылымы бұзылатын жерлер 
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19.Мемлекеттік меншік құқының субъектісі? 

A. Қазақстан Республикасы 

B. Жеке тұлғалар 

C. Жерге орналастыру маманы 

D. Шет ел азаматтары 

E. Мемлекеттік емес заңды тұлғалар 

20.Жерге орналастыруды  жүргізу тәртібін кім белгілейді? 

A. Азаматтар 

B. Қазақстан Республикасы Үкіметі 

C. Депутаттар 

D. Облыс әкімі 

E. Аудан әкімі 

21.ҚР да жерге меншік  қай дәрежеде қорғалады? 

A. Мемлекеттік меншікпен тең дәрежеде 

B. Қорғалмайды 

C. Қорғалады, бірақ заңда көрсетілмеген 

D. ҚР да жеке меншікке жер берілмейді 

E. Ешқандай заңдарда қорғалмаған 

22.Уақытша жер пайдалану құқығымен Қазақстан Республикасы  азаматтарына жер 

учаскелері  қанша мерзімге беріледі? 

A. Бір айға дейін 

B. 99 жылға дейін 

C. 63 жылға дейін 

D. 49 жылға дейін 

E. 58 жылға дейін 

23.Суарылмайтын жерде өзіндік қосалқы шаруашылық жүргізу үшін жер учаскесі 

мөлшері? 

A. 0,25 га 

B. 0,10 га 

C. 0,12 га 

D. 0,15 га 

E. Шектелмеген 
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24.Бағбандық, сондай – ақ саяжай  құрылысы үшін берілетін жер учаскесі мөлшері 

A. 0,15 га 

B. 0,10 га 

C. 0,25 га 

D. 0,12 га 

E. Шектелмеген 

25.Шаруашылық аралық жерге орналастыру  жобасын құру процесінде  қандай 

сұрақтар шешіледі? 

A. Экономикалық, денсаулықты сақтау 

B. Жердің жоғары  бағасы, макроэкономикалық 

C. Әлеуметтік, бүкіл әлемдік 

D. Құқықтық, материалдық, тәртіптік 

E. Заңды, экономикалық, экологиялық, техникалық 

  

2 – нұсқа 

  

1.Шаруашылық аралық жерге орналастырудың объектісі? 

A. Тек қана ауыл шаруашылық кәсіпорындар жерлері 

B. Суландыру және қурату жұмыстары жүргізілетін аумақ 

C. Шаруашылық салалары, жер пайдаланушылар және жер иелері арасында қайтадан  бөлінетін 

жерлер 

D. Бонитировкалау жұмыстарын жүргізетін аумақ 

E. Сатылатын жер учаскелері 

2.Суарылмалы жерде өзіндік қосалқы шаруашылық жүргізу үшін берілетін жер учаскесі 

мөлшері? 

A. 0,25 га 

B. 0,10 га 

C. 0,12 га 

D. 0,15 га 

E. Шектелмеген 

3.Заңды тұлғалар мен азаматтарға жер учаскесі жеке меншікке және  тұрақты 

пайдалануға тегін екінші рет беріледі ма? 

A. Мүмкін, бірақ 0,10 га 
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B. Жерге орналастырушының шешімімен 

C. Кейде 

D. Берілмейді 

E. 1,0 га беріледі 

4.Қандай субъектілерге мемлекет жер учаскесін уақытша  пайдалануға бере алады? 

A. Оқытушыларға 

B. Студенттерге 

C. Мамандарға 

D. Инженерлерге 

E. Шаруа қожалықтарына, ҚР азаматтарына, шет ел азаматтарына 

5.Дайындық жұмыстарына не жатады? 

A. Жобалауға керекті статистикалық, жерді  есепке алу, жоспарлық – картографиялық және 

басқа материалдарды жинау, зерттеу және ізденіс жұмыстарын жүргізу 

B. Алқаптарды трансформациялау 

C. Алқаптарды ұйымдастыру, геоботаникалық зерттеу жүргізеді 

D. Топырақты зерттеу, мал санын есептеу 

E. Ауыспалы егістерді жобалау 

  

6.А/ш кәсіпорынның жер пайдалануына қандай талап қойылады? 

A. Жер пайдалану өте үлкен болу керек 

B. Тауарлы дән өндірісі үшін жарамсыз болуы керек 

C. ІМҚ өсіру үшін қолайсыз 

D. А/ш дақылдарын, көп жылдық жеміс – жиек көшеттерін өсіру және өнімді көп беретін 

малдарды ұстау үшін барлық жағынан қолайлы 

E. Жер бедері өте күрделі 

7.А/ш мақсатындағы жерлерді жеке меншікке қандай шарттармен сатып алуға болады? 

A. А/ш мақсатындағы жерлер сатылмайды 

B. Тегін береді 

C. Жер учаскесінің  кадастрлық құнына тең бағамен және оның 75% - не тең жеңілдетілген 

бағамен, бірден немесе 10 жылға дейін ұзартып 

D. Жер учаскесінің нарықтық бағасымен, 100% жеңілдетілген бағамен 

E. Шетелдік азаматтары сатып алу шартымен 
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8.ШАЖО жобасын зерттеу барысында жан – жақты экономикалық, әлеуметтік, 

экологиялық және заңды зерттеу жүргізу қажет па? 

A. Бұндай қажеттілік жоқ 

B. Әрине қажет 

C. Тек қана заңды зерттеу 

D. Тек қана экологиялық зерттеу 

E. Дайындық жұмыстарын жүргізу қажет 

9.Қазақстан Республикасы азаматтарына жеке меншікке жер учаскесі беріледі ма? 

A. Тек қана көмір өндіру үшін 

B. Тек қана пайдалы қазбалар өндіру үшін 

C. Тек қана қорғаныс жері беріледі 

D. Тек қана шаруа қожалығын, өзіндік қосалқы шаруашылық жүргізу, орман өсіру, бағбандық 

жеке тұрғын үй және саяжай құрылысы үшін 

E. Берілмейді 

10.А/ш жатпайтын жер пайдаланулар құрылғанда ШАЖО міндеті не болады? 

A. Жер иелену құқығына тоқтату 

B. Далалық жұмыстарды жүргізу 

C. А/ш алқаптарын ұйымдастыру 

D. Жерді тиімді пайдалану және қорғауды ұйымдастыру 

E. Ізденіс жұмыстарына камералдық өңдеу 

11.А/ш  - на жатпайтын қажеттіліктер үшін жер бөлгенде қайсы бір жерлерді алуға 

шектеу бар ма? 

A. Жайылымды алуға шек қойылады 

B. А/ш – на жатпайтын алқаптарды алуға шек қойылады 

C. Кадастрлық бағасы орташа аудан деңгейінен жоғары болған а/ш алқаптарын алып беруге 

шек қойылады 

D. Барлық жер санаттарын алып беруге  шек қойылады 

E. Кез – келген а/ ш алқаптарын алуға шек қойылады 

12.А/ш алқаптарына жатпайтын жер пайдалануларды құру процессі қандай 

бірізділікпен орындалады? 

A. Объектінің орналасатын орнымен алдын ала келісім жасау  және шамамен алынатын 

ауданның өлшемі, жер бетінде жер учаскесін белгілеу, жобалау және пайдалануға иесіне 

тапсыру 

B. Жерді бағалау, жер бетінде орнын белгілеу 
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C. Жер пайдаланушылардың санын анықтау және олармен келісім жасау 

D. Ешқандай бірізділікпен орындалмайды 

E. А/ш жатпайтын жер пайдаланушыларды құруға жол қойылмайды 

13А/ш – на жатпайтын қажеттіліктер үшін жер бөлгенде қандай негізгі принципті 

басшылыққа алу керек? 

A. Су қорын көп пайдалану керек 

B. А/ш мақсатындағы жерлерден жер бөліп бермеу керек 

C. Міндетті түрде орман қоры  жерлері қоса берілу керек 

D. Барлық а/ш алқаптарын тең пайдалану 

E. А/ш жерлеріне деген кетемділікті және жерді неғұрайлым аз пайдалану принциптерін сақтау 

14.Мемлекеттік қажеттілік  үшін жер учаскесін бөлу барысында не негіз болады? 

A. Мүдделі тұлғаның өтініші 

B. Мүдделі тұлғаның бизнес жоспары 

C. Генералдық  жоспар, зоналарға бөлу және басқа схемалар, белгілі тәртіп бойынша бекітілген 

мемлекеттік және жерге орналастыру құжаттары 

D. Сот шешімі 

E. Акционерлер жиналысының шешімі 

15.Меншік иесі мен мемлекеттік емес жер пайдаланушылардан жер учаскесін  алып 

қою барсында учаскені сатып алудан кемінде  қанша мерзімі бұрын жазбаша түрде 

хабарландырылуы керек? 

A. 1 жыл бұрын 

B. 3 ай бұрын 

C. 3 жыл бұрын 

D. 1 ай бұрын 

E. 1 апта бұрын 

16.Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскесін сатып алу қалай жүргізіледі? 

A. Меншік иелері тәртібімен 

B. Айыппұл салу жолымен 

C. Ауыл әкімі шешімімен 

D. Эксперттік комиссия қорытындысымен 

E. Аудан әкімі шешімімен 

17.Мемлекеттік қажеттілі үшін басқа мемлекеттік жер пайдаланушыдан жер учаскесі 

қалай алынып беріледі? 
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A. Азаматтық заңдарға сәйкес сатып алу жолымен 

B. БҰҰ – ның шешімімен 

C. Аудан әкіміне белгіленген сатып алу бағысымен 

D. Жер учаскесі мүлдем берілмейді 

E. Кетімдігі жүретін атқарушы органның бір жақты шешімімен 

18.А/ш қатысы жоқ жер пайдаланушыларға жер көлемін аз беруге не себеп болады? 

A. А/ ш кәсіпорынның өлшемімен 

B. Типтік жобамен 

C. А/ш жерлеріне деген кетімділік принципі 

D. А/ш пайдаланылатын жерлердің көп болуы 

E. Тұрғын үй құрылысы астындағы  жерлерімен 

  

  

19.А/ш жатпайтын қажеттіліктер үшін жер учаскесін бөліп беру қандай жобалар 

негізінде жүзеге асырылады? 

A. Ішкі шаруашылық жерге орналастыру 

B. Шаруашылық аралық жерге орналастыру 

C. Мелиорация 

D. Рекультивация 

E. Жер кадастры 

20.Ауыл шаруашылығына жатпайтын мекемелерге, ұйымдарға және кәіпорындарға ең 

алдымен қандай жерлер беріледі? 

A. Бонитет баллы аудан бойынша орташа баллдан төмен жерлерден 

B. Тек қана таулы жерлерден 

C. Тек құнарлы жерлерден 

D. Тек қана батпақ жерлерден 

E. Берілмейді 

21.А/ш жатпайтын қажеттіліктерге  қорықтық жерлерден жер учаскесі беріле ме? 

A. Беріледі 

B. Берілмейді 

C. Ерекше жағдайларда 

D. Жеке тұлғалар өтініш жасағанда 
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E. Ірі өндірістерді орналастыруға 

22.А/ш жатпайтын қажеттіліктерге ботаникалық бақ жерлер беріле ме? 

A. Беріледі 

B. Берілмейді 

C. Ерекше жағдайларда 

D. Халықаралық объектілер  салынғанда 

E. Жауаптар дұрыс емес 

23.Шаруашылық аралық жерге орналастыру дегеніміз не? 

A. Жерді есепке алу және бағалау 

B. Алқаптарды ұйымдастыру 

C. Жайылымдар мен шабындықтардың аумағын құру 

D. Жерді а/ш салалары және бір саланың ішінде өзара бұзу арқылы оның тиімді пайдалануын 

және қорғауын ұйымдастыру 

E. Экология  бойынша шаралар 

24.Өнеркәсіптік кен өңдеу кәсіпорындары жер пайдалануын орналастыруда қойылатын 

негізгі талаптар? 

A. Шамамен орналастырады 

B. Өнеркәсіп торабы және ірі аумақты  - өндірістік кешендер құрамында орналастырады 

C. Құнды ауыл шаруашылық алқаптарында 

D. Шаруа қожалықтарының жер учаскесіне жақын 

E. Мәдени қоғамдық ғимараттарға жақын 

25.Тау – кен өндірісінің жер пайдалануының  құрылу ерекшеліктерін атаңыз? 

A. Көлемі жерлер ұзақ уақытқа пайдалануға беріледі 

B. Жер пайдаланудың уақыт және кеңістік бойынша әрқашан өзгеруі 

C. Белгілі бір учаскелердің пайдалану мерзімдері шектелген 

D. Рекультивациялау 

E. Барлық жауаптары дұрыс 

  

3 – нұсқа 

  

1.Ауыл шаруашылығына жатпайтын жер пайдаланушылар құрылғанда ШАЖО міндеті 

неде болады? 
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A. Объектілердің дұрыс жұмыс істеуіне, жерді тиімді пайдалануды және сақтауды 

ұйымдастыруына териториялық жағдай құру 

B. Егістік жерді мүмкіндігінше көбірек бөліп беру 

C. Жер учаскесіне өте құнарлы жерлерді беру 

D. Ауыл шаруашылығына жатпайтын объектілерді батпақты жерге орналастыру 

E. ШАЖО жобасында бұл мақсаттар үшін жер бөліп беру қарастырылмайды 

2.Шаруашылық аралық жерге орналастырудат а/ш кәсіпорын жер пайдалануын құру 

жобасының құрам бөлігі? 

A. Ауыспалы егістік түрін таңдау 

B. Егіс аумағын ұйымдастыру 

C. Жүзімдіктердің аумағын орналастыру 

D. Жер пайдалануды қалыптастыру және орналастыру 

E. Жердің бағасын анықтау 

3.А/ш кәсіпорындаы жер пайдалануын құру барысында дайындық жұмыстары 

материалдар не үшін қажет? 

A. Жобаны жасау үшін және оны экономикалық, экологиялық негіздеу үшін 

B. Жер үлесі мөлшерін анықтау үшін 

C. Жанұя құрамын анықтау үшін 

D. Материалдарды  жинау үшін және заңды рәсімдеу 

E. Заңды рәсімдеу анықтау 

4.А/ш кәсіпорынның жер пайдалануын құру жобасында жер пайдаланудың құрамына 

кіретін а/ш алқаптардың түрлері, көлемі және а/ш қатынастары белгілене ме? 

A. Бұл сұрақ қаралмайды 

B. Экология, жерге орналастыру маманы шешеді 

C. Бұл сұрақ міндетті түрде қаралады 

D. Белгіленбейді 

E. Онда а/ш алқаптары болмайды 

5.Иелікке берілген және пайдалануға берілген жерлер құрылымындағы жерге 

орналастыру жұмыстарының айырмашылығы қандай? 

A. Айырмашылығы жоқ 

B. Жерге орналастыру жұмыстары мүлдем әртүрлі 

C. Жер пайдалануға және жер иеленуге құқықтылығы жағдай заңды  құжаттар әртүрлі 

D. Жобалау тәсілдерімен 
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E. Ізденіс жұмыстарымен 

6.Шаруашылық аралық жерге орналастыру  жобасын құру барысында а/ш мекемесінің 

жер пайдалануын құруда ішкі шаруашылық жерге орналастыру мәселесі қаралады ма? 

A. Мүлдем қарастырылмайды 

B. Ауыспалы егістік түрлерін анықтау және бекіту 

C. Тек қана аумақты ішкішаруашылық ұйымдастыру схемасы құрылады 

D. Шаруашылық орталығы мен өндірістік бөлімшелерін жобалау 

E. Малдардың саны мен өнімділігі зерттеледі 

  

7.Шаруашылық аралық жерге орналастыру жұмыстарындағы дайындық жұмыстары: 

A. Жайылым мен шабындықтың жерлерін ұйымдастыру 

B. Картографиялық және басқа материалдарды сақтау 

C. Жерді бағалау, жоба жасау 

D. Алқаптарын ұйымдастыру жобасын негіздеу 

E. Жерді есепке алу деректерін, картографиялық материалдарды жобалауға дайындау, 

анализдеу 

8.Шаруашылық аралық жерге орналастыруда қандай жұмыстарына жатады? 

A. Топографиялық, топырақ, геоботаникалық, мелиоративтік 

B. Тек микробиологиялық 

C. Тек қана геботаникалық 

D. Статистикалық, химиялық 

E. Тек қана химиялық 

9.А/ш мақсатындағы жер пайдаланушыларға қайсылары жатады? 

A. ЖШС, шаруа қожалықтары, банктер 

B. Қоймалар, кооперативтер 

C. Қоймалар, институттар 

D. Шаруа қожалығы, заводтар 

E. Шаруа қожалығы, а/ш кооперативтер, АҚ,АБ 

10.Мемлекеттік а/ш кәсіпорындары жер пайдалануының мөлшері қалай анықталады? 

A. Тиісті үлесі бойынша 

B. Норма бойынша 

C. Өндірістік қызмет жоспарымен сәйкес 
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D. Жерге орналастыру тәртібімен 

E. А/ш жұмыстары жоспарымен сәйкес 

11.А/ш кәсіпорынның шаруашылық аралық әрекеті қандай деректермен сипатталады? 

A.Жылдық есебімен 

B.Құрылған бизнес – жоспарымен 

C.Келешектегі даму жоспары, жалпы және тауарлы өнім көлемі 

D.Жер көлемі, тұрғын саны 

E.Шығын мөлшері 

12.Ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын жер пайдалануылары құрылғанда 

орындалатын жерге орналастыру жұмыстарын атасыз? 

A. Аудандық жер қорына беру 

B. ҚР азаматтарының жер пайдалануларын құру 

C. Дайындық жұмыстарын жүргізу 

D. Жерге салық салу 

E. Топырақты бонитировкалау  

13.Жерге орналастыру жұмыстарын кімдер жүргізе алады? 

A. Кез келген кәіпорындар 

B. Мемлекеттік кәсіпорындар 

C. Барлық азаматтар 

D. Әкімдер, заңды тұлғалар 

E. Фермерлер, бизнесмендер 

14.Жер үлесі қандай мөлшерде болады? 

A. Республика бойынша бір адамға тура келетін жер учаскесі мөлшері 

B. Шаруашылық басшысы бекіткен жер учаскесі мөлшері 

C. Коллектив жиналысымен бекітілген жер учаскесі мөлшері 

D. Еңбек коллективі жиналысы шешімімен белгіленген және аудандық үкімет органдары 

бекіткен жер учаскесі мөлшері 

E. Облыс бойынша бір адамға тура келетін жер учаскесінің орташа мөлшері 

15.Шаруа қожалығының жер үлесі мөлшері неге байланысты? 

A. Балл бонитетіне 

B. Кооперативтік жалпы ауданына 

C. Ауыл округіндегі тұрғындар санына 



54 

 

D. Орташа жер үлесіне және шаруа қожалығының мөлшерінің санына 

E. Адамдардың жасына 

  

16.Шаруа қожалығының жер пайдалануын құру барысында орындалатын жерге 

орналастыру іс – әрекеттеріне мазмұны және жер көлемі? 

A. Жерге орналастыру процессінде жобалаудың барлық кезеңдері орындалады 

B. Жекешелендіру және жалға беру 

C. Жер учаскесіне төлем ақы бағасы көрсету 

D. Жер учаскесін бағалау 

E. Салық салу 

17.Шаруа қожалығын құру үшін құқықтық негіз болады? 

A. Жанұя құрамы туралы анықтама 

B. Жер учаскесінің жоспары 

C. Су кодексі 

D. Жер кодексі, шаруа фермер қожалығы туралы заң 

E. Жер баланстық актісі 

18.Шет ел азаматтарына және азаматтығы жоқ адамдарға уақытша жер пайдалану 

шарты негізінде а/ш мақсаттағы жерлерді жалға берілу мерзімі қанша№ 

A. Берілмейді 

B. 10 жылға дейін 

C. 20 жылға дейін 

D. 5 жылға дейін 

E. 25 жылға дейін 

19.Шаруашылық жер пайдалануының оптимальды мөлшерін қандай әдіспен 

анықтайды? 

A. Аналогтар арқылы, баланстық, есептеу - конструктивтік 

B. Графикалық, механикалық, аспаптық 

C. Талдау, үлгі алу арқылы 

D. Жер пайдаланудың орташа және орташа салмақтық мөлшерін анықтау арқылы 

E. Көрсетілмейді 

20.Ауыл шаруашылығына жатпайтын мекемелерге, ұйымдарға және кәсіпорындарға ең 

алдымен қандай жерлер беріледі? 

A. Бонитет баллы аудан бойынша орташа баллдан төмен жердерден 
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B. Тек қана таулы жерлерден 

C. Өте құнарлы жерлерден 

D. Тек қана батпақ жерлерден 

E. Берілмейді 

21.А/ш жатпайтын қажеттіліктерге қорықтық жерлерден жер учаскесі беріле ме? 

A. Беріледі 

B. Берілмейді 

C. Ерекше жағдайларда 

D. Жеке тұлғалар өтініш жасағанда 

E. Ірі өндірістерді орналастыруда 

22.Ауыл шаруашылығына жатпайтын қажеттіліктерге ботаникалық бақ жерлер беріледі 

ме? 

A. Беріледі 

B. Берілмейді 

C. Ерекше жағдайларда 

D. Халықаралық объектілер салынғанда 

E. Жауаптар дұрыс емес 

23.Жерге орналастыру схемаларының түрлері? 

A. Кадастрлық схема 

B. Жерге орналастыру жобасы 

C. Өте құнарлы жерлердің схемасы 

D. Тек қана батпақ жерлердің схемасы 

E. Мемлекеттік бас схема 

24.Ауыл шаруашылығы өндірісінің шынайы жиынтығы қай формуламен есептелінеді? 

A. Па.ш.=1P х С 

B. Па.ш.=2P х 3С 

C. Па.ш.=∑P х С 

D. Па.ш.=4P х С 

E. Па.ш.=3P х С 

25.Ауыл шаруашылығына жатпайтын қажеттіліктерге жер бөлгенде  қандай жағдайда, 

басқа жер пайдаланушыларға өзгерістер енгізілмейді? 

A. Шаруа қожалықтары жерінен 
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B. Ауыл шаруашылық кәсіпорын жерлерінен 

C. Орман қоры жерлерінен 

D. Су қоры жерлерінен 

E. Жер қорынан 

4 – нұсқа 

  

1.Ауыл шаруашылығына жатпайтын салаларда пайдаланылатын 

жерлерде  тиімділігі  қандай көрсеткішпен сипатталады? 

A. Құнарлығы өте жоғары жерді пайдаланумен 

B. Тек қана таулы жерлерді 

C. Аз көлемді жерде неғұрлым өндіріс құралдарын орналастыру 

D. Тек қана батпақты 

E. Ауыл шаруашылық дақылдарынан жоғары өнім алуымен 

2.Шығын көлемі қай көрсеткіштерге байланысты? 

A. А/ш алқап түрлері, топырақ түрі және түршесі 

B. Салынатын объект түріне 

C. Салынатын объект биіктігіне 

D. Табиғи факторларға 

E. Салынатын объект өндіретін өнім түріне 

3.Ауыл шаруашылық  өндіріс шығындарын жабуға төленген қаржы жұмсалады 

A. Жерге орналастыру мамандары саяхатқа шығуы үшін 

B. Студенттерді оқыту үшін 

C. Шаруа қожалықтарына сияқы ретінде 

D. Адамдардың денсаулығын сақтау үшін 

E. Жаңа жерді игеру үшін 

4.Қандай жағдайда шығын тікелей төленеді? 

A.Жер салығын төлегенде 

B.Жерді уақытша өтеусіз пайдаланғанда 

C.Мемлекеттік қажеттілікке жер бөлгенде иесінің иелік құқығы жойылса, иелік 

құқығы шектелгенде 

D.Мемлекеттік қажеттілікке  жер бөлгенде жер иесінің құқығы сақталғанда 

E.Жер құнарлығы жоғарылағанда 
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5.Ауыл шаруашылығына жатпайтын қажеттілікке жер уақытша пайдалануға берілгенде 

шығын қайтарылады? 

A. Толық 

B. Қайтарылмайды 

C. Шығынды төлеу нормативтерінен тиісті пайыз есептелінеді 

D. 1 жылда қайтарылады 

E. 3 жылда қайтарылады 

6.Шығынды төлеу және оның мөлшерін анықтаудағы болатын келіспеушілік қандай 

инстанцияда шешіледі? 

A. Әкімшілікте 

B. Сотта 

C. Жерге орналастыру қызметінде 

D. Келіспеушілік болмайды 

E. Нотариалдық конторада 

7.А/ш жерлерді басқа қажеттіліктерге пайдалануға алғанда шығынның қандай түрлері 

пайда болуы мүмкін? 

A. Ешқандай шығын болмайды 

B. Бұзылған жерлерді пайдаланғаны үшін 

C. Транспорттарды пайдаланғаны үшін 

D. Жұмысшылардың еңбегіне қатысты 

E. Жер пайдалануда пайда болған ыңғайсыздықтар үшін 

8.А/ш – на жатпайтын қажеттілікке жер учаскесін кім таңдайды? 

A. Санэпидемиялық станция 

B. Архитектор 

C. Аудандық жерге орналастыру маманы 

D. Аудандық әкімшілік құрған комиссия 

E. Инспектор 

9.А/ш  - жатпайтын қажеттілікке жер учаскесін таңдау материалдары бойынша кіммен 

келісім жасалынады? 

A.Шаруалармен, санитарлық – эпидемиялық қызметімен 

B.Экономисттермен 

C.Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігімен 

D.Ауыл әкімшілігімен 
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E.Мүдделі жер пайдаланушылармен 

10.Өнеркәсіптік кәсіпорындар жер пайдалануларының мөлшері қандай тәсілмен 

анықталады? 

A. ҚЖН және Е, типтік жобалар, есептеулер арқылы 

B. Аналитикалық 

C. Өндірістің өндіретін өнім түріне байланысты 

D. Еңбек ететін жұмысшылар санына, жұмыс түріне байланысты 

E. Жер иелері және жер пайдаланушылармен келісуі  арқылы 

11.Өнеркәсіптік объектілер құрылысы үшін жер бөлу қалай жүргізіледі? 

A. Бір уақытта 

B. Құрылыс жүргізу кезегін байланысты этаппен 

C. Алдын жер пайдалануды табады, сосын жер бөліп береді 

D. Келісім схемасын дайындайды, сосын шешім алады 

E. Бір уақытта, көп жерді бірден береді 

  

12.Жол салуға жер бөлгенде учаскенің мөлшері қалай анықталады? 

A. Аудан бойынша орташа нормамен 

B. ҚЖН және Е бойынша катгорияларға және жобалау техникалық құжаттамаларға байланысты 

C. Жүргізушілердің ұсынысымен 

D. Жер көлеміне қарай 

E. ҚР Жер Кодексіне байланысты 

13.Гидроэнергетикалық объектілерге жер бөлгенде жер бөлу жобаларында жақын 

жатқан ауыл шаруашылық алқаптарды инженерлік сұрақтар шешіледі ме? 

A. Жоқ 

B. Кейде 

C. Шешіледі 

D. Инженерлік қорлауға болмайды 

E. Адамдарды көшіру 

14.Ауыл шаруашылығына жатпайтын қажеттіліктерге пайдалануға жерлер берілгенде 

қандай жерге орналастыру жұмыстары жүргізіледі? 

A. Ауыл шаруашылығына қатысы жоқ қажеттіліктер үшін неғұрлым аз жер бөліп беру 

B. Тек қана ауыл шаруашылық дақылдарын егу 
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C. Тек қана мал жаю 

D. Ауыспалы егістік аумағын орналастыру 

E. Егістік аумағын орналастыру 

15.Ауыл шаруашылығына жатпайтын жер пайдаланушылар құрылғанда ШАЖО міндеті 

неде болады? 

A. Объектілердің дұрыс жұмыс істеуіне, жерді тиімді пайдалануды және сақтауды 

ұйымдастыруына территориялық жағдай құру 

B. Егістік жерді мүмкіндігінше көбірек бөліп беру 

C. Жер учаскесіне өте құнарлы жерлерді беру 

D. Ауыл шаруашылығына жатпайтын объектілерді батпақты жерге орналастыру 

E. ШАЖО жобасында бұл мақсаттар үшін жер бөліп беру қарастырылмайды 

16.Ауыл шаруашылығына жатпайтын салаларда пайдаланылатын жерлердің тиімділігі 

қандай көрсеткішпен сипатталады? 

A. Құнарлығы өте жоғары жерді пайдаланумен 

B. Тек қана таулы жерлерді 

C. Аз көлемді жерде неғұрлым өндіріс құралдарын орналастыру және құнары төмен жерлерді 

пайдаланумен 

D. Тек қана батпақты жердерді 

E. Ауыл шаруашылық дақылдарынан жоғары өнім алуымен 

17.Ұзын сызықты құрылымдар үшін жер бөлу аумақты ұйымдастыруға, жерді 

пайдалануға және қоршаған ортаға қандай әсерін тигізеді? 

A. Тым көп орын алады 

B. Жерді тиімді пайдалануды жақсартады 

C. Еш қандай әсерін тигізбейді 

D. Дақылдардың өнімділігін екі есе жоғарылатады 

E. Тым көп жер алмасада, қоршаған ортаны ластайды, жерді пайдалануда шектеу қойылады 

18.Ұзын сызықты құрылымдарға жер бөлгенде қандай өзгерістер  пайда болады? 

A. Жерді толық және тиімді пайдалануда шектеулер қойылады 

B. Жерді тиімді пайдалануды жақсартады 

C. Қоршаған орта ластанады және жерді пайдалануда шектеулер қойылады 

D. Өзгеріс болуы мүмкін емес 

E. Іргелес жатқан а/ш кәсіпорындарының жер пайдалануы ұлғаяды 

19.Ұзын сызықты құрылымдар үшін жер бөлгенде аумақты  ұйымдастыруға қандай 

әсерін тигізеді? 
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A. Ұзын болғандықтан жер тиімді пайдаланылады 

B. Үлкен жерді қамтығандығы аумақты ұйымдастыруға өте ыңғайлы 

C. Іргелес жатқан а/ш кәсіпорындарының жер пайдалануы ұлғайтылады 

D. Қалыптасқан аумақты ұйымдастыруды және жер пайдаланудың тұтастығын бұзады 

E. Жер пайдалану өзінің тұтастығын сақтайды 

20.Өнеркәсіптік кәсіпорын жер пайдаланулары бөлінеді? 

A. Бөлінбейді 

B. Транспорттық кәсіпорындар 

C. Егін және мал шаруашылық 

D. Кен өңдеу және кен өндіру кәсіпорындары 

E. Транспорттық және электр өндіретін кәсіпорындар 

21.Өнеркәсіптік кен өңдеу кәсіпорындары жер пайдалануын орналастыруда қойылатын 

негізгі талаптар? 

A. Шамамен орналастырады 

B. Өнеркәсіп торабы және ірі аумақты  - өндірістік кешендер құрамында орналастырады 

C. Құнды ауыл шаруашылық алқаптарында 

D. Шаруа қожалықтарының жер учаскесіне жақын 

E. Мәдени қоғамдық ғимараттарға жақын 

22.Кен өңдеу кәсіпорындарын қандай мақсатпен өндірістік жүйелер мен ірі 

территориялық өндірістік комплектердің құрамында орналастыруға тырысады? 

A. Егістер құрамында 

B. Алқаптармен 

C. Ерекше қорғалатын жерлер 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Инженерлік ғимараттар мен коммуникациялардың тұтас болуы мақсатымен 

23.Тау кендік жер бөлу дегеніміз не? 

A. Тау – кендік кәсіпорындарға жер бөлу 

B. Жер бөлу 

C. Пайдалы қазбаларын алу үшін өндірістік  өңдеуге берілетін тау  -кен бөліктері 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Ауыл шаруашылығына жер бөлу 

24.Тау – кендік жер бөлусіз өндірістік кен өндіруді жүргізуге болады ма? 
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A. Болады 

B. Жер бөлу ғана жеткілікті 

C. Кейде 

D. Байланысы жоқ 

E. Тау – кендік жер бөлу ғана жүргізіледі 

25.Тау – кен өндірісінің жер пайдалануының  құрылу ерекшеліктерін атаңыз? 

A. Көлемі жерлер ұзақ уақытқа пайдалануға беріледі 

B. Жер пайдаланудың уақыт және кеңістік бойынша әрқашан өзгеруі 

C. Белгілі бір учаскелердің пайдалану мерзімдері шектелген 

D. Рекультивациялау 

E. Барлық жауаптары дұрыс 
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Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

«Агроэкология» пәндер біллестігі 
 «Жерге орналастыруды жобалау» 

      

 

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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