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1 Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің күнтізбелік-тақырыптық 
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Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министірлігі  

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 

«БЕКІТЕМІН» 

Директордың оқу жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

. 

     «_____»______________ 2021ж. 

        

 

 

«Геодезия» пәнінің 

2021 – 2022  оқу жылының 

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

Семестр – 5,6 
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Педагог Рузиева Дильназ  Русланқызы 

Күнтізбеліқ-тақырыптық жоспары  2012 жылдардағы типтік оқу бағдарламасына сәйкес 

құрылды 
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Сабақ № Тақырыпт

ы 

оқытудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

Бөлім, тақырып 

атауы 

Сағ

атта

р 

сан

ы 

Саб

ақ 

типі 

Үй 

тапс

ырм

асы 

Еск

ерту 

5-семестр 

1  Пайдаланылатын 

жерлердің  

аудандарын және 

егістіктердің 

нобайларын анықтау 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Геод

езия

ға 

түсі

нік 

жазу 

 

2  Нобайлардың 

экспликациясы мен 

калькаларын құру 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Реф

ерат

,сла

йд 

 

3  А.Н.Савичтің  тәсілі 

бойынша ауданды 

анықтау 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Жер

дің 

піші

ні 

тура

лы 

мәлі

мет 

табу 

 

4  А.Н.Савичтің  тәсілі 

бойынша ауданды 

анықтау тәсілдері 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Глос

сари

й 

 

5  Секциялар мен 

нобайлардың 

аудандарын анықтау 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Топ

огра

фия

лық 

түсі

ріс 

през

ента

ция 

жаса

у 

 

6  Нобайлардың 

экспликациясы мен 

калькалар құру 

2 Тәжі

рибе

лік   

Реф

ерат 
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саба

қ 

7  Жоспарды өзгерту 

және оны 

аудандарды 

анықтауды есепке 

алу 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Реф

ерат 

 

8  Нивелирлік 

жұмыстар.Нивелирл

еудің түрлері мен 

тәсілдері 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Глос

сари

й,ре

фера

т 

 

9  Абсолют және 

салыстырмалы 

биіктіктер 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Пла

нны

ң 

мас

шта

бын 

табу 

 

10  Мемлекеттік 

нивелирлеу торы 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Пре

зент

ация 

 

11  4 классты 

нивелирлеу 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Пре

зент

ация 

 

12  Геометриялық 

нивелирлеу тәсілі 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Есеп 

шығ

ару 

 

13  Нивелирді сынақтан 

өткізу және тексеру 

2  

Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Дир

екци

онд

ық 

бұр

ыш 

тура

лы 

аны
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қтам

а 

14  Горизонтальмен 

есептер шығару 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Тео

доли

т 

тура

лы 

мәлі

мет 

табу 

 

15  Геометриялық 

нивелирлеудің 

журналын есептеу 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Пре

зент

ация 

 

16 

 

 Геометриялық 

нивелирлеудің 

нәтижелерімен 

профиль құрастыру 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Пре

зент

ация 

 

17  Нивелирлік 

жүрістерді теңестіру 

жүйесі 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Есеп 

шығ

ару 

 

18  Техникалық 

нивелирлеудің 

өндірісі 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Пре

зент

ация 

 

19  Трассаны 

техникалық 

нивелирлеу үшін 

дайындық 

жұмыстары 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Реф

ерат 

 

20  Трассаны көлденең - 

бойлық нивелирлеу 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Есеп 

шығ

ару 

 

21  Трассаның профилін 

құру 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

Есеп 

шығ

ару 
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меңг

еру 

22 

 

 Трассаны 

нивелирлеу 

журналын өңдеу 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Жіп

ті 

даль

ном

ер 

тура

лы 

аны

қтам

а 

табу 

 

23  Биік айырым мен 

аспаптың 

горизотының 

қатысуы бар 

биіктікті есептеп 

шығару 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Реф

ерат 

 

24  Миллиметрлік 

қағазда трассаның 

бойлық профилін 

құру 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Пре

зент

ация 

 

6-семестр 

25  Көлденең құрастыру 2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Тіре

к 

торл

ары

н 

құру 

рефе

рат 

 

26  Профильге жобалық 

сызықты енгізу 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Кон

тур 

түсі

ру 

әдіс

тері 

през

ента

ция 

 

27  Дөңгелек қисықтың 

элеметтерін сынау  

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Пре

зент

ация 
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28  Трассаның бұрылыс 

бұрышының 

басында дөңгелек 

қисықты құру 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Пре

зент

ация 

 

29  Жазықтық бетін 

нивелирлеу 

нәтижелерін өңдеу 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Кон

тур,

коор

дина

та 

аны

қтам

а 

беру 

 

30  Көлденеңдер сызу 2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Есеп 

шығ

ару 

 

31  Аналитикалық және 

графикалық 

әдістермен 

көлденеңдер сызу 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Пре

зент

ация 

 

32  Көлденеңдерді 

орналастыру 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Реф

рат,

през

ента

ция 

 

33  Нивелирлеу 

жоспарын тушьпен 

сызу 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Есеп 

шығ

ару  

 

34  Нивелирлеу 

бойынша жұмысты 

ресімдеу 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Тор 

құру 

әдіс

тері 

 

35  Тахеометриялық 

түсіріс 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Пре

зент

ация 

 

36  Электронды 

тахеометрмен 

түсірдің 

ерекшеліктері 

2  

Жаң

а 

тақы

рып

Реф

ерат 
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ты 

меңг

еру 

37  Тахеометриялық 

түсіріс өндірісі 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Коо

рди

ната 

өсім

шел

ері 

 

38  Тахеометриялық 

түсірістің планын 

құру 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Есеп 

шығ

ару 

 

39  Тахеометрдің 

құрылысы. 

Тахеометрді тексеру 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Пре

зент

ация 

 

40  Тахеометрлік 

түсірістің 

материалдарын 

өңдеу 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Карт

аме

н 

жұм

ыс 

 

41  Далалық журналды 

өңдеу 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Глос

сари

й 

 

42  Тахеометрлік 

жүрістің 

координаталарын 

есептеу 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Пре

зент

ация 

 

43  Координаталарды 

тегістеу, түзету 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Есеп 

шығ

ару 

 

44  Өлшеу қателерінің 

теориясы 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Реф

ерат 

 

45  Өлшеу қателерінің 

теориясы 

2 Жаң

а 

тақы

рып

Пла

ним

етр 

тура
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ты 

меңг

еру 

лы 

мәлі

мет 

табу 

46  Арифметикалық 

орташа туралы 

түсінік 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Ауд

ан 

аны

қтау 

тәсі

лдер

і 

слай

д 

 

47  Тең дәлдікті 

өлшеулер 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Реф

ерат 

 

48  Өлшеу 

нәтижелерінде 

түзетулер және 

олардың қасиеттері 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Глос

сари

й 

 

49  Нақты қателіктер 

бойынша тең 

дәлдікті өлшеулерді 

бағалау 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Тех

ника

лық 

шек

тілік 

аны

қтам

а 

беру 

 

50  Жанама 

анықталатын 

шамалардың орташа 

квадраттық қатесін 

табу 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Тест  

51  Қос, тең дәлдікті 

өлшеулердің 

дәлдігін бағалау 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Есеп

тер 

шығ

ару 

 

52  Тең дәлдікті емес 

өлшеулер 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

Кон

спек

т 

жазу 
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меңг

еру 

53  Өлшеу дәлдігін 

бағалау 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Есеп

тер 

шығ

ару 

 

54  Қос тең дәлдікті 

өлшеулердің орташа 

квадраттық қателігін 

анықтау 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Кест

е 

толт

ыру 

 

55  Нивелирлеудің 

нәтижелерін өңдеу. 

Нивелирлеудің 

орташа квадрытық 

қателігі 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Кон

спек

т 

жазу 

 

56  Жерге орналастыру 

кезіндегі 

геодезиялық 

жұмыстар 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Кест

е 

толт

ыру 

 

57  Жерге орналастыру 

кезіндегі 

геодезиялық 

жұмыстар 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Кест

е 

толт

ыру 

 

58  Жер пайдаланудың 

шекараларын түзету 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Сұр

ақта

ға 

жау

ап 

жазу 

 

59  Жобадағы шекараны 

түзету 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Кон

спек

т 

жазу 

 

60  Ішкішаруашылық 

жерге 

орналастырудағы 

жобаны шынайы 

келбетке ауыстыру 

кезіндегі 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

Кон

спек

т 

жазу 
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Сағаттың бөлінуі 

 

№ 

р/с 

Оқу уақытының 

бөлінісі 

Барлық сағат 

саны 

оның ішінде 

Теориялық 

сабақтар 

Практикалық 

және 

зертханалық 

сабақтар 

Курстық 

жоба/жұмыс 

1 Барлық сағат 128 56 72 - 

2 

Семестрге 

жоспарланған 128 

5-Cеместр 

24 

6-Семестр 

32 

5-Cеместр 

24 

6-Семестр 

48 

 - 

3 Бұрын өткізілген сағат 100 40 60 - 

4 

Келесі оқу жылына 

қалған - - - - 

 

 

 

геодезиялық 

жұмыстар 

меңг

еру 

61  Геодезиялық 

мәліметтердің 

техникалық 

шектілігі және 

түзетілуі 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Кон

спек

т 

жазу 

 

62  Геодезиялық 

мәліметтердің 

техникалық 

шектілігі және 

түзетілуі 

2 Жаң

а 

тақы

рып

ты 

меңг

еру 

Кон

спек

т 

жазу 

 

63  Жобаны шынайы 

келбетке ауыстыру 

үшін геодезиялық 

мәліметтерді 

дайындау. 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Аны

қтам

алар 

бой

ынш

а 

жұм

ыс 

 

64  Жобаны шынайы 

келбетке ауыстыру 

үшін жұмыс 

сызуларын дайындау 

және бағытын 

таңдау 

2 Тәжі

рибе

лік 

саба

қ 

Кон

спек

т 

жазу 
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Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және таратқыш материалдар, 

ұсынылған әдебиеттер тізімі) 

Лабораториялық-тәжірибелік сабақтар бойынша әдістемелік нұсқаулар 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: А.Н.Савичтің тәсілі бойынша ауданды анықтау 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №1 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білім алушыларға тақырыпты игерте алу,геодезия пәнәнде 

жалпы оқытылатын бағдарламаларбойынша тақырыптың маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Картография.Геоақпараттық жүйе негіздері. 

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   
    Үлкен аумақты өлшеу үшін Савич  әдісін қолдануға болады.Пландағы координаттық тор 

бойынша әрбір квадраттың ауданын алдын ала анықтауға болады.Толық квадраттардың 

план масштабын ескере отырып,ал толық емес квадраттарды квадраттың планиметрімен 

анықтайды. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

    Біріктірілген әдіс.Аты айтып тұрғандай бұл әдіс геометриялық,сондай-ақ А.Н.Савич 

әдісін қолдану арқылы сандық есептеуді қысқарту мақсатымен қолданылады. 

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 Біріктірілген әдістің негізі?Савич әдісі қай жағдайда қолданылады? 
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                                                                                              Педагог ________ Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

№1 Тәжірибелік сабақ.А.Н.Савичтің тәсілі бойынша ауданды 

анықтау 

Ауданды А. Н. Савич әдісімен анықтау. Бұл әдіс межелік белгі шекара 

бойынша есептелінген координата мәніне ие болмаған немесе шекара қисық 

сызық бойынша терең шатқалды сай-салалармен өтетін үлкен аумақтың 

ауданын есептеуде пайдаланылады. Тәсілдің маңызы, бөлік ауданы бүтін 

санды координаталық торларының P0 квадратына бөлінеді де, осы бойынша 

олардың саны анықталады. Планиметрмен тек қана осы квадраттардың шетіне 

шыққан секциялар a1, a2, a3, a4 ауданы және оларды толықтайтын b1, b2, b3 

және b4. есептелінеді 

ai және bi аудандары планиметрмен полюстің екі жағдайында екі 

айналыммен алынады, әрбір айналымда планиметр бөлігінде көрсетіледі. 

Осыдан iba PPP
ii


. Алаңның ізделініп отырған ауданы 

43210 aaaa PPPPPP 
. Өрескел ауытқулардың болмауы үшін, 

планиметрмен барлық фигураларды полюсті фигураның ішінде орналасқан 

жағдайымен айналдырады.   

Савич әдісінің артықшылығы: 

1. План құрастырылған қағаз деформациясын автоматты ескеру; 

2. Айналатын фигураның ауданын кішірейту арқылы ауданды 

анықтаудың дәлдігін жоғарлату (сурет 1).   

Савич  әдісінің ерекшелігі бөлік алаңы, координаталар торларының Р0 

бүтін квадраттарына толтырылып, солардың сандары бойынша анықталады. 
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Сурет 1 Савич әдісімен ауданды есептеу сұлбасы 

 

Планиметрмен секция алаңының квадрат шегінен шыққан а1,  а2, а3, 

және  а4, бөлігін айналып шығады. Ал осы бөліктің келесі жартысы b1,  b2, b3, 

және  b4, а және b алаңдарын полюстің екі жағдайында айналып шығып, әрбір 

екі жағдайдында планиметр бөліктеріне белгілейді. Мысалы ізделініп отырған 

секция алаңы гектармен а1,  а2, а3, және  а4  алаңдарына сәйкес Ра1, Ра2, Ра3, 

Ра4 квадратының бөлшегі болса, толық квадрат   а1+ b1,  яғни Р1, Р2, Р3, Р4. 

алаңдар арасындағы гектармен белгіленген және планиметр бөлігінде 

көрсетілген мән тура пропорциональ және келесі формуламен бейнелеуге 

болады. 

                            
22

2

211

1

1

21 ,
ba

P

a

P

ba

P

a

P aa





                                             

(5.15) 

 

                         2

22

2
1

11

1

21
, a

ba

P
Pa

ba

P
P aa





                                              (1) 

және с.с. 

 

Толық аудан:      P = P0+Pa1+ Pa2+ Pa3+ Pa4                                                   (2) 

 

Орташа аудан:  
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Секциялар мен нобайлардың ауданын анықтау 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №2 

2.Мақсаттар, міндеттер:Аудан анықтауды үйрету.Аудан анықтау тәсілдері.Студенттердің 

сабаққа деген қызуғушылығын арттыру,тәжірибелік сабақтың мақсатын түсіндіру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Аудан анықтау тәсілдері.Графикалық,механикалық,аналитикалық әдістер 

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   



20 

 

   Көптеген инженерлік есептерді шешу үшін жергілікті жер бөлігінің ауданын білу талап 

етіледі. Бұл аудандарды план немесе картада графикалық, аналитикалық және 

механикалық, болмаса жинақты  тәсілдермен анықтауға болады. Осыдан алаңдарды 

жергілікті жерде тікелей өлшеумен салыстырғанда план бойынша анықтауда  дәлдік аз 

болатындығын көруге болады. Алаңды өлшеу дәлдігіне өлшеу қателігімен қатар, қағаз 

деформациясы да әсер етеді.   

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

  Ауданды графикалық әдіспен анықтау. Аумағы шағын аудандарды план немесе карта 

бойынша анықтау үшін, бөлікті геометриялық фигураларға бөлу арқылы немесе палетка 

көмегімен анықтау тәсілін графикалық әдіс дейді. 

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 Алаң аумағын есептеудің мысалын қарастыру 

 

                                                                                             Педагог ________ Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

№2 Тәжірибелік сабақ.Секциялар мен нобайлардың ауданын 

анықтау 

Көптеген инженерлік есептерді шешу үшін жергілікті жер бөлігінің 

ауданын білу талап етіледі. Бұл аудандарды план немесе картада графикалық, 

аналитикалық және механикалық, болмаса жинақты  тәсілдермен анықтауға 

болады. Осыдан алаңдарды жергілікті жерде тікелей өлшеумен салыстырғанда 

план бойынша анықтауда  дәлдік аз болатындығын көруге болады. Алаңды 

өлшеу дәлдігіне өлшеу қателігімен қатар, қағаз деформациясы да әсер етеді.   

Ауданды графикалық әдіспен анықтау. Аумағы шағын аудандарды план 

немесе карта бойынша анықтау үшін, бөлікті геометриялық фигураларға бөлу 

арқылы немесе палетка көмегімен анықтау тәсілін графикалық әдіс дейді.  

 
Сурет 1. Алаңды геометриялық фигураларға бөліп анықау тәсілі 
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Бірінші жағдайда ізделініп отырған  шағын аудан  (планда 10—15 см2 

дейін), қарапайым геометриялық фигураларға бөлінеді (үшбұрыш, тік 

төртбұрыш, трапеция сурет 1).  Бөлік қисық сызықты контур болса, оларды 

бөлуде геометриялық фигуралардың қабырғалары мүмкіндігінше контурға 

жақын болғаны қарастырылады. Осыдан кейін планда фигураның сәйкесті 

элементтері (негіз ұзындығы, биіктігі), өлшеніп фигураның ауданы 

есептелінеді. Бөліктің барлық ауданы жеке фигуралардың қосындысы сияқты 

анықталады.  Қарастырылған жағдайдағы ауданды есептеудің дәлдігі, 

планның немесе картаның масштабына тәуелді болады, яғни масштаб 

қаншалықты ұсақ болса, қателік соншалықты үлкен болады.  

Планда сызықтық өлшеудің графикалық қателігі tгр=0,2 мм 

болатындығын ескерсек, кесіндінің ұзындығына тәуелді емес. Керісінше 

салыстырмалы қателік қысқа сызыққа қарағанда ұзын болған сайын аз болады. 

Сондықтан, берілген бөлікті үлкен өлшеммен, ұзындығын, биіктігін, негізін 

бірдей етіп бөлу керек.  

Бақылау және дәлдікті жоғарылату үшін, бөлік ауданы екі рет 

есептеледі. Ол үшін жаңа геометриялық фигура немесе үшбұрыштың басқа 

биіктігі мен негізі арқылы есептейді. Екі реткі есептеу нәтижесінің 

айырмашылығы 1: 200 қатынасынан аспауы керек. 

Ауданы 2 - 3 см2  шұғыл бұрылысты, қисық сызықты шекаралары бар 

шағын бөліктерді есептеуде квадратты палетканы пайдалану ұсынылады 5.2 а 

сурет.  

Палетка квадраттарының қабырғасы 1-5 мм-лік жылтыр материал. 

Ұзындығы және план масштабы белгілі болғандықтан палетка ауданын S 

есептеу оңай болады. Бөліктің ауданын есептеу үшін, алдымен контурдың 

ішінде орналасқан толық квадраттар  N1 саны, онан соң жай көзбен бөлік 

шекарасындағы  толық емес квадраттар саны N2 есептелінеді. 

 

                                     S=s (N1+ N1)                                                            (1) 

 

Берілген бөліктің ауданын анықтау үшін палетканы 45° бұрып қайта 

өлшеу жүргізіледі. Ауданды анықтаудың салыстырмалы қателігі 1: 50, 1: 100 

құрайды.   
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Сурет 2. Палетка көмегімен ауданды анықтау: а – квадратты,  

б - сызықты,        в – курвиметр.  

 

Ауданы 10 см2 бөліктерде параллельді (сызықтық) палетканы пайдалану 

ұсынылады (сурет 2, б). Олар сызық арасы а =2—5 мм параллель сызықтар 

қатарынан тұрады.  Палетка берілген бөлікке контурдың шеткі  m және n 

нүктелері палетка сызықтарының ортасына сәйкес келетіндей 

орналастырылады. Нәтижесінде есептелінетін фигура қабырғалары тең 

трапецияға жақын болады. Осыдан контур ішіндегі параллель сызықтардың 

кесіндісі трапецияның ортаңғы сызығы болып табылады. Алынған фигурадан 

масштабты сызғыш, циркуль көмегімен суреттегідей   l1, l2,…ln ортанғы 

сызықтарды өлшеп, олардың қосындысын планның масштабын ескере 

отырып, аралықтар шамасын көбейтеді, яғни:  
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Кесінділедің ұзындығы курвиметр көмегімен өлшенуі мүмкін.  Алаңды 

есептеуді бақылау үшін, палетканы бірінші жағдайына салыстырмалы  60-90° 

бұрып қайта өлшейді.   

Алаңды аналитикалық әдіспен анықтау. Егер планда өлшенген 

нәтижелер бойынша алаң көп бұрышты төбелерінің координатасы 

анықталынған тұйық жүріс болса, онда алаңды аналитикалық әдіспен 

анықтайды.   

Мысалы 1—2—3 үшбұрышының төбесінің тікбұрышты 

координаталары белгілі (сурет 3), осы төбеден Оу осіне перпендикуляр 

түсіріп, үшбұрыштың ауданын, үш трапеция ауданының алгебралық 

қосындысы түрінде жазуға болады. I - (1’—1—2—2'), II - (2'—2—3—3') және 

III - (1/ - 1 - 3 - 3/), яғни S=S1+SII+SIII. 
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Сурет 3. Алаңды аналитикалық әдіспен анықтау сұлбасы 

 

Қарастырып отырған трапеция ауданы: 

 

SI = (x1 + x2) (y2 – y1) 

                                   SII = (x1 + x2) (y2 – y1)                                         (3) 

 SIII = (x1 + x2) (y2 – y1) 

 

Сонда екі еселенген ізделініп отырған үшбұрыштың ауданы 1—2—3:  

 

      2S = (x1 + x2) (y2 – y1) + (x2 + x3) (y3 – y2) –(x1 + xз) (у3-у1)        (4) 

немесе               

       2S = (x1 + x2) (y2 – y1) + (x2 + x3) (y3 – y2)+(x1 + xз) (у1-у3)       (5) 

 

Жақшаны ашқанда, теңдеудің сәйкесті мүшелері және жақшаның ортақ 

бөлімін шығарсақ: 

 

          2S =x1 (y2 – y3) + x2 (y3 – y1) + xз (у1—у2)                                 (6) 

немесе 

          2S =y1 (x3 – x2) + y2 (x1 – x3) + yз (x2—x1)                               (7) 

 

Жалпы түрде 

 11

3

12

1






  ii

i

i

i yyxS                                                                                       (8) 

 

немесе  

                                   11

3

12

1






  ii

i

i

i xxyS                                                      (9) 

 

Мұндағы  1 = 7, 2, 3, ...., n. 

Сонда көпбұрышты n  санындағы төбелер оларды сағат тілі бағытымен 

сандау жалпы түрде төмендегідей жазылады. Бақылау үшін екі формуламен де 

есептейді. 

                    ;
2

1
11

1





  ii

n

i

i yyxS  11
12

1




  ii

n

i

i xxyS                                    (10) 
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Іс–жүзінде полигонның ауданын есептеу үшін, координаталық нүктелер 

мен олардың өсімшесін анықтау формуласы қолайлы болып табылады. Бұл 

тікелей координата өсімшесін анықтау ведомосін есептеумен қатар, барлық 

элементтерді есептеуге мүмкіндік береді. 

 

Жалпы түрде: 

                                          iiii

n

i

yyxxS  



 11
1

2                                      

(11) 

 

Осыдан   yyy ii 1  болғандықтан, онда   

                                         11
1

2 yxxS ii

n

i

 



                                               (12) 

немесе 

                                   1

1

1

1

12 yxyxS
n

i

i

n

i

i  


                                              (13) 

 

Инженерлік практикада аумағы үлкен алаңдарды анықтаудың кең 

таралған механикалық әдістерінің бірі  планиметр.  Планиметрлер сызықтық 

(қарапайым) және кең таралған полярлық планиметр. Полярлық планиметр  

домалақ шарнирмен жалғасқан екі рычагтан  (айналмалы R және полюсті R0), 

құралады. 

Полярлық планиметрдің құрылысы. Полярлық планиметр ПП-М (4 а 

сурет ) екі рычагтан яғни полюстік 1 және  айналмалы 4 тұрады. Төменгі 

бөлігінде полюстік рычагтың бір жақ шетіне бекітілген  жүктеме бөлігі, екінші 

жағында шар тәрізді басында  ұяшық 5, айналмалы рычагтың санақ 

механизмді кареткасы 6, шеңберлі рычагтың соңында линза 3, санақ дөңгелегі 

8, санақ жүйесі 7, дөңгелек бойынша санақ алуға арналған верньер 9, ролик 11, 

санақ механизімінің каретка винті 13, бөлік шкаласы 12 бар. 
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Сурет 4. Полярлық планиметр ПП-М: а – жалпы көрінісі; б –санақ 

механизмді каретка   

 

Планиметр бойынша санақ төрт саннан тұрады: бірінші — көрсеткішке 

14 жақын санақ айналымының кіші саны (мыңдық бөлігі), екінші және үшінші 

сан—жүздік және ондық бөліктер, төртінші сан — верньердің штрих нөмірі.    

Пішінді айналу, айналмалы рычагтың соңына орналасқан айналмалы 

индекс арқылы жүргізіледі. 

Аудан айналу нәтижесінде келесі формуланы пайдаланып есептелінеді:  

 12 uucP   – полюс фигураның сыртында орналасқан жағдайда, 

400P см2, 

немесе  quucP  12  –  полюс фигураның ішінде орналасқанда.   

Мұндағы u1 – бастапқы есеп; u2 – соңғы есеп; c – планиметр бөлігінің 

шамасы; q –  планиметрдің ізделініп отырған алаң контурының ішінде 

болғандағы оның тұрақтысы. 

Айналдыру алдында q және  c анықталынады:  

 

                   121 uuPc  ;  122 uucPq                                         (14) 

 

Мұндағы P1, P2 – белгілі аудан (әдетте P1 – картографиялық торлардың 

километрлік квадраты; P2 – осындай 4…6 квадрат ауданы). 

Полярлық планметрді пайдалануда келесі ережелер сақталуы керек: 

1. контурды айналдыру барысында рычагтар арасындағы бұрыш   30° 

кіші болмауы және  150° үлкен болмауы керек. 

2. айналма дөңгелек бос еркін айналуы керек (сурет 5).  
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Сурет 5. Планметрді есептік жағдайда қоюдың сұлбасы 

 

Айналдырудың бастапқы нүктесі фигураның рычагтар арасы 90° ең 

жақын жерінен басталуы керек, сонда есептің қателігі аз шамада болады.  
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Нобайлардың экспликациясы мен калькаларын құру.  

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №3 

2.Мақсаттар,міндеттер:Экспликация құру негіздерін студенттерге түсіндіру.Экспликация 

үшін қажетті құжаттар тізімімен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  

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   

   Кез-келген ғимаратта,жеке меншік үйде немесе көп пәтерлі үйде сәулет-

құрылыс сызбалары,схемалары,жоспарлары,техникалық сипаттамалары бар 

жобалық құжаттама бар.Барлық осы құжаттар ГОСТ деп аталатын стандартқа 

сәйкес дасалады.Пәтердің иесі бола отырып,кез-келген меншік иесі 

кадастрлық жоспар және үйдің экспликациясын дайындайды. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

    Экспиликация жобасын арнайы жоспармен немесе жеке құжат ретінде жасауға  

болады.Онда ғимараттағы әрбір үй-жай туралы техникалық құжаттаманың басқа түрлеріне 

енгізілмейтін деректер қамтылады. 

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 Экспликация туралы деректер қарастыру. 

 

 

                                                                                             Педагог ________ Рузиева Д.Р.   

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№3 тәжірибелік жұмыс.Нобайлардың экспликациясы мен калькаларын құру. 

Кез-келген ғимаратта, жеке меншік үйде немесе көп пәтерлі үйде сәулет-құрылыс 

сызбалары, схемалары, жоспарлары, техникалық сипаттамалары бар жобалық құжаттама 

бар. 

Барлық осы құжаттар ГОСТ деп аталатын стандартты талаптарға сәйкес жасалады. 

Пәтердің иесі бола отырып, кез-келген меншік иесі кадастрлық жоспар және үй-жайдың 

экспликациясы сияқты ұғымдарға тап болады. 

Бөлменің экспликациясы дегеніміз не 

Егер сіз сөздіктердегі түсіндірмені қарасаңыз, онда экспликация сөзбе-сөз 

"түсіндіру"дегенді білдіреді. Бұл шынымен де солай: 

Әдетте бөлме схемасына мәтіндік техникалық сипаттамалары бар кесте немесе тізім қоса 

беріледі-бұл пәтердің түсіндірмесі. Ол ГОСТ 21 501 — 2011 SPDS сәйкес орындалуы 

керек. 

Пәтер экспликациясы 

Бұл құжат пәтердің қысқаша және қажетті сипаттамасын береді: 

 мекен-жайы (көше, үй нөмірі); 

 үй-жайдың түрі (пәтер немесе бөлме); 

 мақсаты (тұрғын/тұрғын емес); 

 жалпы алаң (тұрғын және қосалқы): жалпы алаңға барлық жылытылатын үй — 

жайлар-тұрғын бөлмелер, қосалқы үй-жайлар (ас үй, дәліз, жуынатын бөлме, 

санитариялық торап, кіреберіс, холл, жапсарлас шкафтар) жатады. 

 жылытылмайтын қосалқы үй-жайлардың ауданы (төмендету коэффициентімен 

өлшенеді): балкондар, қоймалар, террасалар, верандалар, тамбурлар; 

 бөлменің биіктігі. 

Экспликацияда соңғы тексеру күні көрсетіледі, ол қабаттық жоспары (қабат нөмірі және 

қабаттағы пәтердің орналасу схемасы) және кадастрлық нөмірі бар техникалық паспортқа 

қоса беріледі. 

Пәтердің түсіндірмесінде кем дегенде ақпарат, сонымен қатар қабырғалардың, едендердің, 

бөлімдердің, терезелердің, есіктердің (атаулары, өлшемдері, материалдары және т.б.) 

элементтері бар кестелер түрінде қосымша ақпарат болуы мүмкін. Әдетте бұл 

сипаттамаларды әзірлеушілер — құрылыс жобалау ұйымдары көрсетеді. 

Экспликацияның қолданылу мерзімі 

Назар аударыңыз: Экспликация ресми түрде шектеусіз мерзімге ие, бірақ бес жылда бір 

рет BTI-де жылжымайтын мүлікті қайта инвентаризациялау жүргізіледі және техникалық 

құжаттамаға өзгерістер енгізілуі мүмкін. 

Егер тіркеуші органға жүгінуге мәжбүр ететін жағдайлар (жаңа мәміле, қайта жоспарлау) 

құқықтарды алдыңғы тіркеуден кейін бір жылдан кейін пайда болса, 5 жыл бұрын 

алынған ескі экспликация мен төлқұжатты ұсыну жеткілікті. Банктер әдетте бір жылдан 

аспайтын құжаттаманы талап етеді. 

Ғимараттардың экспликациясы 

Көп пәтерлі ғимараттың құжаттамасына қоса берілетін экспликацияны құрылыс 

ұйымында сәулетшілер мен құрылыс инженерлері әзірлейді. Бұл неғұрлым күрделі және 

егжей-тегжейлі және қатты көп қабатты қалта болуы мүмкін. 

Көп пәтерлі ғимараттың техникалық ведомосі жалпы сипаттамалардан басқа мынадай 

мәліметтерді қамтиды: 

 қабырғалар, бөлімдер, төбелер, терезе жақтаулары жасалған материалдар; 

 едендердің, төбелер мен қабырғалардың ішкі әрлеу материалдары; 

 техникалық сипаттамалары (материалдар, құбырлар мен сымдардың диаметрлері, 

жылу тасығыштың түрі) және қосымша құрылғылар (вентильдер, крандар, су 

өлшегіштер, газ/электр есептегіштер және т.б.) көрсетілген жүргізілген 
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коммуникациялар (сумен және газбен жабдықтау, кәріз жүйесі, жылыту жүйесі, 

электр сымдары, желдеткіш шахталары). 

Ол үшін кадастрлық жоспарға түсініктеме қажет 

Кадастрлық жоспарсыз және техникалық сипаттамасыз меншік иесінің құқықтарын тіркеу 

мүмкін емес: бұл іс жүзінде кез-келген жылжымайтын мүлік болуы керек үй-жайдың 

паспорты. 

Ғимарат жобалық құжаттаманың толық пакетінсіз пайдалануға берілмейді, олардың 

арасында экспликация да болуы керек. 

Егер пәтерді қайта құру жүргізілсе, онда оны заңдастыру үшін кадастрлық жоспар, қайта 

құру жоспары және экспликация қажет 

Экспликация-бұл ипотеканы рәсімдеу кезінде қажетті құжаттардың бірі, сондай-ақ сатып 

алушы үшін қысқаша шолу ақпараты. 

Өндіріс құны және мерзімі 

Экспликация беру-рәсім тегін емес. Орташа есеппен төрт-он мың рубль төлеуге тура 

келеді. Құны байланысты: 

 сипатталған объектінің күрделілігінен; 

 бөлмедегі бөлмелер саны; 

 көрсетілген ақпараттың егжей-тегжейі; 

 құжат парақтарының саны және т. б. 

Егер қажет болса, мысалы, пайдаланылған барлық құрылыс материалдарын көрсетіңіз 

немесе пәтердегі электр тарату схемасын сипаттаңыз, мұндай техникалық есеп 

қымбатырақ болады. 

Үй-жайдың техникалық сипаттамасы құжаттарды тапсырғаннан кейін үш-төрт аптадан 

кейін дайын болады. 

Қажетті құжаттар тізімі, оларды қалай беру керек 

Тек үй-жайдың заңды иесі немесе оның сенімді тұлғасы ғана USRN-ге немесе құрылыс 

ұйымына өтініш беруге құқылы. 

Тек үш құжат қажет: 

 паспорт; 

 меншік иесінің куәлігі (түпнұсқада) немесе БМТН-дан үзінді көшірме; 

 төлем туралы түбіртек. 

Қосымша қажет болуы мүмкін: 

 өкілге сенімхат (егер иесі жеке қатыса алмаса); 

 бас сәулетшімен немесе құрылыс компаниясының директорымен қол қойылған 

қайта құру жобасы мен сипаттамасы. 

Экспликация жобасын едендік жоспармен немесе жеке құжат ретінде жасауға болады. 

Онда ғимараттағы әрбір үй-жай туралы техникалық құжаттаманың басқа түрлеріне 

енгізілмейтін деректер қамтылады. Бұл мақалада біз түсіндірудің қашан және қай жерде 

тапсырыс беру оңай екенін қарастырамыз. 

Мазмұны:  

Үй-жайлардың экспликациясы-бұл жылжымайтын мүлікке арналған техникалық 

құжаттаманың бір түрі, онда зерттелетін объект туралы техникалық, сапалық және сандық 

ақпарат кестесінде шифрды ашып, шартты белгілері бар күрделі құрылыс объектісінің 

сәулеттік жоспарына құжаттық түсініктеме берілген. 

Үй-жайлардың экспликациясы жалпы контурлық есептеу әдісімен жасалады. Көп 

жағдайда экспликация еден жоспарымен бірге жасалады. Дегенмен, ол заңды күші бар 

тәуелсіз құжат ретінде талап етілуі мүмкін. 

 

 

 

 



30 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жоспарды өзгерту және оны аударды анықтауды есепке алу 

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №4 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жерге орналастырудағы аудан анықтаудың тәсілдеріне түсінік 

беру.Студенттің сабаққа деген қызығушылығын арттыру.Жердің нысаналы мақсатының 

өгеруін түсіндіру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Аудан анықтау.Жердің нысаналы мақсатының өзгеруі. 

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   
Күрделі,еркін конфигурациядағы жер учаскелерінің аудандарын есептеу инженерлік 

ізденістер,қала құрылысын жобалау,кадастрлық анықтамалар,мониторингттер және жерді 

пайдалануға байланысты кейбір   басқа да қызмет түрлері кезіндегі жұмыстың құрамдас 

бөлігі болып табылады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Нысандардың алуан түрлілігіне қарамастан,аудандарды өлшеу мәселесін тек екі әдіспен  

шешуге болады:тікелей және сызықтық бқрыштық өлшеулер немесе объектінің 

масштабталатын бейнесін топографиялық карталарда,жоспарларда және 

аэрофотосуреттерде өлшеу,олар графикалық,парақ түрінде де,компьютерде өңдеуге 

арналған растрлық-сандық түрде де ұсынылуы мүмкін. 

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 Жердің нысаналы мақсатының өзгеруі 
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                                                                                             Педагог ________ Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

№4 тәжірибелік сабақ. Жоспарды өзгерту және оны аударды анықтауды есепке алу 

Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 

1) жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы өтінішті қарауға қабылдау; 

2) жер учаскесін сұралып отырған нысаналы мақсат бойынша пайдалану мүмкіндігін 

айқындау; 

3) мемлекеттік ақпараттық жүйелер арқылы не келісу органдарында осы жүйелер болмаған 

кезде қағаз жеткізгіштерде жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы өтінішті 

келісу; 

4) жергілікті атқарушы органдар құратын комиссияның қорытындысын дайындау; 

5) елді мекен шегінде орналасқан жер учаскесінің нысаналы мақсаты құрылыс мақсаттары 

үшін өзгертілген жағдайда, жер учаскесінің жер-кадастрлық жоспарын жасау; 

6) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық 

маңызы бар қаланың жергiлiктi атқарушы органының, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің құзыреті шегінде жер учаскесінің нысаналы мақсатын 

өзгерту туралы шешiм қабылдауы; 

7) жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындау. 

Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге мүдделі жеке және заңды тұлғалар жер 

учаскесі орналасқан жер бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органына, 

аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің әкіміне Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес қағаз түрінде не «электрондық үкімет» веб-порталы 

немесе халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы өтініш береді. 

Өтінішке қабылданған күні бойынша тіркеу нөмірі беріледі және өтініш берушіге өтініш 

берілгенін растайтын хабарлама беріледі, онда жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту 

не одан бас тарту мәселесі бойынша шешімді алатын күн көрсетіледі. 

Өтініште мынадай мәліметтер көрсетіледі: 

 жер учаскесінің кадастрлық нөмірі; 

 жер учаскесінің сұралып отырған нысаналы мақсат; 

 жер учаскесінің алаңы; 

 жер учаскесіне құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттарының нөмірі мен 

күні. 

Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы өтініш келіп түскен кезінен бастап 

күнтізбелік отыз күнге дейінгі мерзімде қаралады. 

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы 

бар қаланың жергілікті атқарушы органы, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, 

ауылдың, ауылдық округтің әкімі жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы келіп 

түскен өтінішті бір жұмыс күні ішінде құзыреті шегінде облыстың, республикалық маңызы 

бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың уәкілетті органына не 

тиісті жергілікті атқарушы органның сәулет және қала құрылысы саласындағы 

функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесіне жібереді. 

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы 

бар қаланың уәкілетті органы не жергілікті атқарушы органның сәулет және қала құрылысы 

саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі құзыреті шегінде 

өтініш келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жер учаскесін мәлімделген 

нысаналы мақсат бойынша пайдалану мүмкіндігін айқындайды және оны барлық мүдделі 

мемлекеттік органдарға, тиісті қызметтерге келісуге бір мезгілде жібереді. 
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Келісу органдары бес жұмыс күні ішінде жер учаскесін мәлімделген нысаналы мақсат 

бойынша пайдалану мүмкіндігі туралы, ал қажет болған кезде инженерлік желілерге 

қосудың техникалық шарттары туралы тиісті қорытындыларды береді. 

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы 

бар қаланың уәкілетті органы не жергілікті атқарушы органның сәулет және қала құрылысы 

саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі құзыреті шегінде 

қорытындылар келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жер учаскесін 

мәлімделген нысаналы мақсат бойынша пайдалану мүмкіндігі туралы ұсыныс дайындайды. 

Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы шешім құрылатын комиссияның 

қорытындысы негізінде қабылданады. Комиссия қорытындысы жер учаскесінің нысаналы 

мақсатын өзгерту мүмкіндігі туралы ұсыныс комиссияға келіп түскен кезден бастап бес 

жұмыс күні ішінде хаттамалық шешім нысанында екі данада жасалады. 

Елді мекен шегінде орналасқан жер учаскесінің нысаналы мақсаты құрылыс мақсаттары 

үшін өзгертілген жағдайда көзделген тәртіппен жер-кадастрлық жоспар жасалады. 

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы 

бар қаланың уәкілетті органы не жергілікті атқарушы органның сәулет және қала құрылысы 

саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі құзыреті шегінде 

комиссияның тиісті қорытындысы келіп түскен кезден бастап үш жұмыс күні ішінде, ал 

елді мекен шегінде орналасқан жер учаскесінің нысаналы мақсаты құрылыс мақсаттары 

үшін өзгертілген кезде жер-кадастрлық жоспар бекітілген кезден бастап үш жұмыс күні 

ішінде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық 

маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің тиісті шешімін дайындайды. 

Өтініш «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық құжат нысанында берілген 

жағдайда, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық 

маңызы бар қаланың жергiлiктi атқарушы органының жер учаскесiнiң нысаналы мақсатын 

өзгертуге келісу туралы не одан бас тарту туралы шешiмi өтініш берушіге ол 

қабылданғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде электрондық құжат 

нысанында жіберіледі. 

Жер учаскесінің нысаналы мақсаты өзгертілген кезде сәйкестендіру құжаттарын қайта 

ресімдеу мерзімі алты жұмыс күнінен аспайды. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Нивелирді сынақтан өткізу және тексеру 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №5 

2. Мақсаттар, міндеттер: Нивелир туралы студенттерге түсінік беру.Нивелирге 

қойылатын талап. Нивелирлерді тексеру мен жөндеулері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Нивелир ұғымы.Нивелирді сынақтан өткізу тәртібі 

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   
Нивелирдің тексерулер мен түзетулері қолданыстағы инструкциялық талаптарға сай 

жүргізіледі. 

Деңгейлеушті нивелирлерде мынадай геометриялық жағдайлар орындауы керек: 

1) дөңгелек деңгейлеуіш осі нивелирдің вертикаль айналу осіне параллель болуы керек; 

2) жіптік тордың бірі нивелирдің айналу осіне параллель, ал екіншісі оған перпендикуляр 

болуы керек; 

3) дүрбінің көздеу осі цилиндрлік деңгейлеуіш осіне параллель болуы керек (ең негізгі 

шарт). 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Нивелирге қойылатын басты талап - деңгейлік ось пен көздеу сәулесі бағытының өзара 

параллель болуы. Жұмысты жүргізер алдында нивелир жан-жақты тексеріліп, өзара 

биіктікті дәл анықтауға әсер ететін кемшіліктер түзетілуге тиіс. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 
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 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Нивелирге қойылатын талап презентация жасау 

 

                                                                                           Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

№5 тәжірибелік сабақ 

Нивелирді тексеру және түзету  

 

1. Дөңгелек деңгейді тексеру. Дөңгелек деңгейдің осі нивелирдің айналу осіне параллель 

болуы керек. Көтергіш үш винттері арқылы дөңгелек деңгей үлбіреуігі ортасына 

келтіріледі. Одан кейін нивелир дүрбісін 1800  бұрады да көпіршіктің орнын тексереді. Егер 

көпіршік ноль пунктте қалса, онда жоғарғы шарттың орындалғаны. Егер шарт 

орындалмаса, дөңгелекті ұстап түрған үш түзеткіш бұрандалары арқылы ауытқудың 

жартысы түзетіледі. Ал қалған жартысы көтергіш бұрандалар әсерімен түзетіледі. 

 

 
Сурет 1 – Деңгейлі нивелирлердің негізгі шарттары 

 

2. Жіптер торын тексеру. Жіптер торының горизонталь штрихы нивелирдің айналу осіне 

перпендикуляр болуы, ал вертикаль штрихы – параллельді болуы керек. 

Екі штрихтың бір-біріне перпендикуляр болуына зауыт кепілдік береді. Сондықтан бұл 

тексеруді вертикаль штрихтың көмегімен жасаған дұрыс. Ол үшін нивелирден 20-25 м 

қашықтық жерге тіктеуіш ілінеді. Нивелирдің айналу осі тік бағытқа келтіріледі. Егер 

дүрбіні тіктеуішке көздегенде, вертикаль штрихы тіктеуіштің жібімен қабысып, оның 

бойымен өтетін болса, онда тексеру шартының орындалғаны. Керісінше, егер шарт 

орындалмаса, онда тордың түзету бұрандаларын босатып, диафрагманы торымен түзетеді.  

3. Негізгі геометриялық шартты тексеру. Цилиндрлік деңгейдің осі  көздеу осіне параллель 

болуы және бір жазықтықта жатуы қажет. 

Бұл тексеру екі рет нивелирлеу арқылы тексеріледі, яғни бір қашықтықты екі рет «алға» 

нивелирлеу арқылы тексеріледі . Қашықтығы 30-40 м жерге екі қазық А және В қағылып, А 

нүктесіне нивелир, ал В нүктесіне рейка орнатылады. 
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Сурет 2 - Геометриялық шартты тексеру 

 

Аспап биіктігі і1 өлшеніп, рейкадан b1
/ есебі алынады. Егер көздеу осі мен деңгей осі 

параллель болмаса, b 1
/ есебінің орнына b 1 есебі алынып, қате шамасы анықталады. Сонда 

В нүктесінің А нүктесіне қарағандағы биіктік өсімшесі мына формула бойынша 

анықталады: 

 

                    h = i1b1
/  = i1 (b1

/x)                                   (1) 

 

Енді нивелир мен рейканың орны ауыстырылып, қайтадан аспап биіктігі і2 өлшенеді және 

А нүктесінде тұрған рейкадан есеп b 2 алынады. Екі нүктенің арасы өзгеріссіз қалғандықтан 

b 2  есебіндегі қате шамасы тағы да х-қа тең болады, яғни:  

 

                      h =  b2
/i2 = b2

/x i2                                        (2) 

 

х-тің шамасын анықтайық: 

 

                       х  = (b1+b2)/2(i1+і2)/2                              (3) 

 

Егер х≤4 мм болса түзету жүргізілмейді. Керісінше, 4 мм-ден асып кетсе, онда 

элевациондық бұранданың көмегімен тордың ортаңғы штрихын түзетілген b2
/ =b2x 

келтіріледі. Бұл жағдайда цилиндрлік деңгей көпіршігі ноль-пункттен ауытқиды, яғни дүрбі 

ішіндегі көпіршіктің ұштасқан екі шеті алшақтайды. Көпіршіктің ауытқуы цилиндрлік 

деңгейдің түзеткіш бұрандалары арқылы қалпына келтіріледі. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Горизонтальмен есептер шығару 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №6 

2. Мақсаттар, міндеттер: Горизонталь бұрыштарды өлшеу бойынша нақты білім 

беру. Студенттерді жан-жақты болуға, ұқыптылыққа, тәртіпке, бір-бірін тыңдауға, өз 

бетімен жұмыс істеуге тәрбиелеу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Горизонталь бұрыштарды өлшеу 

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   
Горизонталь бұрыштарды өлшеу — теодолиттің құрылмасына, өлшеудің шарттарына және 

қойылатын талаптарға байланысты горизонталь бұрыштарды өлшеудің жеке бұрыш, 

айналма, қайталаулар әдістері бар 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Горизонталь бұрышты өлшеудін мәні темендегідей. Жергілікті жерде әр түрлі биіктікте 

орналаскан А, В және С нүктелері берілсін. Осы нүктелердің ВА және ВС бағыттарының 

арасындағы В горизонталь бұрышын өлшеу керек.Осы 

бұрыш АВС бұрышынын Q горизонталь жазықтығындағы аЬс проекциясымен 

анықталады. аЬс-ның проекциясы АаВ'Вжәне СсВ'В вертикаль жазықтыктармен жасалған 

екі жақты бұрыштын өлшемі қызметін аткарады. 

Сабақтың қорытындысы  
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 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 Горизонталь бұрыштарды өлшеу презентация 

                                                                                           Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

№6 тәжірибелік сабақ. Горизонтальмен есептер шығару 

Горизонталь және вертикаль бұрыштарды өлшеу геодезиядағы ең жиі жүргізілетін 

жұмыстарға жатады. Бұрыштарды өлшейтін негізгі аспапты теодолит деп атайды. 

Горизонталь бұрыш деп қабырғасы берілген нүктеден тіктеуіш сызығы арқылы өтетін қос 

қырлы бұрыш. Горизонталь бұрышты өлшейтін аспаптың негізі - лимб деп аталатын 

градустық және ұсақ бөліктері бар горизонталь дөңгелектен жылжымалы визирлік 

вертикаль жазықтықтан тұрады. Егер дөңгелектегі бөлшек цифрлары сағат тілінің айналу 

бағытымен белгіленсе β бұрышы лимбтан алынған екі есептің айырмасына тең болады. 

Горизонталь АВС бұрышын өлшеу үшін теодолит С пунктіне орнатылады. Теодолитті 

пунктке орнату центрлеу және жазықтыққа келтіруден басталады. Центрлеу деп теодолитті 

жіп не оптикалық тіктеуіш арқылы С нүктесінің дәл үстіне орнату, яғни өлшенетін 

бұрыштың төбесі арқылы өткізуді айтады. Ал, теодолит көтергіш винттер және деңгей 

арқылы жазық жағдайға келтіріледі. Көздеуге ыңғайлы болу үшін А және  В нүктелеріне 

қадалар орнатылады. А нүктесі артқы, ал В нүктесі алдыңғы нүкте болып есептеледі.  

Лимбті бекітеді, алидаданың және көру дүрбісінің бекіткіш бұрандаларын босатады. 

Дүрбіні оң жақтағы 1-ші нүктеге көздейді. Микроскоп бойынша өлшемдер (есептер) 

алынады. Мысалы, ОД=21230,5. Бұл әрекеттер тік дөңгелек оң жақта – ОД орналасқанда 

орындалды. 

Содан кейін алидаданы бекітеді, дүрбіні сол жақтағы 3 нүктеге нысаналайды және жаңадан 

микроскоп бойынша өлшемдер алынады (ОД3=12828,5). 

Оң жақтағы нүктеден алынған есептен (артқы) сол жақтағы нүктеден алынған есебін 

(алдыңғы) алады да, бұрыштың мәнін шығарады (21230,5-12828,5=8402). Егер артқы 

нүктеден алынған есеп алдыңғы нүктеден алынған есептен аз болса (лимбтің нолі 

өлшенетін бұрыштың қабырғаларының арасында жатыр), онда оң жақтағы нүктеден 

алынған есепке 360 қосылады. Осымен бірінші жартылай тәсіл бітеді. 

Дүрбіні зенит арқылы ауыстырып тік дөңгелектің сол жағдайында жоғарыда айтылғандай 

тәртіппен барлық әрекеттер қайтадан жүргізіледі. Бұл әрекеттер екінші жартылай тәсілді 

құрайды  (11632,5-3231,35=8401). 

Екі рет жартылай бұрыш өлшеу тәсілі толық тәсілді құрайды. Бақылау – бірінші және 

екінші жартылай бұрыштардың өлшеу нәтижелерінің айырмашылығы микроскоптың екі 

еселенген дәлдігінен артық болмауы  керек. Бұл шарт орындалғанда бұрыштың орташа 

мәнін табады. Егер айырмашылығы артық болса, онда бұрышты қайтадан өлшейді.  

Лимб бекітіліп, алидаданың және дүрбінің жетекші винттері арқылы жіптер торының 

қиылысқан жерін А нүктесіне дәл нысаналайды да микроскоптан бірінші есеп - а1 алынады. 

Одан кейін алидаданы босатып, дүрбіні алдыңғы  В нүктесіне нысаналайды. Дүрбі нысанаға 

дәл келгеннен кейін екінші есеп – а2 алынады. Бірінші есептен екінші есепті азайту керек.    

Сонда өлшенген бұрыш - β екі есептеудің айырмасына тең болады, яғни  

βоң= а1-а2 . Бұл өлшенген бұрышты оң өлшенген бұрыш дейді. 

Кесте  1 – Бұрыштарды өлшеу журналы 
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Атаулар 
Горизонталь  дөңгелек  бойынша 

есептер Горизонталь дөңгелек 

ОД, СД, орташа 
станцияның 

көздеу 

нүктесінің 
ОД СД 

2 1 
21230,5 

12828,52 

11632,53 

  3231,54 

84025 

84016 

8401,57 

Ескерту: жақшадағы сандар журналдың толтыру тәртібін көрсетеді 

Егер екінші есептен а2 -ден бірінші есепті а1 азайтсақ, онда  бұрыш теодолиттік жүрістің сол 

жағындағы бұрыш болып есептеледі, яғни  

βсол= а2-а1. 

Бұрыш екі рет өлшенуі керек. Біріншіде тік дөңгелек оң жақта, екіншіде тік дөңгелек сол 

жақта орналасуы қажет.  

Екінші рет өлшеу алдында вертикаль дөңгелек зенит арқылы екінші жағдайға (СД) 

келтіріледі. Лимб 900 шамасына ығыстырылады да, қайтадан А және В нүктелерінен  

есептеулер алынады. 

Осылайша бұрышты екі рет өлшеу – толық есеп алу тәсілі деп аталады. Ал, әр екі өлшеулер 

(ОД жәнеСД) – жартылай есеп алу деп аталады.  

Екі жартылай есеп алудан шыққан нәтижелердің айырмашылығы теодолиттің қос есеп алу 

дәлдігінен (2t) аспауы қажет, яғни 

  

βоң - βсол ≤2t                                                   (1) 

 

Егер айырмашылық 2t-дан аспаса, өлшенген бұрыш екі нәтиженің арифметикалық орта 

шамасына тең болады, яғни  

 

β =(βоң + βсол)/2                                                 (2) 

 

Кері болған жағдайда бұрыш қайта өлшенеді. Егер артқы нүктеден алынған есептеу 

алдыңғы нүктеден алынған есептен кем болса, онда оған 3600 қосылады. 

Әр өлшеудегі бұрыштар және олардың мәні есептелмейінше теодолитті тұрған станциядан 

қозғалтпау керек. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Геометриялық нивелирлеудің журналын есептеу 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №7 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, геодезиядағы 

ақпараттық технологиялар пәнінде жалпы оқытылатын бағдарламалар бойынша 

тақырыптың маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Нивелирлер,нивелирлеу есептері 

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   
Нүктелердің биіктігін техникалық нивелирлеуді қолданып геометриялық нивелирлеумен 

анықталады. Геометриялық нивелирлеу ортадан және алға қарай нивелирлеу тәсілдері 

болып бөлінеді. 

Ортадан нивелирлеуде нивелир А және В нүктелерінің дәл ортасында С нүктесіне 

орнатылады, ал нүктелерге бірдей рейкалар қойылады. Дүрбінің нысаналау өсін 

горизонталь жағдайына келтіреді де, нивелирдің дүрбісін біртіндеп рейкаларға 

нысаналайды 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Геометриялық нивелирлеу – горизонталдық нысаналау сәулесі арқылы екі нүктенің 

арасындағы салыстырмалы биіктікті анықтау. Әдетте, оны нивелирдің көмегімен өлшейді.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

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

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

 

                                                                                           Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

№7 тәжірибелік сабақ. Геометриялық нивелирлеудің журналын есептеу 

Нивелирлеу журналын өңдеу дала жағдайында орындалған барлық жазулар мен 

есептеулерді тексеруден басталады. Есептеудегі қателіктерді анықтау мақсатында 

журналда әр беттік тексеру жүргізіледі. Әр беттік тексерудің негізгі мәні артқы және 

алдыңғы рейкалар бойынша алыңған есептердің жиынтығын және станциялардағы 

салыстырмалы орташа биіктіктерінің жиынтығын есептейді, осы есептеуде төмендегідей 

теңдік сақталу қажет:  
∑ 𝒂− ∑ 𝒃

𝟐
  = 

∑ 𝒉

𝟐
 = Σhср 

1 – 2 мм айырмашылық салыстырмалы биіктіктердің орта мәнін толық миллиметрлерге 

домалақтау есебінен пайда болады. Аралық нүктелердегі рейкалардан есеп алу әр беттік 

тексеруде есепке алмайды. Салыстырмалы орта биіктіктердің өлшенген қосындысы Σhср  

және нивелирлік жүрістің бастапқы және соңғы нүктелердің арасындағы белгілі 

(теориялық) салыстырмалы биіктіктер арасындағы айырмашылығы қиыспаушылық болып 

табылады:  

fh = Σhср – Σh0 

нивелирлеудің қиыспаушылығын анықтауда төмендегідей жағдайлар болады: 

1. Екі репердің арасындағы нивелирлік жүріс. Бұл жағдайда жүрістің қиыспаушылығы 

төмендегідей болады: 

fh = Σhср – (Нкон – Ннач), 

мұнда (Нкон – Ннач) = h0 – жүрсітің бастапқы және соңғы нүктелердің арасындағы 

салыстырмалы биіктік. 

2. Тұйықталған нивелирлік жүріс. Нивелирлік жүріс бір нүктеден басталып осы 

нүктеге қайтып келеді, яғни һ0 = 0. Онда: 

fh = Σhср  

3. Бір тұрақты нүктеге негізделген нивелирлік жүріс. Егер нивелирлеу екі 

нивелирмен орындалғанда онда бірінші нивелирдің салыстырмалы биіктіктер 

қосындысы ΣһІ екінші нивелирдің салыстырмалы биіктіктер қосындысына ΣһІІ тең 

болады. Демек,  

fh = ΣһІ - ΣһІІ 

Егер нивелирлеу тура және кері жүрістермен жасалса, онда тура жүрістің салыстырмалы 

биіктіктерінің қосындысы Σһпрям кері жүрістің салыстырмалы биіктіктерінің 

қосындысының кері шамасына Σһобрат тең болуы керек, яғни:  

fh = Σһпрям + Σһобрат 

Қарастырылатын мысалымызда (қосымша, кесте 6.1) Σһпрям = +2415 мм, Σһобрат = -2403 

мм, fh = +12 мм. 

Техникалық нивелирлеудің нақты биіктік қиыспаушылығы мүмкін жіберілетін 

қиыспаушылықтан аспауы тиіс:  

fh доп = 50 мм√𝑳      или,  fh доп = 10 мм√𝒏 

мұнда L – жүрістің ұзындығ, км; n – жүрсітегі станциялар саны.Егер, fh < fh доп, онда нақты 

қиыспаушылықты fh жүрістің барлық салыстырмалы биіктіктеріне тепе-тең етіп кері 

таңбамен бөледі, яғни салыстырмалы биіктікке мынадай түзету енгізіледі: 
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σh = – 
𝒇𝒉

𝒏
  

Түзетулер 1 мм-ге дейін дөңгелектенеді; сонымен бірге түзетулердің қосындысы кері 

белгімен алынған қиыспаушылыққа тең болады:  

Σσh = - fh  

Түзетілген салыстырмалы биіктіктер мына формуламен есептеліп шығарылады:  

hиспр і = hі + σh  

Түзетілген салыстырмалы биіктіктер бойынша байланыстыру нүктелерінің биіктік 

белгілерін мына формуламен есептеп шығаруға кіріседі: 

Hn = Hn-1 + hn испр  
мұнда Hn есептелетін биіктік белгісі, Hn-1 – жүрістің алдыңғы нүктесінің биіктік белгісі. 

Биіктік белгілерді есептеп шығарудың дұрыстығын тексеру мынадай формуламен 

жасалады:  

Hкон = Hнач + Σhиспр немесе Hкон – Hнач = Σhиспр 

Барлық байланыстыру нүктелерінің биіктігін анықтағаннан кейін аспаптың горизонттарын 

есептеп шығаруға кіріседі, бұл жағдай тек қана аралық және көлденең нүктелері бар 

станциялар үшін жасалуы тиіс. Мұнда аспаптың горизонтын мына формула бойынша 

табады 

АГ = Нзад + ачер 

мұндағы ачер — артқы рейканың қара жағы бойынша алынған есептеу. 

Аралық нүктелердің биіктік белгілерін аспаптың горизонтының биіктік белгісінен тиісті 

аралық нүктеге қойылған рейканың қара жағынан алынған есептеуді алып тастау арқылы 

табады, яғни 

На = АГ - с 

Бізің мысалымызда,  

АГ = Нзад + ачер = 163,815 + 1,035 = 164,850  

АГ = Нперед + bчер = 162,612 + 2,236 = 164,848 

АГсред = 164,849 
Аралық нүктелердің биіктік белгілері ПК0 + 22 и ПК0 + 68: 

НПК0 + 22 = 164,849 – 0,652 = 164,197 

НПК0 + 68 = 164,849 – 2,730 = 162,119 

Осылайша көлденең профиль нүктелерінің биіктік белгілерін есептеп шығарады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Геометриялық нивелирлеудің нәтижелерімен профиль құрастыру  

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №8 

2. Мақсаттар, міндеттер: Модельдік элементтерді геометриялық белгілерге сәйкес 

нүктелік нысандарға, беттерге, маскаларға, аймақтарға, өлшемдерге және мәтін 

элементтеріне бөлінетіндігін түсіндіру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, 

геодезиядағы ақпараттық технологиялар пәнінде жалпы оқытылатын бағдарламалар 

бойынша тақырыптың маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Cызықтық топографиялық нысаналар, геометриялық нивелирлер 

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   
Геометриялық нивелирлеуде нүктелердің биіктік өсімшесі нивелир деп аталатын аспап 

және рейка арқылы анықталады, нивелир горизонталь жазықтыққа келтірілген дүрбі 

арқылы рейкадан есеп алуға негізделген. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Нивелирді екі нүктенің ортасына орнатып, биіктік өсімшесін осылайша анықтауды 

«ортадан» нивелирлеу деп атайды. Ортадан нивелирлеудегі аспаптан рейкаға дейінгі 

қашықтық нивелирлеу жұмысының дәлдігіне, сол жердің рельефіне байланысты болады 

және де екі қашықтық бір-біріне тең болуы қажет.  

Сабақтың қорытындысы  
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 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 сұрақтарымен жұмыс 

 

                                                                                             Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

№8 тәжірибелік жұмыс. Геометриялық нивелирлеудің нәтижелерімен профиль 

құрастыру 

Геометриялық нивелирлеу. Нүктелердің биіктігін техникалық нивелирлеуді қолданып 

геометриялық нивелирлеумен анықталады. Геометриялық нивелирлеу ортадан және алға 

қарай нивелирлеу тәсілдері болып бөлінеді. 

Ортадан нивелирлеуде нивелир А және В нүктелерінің дәл ортасында С нүктесіне 

орнатылады, ал нүктелерге бірдей рейкалар қойылады. Дүрбінің нысаналау өсін 

горизонталь жағдайына келтіреді де, нивелирдің дүрбісін біртіндеп рейкаларға 

нысаналайды (сүрет 1).  

 
Сурет 1 Геометриялық нивелирлеу: а - ортадан нивелирлеу және б - алға қарай нивелирлеу 

 

Бұдан кейін арттағы (З) және алдындағы (П) рейкалардан есептеулерін алады, олар 

нысаналау сәулесінен А және В нүктелеріне дейінгі кесінділер болып саналады. Мұнда А 

және В нүктелерінің арасындағы салыстырмалы биіктік (һ) мына формула бойынша 

есептеліп шығарылады: 

Һ = З – П. (1) 

Егер «артқа есептеу» З «алға есептеуден» П артық болса (З > П), онда салыстырмалы 

биіктік Һ оң болады, яғни В нүтесі А нүктесінен биік орналасады. Ал «артқа есептеу» З 

«алға есптеуден» П кем болса (З < П), онда салыстырмалы биіктік теріс болады, яғни В 

нүктесі А нүктесінен төмен орналасады. 

Егер А нүктесінің биіктік белгісінің мәне НА белгілі болса, онда келесі В нүктесінің биіктік 

белгісінің мәні НВ бұрыңғы нүктенің биіктік белгісінің мәні НА мен олардың арасындағы 

салыстырмалы бикітігінің қосындысына тең болады: 

НВ = НА + Һ  

 (2) 

Нивелирдің нысаналау сәулесінің теңз деңгейінен биіктігі аспаптың горизонты АГ деп 

аталып былайша анықталады: 
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АГ = НА + З = НВ + П 

 (3) 

Едәуір ара қышықтықта орналасқан А және Д нүктелерінің арасындағы (сүрет) 

салыстырмалы биіктікті анықтау кезінде жүйелі нивелирлеу қолданылады. Ол үшін шеткі 

нүктелердің ара қышықтығын ортадан нивелирлеуге мүмкіндік беретін бірнеше 

кесінділерге бөледі. Осы байланыстыру нүктелерінің арасындағы салыстырмалы 

биіктіктерді жүйелі анықтап, олардың қосындысын тауып, бастапқы А және соңғы Д 

нүктелерінің арасындағы салыстырмалы биіктікті анықтайды. Екі нүктенің арасындағы 

салыстырмалы биіктік байланыстыру нүктелері арасындағы салыстырмалы бөліктердің 

алгебралық қосындысы болып саналады. Нивелирдің екі шектес орналасуына ортақ 

нүктелерді байланыстыру нүктелері деп атайды. 

О1 станциясына нивелирді орнатады да артқы З1 және алдыңғы П1 рейкалардан есептеулер 

алады. Содан кейін А нүктесіндегі рейканы В нүктесіне апарып қояды да О2 станциясынан 

З2 және П2 есептеулерін алады, осындай жүйелі түрде барлық жүрісте нивелирлеу жүргізеді 

(сүрет). 

Шеткі А және Д нүктелерінің арасындағы салыстырмалы биіктік (ҺАД) төмендегідей 

жолымен анықталады: 

 

ҺАД = Һ1 + Һ2 + Һ3 +...+Һn = (З1 – П1) + (З2 – П2) + (З3 – П3) +...+ (Зn – Пn);   (4) 

 

бұл формула жалпы түрде төмендегідей болады: 

ҺАД = 
 

nnn

i ПЗh
111 . (5) 

Геометриялық нивелирлеуді ғылыми өңдеу далалық журналдардағы жазулар мен есептеп 

шығаруларды тиянақты түрде қарап шығудың және бақылаушы жасайтын әр беттік 

тексеруден басталады. Әр беттік тексеру жасалып біткеннен кейін, жүрістің 

қиыспаушылығын есептеп шығаруға кіріседі. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Нивелирлік жүрістерді теңестіру жүйесі 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №9 

2. Мақсаттар, міндеттер: Нивелирлік жүрістерді теңестіру жүйесі бойынша білімдерін 

арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, геодезияда жалпы оқытылатын 

бағдарламалар бойынша тақырыптың маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Нивелирлік жүрістер  

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   
Журналдың әр бетiнде артқы рейка мен алдыңғы рейканың есептерінің қосындысы және 

биiктiк өсімшелердің және орташа биiктiк өсімшелерінің қосындысы есептеледi. 

Нивелирлеу бір бағытта орындалады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Нивелирлік жүрістің бастапқы берілімдері болып, өзінен жоғарғы дәлдікті (класы 

жоғары) маркалар және реперлердің биіктіктері саналады. Нивелирлеу журналын өңдеуді 

шартты түрде екіге бөлуге болады: алдын ала теңдеу сатысы (стадия); соңғы теңдеу сатысы. 

Алдын ала өңдеуге, компараторда рейкаларды тексеру нәтижелерін және әр беттік тексеру 

жатады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

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

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

                                                                                           Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

 

№8 тәжірибелік жұмыс Нивелирлік жүрістерді теңестіру жүйесі 

Геометриялық нивелирлеу. Нүктелердің биіктігін техникалық нивелирлеуді қолданып 

геометриялық нивелирлеумен анықталады. Геометриялық нивелирлеу ортадан және алға 

қарай нивелирлеу тәсілдері болып бөлінеді. 

Ортадан нивелирлеуде нивелир А және В нүктелерінің дәл ортасында С нүктесіне 

орнатылады, ал нүктелерге бірдей рейкалар қойылады. Дүрбінің нысаналау өсін 

горизонталь жағдайына келтіреді де, нивелирдің дүрбісін біртіндеп рейкаларға 

нысаналайды (сүрет 1).  

 
Сурет 1 Геометриялық нивелирлеу: а - ортадан нивелирлеу және б - алға қарай нивелирлеу 

 

Бұдан кейін арттағы (З) және алдындағы (П) рейкалардан есептеулерін алады, олар 

нысаналау сәулесінен А және В нүктелеріне дейінгі кесінділер болып саналады. Мұнда А 

және В нүктелерінің арасындағы салыстырмалы биіктік (һ) мына формула бойынша 

есептеліп шығарылады: 

Һ = З – П. (1) 

Егер «артқа есептеу» З «алға есептеуден» П артық болса (З > П), онда салыстырмалы 

биіктік Һ оң болады, яғни В нүтесі А нүктесінен биік орналасады. Ал «артқа есептеу» З 

«алға есптеуден» П кем болса (З < П), онда салыстырмалы биіктік теріс болады, яғни В 

нүктесі А нүктесінен төмен орналасады. 

Егер А нүктесінің биіктік белгісінің мәне НА белгілі болса, онда келесі В нүктесінің биіктік 

белгісінің мәні НВ бұрыңғы нүктенің биіктік белгісінің мәні НА мен олардың арасындағы 

салыстырмалы бикітігінің қосындысына тең болады: 

НВ = НА + Һ  

 (2) 
Нивелирдің нысаналау сәулесінің теңз деңгейінен биіктігі аспаптың горизонты АГ деп 

аталып былайша анықталады: 

АГ = НА + З = НВ + П 

 (3) 
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Едәуір ара қышықтықта орналасқан А және Д нүктелерінің арасындағы (сүрет) 

салыстырмалы биіктікті анықтау кезінде жүйелі нивелирлеу қолданылады. Ол үшін шеткі 

нүктелердің ара қышықтығын ортадан нивелирлеуге мүмкіндік беретін бірнеше 

кесінділерге бөледі. Осы байланыстыру нүктелерінің арасындағы салыстырмалы 

биіктіктерді жүйелі анықтап, олардың қосындысын тауып, бастапқы А және соңғы Д 

нүктелерінің арасындағы салыстырмалы биіктікті анықтайды. Екі нүктенің арасындағы 

салыстырмалы биіктік байланыстыру нүктелері арасындағы салыстырмалы бөліктердің 

алгебралық қосындысы болып саналады. Нивелирдің екі шектес орналасуына ортақ 

нүктелерді байланыстыру нүктелері деп атайды. 

О1 станциясына нивелирді орнатады да артқы З1 және алдыңғы П1 рейкалардан есептеулер 

алады. Содан кейін А нүктесіндегі рейканы В нүктесіне апарып қояды да О2 станциясынан 

З2 және П2 есептеулерін алады, осындай жүйелі түрде барлық жүрісте нивелирлеу жүргізеді 

(сүрет). 

Шеткі А және Д нүктелерінің арасындағы салыстырмалы биіктік (ҺАД) төмендегідей 

жолымен анықталады: 

 

ҺАД = Һ1 + Һ2 + Һ3 +...+Һn = (З1 – П1) + (З2 – П2) + (З3 – П3) +...+ (Зn – Пn);   (4) 

 

бұл формула жалпы түрде төмендегідей болады: 

ҺАД = 
 

nnn

i ПЗh
111 . (5) 

Геометриялық нивелирлеуді ғылыми өңдеу далалық журналдардағы жазулар мен есептеп 

шығаруларды тиянақты түрде қарап шығудың және бақылаушы жасайтын әр беттік 

тексеруден басталады. Әр беттік тексеру жасалып біткеннен кейін, жүрістің 

қиыспаушылығын есептеп шығаруға кіріседі. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Трассаны нивелирлеу жобасын өңдеу 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №10 

2. Мақсаттар, міндеттер: Студентке геометриялық нивелирлеу журналының бланкісі, 

трассаның бойлық қимасының сұлбасы, алғашқы деректері көрсетілген пикеттік журналы 

туралы анықтама беру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Нивелирлік журнал,Трассаның бойлық қимасы 

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   
Трасса нүктелерінің биіктіктерін анықтау үшін (пикеттік, «плюстік», көлденеңнің 

нүктелерін) трасса бойынша нивелирлік жүрісті жүргізеді, ол барлық тұрақты және 

уақытша реперлерді қамтиды.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру. 

Нольдік пикеттің абсолюттік биіктігі нивелирлік тордың пункттеріне байланысқан болады. 

Нивелирлеу техникалық нивелирмен ортадан орындалады. Нивелирден рейкаға дейін 

қашықтық орта есеппен 100 метр деп қабылданады, ал ауа райы жайлы кезде және жазықты 

жерде 150 м, ал жағымсыз жағдайда 50 м деп қабылдайды.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

https://melimde.com/arifmetikali-jene-geometriyali-proegressiyafa-esepter-shifaru.html
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 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

                                                                                            Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

 

№10 тәжірибелік сабақ. Трассаны нивелирлеу жобасын өңдеу 
   Трассаны нивелирлеу геометриялық нивелирлеу әдісімен жүргізіледі, ол 

нивелирдің көлденең сәулесі мен тік орнатылған нивелир рейкаларының 

көмегімен бір нүктенің оған жақын екінші нүктеден артығын анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Нүктелердің биіктік белгілерінің мәні мен олардың салыстырмалы 

биіктіктерін есептеп шығаратын геодезиялық өлшеулер нивелирлеу деп 

аталады. Нүктелердің алынған биіктік белгілерінің мәні барлық масштабтағы 

топографиялық түсірістердің биіктік негізі болып саналады және : олар халық 

шаруашылығына қажетті инженерлік есептерді, сондай-ақ бірқатар ғылыми 

есептеулерді шешу үшін қолданылады. 

Нүктелердің биіктігін техникалық нивелирлеуді қолданыпгеометриялық 

нивелирлеумен анықтайды. Геометриялық нивелирлеу ортадан және алға 

қарай нивелирлеу әдістері болып бөлінеді. 

Ортадан нивелирлеуде нивелир А және В  нүктелерінің дәл ортасындағы С 

нүктесіне орнатылады, ал нүктелерге бірдей рейкалар қойылады. Дүрбінің 

нысаналау осін горизонталь жағдайына келтіреді де, нивелирдің дүрбісін 

біртіндеп рейкаларға нысаналайды. Бұдан кейін 3 және П есептеулерін алады, 

олар нысаналау сәулесінен А және В нүктелеріне дейінгі кесінділер болып 

саналады. Мұнда А және В нүктелерінің арасындағы салыстырмалы биіктік 

(һ) мына формула бойынша есептеліп шығарылады: 

Һ=3—П.  

Егер «артқа есептеу» 3 «алға есептеуден» П артық болса (3>П), онда 

салыстырмалы биіктік һ оң болады, яғни В нүктесі А нүктесінен биік 

орналасады. Ал «артқа есептеу» 3 «алға есептеуден» П кем болса (3<П), онда 

салыстырмалы биіктік теріс болады, яғни В нүктесі А нүктесінен төмен 

орналасады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Биік айырым мен аспаптың горизонтының қатысуы бар биіктікті 

есептеп шығару  

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №11 

2. Мақсаттар, міндеттер: Биік айырым мен аспаптың горизонтының қатысуы бар    

биіктікті есептеп шығару жолдарын студенттерге көрсету.Білім алушыларға тақырыпты 

игерте алу, геодезия пәнінде жалпы оқытылатын бағдарламалар бойынша тақырыптың 

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Биік айырым.Нүктелердің биіктігін анықтау 

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   
Биік айырымы бір нүктенің жер бетінен қаншалықты басқа нүктеден жоғары немесе төмен 

екендігін көрсетеді. Жер бетінің нүктелерінің биіктігінің бастамасын санауда Кронштад 

футшток нөлі қабылданған. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Биік айырымын есептеу үшін бірінші байқаушының барометрінің және термометрінің 

көрсеткіштері екіншінің өлшеу мерзіміне интерполяцияланады. Аудандарды 

нивелирлегенде аудан ортасында таңдалған станцияда келіскен мерзімде байқаулар 

жүргізіледі, одан анықталатын нүктелерге дейін бағытжолдар салынады 

да, аспаптардың көрсеткіштерін тексеру мақсатымен станцияға қайтып келеді. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 
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 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 сұрақтарымен жұмыс 

 

                                                                                           Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

№11 тәжірибелік сабақ. Биік айырым мен аспаптың горизонтының 

қатысуы бар биіктікті есептеп шығару  

Аспап горизонты былай анықталады: 

 

                           АГ = НА + а немесе АГ = НВ + в                             (1) 

 

яғни, аспап горизонты нүкте биіктігіне сол нүктеде орналасқан рейкадан 

алынған есепті қосқанға тең. 

Аспап горизонты арқылы да нүктелер биіктіктерін анықтауға болады. Екі 

пункт арасындағы С нүктесінің биіктігі мынаған тең: 

НС = АГ - с 

мұндағы, с - С нүктесіне қойылған рейкадан алынған есеп. 

Егер нивелирленетін екі нүктенің арасы 100 м-ден аспаса, онда екеуінің 

арасындағы биіктік өсімшесі жалғыз станциядан анықталады. Мұны 

қарапайым немесе жай  нивелирлеу деп атайды. 

Нивелир жүрісіндегі нүктелерде рейка алдымен артқы, содан алдыңғы болса, 

ондай нүктелерді байланыс нүктелері деп атайды. Байланыс нүктелері екі 

көршілес станцияларды байланыстырып тұрады.  

Байланыс нүктелерінің арасында жатқан ерекше нүктелерді аралық нүктелер 

деп атайды.  

Керісінше, А және В нүктелерінің арақашықтығы едәуір қашық болса, онда 

өсімшені анықтау үшін нивелирді бірнеше станцияға орналастырып күрделі 

нивелирлеу жүргізіледі. 
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Сурет 1 - Күрделі нивелирлеу 
 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Миллиметрлік қағазда трассаның бойлық профилін құру 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №12 

2. Мақсаттар, міндеттер: Миллиметрлік қағазда трассаның бойлық профилін құрумен 

танысып, зерттеу.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, геодезиядағы ақпараттық 

технологиялар пәнінде жалпы оқытылатын бағдарламалар бойынша тақырыптың 

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Трассаны нивелирлеу.Трассаның бойлық профилін құру. 

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   
Трассанның бойлық және көлденең қималарын техникалық нивелирлеу нәтижелері 

бойынша мөлшері 290х1000 мм болатын миллиметрлік қағаз бетіне сызады. Масштабтар: 

жазық 1: 2 000, тік 1: 200 тең болып алынады.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Трассаның өсі бойынша жердің бойлық қимасын салу: - пикеттер мен аралық нүктелердің 

орнын, олардың ара қашықтықтарын ескере отырып, тік сызықтар жүргізу арқылы 5-

графаны толтырады. Егер пикеттердің арасында аралық нүктелер болмаса, онда 100 м ара 

қашықтық жазылмайды 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 
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 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

                                                                                           Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

№12 тәжірибелік сабақ. 

Трассанның бойлық және көлденең қималарын техникалық нивелирлеу 

нәтижелері бойынша мөлшері 290х1000 мм болатын миллиметрлік қағаз 

бетіне сызады. Масштабтар: жазық 1: 2 000, тік 1: 200 тең болып алынады. 

Оның мөлшері мен графаларының атаулары сурет 1 келтірілген.  

Қиманы салу төмендегі тәртіппен жүргізіледі. 

Трассаның өсі бойынша жердің  бойлық қимасын салу: 

- пикеттер мен аралық нүктелердің орнын, олардың ара қашықтықтарын 

ескере отырып, тік сызықтар жүргізу арқылы 5-графаны толтырады. Егер 

пикеттердің арасында аралық нүктелер болмаса, онда 100 м ара қашықтық 

жазылмайды; 

- нивелирлеу журналының 4-графасына барлық пикеттердің және аралық 

нүктелердің жердің биіктіктері (Нж) 0,01 метрге дейінгі дәлдікпен дөңгелектеп 

жазылады; 

- шартты горизонтты есептейді, яғни қима торының ең жоғарғы сызығының 

белгісін оның ең төменгі пикеттен ара қашықтығы 5-6 см-ден аспайтындай 

етіп, есептеп алады. Демек, масштаб бойынша  бұл 10-12 м болады. 

Мысалы, егер жердің ең төменгі биіктігі 540,681 м болса, онда шартты 

горизонт (ШГ) 530 м-ге тең болып алынады; 

- қима торынан жоғары қарай, яғни шартты горизонттан бастап 1:200 

масштабында жердің биіктігінен шартты горизонтты алып, одан шыққан 

шаманы тік бағытта салады. Шыққан нүктелерді бір-бірімен түзу сызықтар 

арқылы қосып, жердің бойлық қимасын алады. 

Трассаның жобалық сызығын жүргізу: 

- жер жұмыстарының балансын сақтай отырып, жобалық сызықты жүргізеді; 

Жобалық сызықтың көлбеулігі мына формуламен есептелінеді: 

                                     id

h
i 

.                                                           (1) 

              

Байланыстырушы және аралық нүктелердің жобалық биіктіктері төмендегі 

формуламен анықталады: 

 

                              Нжоб = Н ПК0 +i*d ,                                                    (2) 

 

мұндағы  i – мыңнан бір бөліктегі көлбеулік; 

                 h – өсімше; 
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                 di – ара қашықтық
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Білім алушылардың білім деңгейін бақылау мен бағалауға арналған 

материалдар 
 

«Геодезия» 

 

             ___________________1511000 - «Жерге орналастыру»___________                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 
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1. Геодезиялык жумыстарды түрлерін 

А. Тура және жанама  

В. Далалық және олеу  

С. Тура өлшеу  

D. Геодезиялық елеу 

Е. Жанама және тік тәсіл 

2. 1 : 10000 - дык масштабтың дәлдігі  

A. 100M  

В . 0,01 С. Ім  

D. 0,1м  

E. 10м  

3. Жіптік капықтық өлшеуішпен алынган сапак L = 15,3см , рейкаға дейінгі қашыктыктын 

шамасын есепке  

A. d = 15.3M  

В. d = 1530м  

C. d = 153  

D. d = 15,3км  

Е , d = 1,53км .  

4. Қараушының нәтижесінен болган қателер  

А. Кездейсоқ  

В. Жүйелік  

С. Аспаптық  

D. Дөрекі 

Е. Жеке  

5.Есептелген нөлдік жұмыс нүктесін тексеру формуласы  

A. X + y = h  

В. Х - У = d  

С. Х - y = K  

D. Х - У - d  

E. X - y = h  

6. Меридианның жақын ұшынан берілген сызыққа дейін саналатын горизонталь сүйір 

бұрыш  

А. Көлбеу бұрыш  

В. Дирекциондық бұрып  

С , Румб 

D. Көлбеу бұрыш  

Е , Жанасу бұрышы  

7. Көлбеулік бұрыш қай кезде теріс мәнді  

А. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтың сол жағында жатса  

В. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтың оң жағында жатса  

С . Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтан жоғары жатса  

D. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтан төмен жатса  

Е. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтың ортасында орналасса 

8. Нүктенің жоба биіктігі 550,50м , жер биіктігі 545 , 50м . Жұмыс биіктігі кандай және 

кай жұмысқа жатады ? 

А. 5.Обүйінді  

В. +5,00 ойык  

C +5,00 үйінді  

D. нолдік жұмыс 

Е. -5,00 ойык 

9. Координаталар өсiмдерi , нүктелердің координаталары және биіктіктері тахеометрлік 

түсірісте келесі дәлдікпен есептеледі  
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A. 0,1 M  

B. 1,001M 

C. 0,05M  

D. 0,005м 

Е , 0,01 м  

10. Бір жағы байланысқан теодолиттік жүрістің аталымы 

А. Ашық  

В. Диогональды  

С. Полигон  

D.Аспалы  

Е. Тұйық  

11.Теодолиттік жүрісті байланыстыру келесі өлшеулер арқылы жүзеге асады  

А. Жанасу бұрышын өлшеу  

В. Координаталарды есептеу 

С. Ара қашықтықтарды өлшеу  

D. Аудан анықтау  

Е. Румбтарды анықтау 

12. Теодолиттің дөңгелегінің ДС және ДО екі жағдайдағы екі қайтара өлшеудің аталымы  

А. Толық айналым  

В , Жарты айналым  

С. Бір айналым  

D. Комбинация тәсілі 

Е. Қайталама әдісі  

13.Көру дүрбісінің геометриялық өсі  

А. Біреу  

В. Екеу  

C. Үшеу 

D. Төртеу 

Е , Бесеу  

14. Лимбінің бір бөлігінің градустық шамасы 

А. Лимб болігінің бағасы  

В. Алидаданың ең кіші бөлігі  

С. Масштаб 

D. Алилада болігінің бағасы  

Е. Масштаб дәлдігі 

15. Геометриялық нивелирлеу түрлері  

А. 1,2,3,4 класты  

В. 1,2,3,4 разрядты 

С. І , ІІ , ІІ , ІV класты және техникалық  

D. 1 , П , I , IV разрядты  

Е , Т , П , 1,2 класты  

16. Нивелирлік рейканың төменгі жиегі 

A. Herisi 

B. Oci 

С. Өкпесі  

D. Башмагы 

E. Табаны 

17. Техникалык нивелирлеуді жүргізгенде екі жақты рейканың кара және кызыл жагымен 

аныкталған өзара биіктіктердің айырымы келесі шамадан аспауы керек  

А. 5 мм  

B. 4 MM  

C. 3 MM  
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D. 1 мм  

E. 2 мм  

18. Техникалық нивелирлеуді жүргізгендегі көздеу сәулесінің нақты ұзындыгы  

А. 140 м  

B. 120 M 

 C. 110 M  

D. 100 м 

 E. 150 м  

19. Геометриялық нивелирлеу әдістері  

А. Тура және кері 

 В. Алға және ортадан  

С. Геометриялық және тригонометриялық  

D. Барометрлік және гидростатикалық  

Е. Тікелей және жанама  

20. « Алға » нивелирлеудің нәтижесі  

А. Нүктенің үстіне қойылған рейкадан алынған есепті қосқанға тең  

В. Жер бетіндегі нүктелердің биіктік айырмашылыгын ( өзара биіктікті ) горизонтальдық 

көздеуді анықтау  

С. Аспап биіктігі алынған рейкадан алынған есепке тең  

D. Нивелирді екі нүктенің ортасына орнатып , биіктік өсімшесін анықталады  

Е. Нүктенің биіктігі негізгі ( бастапқы немесе нөлдік ) деңгей беттен басталмай , басқа бір 

деңгейден анықталатын болса , онда оның биіктік шамасы 

 21. Түзу сызық бойымен созылмалы құрылымдарда , ягни трассалар бойындағы жіңішке 

алаңды нивелирлеу кездерінде қолданылатын әдіс  

А. Магистральдар әдісі 

 В. Параллель сызыктар әдісі 

 С , Тұйықталған полигон әдісі 

 D. Түзу сызықтар қатары әдісі 

 Е. Жер бетін шаршылар арқылы нивелирлеу әдісі 

 22. Механикалық нивелирлеу ерекшелігі  

А. Нивелирленбекші нүктенің арасына қойылған гидростатикалык жүйе ішіндегі 

суйыктын кысымын өлшеуге негізделген  

В. Бір - біріне жалғасқан құбырлардың ( әр түрлі диаметрлі құбырлар немесе түтік ) 

ішіндегі сұйыктың екі басы бір деңгейде тұратындығына иегізделген . 

 с Атмосфералық қысымның теңіз деңгейі шамасына байланысты өзгеріп отыруына 

негізделген  

D. Маятниктің әрқашанда тік калуға ұмтылатын қасиетіне негізделген  

Е. Арнаулы стереоаспаптарды пайдаланып , бір нүктеден бір аймақты , бірбірін капсыра 

түсірілген екі фотосурет арқылы жер бетінің стереоскопиялық моделінен , өсімшені 

анықтауға негізделген  

23. Тахеометр аспабы 

 А. Бұл кашықтықтарды , жазык және тік бұрыштарды анықтаумен қатар өлшеуге 

арналған геодезиялык аспап 

 B. Жазықтықтағы бұрышты көлденең бұрышқа ортональды проекциясы 

 с . Екі орнықты калып - күйінің біреуінде ғана болатын цифрлық техниканың элементі 

 D. Жер өлшеу жұмыстарында , жерді тексеріп шолуда және ірі масштабты съемка 

жасауда кеп пайдаланылатын бұрыш елшейтін аспап  

Е. Екі нүкте биіктіктерінің айырмашылығын анықтауға арналған геодезиялык аспап  

24. Топографиялық түсіріс  

А. Аспаптар көмегімен жергілікті жерді аэрофотоға түсіру  

B. Мензуда мен кипрегель аспаптарымен орындалатын түсіріс  
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С. Жергілікті жердің жоспары мен топографиялық картасын жасау кезіндегі орындалатын 

жұмыс кешені  

D. Қазіргі уақытта ғарыштық кеңістіктегі ең ақпараттық түсіріс түрі 

Е.Жарық сезгіш қабаттарда 0,4 – 1,1 мкм толқын ұзындығы диапозонында жергілікті 

жердің электромагниттік сәуле шығару  

25. Бас план түсініп  

А. Барлық жер үсті , жер асты құрылымдары салынған ірі масштабты топографиялық лан  

В. Жер бетінің белгілі бір телімін жазықтықта (1 : 10000 не одан да үлкенірек масштабпен) 

шартты белгілердің көмегімен бейнелейтін сызба  

С. Кандай да бір ғимараттың немесе нәрсенің горизонталь қимасы немесе оның 

жоғарыдан қарағандағы көрінісі  

D. Горизонталь проекция 

Е. Пландағы объектілер орындарының жергілікті жердегі нақтылы орындарымен 

айырмашылығы шамасын сипаттайтын ұғым 

 

 

 

2 НҰСҚА  
1. 1 - а формуласымен есептелінеді  

А. Қателер  

В. Түзетпелер  

С. Өсімшелер 

D. Арақашықтық 

E. Өзара биіктік  

2. Өлшеу қателіктері түрлері 

А. Тура және жанама  

В. Уақытша және тұрақты 

С . Сызықтык , созылмалы және арнаулы 

D. Арнаулы , құрылымдық 

Е. Жүйелік , кездейсоқ және дөрекі 

3. Аспаптың ақауынан болатын қателер 

А. Кездейсоқ 

В. Жүйелік 

С. Аспаптық  

D. Дерекі  

Е. Жеке  

4. ДХ = d - cosr және ДҮ = d - sinr - есептеу формулалары  

А. Тік бұрышты координаталар өсімшелері үшін  

В. Тік бұрышты координаталар үшін  

С. Географиялық координаталар өсімшелері үшін  

D. Географиялық координаталар үшін  

Е. Нүктелер өсімшелері үшін  

5. Кипрегельдің көтеру дүрбісінің көру үрісіндегі өзара биіктіктің және горизонталь 

ұзындықтардың қисықтары  

А. Биссектор  

В. Жіптік тор  

С. Номограммалар 

D. Қашықтық өлшеуіші сызығы  

E. Торлардың қиылысуы 

6. Ұзынабойлық профиль анықтамасы  

А. Жобалық сызықтың жер бетімен қиылысу нүктесі  

В. Тік жазықтықпен қиылған қағаз бетіндегі жер беті қима бейнесі  
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С . Тірек торлары қосындары  

D. Нөлдік жұмыс нүктесінің биіктігі 

Е. Беті тегіс немесе сәл толқынды болып келетін жердің үлкен алапты алып жатқан рельеф 

формасы  

7. Шеңберлі қисықтың басты нүктелері  

А. Бұрылыс төбелері 

В. Пикеттік және плюстік нүктелер  

С. Байланыс және аралық нүктелер 

D. Қисықтың басы , ортасы және соңы 

Е. Трассаның бұрылыс нүктелері 

8. Трассаның элементтері  

А. План және профиль  

В. План және карта  

С . Азимут және румб р , пикеттік және плюстік нүктелер 

В. Ұзындық және биіктік  

9. Жерде белгіленген және картада салынған жобаланатын сызықтық кұрлыстың есі 

А , Пикеrаж 

В. Бойлық профиль 

С . Көлденең профиль  

D. Трасса 

Е. Курылыс контуры  

10. Трассаны жобалау кезінде қолданылатын карталардың масштабтары 

А. 1 : 10000-1 : 25000 

B. 1 : 500-1 : 5000 

C. 1 : 50000-1 : 500000  

D. 1 : 1000000-1 : 2000000 

E. 1 : 1000-1 : 2000  

11. Трассаның негізгі нүктелері  

А. Бұрылыс төбелері және қисықтың нүктелері 

В. Трассаның басы , соңы және бұрылыс төбелері  

С. Жолдың қиылыс нүктелері  

D. Байланыс және аралық нүктелер 

Е. Пикеттік және плюстік нүктелер  

12.Теодолиттің қандай геометриялық өстері горизонтальдық өсі болып саналады 

А. Керу дүрбісінің көздеу өсі  

В. Горизонталь дөңгелек лимбының айналу өсі 

С. Көру дүрбісінің айналу өсі  

D. Алидаданың айналу всі 

E. Горизонталь дөңгелектегі цилиндрлік деңгейлеуіштің өсі  

13. Теодолиттің горизонталь өсіне перпендикуляр , көздеу өсімен құрайтын жазықтық 

арасындағы бұрыш  

А. Эксцентритет  

В. Коллимациялық қате  

С , Көлбеу бұрышы  

D. Параллакс  

Е , Горизонтальды бұрыш 

14.Теодолитте затты көздеу үшін қызмет етеді  

А. Цилиндрлік деңгейлеуіш  

В. Лимб С. Көру дүрбісі 

D. Вертикаль өсі 

Е. Көру дүрбісінің айналу өсі 

15. Теодолитті горизонталь жағдайга келтіруге қажетті 
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А. Қондырғы  

В. Кремальера  

С. Тіктеуіш  

D. Котеру бурандасы 

Е. Қондыргы бурандалары  

16. Нивелир аспабы комегімен орындалатын жұмыстардың түрі 

А. Тахеометрлік  

B. Мензулалық  

С . Стереотопографиялық түсіріс  

D. Нивелирлеу 

Е. Теодолиттік  

17. Атмосфералық қысымның теңіз деңгейі шамасына байланысты өзгеріп отыруына 

негізделген нивелирлеу түрі 

А. Тригонометриялық 

В. Барометрлік 

С . Геометриялық  

D. Гидростатикалық 

Е. Гидромеханикалық  

18. Нивелир жүрісінің биіктік қатесінің формуласы  

A. f = Hсон - Hбае  

В. fh = Hбас - Hсон  

C. fnmУһир + Уһтеор D. f = Уһүр - УҺтеор 

Е. f = Уһутсор - Уһорт  

19. Мемлекеттік нивелирлік торларға жататындар  

А. 1,2,3,4 кластар және мемлекеттік  

В. І , ІІ , ІІ , ІV кластар және мемлекеттік торлар  

С. 1,2 разрядты және триангуляция торы 

D. 1,2 разрядты полигонометрия 

Е. Техникалық нивелирлеу нүктелері  

20. Егер ортадан нивелирлеуде өсімше анықтау бір - ақ станциядан ( тұрақтан ) 

атқарылатын болса , онда мұндай нивелирлеу ....  

А. қарапайым нивелирлеу 

В. күрделі нивелирлеу 

С. алға нивелирлеу 

D. ортадан нивелирлеу 

Е , механикалық нивелирлеу 

21. Тахеометрдің құрамдас бөліктері  

А. Оптикалық , механикалық , электрондық 

В. Фазалық және импульсті , инфрақызыл  

С. Пландық , биіктік  

D. Ауыспалы базисті ; ауыспалы бұрышты және тұрақты базисті  

Е. Цилиндрлік , автоматты , микропроцессорлы 

22. Тахеометрлік түсірісті жүргізуге арналған спатар  

A. KA - 2 , KH  

В. ДНР - 5 . ДАО8 

С , Т , ТЭТО , Ta3  

D. T30 , TIS.TISK 

E. AT , HT , HB - 1  

23. Түсірілетін жердің ойлы - қырлы тұстарын жалпы козге елестету үшін жүргізілетін 

әдіс 

А. Магистральдар әдісі  

В. Параллель сызықтар әдісі 
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С . Тұйықталған полигон әдісі  

D. Түзу сызықтар қатары әдісі 

Е. Жер бетін шарптылар арқылы нивелирлеу әдісі 

24. Іс жүзінде жер бедері туралы толық және жоғары дәлдікпен тегістелмекші алайды 

козге елестету үшін жүргізілетін әдіс 

А. Магистральдар әдісі 

В. Параллель сызықтар әдісі 

С. Тұйықталған әдісі  

D. Түзу сызықтар қатары әдісі  

Е. Жер бетін шаршылар арқылы нивелирлеу әдісі 

25. Гидромеханикалық нивелирлеу ерекшелігі  

А. Нивелирленбекші нүктенің арасына қойылған гидростатикалық жүйе ішіндегі 

сүйықтың қысымын өлшеуге негізделген 

В. Бір - біріне жалғасқан құбырлардың ( әр түрлі диаметрлі құбырлар немесе түтік ) 

ішіндегі сұйықтың екі басы бір деңгейде тұратындығына негізделген   

С . Атмосфералық қысымның теңіз деңгейі шамасына байланысты өзгеріп отыруына 

негізделген 

D. Маятниктің әрқашанда тік қалуға ұмтылатын қасиетіне негізделген 

Е. Арнаулы стереоаспаптарды пайдаланып , бір нүктеден бір аймақты , бірбірін қапсыра 

түсірілген екі фотосурет арқылы жер бетінің стереоскопиялық моделінен , өсімшені 

анықтауға негізделген 

3 НҰСҚА 

1. Масштабы 1 : 10000 картада координаталар торының бір квадратының ауданына сәйкес 

шама  

A. 400ra  

B. 10ra  

C. 100ra  

D. 200ra 

E. 300ra  

2. Сызықтың өлшенген ұзындығы L = 20,57м , ал теориялық шамасы а = 20м , өлшеу 

қатесін есепте  

A. A = + 0,57CM  

B. A = + 0,57M  

C. A = -0,57CM D.  

Д = -0,57м .  

E. A = + 40,57CM 

3. Трассаны жобалау кезінде қолданылатын карталардың масштабтары  

А. 1 : 10000-1 : 25000  

B. 1 : 500-1 : 5000  

C. 1 : 50000-1 : 500000 

D. 1 : 1000000-1 : 2000000 

E. 1 : 1000-1 : 2000 

4. Аталған сандық масштабтардың қайсысының дәл масштабы 2,5 м тең : 

А. 1 : 500  

B. 1 : 2000 

C. 1 : 5000  

D. 1 : 10000 

E. 1 : 25000 

5. Горизонталь сызықпен жердің бетіндегі сызықтың арасындағы вертикаль бұрыш  

А. Көлбеу бұрыш 

В. Горизонталь бұрыш  

С . Нөлдік орын  
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D. Зенит бұрышы 

Е. Сүйір бұрыш 

6. Жобалық көлбеу сызығы профильді қиып өтіп , жер бетімен түйісетін жер  

А. Профиль биіктігі  

В. Нөлдік жұмыс нүктесі 

С. Жұмыстық биіктіктер 

D. Жобалық биіктіктер 

Е. Жобалық көлбеулік сызығы 

7. Жұмыстық биіктіктер  

А. Нөлдік жұмыс нүктесінің биіктігі  

В. Жобалық көлбеу сызығы профильді қиып өтіп , жер бетімен түйісетін жері  

С. Есептелінген жобалық көлбеулік сызығының биіктіктері 

D. Істелінген жұмыс ( тегістеу ) көлемін анықтау үшін , аттас нүктелердің жобалық және 

нақтылы биіктіктер айырмашылығы  

Е. Жобалық көлбеулік сызығы  

8. Квадратты нивелирлеу кезінде жер бетіне квадраттарды салуда қолданылатын аспаптар 

А. А.Нивелир және рейка  

В. Теодолит және лента  

С. Буссоль және компас  

D. Эккер және эклиметр 

Е. Теодолит және нивелир  

9. T30 , Т15 , T15К дәлдігіне байланысты жататын тобы  

А. Техникалық  

В. Дәл  

С. Жоғарғы дәлдікті  

D. Оптикалык  

Е. Астрономиялық  

10. Буссольдық жүріс және планшетте нүктелер бағдарлайтын жүріс 

А. Эккерлік жүріс  

В. Теодолиттік жүріс 

С. Нивелирлік жүріс  

D. Тахеометрлік жүріс 

Е. Мензулалық жүріс и масштабтар 

11. Мензулалық жүрісте кішігірім учаскелерді орындайтын масштабтар  

A. 1 : 25000-1 : 50000 

В. 1 : 500-1 : 5000  

С 1 : 100-1 : 500  

D. 1 : 5000-1 : 10000 

Е 1 : 10000-1 : 25000 

12. Плаңдағы 0,1 мм ұзындыққа сәйкес жер бетіндегі горизонталь қашықтықтың 

ұзындығы  

А. Масштабтың ең кіші бөлігі 

В. Планның масштабы  

С.Масштабтың негізі  

D. Масштаб дәлдігі  

Е. Сызықтық масштабы ены урсовое проект  

13. Пикеттік нүктелердің аралығы  

А. 150м  

В. 1000м 

C. 10M 

D. 100M  

E. 200M  
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14. Аспаптың тiк осі өлшенбекші бұрыш арқылы өтуін қадағалау  

А. Алидаданы үйлестіру  

В. Лимбті қозғау 

С. Амалдау тәсілімен жазық бұрыштарды өлшеу 

D. Центрлеу 

Е. Бағыттау  

15. Горизонталь сәулемен жұмыс атқаратын геодезиялық аспап  

А. Кипрегель  

В. Буссоль  

С. Теодолит 

D. Планиметр 

E. Нивелир 

16. Жер бетіндегі нивелирлеу нүктелері 

А.Қазықтар  

B. Қадалар  

С. Реперлер 

D. Башмактар  

Е. Шегелер 

17. " Ортадан " нивелирлегенде биіктік айырмашылығын анықтайтын теңдеу  

A. h = ib  

В. h = a - b 

C. h = ba  

D. h = АГ - а  

E.h1-2 = H2 - H - ,  

18. Жазықтықтағы тік бұрышты жүйелі координаталардагы абцисс өсі ( X ) және ордината 

өсі ( У ) 

 А. Өстік меридиан және экватор 

В. Экватор және өстік меридиан  

С. Вертикаль және горизонталь 

D. Горизонтальдар және вертикальдар  

E. Ұзындықтар және биіктіктер 

19. Нивелирдің көздеу өсін автоматтық түрде горизонталь жағдайға келтіретін құрылғы 

А. Цилиндрлік деңгейлеуіш  

В. Дөңгелек деңгейлеуіш  

С. Көтеру бұрандалары  

D. Компенсатор 

E. Контактілі деңгейлеуіш  

20. Мемлекеттік нивелирлік торлары 

А. 1,2,3,4 кластар және мемлекеттік  

В. І , ІІ , ІІ , ІV кластар және мемлекеттік торлар  

С. 1,2 разрядты және триангуляция торы  

D. 1,2 разрядты полигонометрия  

Е. Техникалық нивелирлеу нүктелері 

21. Көлбеулік бұрыш қай кезде теріс мәнді  

А. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтың сол жағында жатса  

В. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтың оң жағында жатса  

С. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтан жоғары жатса  

D. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтан төмен жатса 

Е. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтың ортасында орналасса 

22. Жер бедері ( рельеф ) түсінігі  

А. Жер бетінің әртүрлі пішінді құрылымдарының жиынтығы  
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В. Жер бетінің жазықтардан оқшау көтеріліп жатқан қатпарлы және қатпарлы - жакпарлы 

құрылымды бөлігі  

С. Елді мекендердің орындарында қалыптасқан жасанды биіктік  

D. Беті тегіс немесе сәл толқынды болып келетін жердің үлкен алапты алып жатқан 

рельеф формасы  

Е. Салыстырмалы биіктігі бірдей және географиялық құрылымы біртектес жер бедерінің 

пішіні  

23. Шартты биіктік анықтамасы  

А. Тереңдік немесе биіктік бағытта қатар жатқан екі нүктенің арасындағы биіктік 

айырмашылығы  

В. Жергілікті жердің метрмен есептегендегі теңіз деңгейінен биіктігі 

С. Елді мекендердің орындарында қалыптасқан жасанды биіктік  

D. Бір бағытта созылмалы , жағалары тік емес , бірте - бірте жазықтыққа айналатын 

құрылым  

Е. Нүктенің биіктігі негізгі ( бастапқы немесе нөлдік ) деңгей беттен басталмай , басқа бір 

деңгейден анықталатын болса , онда оның биіктік шамасы  

24. Стереофотограмметриялық нивелирлеу ерекшелігі  

А. Нивелирленбекші нүктенің арасына қойылған гидростатикалық жүйе ішіндегі 

сұйықтың қысымын өлшеуге негізделген  

В. Бір - біріне жалғасқан құбырлардың ( әр түрлі диаметрлі құбырлар немесе түтік ) 

ішіндегі сұйықтың екі басы бір деңгейде тұратындығына негізделген .  

С. Атмосфералық қысымның теңіз деңгейі шамасына байланысты өзгеріп отыруына 

негізделген  

D. Маятниктің әрқашанда тік қалуға ұмтылатын қасиетіне негізделген  

Е. Арнаулы стереоаспаптарды пайдаланып , бір нүктеден бір аймақты , бірбірін қапсыра 

түсірілген екі фотосурет арқылы жер бетінің стереоскопиялық моделінен , өсімшені 

анықтауға негізделген 

25. Тахеометриялық түсіріс 

А. Теодолиттік жүрістің жоғарғы кластық пунктермен байланысын байланыстыру 

В. Бұрыш өлшегіш аспап арқылы түсірілетін түсiрiс  

С. Жер бетінде немесе қабылданған биіктік тұғырынан салыстырмалы түрде , арнаулы 

аспаптың көмегімен және есептеулер арқылы кез келген нүктелер арасындағы өсімшені 

анықтаудың біріккен нәтижесі 

D. Жер бедері мен оның нобайын полярлық әдісті қолданып , яғни жазық бұрышты , 

қашықтықты анықтау  

Е. Жердің контурлық планын алу үшін орындалатын геодезиялық жұмыстардың түрі 

4 НҰСҚА 

1. 1: 2000 масштабтың дәлдігі 

А. 0,02 м  

B.2M м 

C. 20 M 

D. 0,002 м 

E. 0,2 M  

2 Графикалық масштабтың негізі  

А. 10 см  

В. 5 см  

C. 50 CM  

D. 2 см  

E. 100 CM  

3. Масштабы 1 : 25000 картада координаталар торының бір квадратының ауданына сәйкес 

шама  

А. 300га  
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В. 40га  

C. 10ra 

D. 400ra  

E. 100ra  

4. Горизонтальдардың биіктігі анықталады 

А. Масштаб арқылы  

В. Өзара биіктігі арқылы  

С. Қима биіктігі арқылы  

D. Жатыс сызығы арқылы  

Е. Жер бедерінің өзгерісі арқылы  

5. Меридианның солтүстік ұшынан сағат тілінің қозғалысымен берілген сызыққа дейін 

саналатын горизонталь бұрыш  

А. Бұрылыс бұрышы  

В. Азимут  

С. Румб  

D. Көлбеу бұрыш  

Е. Жанасу бұрышы  

6. Қалыпты жағдайда ЛЗ - 20 штрихты лентамен өлшенген арақашықтықтың 

салыстырмалы қателігі тең 

A. 1/2000  

B. 1/3000  

C. 1/500  

D. 1/300  

E. 1/1000 

7. Жіптік қашықтық өлшеуішпен өлшенген қашықтықты анықтаудың дәлдігінің орташа 

салыстырмалы қатесі  

A. 1/2000  

B. 1/3000 

C. 1/500 

D. 1/300 

E. 1/1000  

8. Трассаның элементтері  

А. Үзындық және биіктік  

В. Пикеттік және плюсrік нүктелер  

С . Азимут және румб  

D. Плаt және карта 

Е  План және профиль  

9. Трассаның негізгі нүктелері  

А. Бұрылыс тобелері және қисықтың нүктелері  

В. Трассаның басы , соңы және бұрылыс тобелер 

С . Жолдың қиылыс нүктелері 

D. Байланыс және аралық нүктелер  

Е. Пикеттік және люстік нүктелер  

10. Аспаптың тiк осі өлшенбекші бұрыш арқылы отуiн iсадағалау 

А. Алидаданы үйлестіру  

В. Лимбті қозғау  

С. Амалдау тәсілімен жазық бұрыштарды өлшеу  

D. Центрлеу  

Е , Багыттау  

11. Ф. В. Дробышев сызғышының түрлері  

А. Үлкенінің ұзындығы 100 см және кішісі 70,711 см  

В. Үлкенінің ұзындығы 50 см және кішісі 0,11 см  
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С. Үлкенінің ұзындығы 200 см және кішісі 80,05 см  

D. Үлкенінің ұзындығы 150 см және кішісі 70,711 см  

E. Үлкенінің ұзындығы 180 см және кішісі 80,71 см  

12. Жұмыстың биіктіктер түсінігі  

А. Нөлдік жұмыс нүктесінің биіктігі  

В.Жобалық көлбеу сызығы профильді қиып өтіп , жер бетімен түйісетін жері  

С . Есептелінген жобалық көлбеулік сызыгының биіктіктері 

D. Істелінген жұмыс ( тегістеу ) көлемін анықтау үшін , аттас нүктелердің жобалық және 

нақтылы биіктіктер айырмашылығы  

Е. Жобалық көлбеулік сызыгы 

13.Теодолиттік геометриялық жағдайларының орындалуын тексеру 

А. Жөндеу 

В. Юстировка  

С. Тексеріс  

D. Зерттеу 

Е. Сынау  

14. Теодолиттік жүріс нүктелерінің арасындагы арақашықтықты ЛЗ - 20 лентасымен 

өлшейді 

А. 1 рет  

B. 2 рет  

С . 3 рет 

D. 4 per  

Е 5 рет  

15. өлшенетін адамды бастапқы бірлік ретінде кабылатын баса бір шамамен састыру 

процесі  

А. Далалық жұмыс 

В. Биіктік ереу  

С. Тура осу  

D. Геодезиялық ереу 

E Ka Tacis 

16. Невелирлеу 

А. Теодолиттік жүрістің жоғары класстық пунктермен байланысын байланыстыру  

В. Бұрын елшегіш аспап арқылы түсірілетін түсiрiс .  

С . Жер бетінде немесе қабылданған биіктік туырынан салыстырмалы педе , арнаулы 

асаштың көмегімен және есептеулер арқылы кез келген нүктелер арасындағы есімшені 

анықтаудың біріккен нәтижесі  

D. Жер бедері қимасы 0,5 — 2,0 м кезінде , әдетте 1 : 500 — 1 : 5000 масштабтарда 

орындалатын топографиялық псіріс ЕЖердің контурлық планын алу үшін орындалатын 

геодезиялық жұмыстардың түрі 

17. Кабырғасының ұзындығы 10-20м болатын квадраттарды нивелирлейді 

А. Аспапты бір орынға қойып  

В. квадратты белектер 

С. Рейкалая екі рет санақ алып 

D. Ex altrape  

E Маршрутпен  

18. Жерді тегістеуде жасалатын өлшеулер  

А. Маршрутық нивелирлеу 

В. Тригонометриялық нивелирлеу  

С . Гидростатикалық нивелирлеу 

D. Квадратты нивелирлеу  

Е.Барометрлік нивелирлеу 

19. Қабырғасының ұзындығы 100-200м болатын квадраттарды нивелирлейді 
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А. Аспапты бір орынға қойып  

B. Әр квадратты белектеп 

С. Рейка ан екі рет санақ алып  

D. Екі қайтара  

Е. Маршрутпен  

20. Нивелирдің негізгі шарты қандай тексерумен байланысты  

А. Жіп қылдар  

В. Дөңгелек деңгей  

С. Вертикальдық осы 

D. Кремальер  

E. Керу дүрбісінің визирлік өсі 

21. Нивелир жүрістерінде биіктік айырмашылығына түзетпе енгізіңіз , егер үйлеспеушілік 

тең 21 мм , ол жүрісте станция саны –7 :  

A. + -3 MM 

В. –3 мм  

С. + 3мм 

D. 2 - ден 4 мм дейін 

E. +7 MM  

22. Гидростатикалық нивелирлеу ерекшелігі  

А. Нивелирленбекші нүктенің арасына қойылған гидростатикалық жүйе ішіндегі 

сұйықтың қысымын өлшеуге негізделген 

В. Бір - біріне жалғасқан құбырлардың ( әр түрлі диаметрлі құбырлар немесе түтік ) 

ішіндегі сұйықтың екі басы бір деңгейде тұратындығына негізделген . 

С. Атмосфералық қысымның теңіз деңгейі шамасына байланысты өзгеріп отыруына 

негізделген 

D. Маятниктің әрқашанда тік қалуға ұмтылатын қасиетіне негізделген  

Е. Арнаулы стереоаспаптарды пайдаланып , бір нүктеден бір аймақты , бірбірін қапсыра 

түсірілген екі фотосурет арқылы жер бетінің стереоскопиялық моделінен , өсімшені 

анықтауға негізделген 

23. Тахеометриялық түсiрiс анықтамасы  

А. Теодолиттік жүрістің жоғарғы кластық пунктермен байланысын байланыстыру  

В. Бұрыш өлшегіш аспап арқылы түсірілетін түсiрiс . 

С. Жер бетінде немесе қабылданған биіктік тұғырынан салыстырмалы түрде , арнаулы 

аспаптың көмегімен және есептеулер арқылы кез келген нүктелер арасындағы өсімшені 

анықтаудың біріккен нәтижесі  

D. Жер бедері мен оның нобайын полярлық әдісті қолданып , яғни жазық бұрышты , 

қашықтықты анықтау 

Е. Жердің контурлық планын алу үшін орындалатын геодезиялық жұмыстардың түрі 

24. Аспап деңгейі түсінігі  

А. Көздеу осінің деңгейлік беттен биіктігі  

В. Жергілікті жердің метрмен есептегендегі теңіз деңгейінен биіктігі 

С. Елді мекендердің орындарында қалыптасқан жасанды биіктік  

D. Тереңдік немесе биіктік бағытта қатар жатқан екі нүктенің арасындағы биіктік 

айырмашылығы  

Е. Нүктенің биіктігі негізгі ( бастапқы немесе нөлдік ) деңгей беттен басталмай , басқа бір 

деңгейден анықталатын болса , онда оның биіктік шамасы 

25. Экватор жазықтығы және жер бетінде берілген нүкте арқылы өтетін тіктеуіш сызықтан 

пайда болған бұрыш  

А. Вертикальдық бұрыш  

В. Ылди бұрышы  

С. Нүкте ендігі 

D. Нүкте бойлығы 
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E. Горизонталь бұрыш 
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Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

«Агроэкология» пәндер біллестігі 
 «Геодезия» 

      

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс 

бағыты 

 

Пәнді оқытуда 

қолданылатын құрал-

жабдықтар 

1 2 3 4 

1 529 529 Интерактивті тақта 

2    

 

 

Бағдарлама жетекшісі  ________________             оқытушы Рузиева Д.Р. 
                                              (қолы)                                              
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