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Біліктілік 1511033 - Техник  

Сағат саны - 360 
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А Тақырыпты 

оқытудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

Бөлім, тақырып атауы Сағаттар 

саны 

Сабақ типі Үй тапсырмасы Ескер

ту 

1  Географиялық ақпараттық жүйе ( ГАЖ ) ұғымы 6 Тәж-е сабақ Құрал жабдықтармен 

танысу 

 

2  ГАЖ технологияларының колданылуы 6 Тәж-е сабақ Презентация 

дайындау 

 

3  Түсірістің негізгі мақсатын анықтау 6 Тәж-е сабақ Түсірістерді талдау  

4   Түсіру әдісін тандау негіздемесі 6 Тәж-е сабақ Теодолитпен жұмыс, 

құрылысымен танысу 

 

5  Жергілікті жерді алдын ала тексеру және оның 

жамылғысына байланысты бақылау 

6 Тәж-е сабақ Түсірістер жасау  

6  ГАЖ - ді бағдарламалық қамтамасыздандыру 6 Тәж-е сабақ Аспаптың 

құрылымын талдау 

 

7  Базалық станциясын жасау 6 Тәж-е сабақ Есептер шығару  

8  Спутниктік бақылау карточкасын құрастыру 6 Тәж-е сабақ Есептер шығару  

9  Осы заманғы спутниктік жүйелерді жасау қағидалары және 

олармен жұмыс жасау 

6 Тәж-е сабақ Есептер шығару  

10  ArcGIS бағдарламасының жұмыс жасау 6 Тәж-е сабақ ArcGISпен жұмыс  



11  Жергілікті жерді алдын ала түсіріске дайындау 6 Тәж-е сабақ Картадан контурлар 

тауып, есептер 

шығару 

 

12  Геодезиялық пунктердің ережелерін аныктау дәлдігіне 

қойылатын жобаның талаптарымен танысу 

6 Тәж-е сабақ Картамен жұмыс  

13  GPS жылжымалы стансанының қозғалыс кестесін жасау 6 Тәж-е сабақ Түсірістерді талдау  

14  ДҚБЖ - нің кұрамды бөліктерімен жұмыс 6 Тәж-е сабақ Теодолитпен жұмыс, 

құрылысымен танысу 

 

15   Геодезиялық есептерді автоматтандыруга алғышарттар 6 Тәж-е сабақ Түсірістер жасау  

16  CREDO DAT жүйесінде мәліметтерді өндеу 6 Тәж-е сабақ CREDO DAT талдау  

17  Жер бетіндегі сурет материалдарын CREDO TER жүйесінде 

өндеу 

6 Тәж-е сабақ Нивелирмен жұмыс  

18  Жоспарлы және биіктік тіректерін бекіту 6 Тәж-е сабақ Есептер шығару  

19  Жергілікті жердегі геодезиялық түсірістер 6 Тәж-е сабақ Есептер шығару  

20  Геодезиядағы ақпараттық технологияларды қолдану 6 Тәж-е сабақ Картамен жұмыс, 

талдау 

 

21  GPS жылжымалы стансанының қозғалыс кестесін жасау 6 Тәж-е сабақ Картадан контурлар 

тауып, есептер 

шығару 

 

22  CREDO бағдарламасының интерфейсі. мәліметтерді 

ұйымдастыру, жобалар импортын жасау 

6 Тәж-е сабақ Картамен жұмыс  



23  CREDO жобалар экспортын жасау 6 Тәж-е сабақ Түсірістерді талдау  

24  CREDO DAT мәліметтерін ұйымдастыру 6 Тәж-е сабақ Теодолитпен жұмыс, 

құрылысымен танысу 

 

25  Топографиялық жоспарлар сызбаларын даярлау және 

оларды ретті түрде шығаруды игеру 

6 Тәж-е сабақ Түсірістер жасау  

26  Нысананың карточкасы 6 Тәж-е сабақ Аспаптың 

құрылымын талдау 

 

27  Нысананың белгілері 6 Тәж-е сабақ Кесте сызу  

28  Жүйенің бастапқы жадылық картасын тазалап үйрену 6 Тәж-е сабақ Есептер шығару  

29  Бағдарламаны тағайындау 6 Тәж-е сабақ Есептер шығару  

30  Станцияның координаттарын анықтау 6 Тәж-е сабақ Жұмыстарды өткізу  

31  Жер телімінің ауданын есептеу 6 Тәж-е сабақ Аудан есептеу  

32  Жетпейтін нүктенің биіктігін анықтау 6 Тәж-е сабақ Нүкте биіктігін 

анықтау 

 

33  Мәліметтері бойынша телімдерді жасау 6 Тәж-е сабақ Жер телімдерін бөлу  

34  Телімдердің аландарын есептеу 6 Тәж-е сабақ Алаңдарды есептеу  



35  Телімдердің аландарын еңгізу 6 Тәж-е сабақ Алаңдарды есептеу  

36  Сызбалы және мәтіндік құжаттарды қалыптастыру 6 Тәж-е сабақ Құжатпен жұмыс  

37  Электронды түрде қабаттарды ретке келтіру 6 Тәж-е сабақ Есептер шығару  

38  Карта материалдарын генералдау 6 Тәж-е сабақ Есептер шығару  

39  Жер бедерінің құрылымдық сызықтарын жасау 6 Тәж-е сабақ Картамен жұмыс, 

талдау 

 

40  Мәтінді графикалық жұмыстар 6 Тәж-е сабақ Картадан контурлар 

тауып, есептер 

шығару 

 

41  Мәтінді графикалық жұмыстар, жобалау, еңгізу 6 Тәж-е сабақ Картамен жұмыс  

42  Сызбалы және мәтіндік құжаттарды қалыптастыру 6 Тәж-е сабақ Түсірістерді талдау  

43  Жергілікті жерлердің карталарын түсіру үлгілерін жасау 

жұмыстары 

6 Тәж-е сабақ Есептер шығару  

44  Көру сүзгісімен жұмыс жасау 6 Тәж-е сабақ Картамен жұмыс, 

талдау 

 

45  Фотопландармен жұмыс 6 Тәж-е сабақ Картадан контурлар 

тауып, есептер 

шығару 

 

46  Фотопландармен жұмыс жүргізу 6 Тәж-е сабақ Картамен жұмыс  



47  Бұрыштарды және тағы басқа жер телімдеріне тән 

нүктелердің координаттарын есептеу 

6 Тәж-е сабақ Түсірістерді талдау  

48  CREDO DAT жүйесінің жалпы жұмыс істеу 6 Тәж-е сабақ Есептер шығару  

49  CREDO ТОПО - ПЛАН жүйесінің ерекшеліктері 6 Тәж-е сабақ CREDO ТОПО – 

ПЛАН 

бағдарламасымен 

жұмыс 

 

50  CREDO DAT жүйесінің жалпы жұмыс істеу қағидаттары 

және атқаратын мүмкіндіктері 

6 Тәж-е сабақ CREDO ТОПО – 

ПЛАН 

бағдарламасымен 

жұмыс 

 

51  CREDO ТОПО - ПЛАН жүйесінің жалпы жұмыс 

қағидаттары және атқаратын қағидаттары 

6 Тәж-е сабақ CREDO ТОПО – 

ПЛАН 

бағдарламасымен 

жұмыс 

 

52  Топографиялық пландармен жұмыс жасау 6 Тәж-е сабақ Есептер шығару  

53  Сызбалы және мәтіндік құжаттарды қалыптастыру 6 Тәж-е сабақ Есептер шығару  

54  Жер бедерінің құрылымдық сызықтарын жасау 6 Тәж-е сабақ Картамен жұмыс, 

талдау 

 

55  Топографиялық жоспарлар сызбаларын даярлау және 

оларды ретті түрде шығаруды игеру 

6 Тәж-е сабақ Картадан контурлар 

тауып, есептер 

шығару 

 

56  Жер бедерінің үлгісін жасау 6 Тәж-е сабақ Картамен жұмыс  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57  Жер бедерінің үлгісін редакциялау 6 Тәж-е сабақ Түсірістерді талдау  

58  Жобалар жиынтығының карточкасын толтыру 6 Тәж-е сабақ Картадан контурлар 

тауып, есептер 

шығару 

 

59  Сызбалық үлгі 6 Тәж-е сабақ Картамен жұмыс  

60  Қорытынды.Есеп өткізу 6 Тәж-е сабақ Есеп өткізу  

  Барлығы 360    



Сағаттың бөлінуі 

 

 

 

№ 

р/с Оқу уақытының бөлінісі Барлық сағат саны 

оның ішінде 

Теориялық сабақтар 

Практикалық және 

зертханалық сабақтар Курстық жоба/жұмыс 

1 Барлық сағат  360 -  360 - 

2 Семестрге жоспарланған  - - -  - 

3 Бұрын өткізілген сағат  - - - - 

4 Келесі оқу жылына қалған  - -  - -  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және таратқыш материалдар, 

ұсынылған әдебиеттер тізімі) 

 

 «Жаңа ақпараттық технология» 
(пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             ___________________1511000 - «Жерге орналастыру»___________                              
 (мамандықтың шифры және толық атауы) 
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Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Географиялық ақпараттық жүйе ( ГАЖ ) ұғымы 

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Геодезиядағы ақпараттық технологияның шығу тарихы және 

оның кезеңдеріне талдау жасау. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру. Білім алушылардың бойында пәнге және болашақ мамандыққа деген тұрақты 

қызығушылыққа, ұқыптылық пен жауапкершілікке тәрбиелеу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі ГАЖ жүйесі, геоинформатика 

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   
Пионерлік кезең өткен ғасырдың 50 – жылдарында компьютерлік технологияның 

жетістіктерімен 60 – жылдары пайда болған графикалық дисплейлер және де ЭЕМ – нің басқада 

сыртқы құжаттарының дамуына  байланысты болды. Бұл кезеңнің тағы бір ерекшелігі – 

бағдарламалық алгоритмдер мен  графикалық мәліметтерді дисплейде бейнелеу мүмкіндігі мен 

кеңістіктік сараптама әдістері және деректер қорын басқару жүйесіне байланысты 

бағдарламалардың шығуы. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Геоинформатика мен ГАЖ – дың шартты дамуына және жетістігіне ықпал жасаған, әрине 

бұл Канада Географиялық Ақпараттық жүйесінің шығуы мен оның жасалуы болды. Ол өткен 

ғасырдың 60 – жылдарының  басында жасалып осы уақытқа дейін қолданылып келе жатыр. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма конспект жазу 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: ГАЖ технологияларының колданылуы 

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDО DAT программасының негізгі функциялары,жүйе 

ерекшелігі, қолдану саласы туралы ақпаратпен таныстыру.Білімге деген ізденістерін 

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

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO топоплан жүйесі, интерфейс мүмкіндіктері 

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   
    Ақпараттың үшінші қайнар көзі ретінде ары қарай пайданау үшін дайын жобаның 

түрінде корректорлы беру және планшетті тез өңдеуге мүмкіндік беретін, Transform 

бағдарлама арқылы «өткізілген», сканерлердің картографиялық материалы ретінде қызмет 

етеді.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

CREDO_DAT көмегімен топографиялық түсірілімнің материалдарын өңдейді. Бұл 

орайда CREDO_DAT жобасының файлы ЦМР құру үшін ақпараттың қайнар көзі ретінде 

қызмет етеді және оқиға конвертерді пайдаланбастан орын алады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Неге қол жеткіздім? 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Маған қиын болғаны... 

6. Үйге тапсырма https://docplayer.ru/25885454-Credo-credo-dat-4-10-lite-kredo-dialog-

rukovodstvo-polzovatelya.html ссылкасы бойынша ақпаратты қарастыру. 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

https://docplayer.ru/25885454-Credo-credo-dat-4-10-lite-kredo-dialog-rukovodstvo-polzovatelya.html
https://docplayer.ru/25885454-Credo-credo-dat-4-10-lite-kredo-dialog-rukovodstvo-polzovatelya.html


Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Түсірістің негізгі мақсатын анықтау 

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDO ТОПОПЛАН жүйесінің План терезесімен жұмыс 

істеуге үйрету. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру.Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің 

пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO топоплан жүйесі, интерфейс мүмкіндіктері 

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   
    Интерфейс жүйенің ерекшелігіне сәйкес бейімделген стандартты Windows 

интерфейсіне негізделген. Интерфейсті баптау командалары мәзірге топтастырылған 

жұмыс ортасы, ол бағдарлама терезесінің оң жағында орналасқан. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Тұрақталған панельдерге ерекше назар аудару керек.Бұл панельдердің көрінуін, 

сондай-ақ құралдар тақталарын контекстік мәзірден басқаруға болады. Ол оң жақ пернені 

басу арқылы шақырылады негізгі мәзір мен құралдар тақталарының орналасқан жеріндегі 

тышқандар. Сондай-ақ, панельдердің көрінуін Жұмыс ортасы мәзірден орнатуға болады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

 

6. Үйге тапсырма Интернет желісінен CREDO топоплан бағдарламасының интефейсін 

құру видеосын қарастыру. 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Түсіру әдісін тандау негіздемесі 

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDO модульдері ақпарат беру форматтары бойынша бір-

бірімен байланысты және қойылған міндеттерге байланысты жұмыс орындарын құру 

кезінде жинақтармен біріктірілуін негіздеу.Білімге деген ізденістерін жетілдіру, 

білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама 

маңыздылығын арттыру.Тақырыпты білім алушыға түсіндіре отырып, бойында 

патриоттық сезімді оята білу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO топоплан жүйесі, интерфейс мүмкіндіктері, жоба импорты 

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   

    Тахеометриялық түсірілім жасалған  соң және тахеометрден алынған мәліметтер 

компьютерге мәтіндік файл түрінде беріледі. Әрі қарай, файлды камералық өңдеу үшін 

CREDO dat бағдарламасына импорттау керек. Бағдарлама жалпы станциялардың барлық 

түрлерінен файлдарды тани алады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

CREDO DAT қазірдің өзінде жалпы қабылданған шартты белгілерге сәйкес келетін 

жіктеуішті қамтиды. Әрбір топографиялық шартты белгі сандық кодқа сәйкес келеді, 

оның негізінде бағдарлама шартты белгіні көрсетеді. Сондай-ақ, сіз ұйымда қабылданған 

кодтарға сәйкес кодтауды теңшей аласыз.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарына жауап жазу 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жергілікті жерді алдын ала тексеру және оның жамылғысына 

байланысты бақылау 

Модуль / пән атауы:Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDO DAT, CREDO MYX, жобаларының шартты 

белгілерімен танысу және оларды бағдарламада сызып үйрену.Білімге деген ізденістерін 

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

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Шартты белгілер, CREDO DAT, CREDO MYX жобалары 

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   

    Модельдік элементтерді геометриялық белгілерге сәйкес нүктелік нысандарға, беттерге, 

маскаларға, аймақтарға, өлшемдерге және мәтін элементтеріне бөлуге болады. Бұл 

элементтер жеке қасиеттерге ие болуы мүмкін, сонымен қатар жалпы ресурстарға (сызық 

түрлері, люктер, классификатор объектілері) сілтеме жасай алады, олармен логикалық 

байланысты элементтер болуы мүмкін - қолтаңбалар, белгілер элементтері және т. б. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Маска-бұл бүкіл полилинияда немесе оның бір бөлігінде жасалған сызықтық 

объект. Маска белгілі бір функционалдылыққа және дисплей түріне ие. Полилиндер мен 

примитивтерден айырмашылығы, барлық маскалар жоба қабаттарында сақталады. 

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 CREDО DAT бағдарламасында импорттау жүйесін қолдану. 

 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: ГАЖ - ді бағдарламалық қамтамасыздандыру 

Модуль / пән атауы:Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру.  

Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Білім 

алушылар бағалау жұмыстарын жүргізу кезінде алған білімдерін іс жүзінде қолдану, 

топтың өзіне шешім қабылдауы үшін жауапкершілік алуға тәрбиелеу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO DAT жобасының стильдері 

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   
    Алмасу буферінің көмегімен әр түрлі күндер бағдарламасының жобалары арасында 

ғана емес, сонымен қатар ТРАНСКОР, ГНСС, НИВЕЛИР және 3D сканерлеу сияқты басқа 

қосымшалардың жобалары арасында да мәліметтер алмасуға болады. Бұл жағдайда 

көшіру/қою "мен не көремін, содан кейін көшіремін"қағидаты бойынша жүзеге 

асырылатындығын есте ұстаған жөн.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Кестелік редакторларда деректерді импорттау немесе деректерді енгізу және өңдеу. Жүйе 

деректерді дайындау әдістерін біріктіруге мүмкіндік береді: мәтіндік файлдардан шаблон 

бойынша деректерді импорттау ( 

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 CREDO DAT бағдарламасында деректермен жұмыс, нәтижелерді 

ұсыну, деректермен алмасу, деректерді өңдеудің жалпы реттілігінің жолдарын қарастыру. 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Базалық станциясын жасау 

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDO DAT бағдарламасында жер бетін салуды өңдеу, бетті 

құру технологиясымен танысу. Жер бетінің үлгісін салудың жалпы қағидаттарын білім 

алушыларға түсіндіру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама 

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Жер бетінің үлгісі, рельефтік сандық модель, рельеф формалары 

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   
    CREDO III жүйелерінде рельефтің сандық моделі Делон алгоритміне сәйкес салынған 

үшбұрышты беттердің реттелген жиынтығы болып табылады. Үшбұрышты беттердің 

шыңдары-XYZ координаттары бар рельефтік нүктелер. Олар триангуляция 

қабырғаларымен байланысқан. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Триангуляцияны құру кезінде модельдің сенімділігін едәуір арттыру үшін 

құрылымдық сызықтар (ҚС) қолданылады. CREDO III жүйелеріндегі беттің сандық 

модельдерінің бөліктері көлденең, жартастар, беткейлер немесе рельефтің басқа 

формалары түрінде ұсынылуы мүмкін. Сипаттамалық формаларды көрсету үшін бет 

стильдері жасалды. 

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 ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СЫЗЫҚ (Структурная линия) құрылуы туралы 

ақпаратпен танысу. 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Спутниктік бақылау карточкасын құрастыру 

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDO DAT бағдарламасында құрылымдық сызықтарды 

кезеңдерге бөлу, құру командалармен таныстыру.Құрылымдық сызықтар үшін Credo III 

жүйелеріндегі ұғымдармен таныстыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, 

бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Жер бедерінің нүктелері, құрылымдық сызықтар түсінігі,  

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   
     Құрылымдық сызықтар үшін Credo III жүйелерінде дұрыстық ұғымы енгізілген. 

Егер құру кезінде ол басқа құрылымдық сызыққа тиіп немесе қиылысса немесе жоспарда 

өзімен бірге болса, ал профильде жанасу немесе қиылысу нүктелеріндегі белгілер сәйкес 

келмесе, құрылымдық сызық қате болады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Қолданыстағы бедердің және жобалық беттердің (тальвегтердің, суайрықтардың, 

өзендердің, жолдардың, арықтардың, Аумақты жоспарлау учаскелерінің және т.б.) тән 

учаскелерін модельдеу үшін құрылымдық желілер арналған.  

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 CREDO DAT бағдарламасында көрсетілген нұсқаулық бойынша 

құрылымдық сызықтар құру. 

 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Осы заманғы спутниктік жүйелерді жасау қағидалары және 

олармен жұмыс жасау 

Модуль / пән атауы:Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Бейнелеу стиль түрлерінің түсінігін игеру.Бейнелеу 

стильдеріндегі қолданылатын әдіс тәсілдермен жұмыс жасау.Білім алушыларға 

тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі XML форматындағы файлдар,құсбелгілер орнату 

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   

 Геодезиялық деректер кітапханасы диалогы болашақта жобаларда 

қолдануға болатын координаттар, эллипсоидтар және басқа ресурстар 

жүйелері үшін қажетті параметрлерді енгізуге мүмкіндік береді. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Кітапхана деректерін импорттауға және экспорттауға болады, алмасу ретінде XML 

форматындағы файлдар қолданылады. Импорттау және экспорттау кезінде кітапхананың 

алмасу жүргізілетін бөлімдерін көрсетуге болады. Мұны істеу үшін қосымша диалогта 

XML файлын көрсеткеннен кейін қажетті бөлімдер үшін құсбелгілерді орнату. 

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 Импорттау туралы деректер қарастыру. 

 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: ArcGIS бағдарламасының жұмыс жасау  

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Тәжірибеде Кредо саласында алған білімдерін пысықтау. 

Геодезиялық жұмыстарды орындау кезінде жауапкершілікті қалыптастыру үшін негіз 

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

Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Бергштрих, горизонталь жазбалар 

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   
Триангуляцияны қоюлау үшін беттің интерполяция түрін анықтайды. Триангуляцияның 

қоюлануын қосуға және өшіруге мүмкіндік береді. Параметр өшірілген кезде Делонаның 

классикалық триангуляциясы жасалады, қосылған кезде алынған беттің минималды 

қисықтық критерийі бойынша бүкіл аймақтың триангуляциясымен біркелкі толтырылуын 

қамтамасыз ететін қосымша нүктелер пайда болады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Триангуляция қабырғасының ұзындығы. Үшбұрыштарды қалыптастыру кезінде 

қабырғаның максималды ұзындығын анықтайды (беттің контурын салу кезінде 

қолданылады). 

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 Картографиялық торларды құру 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жергілікті жерді алдын ала түсіріске дайындау 

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Құрылымдық сызықтар рельефтің беткі модельдерінің 

сенімділігі мен дәлдігінің маңыздылығын анықтау.CRED DAT программасының негізгі 

функциялары,жүйе ерекшелігі, қолдану саласы туралы ақпаратпен таныстыру.Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің 

пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Құрылымдық сызық ұғымы,ТОПОПЛАН жүйесі 

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   
Құрылымдық сызықтар рельефтің беткі модельдерінің сенімділігі мен дәлдігін 

қамтамасыз ету үшін кеңінен қолданылады. CREDO III-де құрылымдық сызық ұғымы 

оның қасиеттері негізінде 3D полилиниясы ретінде едәуір кеңейтілген-ол әрқашан бойлық 

профильге ие және көбінесе сызықты емес. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Құрылымдық сызық ұғымының мұндай кеңеюі табиғи және жасанды (жобалық) 

беттердің модельдерін бірыңғай әдістермен жасауға мүмкіндік береді. Сондықтан 

пайдаланушы ТОПОПЛАН жүйесінде де, жол және бас жоспар жүйелерінде де осы 

әдістерді оңай меңгереді. 

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 Құрылымдық сызықтың профилін анықтау тәсілдері. 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Геодезиялық пунктердің ережелерін аныктау дәлдігіне қойылатын 

жобаның талаптарымен танысу 

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: "Credo сызықтық ізденістер" жүйесінде бедердің цифрлық 

моделі арқылы жер бедерінің үлгісін жасау.Credo бағдарламасын зерттеп, талдау арқылы 

білімдерін арттыру.Абриспен танысып, цифрлық моделі арқылы  дамыту.Білім 

алушыларды қамқорлыққа, бір-бірін сыйлауға тәрбиелеу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі "Credo сызықтық ізденістер" жүйесі, Credo бағдарламасы 

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   
"Credo сызықтық ізденістер" жүйесінде бедердің цифрлық моделі Делоненің триангуляция 

алгоритмі бойынша құрылады. Модельдің сенімділігін арттыру үшін құрылымдық 

сызықтар қолданылады. Құрылымдық сызықтар-тальвегтер, су айдындары, беткейлердің 

жиектері мен табандары.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Абристе сіз тән құрылымдық сызықты - Томь ағысын көре аласыз. Құрылымдық 

сызық рельеф қабатында, пикеттер сақталатын жерде құрылуы керек. Оны жасау үшін біз 

қолданамыз: беті - құрылымдық сызық - элементтер құрумен. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: GPS жылжымалы стансанының қозғалыс кестесін жасау 

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Топографиялық нысаналарды таныстыра отырып, 

студенттердің білімділік дағдыларын жетілдіру.Білім алушылардың оқуға деген 

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

пән бойынша оқытылатын бағдарламалар бойынша тақырыптың маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Топографиялық нысаналар 

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   
Құрылған нүктелік тақырыптық нысандар параметрлерін өңдеу нүктелік нысанды құру/ 

Өңдеу пәрменін немесе әмбебап өңдеу әдістерін қолдану арқылы жүзеге асырылады.  

"Credo сызықтық ізденістер" жүйесінде бедердің цифрлық моделі Делоненің триангуляция 

алгоритмі бойынша құрылады. Модельдің сенімділігін арттыру үшін құрылымдық 

сызықтар қолданылады. Құрылымдық сызықтар-тальвегтер, су айдындары, беткейлердің 

жиектері мен табандары.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Бір немесе бірнеше tto таңдағаннан кейін, жергілікті құралдар тақтасындағы тиісті 

түймені іске қосып, олардың параметрлерін өзгертуге, жылжытуға, бұруға, жоюға немесе 

сызық бойымен бағыттауға болады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: ДҚБЖ - нің кұрамды бөліктерімен жұмыс 

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

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,  

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   
CREDO III платформасында Маска түрлерінің саны өте көп, олардың кейбіреулері 

жоспарда жасалған профильдерге, сондай-ақ әртүрлі деректері бар жобалар жиынтығына 

ие болуы мүмкін. 

Аймақ дегеніміз-бір немесе бірнеше полилиниялар құрған жабық цикл ішіндегі аймақ.  
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Қолтаңбалар оларға қатысты элементтердің қасиеттерін көрсетеді. Мысалы, 

тақырыптық объектілердің жазбаларында олардың геометриялық және семантикалық 

қасиеттерін көрсетуге болады.    

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Геодезиялық есептерді автоматтандыруга алғышарттар 

Модуль / пән атауы:Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Сызықтық топографиялық нысаналарды жасау жұмыстары 

бойынша білімдерін арттыру.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 Параметрлер терезесі, нүктелік тақырыптық нысаналар, сызықтық түйіндер  

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   

Нүктелік тақырыптық нысандар мен нүктелер үшін бірдей құру параметрлері жүзеге 

асырылады: сызықтың барлық түйіндерінде, қиылыстарда, көрсетілген еннің дәлізінен 

нүктелер мен Нүктелік тақырыптық нысандар сызығына түсіру және қосымша баптау 

бойынша – берілген қадаммен/санмен немесе сызықтың жуықтауымен. 
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Құру кезінде Параметрлер терезесінде соңғы түйіннің және сызықтың соңғы 

сілтемесінің әртүрлі сипаттамалары көрсетіледі. Олар геометрияға және байланыс жасау 

әдісіне байланысты. Назар аударыңыз, графикалық аймақтағы әр басқаннан кейін фокус 

автоматты түрде параметрлер терезесіне ауысады – сілтеменің ұзындығын, орнын 

ауыстыруды және т. б. көрсетуге болады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: CREDO DAT жүйесінде мәліметтерді өндеу  

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Торлардың жобалары мен бағандары, торларды толтыру 

принциптерімен таныстыру.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,  

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   

Профильдің қажетті түрін құру тізімі профильдің белгілі бір түріне сәйкес келетін 

командалардың бірін іске қосу кезінде пайда болады. 

Таңдалған әдіске қарамастан, профиль екі кезеңде жасалады. Бірінші кезеңде геометрия 

жасалады, екіншісінде профильдің жеке қасиеттері Параметрлер терезесінде орнатылады. 
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Профильді құру құрылысты немесе авто қолдануды қолдану командасымен 

аяқталады. Құрылған профиль автоматты түрде қатаң анықталған қабатта сақталады. 

Қалған профильдер үшін осы тізімдегі әдістер Таңдалған профиль түрінің ерекшелігіне 

сәйкес топтастырылған. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жер бетіндегі сурет материалдарын CREDO TER жүйесінде өндеу 

Модуль / пән атауы:Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жоба ұғымы және жобалар жиынтығымен 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 CREDO – ЗЕМПЛАН жүйесі 

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   
Жоба жүйеде деректерді сақтаудың негізгі бірлігі болып табылады. Жобаны 

сақталады: 

- қабаттардың құрылымы мен қасиеттері; 

- пайдаланушы жасаған элементтер; 

- бірдей элементтер үшін бірдей параметрлер тобы: Өлшем стильдері, бет стильдері, нүкте 

жазуларының қасиеттері. 
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Жобаны тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу арқылы белсенді түрде орнатуға 

болады. Бұл жағдайда қабаттар ағашында бірінші болып орналасқан қабат белсенді 

болады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Телім ауданын есептеу. Сызбалық және мәтіндік құжаттарды 

қалыптастыру 

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жоба ұғымы және жобалар жиынтығымен 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 CREDO – ЗЕМПЛАН жүйесі 

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   
Жоба жүйеде деректерді сақтаудың негізгі бірлігі болып табылады. Жобаны 

сақталады: 

- қабаттардың құрылымы мен қасиеттері; 

- пайдаланушы жасаған элементтер; 

- бірдей элементтер үшін бірдей параметрлер тобы: Өлшем стильдері, бет стильдері, нүкте 

жазуларының қасиеттері. 
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Жобаны тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу арқылы белсенді түрде орнатуға 

болады. Бұл жағдайда қабаттар ағашында бірінші болып орналасқан қабат белсенді 

болады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жоспарлы және биіктік тіректерін бекіту  

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жоба ұғымы және жобалар жиынтығымен 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 CREDO – ЗЕМПЛАН жүйесі 

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   
Жоба жүйеде деректерді сақтаудың негізгі бірлігі болып табылады. Жобаны 

сақталады: 

- қабаттардың құрылымы мен қасиеттері; 

- пайдаланушы жасаған элементтер; 

- бірдей элементтер үшін бірдей параметрлер тобы: Өлшем стильдері, бет стильдері, нүкте 

жазуларының қасиеттері. 
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Жобаны тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу арқылы белсенді түрде орнатуға 

болады. Бұл жағдайда қабаттар ағашында бірінші болып орналасқан қабат белсенді 

болады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жергілікті жердегі геодезиялық түсірістер  

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жердің сандық үлгісін құрудағы тарихи тәжірибе және сандық 

үлгілеудегі бағдарламалармен жұмыс жасау. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, 

білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, ГАЖ ұғымының 

маңыздылығын арттыру. Білім алушылардың бойында пәнге және болашақ мамандыққа 

деген тұрақты қызығушылыққа, ұқыптылық пен жауапкершілікке тәрбиелеу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO – ЗЕМПЛАН жүйесі 

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   
Жердің сандық үлгісі әр түрлі технологиялар көмегімен құрастырылуы мүмкін. 

Сандық үлгіде структуралық негіз ретінде иерархиялық, релициондық жүйелік немесе 

комплекстік модельдер болаы.Сандық үлгілер мәліметер базасында  немесе жеке файлдық 

структураларда сақталуы мүмкін 
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 ГАЖ – пакеттері модулінің ең мықты да қымбаттары жартылай функционалды болып 

келеді.Олардың жер бедерін  модельдеуде мүмкіндіктері ең жоғары.Мысалы,Sputial 

Analyst,Analyst 3D,ArcGIS ESRI, Vertical Mapper (MapInfo Corp.) Autodesk Map 3D (AutoCAD 

Autodesk Inc.), Terrain (GeoMedia). 

 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Геодезиядағы ақпараттық технологияларды қолдану 

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Геодезиялық есептеулерді автоматтандыру алғышарттарына 

талдау жасау. Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, ГАЖ ұғымының маңыздылығын 

арттыру. Білім алушылардың бойында пәнге және болашақ мамандыққа деген тұрақты 

қызығушылыққа, ұқыптылық пен жауапкершілікке тәрбиелеу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO – ЗЕМПЛАН жүйесі 

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   
Автоматтандырудың екі тәсілі-геодезиялық есептеулерді автоматтандыру мақсатында 

геоақпараттық жүйелердің (ГАЖ) мамандандырылған бағдарламалық жасақтамасын 

пайдалану және әмбебап құралдарды (электрондық кестелерді) пайдалану.Жаңа 

материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Тақырыпта көрсетілген геодезиялық есептеулерді автоматтандыру құралдарын 

құрудың түбегейлі ерекшеленетін екі тәсілі бар. Сондықтан, кез-келген есептеуді автоматтандыру 

құралын жасау үшін бағдарламалық жасақтаманы таңдағанда, осы екі тәсілдің арасында таңдау 

жасау керек. 

 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: GPS жылжымалы стансанының қозғалыс кестесін жасау 

 Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Ғарыш, жер, пайдаланушы сегменттермен танысу. 

Сегменттермен ізденістерді жетілдіру, білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға 

тақырыпты игерте алу, ГАЖ ұғымының маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO – ЗЕМПЛАН жүйесі 

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   
Навигациялық спутниктерден тұратын ғарыштық сегмент-бұл бір уақытта қызметтік 

ақпараттың едәуір көлемін беретін радионавигациялық сигнал көздерінің жиынтығы. 

Пайдаланушы сегментіне тұтынушылардың жабдықтары кіреді. Ол навигациялық 

спутниктерден сигналдарды қабылдауға, навигациялық параметрлерді өлшеуге және 

өлшеулерді өңдеуге арналған. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Әрбір спутниктің негізгі функциялары-тұтынушылардың навигациялық 

анықтамалары және спутниктің борттық жүйелерін бақылау үшін қажетті радиосигналдарды 

қалыптастыру және шығару. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

 



 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: CREDO бағдарламасының интерфейсі. мәліметтерді 

ұйымдастыру, жобалар импортын жасау 

 Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Координаттарды анықтаудың қолданылатын екі спутниктік 

жүйесімен таныстыру. Есептеу әдістерін үйрету, білімділіктерін арттыру. Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, ГАЖ ұғымының маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO – ЗЕМПЛАН жүйесі 

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   

Орналасқан жерді анықтаудың барлық навигациялық спутниктік жүйесі әдетте үш 

сегментке бөлінеді: ғарыш сегменті, бақылау және басқару сегменті, пайдаланушылар 

сегменті (спутниктік сигналдарды қабылдағыштар). Navstar GPS спутниктік жүйесі толық 

жиынтықта болуы керек ол 21 белсенді спутниктен және үш қосалқы спутниктен тұрады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Уақытты өлшеудің негізгі астрономиялық бірлігі күн (86400 с) - Жер бір толық жасайтын 

уақыт аралығы аспан сферасындағы кез-келген нүктеге қатысты өз осінің айналасындағы 

айналым. Уақытты дәл есептеу үшін Жердің айналу осі прецессиядан (конус бойымен 

қозғалыс) және нутациядан (осьтің тербелісі) тұратын баяу мерзімді тербелмелі қозғалыс 

жасайтындығын ескеру қажет.  
Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: CREDO бағдарламасының интерфейсі. мәліметтерді 

ұйымдастыру, жобалар импортын жасау 

 Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Ультра жоғары кеңістіктік ажыратымдылық ұғымымен 

таныстыру. Ғарыш кемелері және ғарыштан жасалған аэросуреттермен жұмыс 

таныстыру,білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, ГАЖ 

ұғымының маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Ультра жоғары кеңістік, Ғарыш суреттері, ғарыш кемесі 

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   
Ультра жоғары кеңістіктік ажыратымдылығы бар алғашқы ғарыш кемесі 20 жыл бұрын 

ұшырылған, бірақ көптеген адамдар үшін бұл сапада түсірілім деген құпия болып қала 

береді. Бұл мақалада біз ультра жоғары кеңістіктік ажыратымдылықпен түсірудің 

ерекшеліктерін қарастырамыз және оның қандай міндеттерді шешетінін айтамыз. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Ғарыштан алғашқы суреттер 1946 жылы зымырандардан, 1960 жылы Жердің жасанды 

спутниктерінен, 1961 жылы басқарылатын ғарыш кемелерінен алынды (Ю.А. Гагарин). К. 

с. алдымен электромагниттік толқындар спектрінің көрінетін диапазонында суретке 

түсірумен шектеліп, суреттерді жерге тікелей жеткізді (негізінен парашютпен 

контейнерлерде). 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 



 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: CREDO жобалар экспортын жасау 

 Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, ГАЖ ұғымының 

маңыздылығын арттыру. Ғарыштық аппарат түрлерімен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Ғарыштық аппарат, ғарыштық ұшу аппараты, ғарыш кемесі 

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   
Ғарыштық аппарат, негізгі міндеттердің бірі — адамдарды немесе жабдықтарды Жер 

атмосферасының жоғарғы бөлігінде-жақын ғарыш деп аталатын жерде тасымалдау, ғарыш 

кемесі (КК) немесе ғарыштық ұшу аппараты (КЛА) деп аталады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

"Ғарыштық ұшақ" атауы кейде белсенді (яғни маневрлік) ЖЖС-ны білдіру үшін 

қолданылады, олардың пассивті спутниктерден айырмашылығын атап өту үшін. Көптеген 

жағдайларда "Ғарыштық ұшу аппараты" және "ғарыш аппараты" терминдерінің мағыналары 

синонимді және бір-бірін алмастырады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: CREDO DAT мәліметтерін ұйымдастыру 

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жүйені пайдаланудың негізгі принципі-тұтынушы 

антеннасының навигациялық спутниктерінен синхрондалған сигналды қабылдау уақытын 

өлшеу арқылы орынды анықтау. Спутниктік навигация және жүйе принциптерімен 

танысу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Ғарыштық аппарат, ғарыштық ұшу аппараты, ғарыш кемесі 

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   
GPS (ағылш. Global Positioning System — Ғаламдық жайғастыру жүйесі, оқылады Джи Пи 

Эс, сондай — ақ МӨҚ (жаһандық жайғастыру жүйесі)) - қашықтықты, уақытты өлшеуді 

қамтамасыз ететін және WGS 84 Бүкіләлемдік координаттар жүйесінде орынды 

анықтайтын жерсеріктік навигация жүйесі. 

 Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

" Жүйені АҚШ Қорғаныс Министрлігі әзірлеген, іске асырған және пайдалануда, бұл 

ретте қазіргі уақытта азаматтық мақсаттарда пайдалану үшін қолжетімді — GPS-

қабылдағышы бар тек навигатор немесе басқа аппарат (мысалы, смартфон) қажет. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

 

 



 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Топографиялық жоспарлар сызбаларын даярлау және оларды 

ретті түрде шығаруды игеру  

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жүйені пайдаланудың негізгі принципі-тұтынушы 

антеннасының навигациялық спутниктерінен синхрондалған сигналды қабылдау уақытын 

өлшеу арқылы орынды анықтау. Спутниктік навигация және жүйе принциптерімен 

танысу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Ғарыштық аппарат, ғарыштық ұшу аппараты, ғарыш кемесі 

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   
GPS (ағылш. Global Positioning System — Ғаламдық жайғастыру жүйесі, оқылады Джи Пи 

Эс, сондай — ақ МӨҚ (жаһандық жайғастыру жүйесі)) - қашықтықты, уақытты өлшеуді 

қамтамасыз ететін және WGS 84 Бүкіләлемдік координаттар жүйесінде орынды 

анықтайтын жерсеріктік навигация жүйесі. 

 Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

" Жүйені АҚШ Қорғаныс Министрлігі әзірлеген, іске асырған және пайдалануда, бұл 

ретте қазіргі уақытта азаматтық мақсаттарда пайдалану үшін қолжетімді — GPS-

қабылдағышы бар тек навигатор немесе басқа аппарат (мысалы, смартфон) қажет. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Нысананың карточкасы  

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: Геодезиядағы ақпараттық технологияның шығу тарихы және 

оның кезеңдеріне талдау жасау. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру. Білім алушылардың бойында пәнге және болашақ мамандыққа деген тұрақты 

қызығушылыққа, ұқыптылық пен жауапкершілікке тәрбиелеу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі ГАЖ жүйесі, геоинформатика 

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   
Пионерлік кезең өткен ғасырдың 50 – жылдарында компьютерлік технологияның 

жетістіктерімен 60 – жылдары пайда болған графикалық дисплейлер және де ЭЕМ – нің басқада 

сыртқы құжаттарының дамуына  байланысты болды. Бұл кезеңнің тағы бір ерекшелігі – 

бағдарламалық алгоритмдер мен  графикалық мәліметтерді дисплейде бейнелеу мүмкіндігі мен 

кеңістіктік сараптама әдістері және деректер қорын басқару жүйесіне байланысты 

бағдарламалардың шығуы. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Геоинформатика мен ГАЖ – дың шартты дамуына және жетістігіне ықпал жасаған, әрине 

бұл Канада Географиялық Ақпараттық жүйесінің шығуы мен оның жасалуы болды. Ол өткен 

ғасырдың 60 – жылдарының  басында жасалып осы уақытқа дейін қолданылып келе жатыр. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма конспект жазу 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М. 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Нысананың белгілері 

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDО DAT программасының негізгі функциялары,жүйе 

ерекшелігі, қолдану саласы туралы ақпаратпен таныстыру.Білімге деген ізденістерін 

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

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO топоплан жүйесі, интерфейс мүмкіндіктері 

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   
    Ақпараттың үшінші қайнар көзі ретінде ары қарай пайданау үшін дайын жобаның 

түрінде корректорлы беру және планшетті тез өңдеуге мүмкіндік беретін, Transform 

бағдарлама арқылы «өткізілген», сканерлердің картографиялық материалы ретінде қызмет 

етеді.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

CREDO_DAT көмегімен топографиялық түсірілімнің материалдарын өңдейді. Бұл 

орайда CREDO_DAT жобасының файлы ЦМР құру үшін ақпараттың қайнар көзі ретінде 

қызмет етеді және оқиға конвертерді пайдаланбастан орын алады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Неге қол жеткіздім? 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Маған қиын болғаны... 

6. Үйге тапсырма https://docplayer.ru/25885454-Credo-credo-dat-4-10-lite-kredo-dialog-

rukovodstvo-polzovatelya.html ссылкасы бойынша ақпаратты қарастыру. 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

https://docplayer.ru/25885454-Credo-credo-dat-4-10-lite-kredo-dialog-rukovodstvo-polzovatelya.html
https://docplayer.ru/25885454-Credo-credo-dat-4-10-lite-kredo-dialog-rukovodstvo-polzovatelya.html


Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жүйенің бастапқы жадылық картасын тазалап үйрену 

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDO ТОПОПЛАН жүйесінің План терезесімен жұмыс 

істеуге үйрету. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру.Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің 

пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO топоплан жүйесі, интерфейс мүмкіндіктері 

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   
    Интерфейс жүйенің ерекшелігіне сәйкес бейімделген стандартты Windows 

интерфейсіне негізделген. Интерфейсті баптау командалары мәзірге топтастырылған 

жұмыс ортасы, ол бағдарлама терезесінің оң жағында орналасқан. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Тұрақталған панельдерге ерекше назар аудару керек.Бұл панельдердің көрінуін, 

сондай-ақ құралдар тақталарын контекстік мәзірден басқаруға болады. Ол оң жақ пернені 

басу арқылы шақырылады негізгі мәзір мен құралдар тақталарының орналасқан жеріндегі 

тышқандар. Сондай-ақ, панельдердің көрінуін Жұмыс ортасы мәзірден орнатуға болады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

 

6. Үйге тапсырма Интернет желісінен CREDO топоплан бағдарламасының интефейсін 

құру видеосын қарастыру. 

 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Бағдарламаны тағайындау 

Модуль / пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDO модульдері ақпарат беру форматтары бойынша бір-

бірімен байланысты және қойылған міндеттерге байланысты жұмыс орындарын құру 

кезінде жинақтармен біріктірілуін негіздеу.Білімге деген ізденістерін жетілдіру, 

білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама 

маңыздылығын арттыру.Тақырыпты білім алушыға түсіндіре отырып, бойында 

патриоттық сезімді оята білу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO топоплан жүйесі, интерфейс мүмкіндіктері, жоба импорты 

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   

    Тахеометриялық түсірілім жасалған  соң және тахеометрден алынған мәліметтер 

компьютерге мәтіндік файл түрінде беріледі. Әрі қарай, файлды камералық өңдеу үшін 

CREDO dat бағдарламасына импорттау керек. Бағдарлама жалпы станциялардың барлық 

түрлерінен файлдарды тани алады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

CREDO DAT қазірдің өзінде жалпы қабылданған шартты белгілерге сәйкес келетін 

жіктеуішті қамтиды. Әрбір топографиялық шартты белгі сандық кодқа сәйкес келеді, 

оның негізінде бағдарлама шартты белгіні көрсетеді. Сондай-ақ, сіз ұйымда қабылданған 

кодтарға сәйкес кодтауды теңшей аласыз.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарына жауап жазу 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Станцияның координаттарын анықтау 

Модуль / пән атауы:Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Оқу тәжірибесі 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDO DAT, CREDO MYX, жобаларының шартты 

белгілерімен танысу және оларды бағдарламада сызып үйрену.Білімге деген ізденістерін 

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

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Шартты белгілер, CREDO DAT, CREDO MYX жобалары 

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   

    Модельдік элементтерді геометриялық белгілерге сәйкес нүктелік нысандарға, беттерге, 

маскаларға, аймақтарға, өлшемдерге және мәтін элементтеріне бөлуге болады. Бұл 

элементтер жеке қасиеттерге ие болуы мүмкін, сонымен қатар жалпы ресурстарға (сызық 

түрлері, люктер, классификатор объектілері) сілтеме жасай алады, олармен логикалық 

байланысты элементтер болуы мүмкін - қолтаңбалар, белгілер элементтері және т. б. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Маска-бұл бүкіл полилинияда немесе оның бір бөлігінде жасалған сызықтық 

объект. Маска белгілі бір функционалдылыққа және дисплей түріне ие. Полилиндер мен 

примитивтерден айырмашылығы, барлық маскалар жоба қабаттарында сақталады. 

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 CREDО DAT бағдарламасында импорттау жүйесін қолдану. 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Станцияның координаттарын анықтау 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №30 

2. Мақсаттар, міндеттер: Станциялардың есептеу жұмыстарын жүргізу кезінде 

координаттарын анықтау. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Координаттар 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   

    Координаттар (лат. co – бірге және ordіnatus – тәртіптелген, анықталған) — 

жазықтықтағы, кез келген беттегі не кеңістіктегі нүктенің орнын анықтайтын сандар.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Механикада, математикада физикада, т.б. салаларда сфералық Координаттар (r, , ), 

цилиндрлік Координаттар ( , , z), эллипсоидтық Координаттар жиі қолданылады. 

Кеңістіктегі біртекті Координаттар жазықтықтағы Координаттар сияқты 

енгізіледі.геоақпараттық техникалар негізінде өңдеп электронды нұсқасы жасалынады.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма жаңа тақырыпқа байланысты белгілі бір жепдің координаталық есебін 

шығару 

 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер телімінің ауданын есептеу 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №31 

2. Мақсаттар, міндеттер:Жер телімдерінің ауданын есептеу тәсілдерімен және оны 

есептеуіш аспаптармен есеп алуды үйрену. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, 

білімділіктерін арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама 

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Аудан есептеу тәсілдерімен танысу 

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   

    Жер бетінің ауданын анықтау үшін үш тәсіл қолданылады. Олар:аналитикалық, 

графикалық, Механикалық. Аудан анықтау кезінде әр әдістің алатын орны ерекше. Белгілі 

бір формулалар, аспаптармен анықталады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Aудан (геометриялық мағынада), S - геoметриялық пішіннің екі өлшемді кеңістіктен 

алатын бөлігін сипаттайтын шама. Aудан - геометриялық пішіндерге байланысты негізгі 

шамалардың бірі болып табылады. Қарапайым жағдайда аудан пішін ішіне сиятын бірлік 

квадраттардың санымен өлшенеді. Ауданды жобалап өлшеу үшін планиметр құралын 

қолданады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Планиметр туралы ақпарат табу 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жетпейтін нүктенің биіктігін анықтау 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №32 

2. Мақсаттар, міндеттер: Нүктелерді есептеу барысында жетпейтін нүкте биіктіктерін 

нивелир арқылы анықтау. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Биіктік анықтау, аспап пайдалану 

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   

    Қарталар мен пландарды қолданғанда көбінесе жергілікті жердегі нүктелердің биіктік 

белгісін анықтауға тура келеді.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Нивелирлеу деп өлшеу нәтижесінде екі немесе бірнеше нүк- телердің бір-бірінен 

өсімшелерін (биіктігін немесе төмендігін) анықтауды айтады. Бір нүктенің абсолюттік 

биіктігі (деңгей беттен биіктігі) белгілі болса, сол арқылы басқа нүктелердің абсолютті 

биіктіктерін нивелирлеу (нивелир аспабын пайдалана отырып) арқылы оңай табуға 

болады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Презентация жасау 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Мәліметтер бойынша телімдерді жасау 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №33 

2. Мақсаттар, міндеттер:Жер беті телімдерін анықтау, шолу жасау және оны құру. 

Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру.Білім алушыларға 

тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Жер беті телімдерін 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   

    Жер бетінің немесе оның жеке бөлшектерінің кішірейтіліп, арнаулы деректері толық 

көрсетіліп, жазықтық бетке кескінделуін карта дейді. Ал, шағын аймақтың дәл осындай 

кескінін, яғни ірі масштабтағы картаны план деп атайды.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жер қыртысының бетінен оның терең қабаттарына дейінгі аралығының тік бағыттағы 

(вертикаль) көрінісін қима немесе көлденең кесінді дейді. Қималар әркашанда 

горизонталь және вертикаль масштабтарда сызылады.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма  Тақырып бойынша презентация жасау 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Телімдердің алаңдарын есептеу 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №34 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жер беті телімдерінің алаңдарын есептеу кезінде әр-түрлі 

әдістерді пайдалана отырып анықтау. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Телімдер алаңдарын есептеуді үйрену  

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   

    Саяжай салып оған ағаш отырғызу үшін лайықты жер телімін табу және оны сатып алу 

қажет. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жер телімінің ауданын есептеу барысында аспаптар пайдаланылады. Олардің бірі 

планиметр. Планиметрдің қазіргі түрі planX 5,6 пайдаланылады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма  Аудан анықтау тәсілдеріне мәлімет іздеу 

 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Телімдердің алаңдарын есептеу 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №35 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жер беті телімдерінің алаңдарын есептеу кезінде әр-түрлі 

әдістерді пайдалана отырып анықтау. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Телімдер алаңдарын есептеуді үйрену  

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   

    Саяжай салып оған ағаш отырғызу үшін лайықты жер телімін табу және оны сатып алу 

қажет. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жер телімінің ауданын есептеу барысында аспаптар пайдаланылады. Олардің бірі 

планиметр. Планиметрдің қазіргі түрі planX 5,6 пайдаланылады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма  Аудан анықтау тәсілдеріне мәлімет іздеу 

 

 

 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Сызбалы және мәтіндік құжаттарды қалыптастыру 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №36 

2. Мақсаттар, міндеттер:Схемалар, жер беті пландық сызба жұмыстарымен танысу, 

құжаттарды қалыптастыруды үйрету.Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Схема жасау және құжат қалыптастыру 

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   

    Жер учаскесінің немесе белгілі бір жердің сызба құжаттарын жасаудан алдын далалық 

жұмыстар жасалады. Яғни далалық жұмыстар кезінде белгілі бір объект аумағының 

ауданын есептеп оны қағаз бетіне түсіреді. Жердің кішігірім планын сызба түрінде сызып, 

ол жер учаскесі туралы ақпараттарлы мәтіндік негізде енгізеді. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Сызба жұмыстарына немесе схемаға учаске орналасқан жерінің картасы, планы жатады. 

Ал, сол жер учаскесінің орналасқан жері, ауданы, топырағы және т.б туралы ақпараттар 

мәтін күйінде енгізіледі.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма белгілі бір аумақтың сызба жұмысын жасау 

 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Электронды түрде қабаттарды ретке келтіру 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №37 

2. Мақсаттар, міндеттер: Электронды  бағдарламалармен жұмыс жасау арқылы 

қабаттарды ретке келтіруді үйрену.Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі геоақпараттық бағдарламалармен жұмыс 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

    Электронды түрде қабаттарды ретке келтіру үшін қазіргі кезде қолданыстағы 

геоақпараттық бағдарламалар қолданылады. Компьютерлік бұл бағдарламалар арқылы 

қабаттарды өзгертуге, ретке келтіруге мүмкіндік көп. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Электронды бағдарламаларға:AutoCAD, MapInfo, Credo DAT, Credo MIX, ArcGIS және 

тағы басқалары жатады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Геоақпараттық бағдарламаларға ақпарат іздеу. 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Карта материалдарын генералдау 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №38 

2. Мақсаттар, міндеттер:Карта материалдарын жасау, өңдеумен танысу. Білімге деген 

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

бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Картамен жұмыс 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

    Карта геол. түсіру, геол. зерттеулер нәтижесінде жиылған материалдарды қорыту 

арқылы жасалады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жер қыртысының құрылысы мен дамуы, ондағы кен байлықтарының таралу 

заңдылықтары туралы тұжырым жасауға, іздеу мен барлау, құрылыс, сумен қамтамасыз 

ету, мелиорация жұмыстарын жобалауға мүмкіндік береді. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Карта жасауда қолданылатын шартты белгілерді жаттау 

 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер бетінің құрылымдық сызықтарын жасау 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №39 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Құрылымдық карта жасаудағы сызықтармен жұмыс  

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

    Құрылымдық карта — тектоникалық пішіндердің тұрқы мен түрін бейнелейді. 

Құрылымдық картада көлбеу қабаттар, қатпарлы интрузивтік денелер, пайдалы қазынды 

қабаттары, стратигриялық горизонттардың бірдей биіктік сызықтары (горизонталь, 

стратоизогипс, изогипс) көмегімен тіректі беттердің (жабыны мен табаны) 

гипсометриялық қалпы көрсетіледі.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жер қыртысының аумақты бөліктерінің тектоникалық құрылымдарын көрсететін ұсақ 

масштабты Құрылымдық карта, негізінен, аймақтық геофизикалық зерттеулер мен 

жекеленген терең тіректі ұңғымалар мәліметтеріне сүйеніп құрастырылады.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Презентация жасау. 

 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 



 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Мәтінді графикалық жұмыстар 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №40 

2. Мақсаттар, міндеттер: Геоақпараттық бағдарламалар көмегімен мәтінді және 

графикалық жұмыстар жасау. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі ГАЖ бағдарламаларымен жұмыс  

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Графикалық режимде құрылған геометриялық  фигураларға түсінік беруде мәтін жазу 

процедуралары қолданылады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Outtext( Text: Sting); — берілген позициядан бастап мәтін енгізетін процедура. 

Outtextxy (x,y: integer;  Text: Sting); — х,у координаталарынан бастап мәтін енгізетін 

процедура. SetTextStyle  ( Font: word; Direction:word; CharSise:word); — берілген мәтіннің 

стилін орнатады. Мұндағы  Font – қаріп нөмірі, Direction- шығарылатын қаріптің бағытын, 

CharSise – шығарылатын символдың өлшемін көрсетеді. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Интернет желісінен немесе кітаптардан тақырып бойынша қосымша 

ақпараттар іздеу 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М. 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Мәтінді графикалық жұмыстар, жобалау, енгізу 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №41 

2. Мақсаттар, міндеттер: Геоақпараттық бағдарламалар көмегімен мәтінді және 

графикалық жұмыстар жасау. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі ГАЖ бағдарламаларымен жұмыс  

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Графикалық режимде құрылған геометриялық  фигураларға түсінік беруде мәтін жазу 

процедуралары қолданылады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Outtext( Text: Sting); — берілген позициядан бастап мәтін енгізетін процедура. 

Outtextxy (x,y: integer;  Text: Sting); — х,у координаталарынан бастап мәтін енгізетін 

процедура. SetTextStyle  ( Font: word; Direction:word; CharSise:word); — берілген мәтіннің 

стилін орнатады. Мұндағы  Font – қаріп нөмірі, Direction- шығарылатын қаріптің бағытын, 

CharSise – шығарылатын символдың өлшемін көрсетеді. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Интернет желісінен немесе кітаптардан тақырып бойынша қосымша 

ақпараттар іздеу 

 

 

Педагог ________    Кариева А.Ә.   

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Сызбалы және мәтіндік құжаттарды қалыптастыру 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №42 

2. Мақсаттар, міндеттер: Белгілі бір карта немесе план жасауда сызбаларды және 

мәтіндік құжаттарды қалыптастыруды үйрету. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, 

білімділіктерін арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама 

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Құжаттар қалыптастыру 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Жерге орналастыру жұмыстарында далалық, дайындық және камералдық жұмыстар 

жүргізіледі. Осы жұмыстар барысында әр-түрлі сызба жұмыстары жасалады.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жерге орналастыру жұмыстарынан соң алынған учаскенің сызба жұмыстарын, планын, 

сондай-ақ мәтіндік яғни ауданы, топырақ жағдайы, орналасқан орны, бағалау 

көрсеткіштерінің барлығын жинап құжат жасайды. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Мәтіндік құжаттарға мысал ретінде  үлгі жасау 

 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жергілікті жердің карталарын түсіру үлгілерін жасау жұмыстары 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №43 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жергілікті жердің картасын жасау және карта жасау 

барысындағы жұмыстармен танысу. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Жергілікті жер картасын жасау 

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   

Жер бетінің немесе оның жеке бөлшектерінің кішірейтіліп, арнаулы деректері толық 

көрсетіліп, жазықтық бетке кескінделуін карта дейді. Ал, шағын аймақтың дәл осындай 

кескінін, яғни ірі масштабтағы картаны план деп атайды.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Елді мекендер картада кала, кала типтес кент, саяжай типті кент, квартал, қатар, жүйесіз 

және бытырап орналаскан кұрылысты ауыл типті кенттерге бөлінеді. Картада олардың 

әркайсысына толык сипаттама беріледі, соның ішінде: көлемі мен типі, саяси өкімшілік 

маңызы, жоспары мен квартал кұрылысының тығыздығы, құрылысының отқа төзімділігі, 

бас көшелері мен көрнекті ғимараттарының орналасуы, сондай-ак коғамдык, өндірістік 

ғимараттар мен үйлер, бағдарлар (мысалы, мұнаралар, ескерткіштер, зауыт, фабрика 

кұбырлары), айналаның бедері мен өсімдіктерінің сипаты. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Презентация жасау 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Көру сүзгісімен жұмыс жасау 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №44 

2. Мақсаттар, міндеттер: Көру сүзшісімен танысу, онымен жұмыс жасау. Білімге деген 

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

бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Сүзгімен жұмыс жасау 

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   

Тек қызығатындарын ақпаратты көру үшін әрекеттер тізімін сүзуге болады. Мысалы, 

әрекет түрі сүзгісінің көмегімен көріністе көретін әрекеттерді одан әрі шектеуге болады.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Әрекет түрінің сүзгісі электрондық пошта, тапсырма, телефон қоңырауы және т.с.с. 

секілді түрге негізделген әрекеттерді сүзуге мүмкіндік береді.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Презентация жасау 

 

 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Фотопландармен жұмыс 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №45 

2. Мақсаттар, міндеттер: Фотопланмен жұмыс жасауды үйрету.Білімге деген 

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

бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Фотопланмен, карталармен жұмыс 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Фотоплан –белгілі бір аймақтың планға қойылатын талаптарға сай фотографиялық 

бейнесі. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Фотоплан құрудағы негізгі процестер: 

1. Негіз дайындау 

2. Трансформацияланған түсірістерді дайындау: 

3. Фотоплар тексерістері 

4. Фотоплан безендірулері және т.б. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Фотоплан тақырыбында реферат баяндама жасау 

 

 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

.   

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Фотопландармен жұмыс жүргізу 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №46 

2. Мақсаттар, міндеттер: Фотопланмен жұмыс жасауды үйрету.Білімге деген 

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

бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Фотопланмен, карталармен жұмыс 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Фотоплан –белгілі бір аймақтың планға қойылатын талаптарға сай фотографиялық 

бейнесі. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Фотоплан құрудағы негізгі процестер: 

1. Негіз дайындау 

2. Трансформацияланған түсірістерді дайындау: 

3. Фотоплар тексерістері 

4. Фотоплан безендірулері және т.б. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Фотоплан тақырыбында реферат баяндама жасау 

 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Бұрыштарды және тағы басқа жер телімдеріне тән нүктелердің 

координаттарын есептеу 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №47 

2. Мақсаттар, міндеттер: Пландық координаталар және биіктіктер жүйесін анықтау, 

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

тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Координаттарды есептеу 

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   

Геодезиялық жұмыстардың қайсысы болмасын, ол жер бедеріндегі жоғарғы дәлдікпен 

анықталған пландық (X,Y) және биіктік(H) координаталық жүйесіне сүйенеді. Бұл 

координаталық жүйе анықталған пункттерден тұрады, ол тірек пункттері деп аталады. 

Яғни, өндіріс алаңында геодезиялық немесе маркшейдерлік жұмыстар жүргізу үшін осы 

тірек жүйесін білуіміз қажет. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Координаттар торлары барлық ірі масштабты карталарда қажетті нүктелердің 

координаттарын анықтау немесе координаттары бой- ынша нүктені түсіру үшін 

координаттық (шақырымдық) торлар жүргізіледі. Олар беттің ішкі координаттар торы 

және көршілес жатқан зонаның координаттар торы болып екі топқа бөлінеді. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Бұрыш өлшеуге арналған аспаптар туралы мәлімет табу 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: CREDO DAT жүйесімен жалпы жұмыс 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №48 

2. Мақсаттар, міндеттер: Credo dat бағдарламасы арқылы - әртүрлі электрондық 

геодезиялық аспаптардың түрлі әдістерімен алынған геодезиялық ақпараттарды өңдеу, 

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

тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO бағдарламасымен жұмыс 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Credo - әртүрлі электрондық геодезиялық аспаптардың түрлі әдістерімен алынған 

геодезиялық ақпараттарды өңдеу, жинау және ізденістерге қолдануға даярлау сонымен 

қатар жергілікті жерлердің сандық моделін қалыптастыруға мүмкіндік береді  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Credo кешенінің функцианалды мүмкіндіктері: 

 Жергілікті жердің сандық моделін қалыптастыру инженерлік жұмыстарға арналәан 

және оларды келешекте (планшеттер, беттер және түрлі шығу форматтары). 

 Бір мезгілде құруға және бірнеше вертикальді инженерлік – геологиялық моделін құру. 

 Жергілікті жердің сандық моделін қолдану арқылы бас жоспарды жобалау және 

“кірістіру” детальді жоспарлауда, коммуникацияда, қызыл сызықтар т.б. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма CREDO-ның өзге түрлерін тауып, анықтама жазу 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

   

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: CREDO ТОПО-ПЛАН жүйесінің ерекшеліктері 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №49 

2. Мақсаттар, міндеттер: Credo топо-план арқылы жергілікті жердің цифрлық моделін 

жасауды және топографиялық жоспарлар шығару.  Білімге деген ізденістерін жетілдіру, 

білімділіктерін арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама 

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO бағдарламасымен жұмыс 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

"CREDO ТОПОПЛАН" жергілікті жердің цифрлық моделін жасауды және топографиялық 

жоспарлар шығаруды жүзеге асырады.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Қолдану салалары: Өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылысы объектілерінің 

жолақтық және алаңдық инженерлік ізденістері, кадастрлық жүйелер үшін ақпарат 

дайындау (жинаудың жерүсті әдістері), кезекші жоспарларды жүргізу, жерге орналастыру 

жұмыстары, атқарушылық түсірілімдер. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма CREDO ТОПО-ПЛАН жүйесіне презентация жасау 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ.   

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: CREDO DAT жүйесінің жалпы жұмыс істеу қағидаттары және 

атқаратын  мүмкіндіктері  

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №50 

2. Мақсаттар, міндеттер: Credo dat бағдарламасы арқылы - әртүрлі электрондық 

геодезиялық аспаптардың түрлі әдістерімен алынған геодезиялық ақпараттарды өңдеу, 

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

тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO DAT бағдарламасымен жұмыс 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Credo - әртүрлі электрондық геодезиялық аспаптардың түрлі әдістерімен алынған 

геодезиялық ақпараттарды өңдеу, жинау және ізденістерге қолдануға даярлау сонымен 

қатар жергілікті жерлердің сандық моделін қалыптастыруға мүмкіндік береді  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Credo dat кешенінің функцианалды мүмкіндіктері: 

 Жергілікті жердің сандық моделін қалыптастыру инженерлік жұмыстарға арналәан 

және оларды келешекте (планшеттер, беттер және түрлі шығу форматтары). 

 Бір мезгілде құруға және бірнеше вертикальді инженерлік – геологиялық моделін құру. 

 Жергілікті жердің сандық моделін қолдану арқылы бас жоспарды жобалау және 

“кірістіру” детальді жоспарлауда, коммуникацияда, қызыл сызықтар т.б. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма CREDO-ның өзге түрлерін тауып, анықтама жазу 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: CREDO ТОПО-ПЛАН жүйесінің жалпы жұмыс қағидаттары және 

атқаратын қызметі 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №51 

2. Мақсаттар, міндеттер: Credo топо-план арқылы жергілікті жердің цифрлық моделін 

жасауды және топографиялық жоспарлар шығару.  Білімге деген ізденістерін жетілдіру, 

білімділіктерін арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама 

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO бағдарламасымен жұмыс 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Негізгі функциялары: 

Нүктелерді, шеңберлерді, клотоидтарды, түзулерді, сплайндарды қолдана отырып, 

координаталық геометрия әдістерінің үлкен жиынтығын қолдана отырып, рельефтің 

сандық моделінің элементтерін құру. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Сондай-ақ Credo топо-планды : Жағдайды модельдеу, желілік тақырыптық объектілердің 

(оның ішінде жерасты және жерүсті коммуникацияларының) бейіндерін (биіктік 

жағдайын)модельдеу және қарау; бір жолды және көп жолды мәтінді қолдау; атаулар мен 

параметрлер бойынша нүктелерді іздеу кезінде пайдаланады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма CREDO ТОПО-ПЛАН жүйесіне презентация жасау 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Топографиялық пландармен жұмыс жасау 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №52 

2. Мақсаттар, міндеттер: Шартты белгілермен, барлық сызықтарын белгілі бір мөлшерде 

бірнеше есе кішірейту арқылы жергілікті жерді қағаз бетіне түсіруді топографиялық план 

арқылы жасауды үйрену. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі План, карталармен жұмыс 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Топографиялық план— шартты белгілермен, барлық сызықтарын белгілі бір мөлшерде 

бірнеше есе кішірейту арқылы жергілікті жерді қағаз бетінде дәлме-дәл әрі жан-жакты 

бейнелеу.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Топографиялық план, картада арнаулы шартты белгілермен жердің барлық бөлшектерінің 

(бедері мен заттардың) орналасуы мен өзара байланысы көрсетіледі. Топографиялық 

картаны командирлер мен барлық дөрежедегі штабтар ұрысты дайындау, ұйымдастыру, 

әр түрлі міндеттерді орындау барысында, сондай-ақ қарсыластар мен өз әскерлері 

туралық, кабылданған шешімдер мен жауынгерлік бүйрықтар туралы мәліметтер 

бейнеленген құжат ретінде кеңінен қолданады.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма  

 Баяндама жасау 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

  

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Сызбалы және мәтіндік құжаттарды қалыптастыру 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №53 

2. Мақсаттар, міндеттер: Сызбалар және құжаттар жасау ретін анықтау, түсіндіру.Белгілі 

бір карта немесе план жасауда сызбаларды және мәтіндік құжаттарды қалыптастыруды 

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

тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Құжаттар қалыптастыру 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Жерге орналастыру жұмыстарында далалық, дайындық және камералдық жұмыстар 

жүргізіледі. Осы жұмыстар барысында әр-түрлі сызба жұмыстары жасалады.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жерге орналастыру жұмыстарынан соң алынған учаскенің сызба жұмыстарын, планын, 

сондай-ақ мәтіндік яғни ауданы, топырақ жағдайы, орналасқан орны, бағалау 

көрсеткіштерінің барлығын жинап құжат жасайды. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Мәтіндік құжаттарға мысал ретінде  үлгі жасау 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер бетінің құрылымдық сызықтарын жасау 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №54 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жер бетіне қалай құрылымдық сызықтар жасау ережелері, 

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

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің 

пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Құрылымдық карта жасаудағы сызықтармен жұмыс  

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

    Құрылымдық карта — тектоникалық пішіндердің тұрқы мен түрін бейнелейді. 

Құрылымдық картада көлбеу қабаттар, қатпарлы интрузивтік денелер, пайдалы қазынды 

қабаттары, стратигриялық горизонттардың бірдей биіктік сызықтары (горизонталь, 

стратоизогипс, изогипс) көмегімен тіректі беттердің (жабыны мен табаны) 

гипсометриялық қалпы көрсетіледі.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жер қыртысының аумақты бөліктерінің тектоникалық құрылымдарын көрсететін ұсақ 

масштабты Құрылымдық карта, негізінен, аймақтық геофизикалық зерттеулер мен 

жекеленген терең тіректі ұңғымалар мәліметтеріне сүйеніп құрастырылады.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Презентация жасау. 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Топографиялық сызбалар жоспарларын даярлау және оларды 

ретті түрде шығару  

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №55 

2. Мақсаттар, міндеттер:Топографиялық сызбалар жасау және оның жоспарларын 

даярлауды үйрету сонымен қатар оны шығаруды меңгеру. Білімге деген ізденістерін 

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

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Топографиялық карта, пландармен жұмыс 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

    Жергілікті жердің шағын аумағындағы табиғи және әлеумет- тік-экономикалық 

нысандардың орналасу ерекшеліктері мен негізгі қасиеттерін айқындауға мүмкіндік 

беретін ірі және орта масштабты жалпы географиялық карталар топографиялық карталар 

деп аталады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Топографиялық пландарда жергілікті жердегі пландар мен жер бедерінің элементтері 

кескінделеді. Ұсақ масштабты кар- талардан айырмашылығы жергілікті жердегі 

нысандардың кескіні айқын болуы. Көлденең қима-сызбалар. Жергілікті жердің белгілі 

бір масштабпен кішірейтіліп алған тік бағыттағы қимасын көлденең қима-сызба деп 

аталады. Ол жергілікті жерде жүргізілетін биіктіктік кескіндеу нәтижелерінде 

жинақталған деректерді камералық өңдеуден өткізу арқылы құрылады.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Конспект жазу 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер бедерінің  үлгісін жасау 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №56 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жер бедерінің үлгісін карта немесе планда жасап үйрену. 

Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру.Білім алушыларға 

тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  План, картамен жұмыс  

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

    Жер бедері , рельеф (фр. relіef, лат. relero — көтеремін деген сөзінен шыққан) — жер 

бетіндегі құрлықтардың, мұхиттар мен теңіздер түбінің тілімденген пішіндерінің 

жиынтығы.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жер бедерін қалыптастыру үшін тау, жазық, ойпат, таулы үстірт, төбе, қырқа, аңғар, 

жыра, т.б. карта немесе планда өздерінің шартты белгілері арқылы белгілейміз. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Жер бедері туралы қосымша ақпарат табу, презентация жасау. 

 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер бедерінің  үлгісін редакциялау 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №57 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жер бедерінің үлгісін карта немесе планда жасау кезінде 

өзгертуді үйрену.э. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру.Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің 

пәнге деген қызығушылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  План, картамен жұмыс  

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

    Жер бедері , рельеф (фр. relіef, лат. relero — көтеремін деген сөзінен шыққан) — жер 

бетіндегі құрлықтардың, мұхиттар мен теңіздер түбінің тілімденген пішіндерінің 

жиынтығы.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жер бедерін қалыптастыру үшін тау, жазық, ойпат, таулы үстірт, төбе, қырқа, аңғар, 

жыра, т.б. карта немесе планда өздерінің шартты белгілері арқылы белгілейміз. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Жер бедері туралы қосымша ақпарат табу, презентация жасау. 

 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жобалар жиынтығының карточкасын толтыру 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №58 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жобалау, зерттеу жұмыстары кезіндегі карточкаларды 

толтыруды үйрену. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру.Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің 

пәнге деген қызығушылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Құжаттармен жұмыс жасау 

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   

    Жобаның басталу және аяқталу мерзімі белгіленіп қойылатындықтан, арнайы 

мақсаттарға жету жолында уақыт, қаржыландырылу т.б. жағынан шектеулерге ие болады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жобаның мақсаты пайдалы өзгерістерге қол жеткізу немесе қосылған құн әкелуге 

негізделеді. Жобаның уақытшалығы оны тауар немесе қызмет көрсету мақсатында 

күнделікті қайталанатын, тұрақты функциялы әрекеттерден тұратын бизнестен 

ерекшелейді.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Конспект жазып, түсінік айту 

 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Сызбалық үлгі 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №59 

2. Мақсаттар, міндеттер: Сызбалық үлгілермен танысу.Білімге деген ізденістерін 

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

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Сызба жұмыстарымен жұмыс 

3. Сабақтың жабдықталуы 

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

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

    Сызбалық үлгі — құрастыру үшін керекті ақпараттар түгелдей келтірілген құрылымдық 

құжат. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

КҚБЖ бойынша анықталатын шартты белгілеулер ережелерін сақтай отырып 

бұйымдарды проекциялар жазықтықтарына кескіндеп түсіру; бұйымдарды, негізінен 

алғанда машиналар, ғимараттар, мен олардың бөлшектерін әзірлеу үшін олардың қажетті 

өлшемдері, масштабтары, құрамын көрсетіп, сызбалап бейнелеу. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма Презентация жасау 

 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Қорытынды 

Модуль / пән атауы: Жаңа  ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №60 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жаңа ақпараттық технологиялар оқу тәжірибесінен өтілген 

тақырыптарды қорытындылау.Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін 

арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі  Оқу тәжірибесі барысында оқыған материалдарды қорытындылау 

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   

    ЖАТ оқу тәжірибесі барысында геоақпараттық бағдарламаларды, түсірістерді, карта 

және план, сызықтар жүргізу және одан да басқа көптеген тақырыптарлы қорытындылау. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

ГАЖ технологиясы адам қызметінің барлық салаларында қолданылады: шамадан тыс 

популяция, аумақтың ластануы, аштық және ауылшаруашылық өнімдерінің артық 

өндірісі, орман алқаптарын азайту, табиғи апаттар сияқты жаһандық проблемаларды 

талдау, сонымен қатар пункттер арасындағы ең жақсы бағытты іздеу, жаңа кеңсенің 

оңтайлы орналасуын таңдау сияқты жеке мәселелерді шешу., мекен-жайы бойынша үй 

іздеу, құбыр салу немесе электр тарату желісі болып табылады.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

6. Үйге тапсырма  Қорытындылау реферат жасау 

 

 

Педагог ________    Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Білім алушылардың білім деңгейін бақылау мен бағалауға арналған 
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1 НҰСҚА 

 

1. Масштабқа байланысты карталар бөлінеді: 

a) Тұрақты 

b) Аралықты 

c) Республикалық 

d) Орта масштабты 

e) Абсолюттік 
2. Белгілі жердегі төбенің биіктігін өлшейтін кұрал? 

a) Нивелир 

b) Теодолит 

c) Компас 

d) Барометр 

e) Буссоль 

3. Теодолит нені өлшеуге арналған: 

a) Қисаю бұрышын, горизонталь бұрышты 

b) Горизонталь бұрышты, көлбеу бұрышты және арақашықтықты 

c) Горизонталь және вертикаль бұрышты 

d) Горизонталь, вертикаль бұрышты және горизонталь сызықты 

e) Горизонталь, вертикаль бұрышты және горизонталь салындылардың асып түсуін 
4. Нивелирдің көздеу ociн горизонталь жағдайына келтіру үшін қажет: 

a) Компенсатор 

b) көтергіш бұрандалар 

c) кремальер 

d) дөңгелек деңгейлеуіш 

e) қондырғыш бұранда 

5. Дәл теодолиттер топтамалары: 

a) Т5 

b) 2Т30 

c) Т30 

d) Т15 
e) Т1 

6. Нивелир не үшін пайдаланады? 

a) биіктігі анықтау үшін 

b) кашытықты анықтау үшін 

c) көлбеу бұрышы өлшеуі үшін 

d) тік бұрыш солу үшін 

e) сағат үшін анықтауы 

7. Нивелирдің негізгі ocтepi: 

a) лимб oci 

b) аспаптың горизонталь oci 

c) дүрбінің айналу oci 
d) цилицдрлік деңгейлеуіштің oci 

e) дүрбінің вертикаль oci 

8. 4Т-30П теодолитіндегі «30» білдіреді: 

a) аспап биіктігін 

b) көру дүрбісінің үлкеюін 

c) аспаптың салмағын 

d) секундтық орташа квадраттық қателігін 

e) центрлеудің дәлдігін 

9. Теодолит дүрбісін фокустау үшін қай бұранданы айналдыру керек: 

a) Көздегіш 

b) Кремальера 

c) Окуляр 
d) Объектив 

e) диоптрикалық сақина 

10. Теодолиттің дөңгелігінің ДС және ДО екі жағдайдағы екі қайтара өлшеудің аталуы: 

a) Комбинация тәсілі 

b) Бір айналым 

c) Толық айналым 

d) Жарты айналым 

e) Қайталама әдісі 
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11. TRANSFORM —   ... бағдарламасы. 

a) Геоақпараттық жүйелердің форматына мәліметтерді экспорттау. 

b) Жекеленген жол белгілірін жобалау.  

c) трансформациялаудың бағдарламасы және растрлы картматериалдардың координатты байланысуы. 

d) сандық карта объектісі мен реттілігінің байланысуы  

e) Жекеленген жолдарды ғана жобалар байланысы 

12. Градустық бөліктері бар теодолиттің дискісінің аталымы: 

a) лимб 
b) алидада 

c) верньер 

d) вертикаль дөңгелек 

e) горзонталь дөңгелек 

13. Аспаптың айналу осі: 

a) ZZ′ 

b) HH′ 

c) UU′ 

d) LL′ 

e) VV′ 

14. Дүрбінің айналу  осі: 

a) VV′ 
b) HH′ 

c) ZZ′ 

d) LL′ 

e) UU′ 

15. Теодолит дүрбісінің айналу осі аспаптың айналу осіне перпендикуляр болуы керек, яғни  

a) H-H ꓕ Z-Z 

b) V-V ꓕ O-O 

c) V-V ꓕ Z-Z 

d) O-O ꓕ Z-Z 

e) H-H ꓕ  V-V  

16. Геометриялық нивелирлеу келесі түрлерге бөлінеді: 

a) 1,2,3,4 класты. 

b) 1,2,3,4 разрядты және техникалық 

c) I,II,III,IV класты және техникалық 

d) I,II,III,IV разрядты 

e) I,II, 1,2 сыныпты 

17. Нивелирдің көздеу осін автоматтық түрде горизонталь жағдайға келтіретін құрылғы: 
a) цилиндрлік деңгейлеуіш 

b) дөңгелек деңгейлеуіш 

c) көтеру бұрандалары 

d) коммпенсатор 

e) контактілі деңгейлеуіш 

18. «Алға» нивелирлейтін әдісте биіктік айырмашылық мына теңдеумен анықталады: 

a) h=ib 

b) h=a-b 

c) h=ba 

d) h=АГ-a 

e) h1-2=H2-H1 

19. Жер телімін межелеу дегеніміз не? 
a) Жергілікті жерде жер бөліктерінің шекаралық бұрылыстарын межелік белгілерімен бекітіп, жазықтықтық тік 

бұрышты координаттарын, сонымен қатар аудандарын анықтап орналастырудағы қалпына келтірудегі кешенді 

жұмыстар жиынтығы 

b) жер учаскесінің схемасы (жоспары), жер учаскесінің алаңы, оның шекаралары мен орналасқан жері туралы 

мәліметтер, жер учаскелерінің аралас меншік иелері мен жер пайдаланушылары туралы және жер учаскелеріне 

ауыртпалықтар мен сервитуттар туралы мәліметтер жинағы. 

c) Мемлекет меншігіндегі жерлерден жер учаскесін берген кезде жаңа жер учаскелерін қалыптастыру бойынша 

жүзеге асырылатын жоба 

d) еліміздің жер қорын ұтымды пайдалануға алдын-ала әрекеттер жасап, әр салада, әсіресе, ауыл шаруашылығы 

өндірісінде жердің тиімділігін арттыру мақсатында жүргізілетін процесс 

e) жер қорын жер санаттары, облыстар, аудандар, халық шаруашылығы салалары арасында бөлу, әр түрлі 
қажеттіліктерге жер телімдерін бөліп беру, ауыл шаруашылығы алқаптары құрамын және қатынастарын бекіту, 

жерді есепке алу және тіркеу,инвентаризациялау, мониторинг және жерді қорғау жұмыстар жиынтығы 



20. Қарапайым және сандық деңгейлермен орындалатын техникалық және жоғары дәлдікті инженерлік I-IV 

сыныптарды геометриялық нивелирлеу кезінде далалық өлшеулерді камералдық өңдеу қай бағдарламада 

жүзеге асырылады? 

a) CREDO ТОПОПЛАН 

b) CREDO Нивелир  

c) CREDO Земплан  

d) CREDO_MIX 

e) TRANSFORM 
21. Далалық инженерлік-геодезиялық деректерді камералдық өңдеуді автоматтандыру қай бағдарламада жүзеге 

асырылады? 

a) CREDO ТОПОПЛАН 

b) CREDO_DAT  
c) CREDO Земплан  

d) CREDO_MIX 

e) TRANSFORM 

22. Алғашында фотокамералармен танымал болып, кейін геодезиялық аспаптар өндірген швейцариялық комания 

атауы? 

a) Trimble 

b) Leica Geosystems 
c) Sokkia Topcon 

d) Sokkisha Carl Zeiss West 

e) "MONMOS" 

23. Топожоспарларды қарау және шығару бағдарламасы 
a) CREDO НИВЕЛИР 
b) CREDO ТРАНСКОР 
c) CREDO ГЕНПЛАН 
d) CREDO ЗЕМПЛАН 
e) CREDO ТОПОПЛАН 
24. Жерге орналастыру обьектісі 

a) ауылщаруашылық және ауылшаруашылық емес кәсіпорындардың  жер иеленушіліктері мен жер 

пайдаланушылықтары, жеке дара алқаптары мен учаскелері және т.б. 

b) республиканың, облыстардың, аудандардың, қалалардың және басқа да елді мекендердің территориялары, 

заңды және жеке тұлғалар 

c) жердi ұтымды пайдалану мен қорғауды ұйымдастыруға бағытталған Қазақстан Республикасы жер заңдары 

d) Жердің аудандарын анықтап орналастырудағы қалпына келтірудегі кешенді жұмыстар 

e) Жылжымайтын мүліктің мемлекеттік кадастры заңына сәйкес белгілі бір аймақтың немесе жер бөлігінің 

кадастрлық планы 

25. Жерге орналастыру жобасының техникалық бөлімінде көрсетіледі: 
a) Жерге орналастыру схемасы, жұмыс сызбасы, комиссияның оң қорытындысы, мемлекеттік тіркеу туралы 

анықтама 

b) Жерге орналастыру схемасы, жұмыс сызбасы, таңдау актілері, шығындар есебі 

c) Жерге орналастыру схемасы, жұмыс сызбасы, түсіндірме жазба, координаталардың жиынтық ведомосі 

d) Жерге орналастыру схемасы, жұмыс сызбасы, жоба әзірлеуге өтініш, мемлекеттік тіркеу туралы анықтама 

e) Жерге орналастыру схемасы, жұмыс сызбасы, таңдау актілері, координаталардың жиынтық ведомосі 

 

 

 

2 НҰСҚА 

 

1. Теодолит аспабы қолданылады: 
А) салмақты өлшеуге 

В) ұзындық өлшеуге 

С) биіктік өлшеуге 

Д) уақытты өлшеуге 

Е) бұрышты өлшеуге 

2. Геодезиялық бұрыштардың өлшем бірліктері 

А) градус минут секунд 

В) тонна кг гр 

С) сағат минут секунд 

Д) метр сантиметр миллиметр 

Е) км дм см 



3. Нивелирлік өлшеудің әдістері 

А) жеке бұрышты өлшеу 

В) шеңбер бойымен өлшеу 

С) алға қарай өлшеу,ортадан өлшеу 

Д) кейін қарай өлшеу, ортадан өлшеу 

Е) екі шетінен өлшеу 

4. Теодолитте затты көздеу үшін не қызмет етеді: 

A. цилиндрлік деңгейлеуіш  
B. лимб 

C. көру дүрбісі 

D. вертикаль осі 

E. көру дүрбісінің айналу осі 

5. Т30, Т15, Т15К дәлдігіне байланысты жататын тобы: 

A. техникалық  

B. дал 

C. жоғарғы дәлдікті 

D. оптикалық  

E. астрономиялық 

6. Көру дүрбісінен қанша геометриялық осі бар? 

A. бір 
B. екі 

C. үш 

D. төрт 

E. бес 

7. «Ортадан» нивелирлегенде биіктік айырмашылық мына теңдеумен анықталады: 

A. h=ib 

B. h=a-b 

C. h=ba 

D. h=АГ-a 

E. h1-2=H2-H1 

8. Геометриялық, тригонометриялық, барометрлік, гидростатикалыққа жататындар: 
A. нивелирлеу түрлері 

B. нивелирлеу әдісі 

C. рельефті бейнелеу түрлері 

D. далалық өлшеулердің түрлері 

E. сызықтық өлшемдер түрлері 

9. Нивелирлік рейканың төменгі жиегі: 

A. негізі 

B. осі 

C. өкшесі 

D. башмағы 

E. табаны 
10. Аспатың айналу осі 

А) VV' 

В) UU' 

С) HH' 

Д) LL' 

Е) ZZ' 

 

11. Инженерлік мақсаттағы рельефтің сандық моделін құру қай бағдарламада жүзеге асырылады? 

a) CREDO ТОПОПЛАН 

b) CREDO_TER 

c) CREDO Земплан  

d) CREDO_MIX 
e) TRANSFORM 

12. Жер учаскелерінің ауданын есептеу, жерді түгендеу кезінде графикалық және мәтіндік құжаттарды жасау және 

басып шығару қай бағдарламада жүзеге асырылады? 

a) CREDO ТОПОПЛАН 

b) CREDO_TER 

c) CREDO Земплан  

d) CREDO_MIX 

e) TRANSFORM 



13. 1978 жылы құрылған. Штаб-пәтері Калифорния штатының Саннивейл қаласында орналасқан спутниктік және 

инерциялық навигация жүйелерін шығаратын компания 

a) Trimble 

b) Leica Geosystems 

c) Sokkia Topcon 

d) Sokkisha Carl Zeiss West 

e) "MONMOS" 

14. Жерге орналастыруда ГАЖ қолданудың негізгі бағыттары 
a) жер мониторингі, жердің жай-күйін байқау 

b) жер өлшеуде, санақ алғанда 

c) жер ресурстарын бағалау, жерді сату немесе сатып алу 

d) туризм мен демалысты реттеу, халық санағы 

e) ерекше қорғалатын аумақты аймақтарға бөлу,аспаптарды тексеру 

15. Инженерлік-геологиялық ізденістердің зертханалық деректерін өңдеу бағдарламасы 
a) CREDO НИВЕЛИР 
b) CREDO ТРАНСКОР 
c) CREDO ГЕНПЛАН 
d) CREDO GEO ЛАБОРАТОРИЯ 
e) CREDO GEO КОЛОНКА  
16. Далалық өлшем нәтижелері жинақталған соң оларды математикалық өңдеу құралдары арқылы қорытындылау 

және графикалық жұмыстар – пландар, карталар, профильдер сызу 

a) Далалық жұмыстар 

b) Камералдық жұмыстар 

c) Жерді пайдалану жұмыстары 

d) Журналға жазу 

e) Ведомость толтыру 

17. Жер учаскесінің схемасы (жоспары), жер учаскесінің алаңы, оның шекаралары мен орналасқан жері туралы 

мәліметтер, жер учаскелерінің аралас меншік иелері мен жер пайдаланушылары туралы және жер учаскелеріне 
ауыртпалықтар мен сервитуттар туралы мәліметтер жинағы. 

a) Межелік план 

b) Жер кадастрлық іс 

c) Жерге орналастыру жобасы 

d) Жерге орналастыру субъектісі 

e) Жерге орналастыру объектісі 

18. Жерге орналастыру жобасының мәтіндік бөлімінде көрсетіледі: 

a) Жерге орналастыру жобасының тізімі, өтініш, түсіндірме жазба, схемалық сызба 

b) Жерге орналастыру жобасының тізімі, өтініш, құжаттар тізбесі, түзету парағы 

c) Жерге орналастыру жобасының тізімі, өтініш, өлшем журналы, абрис 

d) Жерге орналастыру жобасының тізімі, өтініш, түсіндірме жазба, нобайлар 

e) Жерге орналастыру жобасының тізімі, өтініш, түсіндірме жазба, координаталардың жиынтық ведомосі 

19. Н-3- нивелирі 

a) Дәлдігі өте жоғары 

b) Дәл  

c) Техникалық 

d) Көпсалалы 

e) IV классты  

20. Көлденең және тік бұрыштарды анықтауға арналған өлшеу құралы 

a) Теодолит 

b) Нивелир 

c) Тахеометр 
d) Рейка 

e) Транспортир  

21. Өлшеу қателігі  ≤ 1" ке тең теодолит 

a) Дәлдігі жоғары теодолит 

b) Дәл теодолит 

c) Техникалық теодолит 

d) Барометрлік теодолит 

e) Электрондық теодолит 

22. Цилиндрлік деңгейдің осі аспаптың айналу осіне перпендикуляр болуы керек, яғни 

a) H-H ꓕ Z-Z 

b) V-V ꓕ O-O 

c) V-V ꓕ Z-Z 



d) O-O ꓕ Z-Z 

e) H-H ꓕ  V-V  

23. Қандай қателер аспаптық болып табылады? 

a) рельстердің дециметрлік бөлінуінің қателері 

b) ауаның конвекциялық токтарынан туындаған қателер 

c) негізгі шартты сақтамаудан туындаған қате 

d) сыртқы жағдайлардың әсерінен туындаған қате 

24. Геометриялық нивелирлеу қандай аспаппен орындалады? 
a) тахеометрмен 

b) теодолитпен 

c) нивелирмен  

d) микротелескоппен 

e) аэрофотоаппаратпен 

25. Нүкте координаттарын есептеу үшін оптикалық санау құрылғысымен жабдықталған аспап 

a) Оптикалық нивелир 

b) Алидада 

c) Лазерлік теодолит 

d) Оптикалық теодолит  

e) Механикалық теодолит 

 
 

 

 

3 НҰСҚА 

 

1. Механикалық, оптикалық, сандық, лазерлік болып жұмыс принципі бойынша бөлінетін құрылғы 

a) Теодолит 

b) Нивелир 

c) Тахеометр 

d) Рейка 

e) Транспортир  
2. Нүкте координаттарын есептеу үшін оптикалық санау құрылғысымен жабдықталған аспап 

a) Оптикалық нивелир 

b) Алидада 

c) Лазерлік теодолит 

d) Оптикалық теодолит  

e) Механикалық теодолит 

3. Электронды және оптикалық компоненттермен жабдықталмаған және механикалық бағыттау жүйесі бар өлшеу 

құралы 

a) Оптикалық нивелир 

b) Алидада 

c) Лазерлік теодолит 

d) Оптикалық теодолит  
e) Механикалық теодолит 

4. Микропроцессормен және дисплеймен жабдықталған, жердегі нүктелердің координаттарын есептеу және есте 

сақтау үшін қолданылатын өлшеу құралы 

a) Электрондық нивелир 

b) Электрондық теодолит 

c) Лазерлік теодолит 

d) Оптикалық теодолит  

e) Механикалық теодолит 

5. Нивелирдің көру дүрбісінің визуалды осі туралы түсінік беріңіз 

a) линза мен окулярдың оптикалық орталықтары арқылы өтетін түзу 

b) көру түтігі корпусының геометриялық орталығы арқылы өтетін түзу 
c) жіп торының кресті мен көру түтігі объективінің оптикалық орталығы арқылы өтетін түзу 

d) көзілдірік пен объективтің геометриялық орталықтары арқылы өтетін түзу 

6. Дүрбінің айналу осі: 

A. HH′ 

B. VV′ 

C. UU′ 

D. ZZ′ 

E. LL′ 

7. Өлшеу қателігі  ≤ 15-60" ке тең теодолит 



a) Дәлдігі жоғары теодолит 

b) Дәл теодолит 

c) Техникалық теодолит 

d) Барометрлік теодолит 

e) Электрондық теодолит 

8. Дүрбінің айналу өсі дүрбінің нысаналау осіне перпендикулр болуы керек, яғни 

a) H-H ꓕ Z-Z 

b) V-V ꓕ O-O 

c) V-V ꓕ Z-Z 

d) O-O ꓕ Z-Z 

e) H-H ꓕ  V-V  

9. Межелік план деген.... 

a) ауылшаруашылық және ауылшаруашылық емес кәсіпорындардың  жер иеленушіліктері мен жер 

пайдаланушылықтары, жеке дара алқаптары мен учаскелері және т.б. 
b) республиканың, облыстардың, аудандардың, қалалардың және басқа да елді мекендердің территориялары, 

заңды және жеке тұлғалар 

c) жердi ұтымды пайдалану мен қорғауды ұйымдастыруға бағытталған Қазақстан Республикасы жер заңдары 

d) Жердің аудандарын анықтап орналастырудағы қалпына келтірудегі кешенді жұмыстар 

e) Жылжымайтын мүліктің мемлекеттік кадастры заңына сәйкес белгілі бір аймақтың немесе жер бөлігінің 

кадастрлық планы 

10. Межелеу жұмыстарын жүргізуде  ..... негіз болады 

a) Сот шешімдері 

b) Әкімшілік 

c) Жерге орналастыру жобасына тапсырыс беруші 

d) Жер кадастрлық құжат 

e) Жерге орналастыру жобасын орындаушы 
11. Жерге орналастыру жобасын әзірлеу бойынша жерге орналастыру жұмыстарын орындау қағидалары қай бапқа 

сәйкес әзірленген? 

a) ҚР Жер Кодексінің  14-бабына сәйкес 

b) ҚР Жер Кодексінің  41-бабына сәйкес 

c) ҚР Жер Кодексінің  12-бабына сәйкес 

d) ҚР Жер Кодексінің  11-бабына сәйкес 

e) ҚР Жер Кодексінің  44-бабына сәйкес 

12. Электрондық аспаптар мен сымсыз байланыс құралдарының қолданбалы бағдарламалық қамтылыммен және 

қосымша сервистермен үйлесуін көздейтін орынды анықтау технологиялары саласындағы әлемдік көшбасшы. 

a) Trimble 

b) Leica Geosystems 
c) Sokkia Topcon 

d) Sokkisha Carl Zeiss West 

e) "MONMOS" 

13. Координаттарды түрлендіру бағдарламасы 
a) CREDO НИВЕЛИР 
b) CREDO ТРАНСКОР 
c) CREDO ГЕНПЛАН 
d) CREDO GEO ЛАБОРАТОРИЯ 
e) CREDO GEO КОЛОНКА  
14. Бас жоспарларды жобалау бағдарламасы 
a) CREDO НИВЕЛИР 
b) CREDO ТРАНСКОР 
c) CREDO ГЕНПЛАН 
d) CREDO GEO ЛАБОРАТОРИЯ 
e) CREDO GEO КОЛОНКА  
15. Н-05 нивелирі 
a) Дәлдігі өте жоғары 

b) Дәл  

c) Техникалық 

d) Көпсалалы 

e) IV классты 

16. Өлшеу қателігі  ≤ 5" ке тең теодолит 

a) Дәлдігі жоғары теодолит 

b) Дәл теодолит 



c) Техникалық теодолит 

d) Барометрлік теодолит 

e) Электрондық теодолит 

17. Біздің еліміздің мемлекеттік нивелирлік желісі не үшін арналған? 

a) биіктіктердің бірыңғай жүйесін бүкіл ел аумағына тарату үшін  

b) пайдалы қазбаларды іздеу үшін 

c) теңіздердің, мұхиттардың, көлдер мен өзендердің деңгейлерін анықтау үшін 

d) көлбеу сәулемен асуларды анықтау үшін 
e) ара қашықтық өлшеу үшін 

18. Нивелирлік өлшеудің әдістері 

А) жеке бұрышты өлшеу 

В) шеңбер бойымен өлшеу 

С) алға қарай өлшеу,ортадан өлшеу 

Д) кейін қарай өлшеу, ортадан өлшеу 

Е) екі шетінен өлшеу 

19. Далалық өлшем нәтижелері жинақталған соң оларды математикалық өңдеу құралдары арқылы қорытындылау 

және графикалық жұмыстар – пландар, карталар, профильдер сызу 

a) Далалық жұмыстар 

b) Камералдық жұмыстар 

c) Жерді пайдалану жұмыстары 
d) Журналға жазу 

e) Ведомость толтыру 

20. Жер учаскесінің схемасы (жоспары), жер учаскесінің алаңы, оның шекаралары мен орналасқан жері туралы 

мәліметтер, жер учаскелерінің аралас меншік иелері мен жер пайдаланушылары туралы және жер учаскелеріне 

ауыртпалықтар мен сервитуттар туралы мәліметтер жинағы. 

a) Межелік план 

b) Жер кадастрлық іс 

c) Жерге орналастыру жобасы 

d) Жерге орналастыру субъектісі 

e) Жерге орналастыру объектісі 

21. Т30, Т15, Т15К дәлдігіне байланысты жататын тобы: 
a) техникалық  

b) дал 

c) жоғарғы дәлдікті 

d) оптикалық  

e) астрономиялық  

22. Көру дүрбісінен қанша геометриялық осі бар? 

a) бір 

b) екі 

c) үш 

d) төрт 

e) бес 
23. «Ортадан» нивелирлегенде биіктік айырмашылық мына теңдеумен анықталады: 

a) h=ib 

b) h=a-b 

c) h=ba 

d) h=АГ-a 

e) h1-2=H2-H1 

24. Жерге орналастыру обьектісі 

a) ауылщаруашылық және ауылшаруашылық емес кәсіпорындардың  жер иеленушіліктері мен жер 

пайдаланушылықтары, жеке дара алқаптары мен учаскелері және т.б. 

b) республиканың, облыстардың, аудандардың, қалалардың және басқа да елді мекендердің территориялары, 

заңды және жеке тұлғалар 

c) жердi ұтымды пайдалану мен қорғауды ұйымдастыруға бағытталған Қазақстан Республикасы жер заңдары 
d) Жердің аудандарын анықтап орналастырудағы қалпына келтірудегі кешенді жұмыстар 

e) Жылжымайтын мүліктің мемлекеттік кадастры заңына сәйкес белгілі бір аймақтың немесе жер бөлігінің 

кадастрлық планы 

25. Жерге орналастыру жобасының техникалық бөлімінде көрсетіледі: 

a) Жерге орналастыру схемасы, жұмыс сызбасы, комиссияның оң қорытындысы, мемлекеттік тіркеу туралы 

анықтама 

b) Жерге орналастыру схемасы, жұмыс сызбасы, таңдау актілері, шығындар есебі 

c) Жерге орналастыру схемасы, жұмыс сызбасы, түсіндірме жазба, координаталардың жиынтық ведомосі 

d) Жерге орналастыру схемасы, жұмыс сызбасы, жоба әзірлеуге өтініш, мемлекеттік тіркеу туралы анықтама 



e) Жерге орналастыру схемасы, жұмыс сызбасы, таңдау актілері, координаталардың жиынтық ведомосі 

 

 

4 НҰСҚА 

 

1. Sokkia Topcon қай елдің геодезиялық жабдықтар өндірушісі? 

a) АҚШ 

b) Калифорния 
c) Жапония 

d) Қытай 

e) Ресей 

2. Өлшеу нәтижелерінің дәлдігі бойынша олар нивелирлеудің неше түрі бар? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

3. Н-10 нивелирі 

a) Дәлдігі өте жоғары 

b) Дәл  
c) Техникалық 

d) Көпсалалы 

e) IV классты 

4. Нивелирлік рейканың төменгі жиегі: 

a) негізі 

b) осі 

c) өкшесі 

d) башмағы 

e) табаны 

5. Аспатың айналу осі 

a) VV' 
b) UU' 

c) HH' 

d) LL' 

e) ZZ' 

6. Инженерлік мақсаттағы рельефтің сандық моделін құру қай бағдарламада жүзеге асырылады? 

a) CREDO ТОПОПЛАН 

b) CREDO_TER 

c) CREDO Земплан  

d) CREDO_MIX 

e) TRANSFORM 

7. Жер учаскелерінің ауданын есептеу, жерді түгендеу кезінде графикалық және мәтіндік құжаттарды жасау және 
басып шығару қай бағдарламада жүзеге асырылады? 

a) CREDO ТОПОПЛАН 

b) CREDO_TER 

c) CREDO Земплан  

d) CREDO_MIX 

e) TRANSFORM 

8. 1978 жылы құрылған. Штаб-пәтері Калифорния штатының Саннивейл қаласында орналасқан спутниктік және 

инерциялық навигация жүйелерін шығаратын компания 

a) Trimble 

b) Leica Geosystems 

c) Sokkia Topcon 

d) Sokkisha Carl Zeiss West 
e) "MONMOS" 

9. Масштабқа байланысты карталар бөлінеді: 

a) Тұрақты 

b) Аралықты 

c) Республикалық 

d) Орта масштабты 

e) Абсолюттік 

10. Белгілі жердегі төбенің биіктігін өлшейтін кұрал? 

a) Нивелир 



b) Теодолит 

c) Компас 

d) Барометр 

e) Буссоль 

11. Теодолит нені өлшеуге арналған: 

a) Қисаю бұрышын, горизонталь бұрышты 

b) Горизонталь бұрышты, көлбеу бұрышты және арақашықтықты 

c) Горизонталь және вертикаль бұрышты 
d) Горизонталь, вертикаль бұрышты және горизонталь 

e) Горизонталь, вертикаль бұрышты және горизонталь салындылардың асып түсуін 

12. Нивелирдің көздеу ociн горизонталь жағдайына келтіру үшін қажет: 

a) Компенсатор 

b) көтергіш бұрандалар 

c) кремальер 

d) дөңгелек деңгейлеуіш 

e) қондырғыш бұранда 

13. Дәл теодолиттер топтамалары: 

a) Т5 

b) 2Т30 

c) Т30 
d) Т15 

e) Т1 

14. Біздің еліміздің мемлекеттік нивелирлік желісі не үшін арналған? 

a) биіктіктердің бірыңғай жүйесін бүкіл ел аумағына тарату үшін  

b) пайдалы қазбаларды іздеу үшін 

c) теңіздердің, мұхиттардың, көлдер мен өзендердің деңгейлерін анықтау үшін 

d) көлбеу сәулемен асуларды анықтау үшін 

e) ара қашықтық өлшеу үшін 

15. Нивелирлік өлшеудің әдістері 

А) жеке бұрышты өлшеу 

В) шеңбер бойымен өлшеу 
С) алға қарай өлшеу,ортадан өлшеу 

Д) кейін қарай өлшеу, ортадан өлшеу 

Е) екі шетінен өлшеу 

16. Далалық өлшем нәтижелері жинақталған соң оларды математикалық өңдеу құралдары арқылы қорытындылау 

және графикалық жұмыстар – пландар, карталар, профильдер сызу 

a) Далалық жұмыстар 

b) Камералдық жұмыстар 

c) Жерді пайдалану жұмыстары 

d) Журналға жазу 

e) Ведомость толтыру 

17. Жер учаскесінің схемасы (жоспары), жер учаскесінің алаңы, оның шекаралары мен орналасқан жері туралы 
мәліметтер, жер учаскелерінің аралас меншік иелері мен жер пайдаланушылары туралы және жер учаскелеріне 

ауыртпалықтар мен сервитуттар туралы мәліметтер жинағы. 

a) Межелік план 

b) Жер кадастрлық іс 

c) Жерге орналастыру жобасы 

d) Жерге орналастыру субъектісі 

e) Жерге орналастыру объектісі 

18. Жер телімін межелеу дегеніміз не? 

a) Жергілікті жерде жер бөліктерінің шекаралық бұрылыстарын межелік белгілерімен бекітіп, жазықтықтық тік 

бұрышты координаттарын, сонымен қатар аудандарын анықтап орналастырудағы қалпына келтірудегі кешенді 

жұмыстар жиынтығы 

b) жер учаскесінің схемасы (жоспары), жер учаскесінің алаңы, оның шекаралары мен орналасқан жері туралы 
мәліметтер, жер учаскелерінің аралас меншік иелері мен жер пайдаланушылары туралы және жер учаскелеріне 

ауыртпалықтар мен сервитуттар туралы мәліметтер жинағы. 

c) Мемлекет меншігіндегі жерлерден жер учаскесін берген кезде жаңа жер учаскелерін қалыптастыру бойынша 

жүзеге асырылатын жоба 

d) еліміздің жер қорын ұтымды пайдалануға алдын-ала әрекеттер жасап, әр салада, әсіресе, ауыл шаруашылығы 

өндірісінде жердің тиімділігін арттыру мақсатында жүргізілетін процесс 

e) жер қорын жер санаттары, облыстар, аудандар, халық шаруашылығы салалары арасында бөлу, әр түрлі 

қажеттіліктерге жер телімдерін бөліп беру, ауыл шаруашылығы алқаптары құрамын және қатынастарын бекіту, 

жерді есепке алу және тіркеу,инвентаризациялау, мониторинг және жерді қорғау жұмыстар жиынтығы 
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19. Қарапайым және сандық деңгейлермен орындалатын техникалық және жоғары дәлдікті инженерлік I-IV 

сыныптарды геометриялық нивелирлеу кезінде далалық өлшеулерді камералдық өңдеу қай бағдарламада 

жүзеге асырылады? 

a) CREDO ТОПОПЛАН 

b) CREDO Нивелир  

c) CREDO Земплан  

d) CREDO_MIX 
e) TRANSFORM 

20. Далалық инженерлік-геодезиялық деректерді камералдық өңдеуді автоматтандыру қай бағдарламада жүзеге 

асырылады? 

a) CREDO ТОПОПЛАН 

b) CREDO_DAT  
c) CREDO Земплан  

d) CREDO_MIX 

e) TRANSFORM 

21. Жерге орналастыру жобасының мәтіндік бөлімінде көрсетіледі: 

a) Жерге орналастыру жобасының тізімі, өтініш, түсіндірме жазба, схемалық сызба 

b) Жерге орналастыру жобасының тізімі, өтініш, құжаттар тізбесі, түзету парағы 
c) Жерге орналастыру жобасының тізімі, өтініш, өлшем журналы, абрис 

d) Жерге орналастыру жобасының тізімі, өтініш, түсіндірме жазба, нобайлар 

e) Жерге орналастыру жобасының тізімі, өтініш, түсіндірме жазба, координаталардың жиынтық ведомосі 

22. Н-3- нивелирі 

a) Дәлдігі өте жоғары 

b) Дәл  

c) Техникалық 

d) Көпсалалы 

e) IV классты  

23. Көлденең және тік бұрыштарды анықтауға арналған өлшеу құралы 

a) Теодолит 
b) Нивелир 

c) Тахеометр 

d) Рейка 

e) Транспортир  

24. Өлшеу қателігі  ≤ 1" ке тең теодолит 

a) Дәлдігі жоғары теодолит 

b) Дәл теодолит 

c) Техникалық теодолит 

d) Барометрлік теодолит 

e) Электрондық теодолит 

25. Цилиндрлік деңгейдің осі аспаптың айналу осіне перпендикуляр болуы керек, яғни 

a) H-H ꓕ Z-Z 

b) V-V ꓕ O-O 

c) V-V ꓕ Z-Z 

d) O-O ꓕ Z-Z 

e) H-H ꓕ  V-V  
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