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Семестр -5,6 

Мамандық 1511000- Жерге орналастыру 

Біліктілік 1511033 - Техник  

Курс – 3, топ  ЖО-316 

Сағат саны-100 

Педагог Жүмәсілова Ажар Құсанқызы 

Күнтізбеліқ-тақырыптық жоспары  2009 жылдардағы типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрылды 

 «Агроэкология» пәндік (циклдік) комиссияның отырысында қаралды. 

20__ж. «___» _______ №___ хаттама 

Төраға _________ Тирбосынова А.А 

 
 



Сабақ 

№ 

Тақырыпты 

оқытудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

Бөлім, тақырып атауы Сағаттар 

саны 

Сабақ типі Үй тапсырмасы Ескерту 

1  Кіріспе.Жер кадастры және оның міндеттері 2 Жаңа 

тақырыпты  

меңгеру сабақ 

Анықтамалармен 

жұмыс   

 

2  Жер кадастрының теориялық негіздері, дамуы  және пайда 

болуы 

2 Аралас сабақ Конспект жазу  

3  Жердің негізгі қасиеттері және оларды жер кадастрлық 

есепке алу 

2 Аралас сабақ Конспект жазу   

4  Жер кадастрының мазмұны мен міндеттері 2 Жаңа  

тақырыпты 

меңгеру  сабақ 

Ребус құрастыру  

5   Жер  кадастрының жалпы әдістемелік сұрақтары.Жер 

кадастрының ғылыми негіздері 

2 Аралас сабақ Реферат жазу  

6  Жер кадастрының әдістері мен құралдары 2 Аралас  сабақ Конспект жазу  

7  Жер кадастрының принціптері (ұстанымдары) 2 Аралас сабақ Сызба жасау   

8  Жер кадастрының жіктелуі 2 Жаңа 

тақырыпты 

меңгеру  сабақ 

Конспект жазу  

9  Жер қоры-жер кадастрының нысаны (обьектісі).Жер 

санаттары және олардың  қысқаша сипаттамасы 

2 Жаңа 

тақырыпты 

меңгеру  сабақ 

Конспект жазу  



10  Планды картографикалық материалдарда жер санаттарын 

бөлу. ҚР аумағында олардың ауданын есептеу. 

2 Тәжірибе сабақ Глоссари жазу  

11  Кадастрлік бірліктерді қолдану және олардың мақсаты 2 Тәжірибе сабақ Тест құрастыру  

12  Егіс-жер кадастрының негізгі элементі 2 Аралас сабақ Өткен 

тақырыптарды 

қайталау 

 

13  Жер кадастры кезінде деректерді өңдеу,талдау және алу 

әдістер 

2 Білімдерін 

жетілдіру сабақ 

Глоссарий жаттау    

14   Жер кадастры  деректерді өңдеудің талдаудың және алудың  

статистикалық әдістері 

 

2 Аралас сабақ Глоссари жазу  

15  Жер кадастрлық ақпараттарды алудың  әртүрлі әдістері 2 Тәжірибе сабақ Кесте толтыру  

16  Жерді зерттеудің түрлері 2 Тәжірибе сабақ Сөзжұмбақ   

17  Жер кадастры деректерін топтастыру мен теңестіру 2 Аралас  сабақ Тест жаттау  

18  Индекстер 2 Аралас сабақ Конспект жазу   

   Барлығы 36    

6 семестр 

19  Жерді тіркеу.Жерді тіркеудің ережелері мен ұғымдары 2 Жаңа  

тақырыпты 

меңгеру  сабақ 

Конспект жазу  

20  Тіркеу құжаттарын толтыру 2 Тәжірибе сабақ Кестелер толтыру  



21  Тіркеу принціпі және  тіркеу 2 Жаңа  

тақырыпты 

меңгеру  сабақ 

Кестелер толтыру  

22   Жерлерді есепке алу. Жерді есепке алу туралы жалпы 

мәлімет 

2 Білімдерін 

жетілдіру  

сабақ 

Конспект жазу  

23  Жерді санды және сапалы есепке алу 2 Білімдерін 

жетілдіру  

сабақ 

Глоссари жазу  

24   Жердің сапасы мен саны бойынша есепке алуды анықтау 2 Тәжірибе сабақ Конспект жазу  

25   Жерлерді бағалау.Жерді сапалы бағалау (бонитировка) 2 Білімдерін 

жетілдіру сабақ 

Реферат  

26   Топырақтың үлгілерін бағалауды жүргізу және оларды 

белгілі агроөндірістік топқа анықтау 

2 Тәжірибе сабақ Глоссари жазу  

27   Жерді экономикалық бағалау 2 Жаңа  

тақырыпты 

меңгеру 

Глоссари жазу  

28  Ауыл шаруашылығы егістіктерін ішкі шаруашылық бағалау 

және оның негіздері 

2 Білімдерін 

жетілдіру сабақ 

Конспект  

29  Ішкі шаруашылық жерлерді сапалы бағалау.Жерді 

бағалаудың көрсеткіштерін қолдану 

2 Жаңа  

тақырыпты 

меңгеру 

Глоссари жазу  

30  Кәсіпорындарда,ұйымдармен  мекемелердегі  жер кадастры 

және олардың міндеттері 

2 Білімдерін 

жетілдіру сабақ 

Тест жаттау  

31  Кәсіпорынның жерді пайдалану сипаттамасы 2 Жаңа  

тақырыпты 

меңгеру   

Конспект  



32  Кәсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің кадастрлы 

кітаптарын толтыру 

2 Тәжірибе сабақ Конспект  

33   Кәсіпорындар,ұйымдар  мен мекемелердің  жер 

кадастрының мазмұны 

2 Жаңа  

тақырыпты 

меңгеру   

Тест жаттау Слайд 

34  Елді-мекенді орындары жерлерінің кадастры 2 Жаңа  

тақырыпты 

меңгеру   

Конспект Слайд 

35  Елді – мекенді  орындардың аумақтық есепке алу кадастрлы 

бірліктері  

2 Білімдерін 

жетілдіру сабақ 

Тест жаттау Слайд 

36  Елді мекенді орындарды кадастрлы  кварталдарға бөлу 2 Тәжірибе сабақ Конспект жазу Слайд 

37  Облыстағы жер балансын талдау және талқылау, облыстарда 

жерді пайдалану бағалау 

2 Тәжірибе сабақ Конспект  

38  Облыстарда жер – кадастрлы құжаттарға қажетті 

мәліметтерді жазу 

2 Тәжірибе сабақ Конспект  

39   Жерді пайдалану құқығын беретін актыны беру үшін, 

қажетті құжаттарды құру және талдау 

2 Тәжірибе сабақ Анықтамалармен 

жұмыс   

 

40  ҚР жер кадастрының мазмұны мен құрастыру әдістемесінің 

жағдайы туралы мемлекеттік баяндаманы талқылау 

2 Тәжірибе сабақ Анықтамалармен 

жұмыс   

 

41  ҚР автоматтандырылған жер кадастрының ақпараттық 

жүйесі 

2 Жаңа 

тақырыпты 

меңгеру  сабақ 

Конспект жазу  

42   ҚР жерлерін пайдалану барысы туралы баяндаманы 

талқылау 

2 Тәжірибе сабақ Тест жаттау  



 

 

 

 

 

43  ААЖ бойынша Қазақстандағы жер кадастрының 

қалыптасуы 

2 Жаңа 

тақырыпты 

меңгеру  сабақ 

Анықтамалармен 

жұмыс   

 

44  Жер телімдерін тіркеу, есепке алуды автоматтандыру, есеп 

беру, мәліметтерді тарату 

2 Жаңа 

тақырыпты 

меңгеру  сабақ 

Глоссари жазу  

45  Жер ресурсын басқару 2 Жаңа 

тақырыпты 

меңгеру  сабақ 

Конспект  

46   Жерді нарықтық айналымға жіберудегі экономикалық және 

құқықтық мәселелері 

2 Жаңа 

тақырыпты 

меңгеру  сабақ 

 

Тест жаттау 

 

47  Жерді пайдалануға төленулер, төлемақы және жерді жалдау 

төлемақысы 

2 Жаңа 

тақырыпты 

меңгеру  сабақ 

Тест жаттау  

48  Европа елдеріндегі жер кадастры 2 Жаңа 

тақырыпты 

меңгеру  сабақ 

Конспект жазу  

49  АҚШ – тағы жер кадастры 2 Жаңа 

тақырыпты 

меңгеру  сабақ 

Сұрақтаға жауап 

жазу 

 

50  Шет елдердегі жер кадастрының даму ерекшеліктері 2 Тәжірибе сабақ Тест бойынша  

жаттаулар 

 

  Барлығы 100    



 
Сағаттың бөлінуі 

 

 

№ 

р/с Оқу уақытының бөлінісі Барлық сағат саны 

оның ішінде 

Теориялық сабақтар 

Практикалық және 

зертханалық сабақтар Курстық жоба/жұмыс 

1 Барлық сағат  100  70  30   

2 Семестрге жоспарланған  100  70  30   

3 Бұрын өткізілген сағат  - -  -    

4 Келесі оқу жылына қалған  -  -  -   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және таратқыш материалдар, 

ұсынылған әдебиеттер тізімі) 

 

 «Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры» 
(пәннің коды және толық атауы) 

 

 

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

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Кіріспе.Жер кадастры және оның міндеттері. 

Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Жаңа  тақырыпты  меңгеру 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білім алушыларға жер кадастрының қазіргі таңдағы маңызы мен 

өзектілігі туралы баяндау.Жер кадастры түрлері және міндеттері туралы түсінік 

беру;Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, пәнде жалпы оқытылатын бағдарламалар 

бойынша тақырыптың маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру және жер кадастрына байланысты орындалатын жұмыстарды 

сауатты және таза орындауға тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жер кадастры, ҚР Жер Кодексі 

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. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Жер кадастры – бұл жердің құқықтық, табиғи және 

шаруашылықтық жағдайын жан-жақты зерттейтін мемлекеттік шаралар 

жүйесі. Ол үшін жер пайдалануды тіркеу, оның саны мен сапасын есепке алу,  

топырақты бонитеттеу және экономикалық тұрғыдан бағалау жұмыстары  

жүргізіледі және бұның бәрі халық шаруашылығында жерді тиімді 

пайдалануға бағытталған. 
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Мемлекеттік жер кадастры 

 ҚР Жер кодексі 

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 Дәрісті оқып, конспект жазу 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

  

 



Еуразия аграрлық колледж 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жер кадастрының теориялық негіздері, дамуы  және пайда болуы  

Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білім алушыларға жер кадастрының қазіргі таңдағы маңызы мен 

өзектілігі туралы баяндау.Жер кадастрының жүргізілу тәртібімен таныстыру.Жер 

пайдалануды тіркеу жұмыстарын талдау, жер кадастры түрлері және міндеттері туралы 

түсінік беру;Тақырыпқа сараптама жасап, қорытынды жасау қабілеттерін 

дамыту;Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; маман 

ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жер кадастрының жүргізілу тәртібі, Кадастр сөзі, Мемлекеттік жер кадастры, ждер 

учаскесі 

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. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Жер кадастрын жүргізуге мыналар жатады: 

- дайындық жұмыстары; - шығарылған мәліметтерді жинау және өңдеу; -жер кадастрының 

хабарлар жүйесін құру. 

«Кадастр» деген латын сөзі «caput», «податый», «берілетін зат» деген мағынаны білдіреді, 

«capіtastrum», «ие болған заттардың тізімі» деген мағынаны білдіреді.  

ҚР Жер кодексіне (2003 ж.) сәйкесті мемлекеттік жер кадастры Казахстан 

Республикасы жерінің табиғи және шаруашылық жағдайы, жер учаскелерінің орналаскан 

жері, нысаналы пайдаланылуы, мөлшері мен шекарасы, олардың сапалық сипаттамасы 

туралы, жер пайдаланудың есепке алынуы  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
 Мемлекеттік жер кадастры бөліктері туралы қысқаша ақпарат. 

Жер учаскесі алғашқы ұғым ретінде – барлық елге бірыңғай, сондықтан ол белгілі бір 

көрсеткіштермен сипатталады. Олар мыналар: орналасқан жері, шекарасы, ауданы, құны, 

қатыстылығы және т.с.с. 

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 Дәрісті оқып, конспект жазу 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жердің негізгі қасиеттері және оларды жер кадастрлық есепке алу 

Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білім алушыларға жер кадастрының қазіргі таңдағы маңызы мен 

өзектілігі туралы баяндау.Жер кадастрының жүргізілу тәртібімен таныстыру.Жер 

пайдалануды тіркеу жұмыстарын талдау, жер кадастры түрлері және міндеттері туралы 

түсінік беру;Тақырыпқа сараптама жасап, қорытынды жасау қабілеттерін 

дамыту;Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; маман 

ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жер есебі, жерді  түгендеу, мемлекеттік есепке алу 

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. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Жер есебі жер кадастырының құрамды бөлігі ретінде, халық шаруашылығы 

есебінің бір түрі болып саналады. Оны жүргізу әдістерінің өзгешелігі жердің өндіріс 

құралы және жылжымайтын мүлік объектісі ерекшелігіне байланысты.  

Есепке алудың белгіленген тәртібі республиканың барлық жеріне міндетті болады. 

Мемлекеттік есепке алудың объектісіне Қазақстан Республикасының бірыңғай жер 

қорының барлығы жатады. Бөлек салаларда мүдделері мен міндеттерін есепке алу мен 

ведомостволық есепке алуды жүргізуге қажеттілік туады, оның объектісіне нақты 

ведомоствоның қарауына жататын барлық жерлер жатады.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Жерді түгендеу (инвентаризациялау) жер есебінің кұрам бөлігі, бір жолғы есепке 

алу шарасы болып есептеледі. Оны жергілікті жерде, кадастрлық кұжаттарда бар, тиісті 

мәліметтерді табу мақсат пен қажеттілік туғанда жүргізіледі. Бұл барыста табылған 

аныктаулар кадастрлық мәліметтерге және бірінші кезекте есеп алуға енгізіледі. 

Түгендеуді жүргізу  

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 Дәрісті оқып, конспект жазу 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер кадастрының мазмұны мен міндеттері  
Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Жаңа  тақырыпты меңгеру  сабақ 

2. Мақсаттар, міндеттер: ҚР жер қоры, жалпы ауданы және жер кадастрлық құжаттармен 

таныстыру.Жер санаттарына бөліну және жер-кадастрлық құжаттар мазмұны мен 

мағынасына қарай бөлінуі туралы түсінік беру;Тақырыпқа сараптама жасап, қорытынды 

жасау қабілеттерін дамыту;Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру, маман 

ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жер есебі, жерді  түгендеу, мемлекеттік есепке алу 

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. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Қазақстан орасан зор жер қорымен қамтамасыз етілген және әлемде тоғызыншы орын 

алады. Ақырғы деректер бойынша республикада адам басына 15 га ауыл шаруашылығы 

жерлері келеді, бұл көрсеткіш бойынша әлемде екінші орын аламыз, тек Австралияны алға 

жібереміз.    

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Негізгі және ағымдағы кадастрлар сәйкесті жер-кадастрлық құжаттарда жүргізіледі. 

Жер-кадастрлық құжат текстік және жоспарлыкартографиялық болып бөлінеді. 

Текстік – кітап, ведомос, карточка, тізім, түсіндірме жазулар түрінде болады және 

натуралды көрсеткіштермен көрсетіледі. 

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 Дәрісті оқып, конспект жазу 

 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер  кадастрының жалпы әдістемелік сұрақтары.Жер 

кадастрының ғылыми негіздері 
Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Аралас сабақ  
2. Мақсаттар, міндеттер: Жерді меншік құқығы - жерлерді шаруашылық және басқа 

пайдаға асыру, қоғам қажеттілігін қанағаттандыру оның пайдалы қажеттерін алу заң 

жүзіндегі мүмкіндік беретіндігін түсіндіру.Жер санаттарына бөліну және жер-кадастрлық 

құжаттар мазмұны мен мағынасына қарай бөлінуі туралы түсінік беру;Тақырыпқа 

сараптама жасап, қорытынды жасау қабілеттерін дамыту;Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру, маман ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жерге меншік құқығы, жер санаттары 

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. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Меншіктік қатынастарды өзгерту мағынасы келесі фактілермен себептеледі. Ескі 

меншік қатынастарын өзгерту, экономикаға көшу шартты нарықтық қатынастарының 

міндетті қасиеті, белгісі болып келеді. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Қазақстанда халықтың көпшілігі нарықтық шың барысын дұрыс түсініп, кіші және 

орта бизнес ішінде аграрлық бизнестік іске кірісіп кетті. Нарық қатынастарында өз орнын 

тауып жатқан әр саланың кәсіпорындар саны күннен күнге өсіп келеді.  

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 Дәрісті оқып, конспект жазу 

 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер кадастрының әдістері мен құралдары 
Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Аралас сабақ  
2. Мақсаттар, міндеттер: Жер кадастрының әдістерін зерттеу отырып АЖ МЖК негізімен 

және жерге меншік құқықтарымен таныстыру. Жер кадастрының әдістері және жер-

кадастрлық құжаттар мазмұны мен мағынасына қарай бөлінуі туралы түсінік 

беру;сараптама жасап, қорытынды жасау қабілеттерін дамыту;Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру, маман ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жер кадастр әдістері, жер кадастрлық құжаттар 

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. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Автоматтандырылған жүйе мемлекеттік жер кадастры (жылжымайтын мүлік кадастры), 

(АЖ МЖК) иерархиялық жүйе, үш деңгейден тұратын: республикалық, облыстық, 

аудандық.АЖ МЖК құрылымында бөлінеді. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Негізгі кадастрдың мақсаты – кадастрленетін жер учаскесі, аудан, облыс жерлерінің 

табиғи, құқықтық, шаруашылық жағдайы туралы алғашқы мәліметтерді алу. Мұнда 

алқаптардың көлемі, құралы, сапалық сипаттамасы, жерлердің пайдалануы, шығындар 

және т.б. мәліметтерден тұратын құжаттар, материалдар жинақталып, олардың толықтығы 

дұрыс талданады.  

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 Жалпы түрде жер кадастрының қандай құралдық бөліктері болады? 

Жер кадастрының негізгі міндеттері. Жер кадастрының мәліметтерін есепке алу, сақтау 

бірлігі. Жер учаскесінің анықтамасы. Мемлекеттік жер кадастрының жүргізу тәртібін кім 

белгілейді? Қазақстан Республикасында жер кадастрының жүйесі неден құралады?  

 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер кадастрының принціптері (ұстанымдары)  
Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Аралас сабақ  
2. Мақсаттар, міндеттер: Жер кадастрының принціптерінің маңыздылығын анықтай  

отырып, мемлекеттік жер кадастрының құрылымымен таныстыру.Жер ұғымына анықтама 

беру, жер кадастрының бірыңғайлылығы, құжаттылығы, үздіксіздігі туралы түсінік беру; 

сараптама жасап, қорытынды жасау қабілеттерін дамыту;Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру, маман ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жер кадастр принциптері, мемлекеттік жер кадастр құрылымы  

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. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Мемлекеттік жер кадастры құрылымының жаңа схемасы қазір Қазақстанда дамып 

келе жатқан жер кадастр жүйесі бұрынғы Кеңес жүйесіндегі жер кадастрынан түбегейлі 

басқа екендігін айқындайды.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Барлық кадастрлық істердің және процедуралардың бірінші және негізгі объектісі – 

жер учаскесі.  Барлық қалғандары – топырақтың құнарлы қабаты, өсімдік, пайдалы 

қазбалар, су қоймалары, ғимараттар, құрылыстар, инженерлік орналастыру элементтері 

және т.с.с. – жылжымайтын мүлік. 

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 Дәрісті оқып, конспект жазу 

 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер кадастрының жіктелуі  
Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру  сабақ 
2. Мақсаттар, міндеттер: Жер кадастрының жіктелу түрлерімен танысу;Жер кадастрының 

түрлеру туралы ақпарат беру;Білім алушыларға тақырыпты игерте адам өміріндегі рөлі, 

даму жолдары мен дамытудың басты бағыттарын анықтау дағдыларын 

қалыптастыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру, маман 

ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жер кадастр жіктелу түрлері, мемлекеттік жер қоры 

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. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Еліміздің жер қорын басқару, оны қорғау, тиімді пайдалануын ұйымдастыру оларды 

жер кадастры жүйесінде жан-жақты зерттеуін талап етеді. Сондықтан жер кадастрының 

халық шаруашылығында рөлі өте жоғары және мемлекеттік шара болып саналады.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Мемлекет жер қорының санаттарға алғашқы жіктелуін жердің сандық және сапалық 

көрсеткіштері, олардың орналасуы және шаруашылықта пайдалану жайындағы жер 

кадастрының мәліметтері негізінде жүргізеді.  

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 Дәрісті оқып, конспект жазу 

 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер қоры-жер кадастрының нысаны (обьектісі).Жер санаттары 

және олардың  қысқаша сипаттамасы  
Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру  сабақ 
2. Мақсаттар, міндеттер: Қазақстан орасан зор жер қорымен қамтамасыз етілгенін және 

оның санаттарға бөліну түрлерімен таныстыру;Жер кадастрының түрлеру туралы ақпарат 

беру;Білім алушыларға тақырыпты игерте адам өміріндегі рөлі, даму жолдары мен 

дамытудың басты бағыттарын анықтау дағдыларын қалыптастыру.Студенттердің пәнге 

деген қызығушылығын арттыру, маман ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі  

Жер кадастр жіктелу түрлері, мемлекеттік жер қоры 

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. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Жер қорының жалпы ауданы 272490,2 мың га немесе б. ССРО жерлерінің 12,2 %. 

Ауыл шаруашылығы алқаптарының көлемі 222491,8 мың га (81,6%), оның іщінде егістік 

21791,6 мың га, шабындықтар 5021,6 мың гажайылымдар 185187,8 мың  га, көпжылдық 

екпелер 138,6 мың га. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Ауыл шаруашылығы алқаптарының ауданы - 18127,6 мың га, оның ішінде егістік - 

5659,3 мың га, шабындықтар – 351,6 мың га, жайылымдар – 12072,2 мың га, көпжылдық 

екпелер – 11,4 мың га, тыңайған жер – 28,3 мың га және бақшалар мен қызметтік жер 

үлестерәі - 4,8 мың га.  

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 Дәрісті оқып, конспект жазу 

 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Планды картографикалық материалдарда жер санаттарын бөлу. 

ҚР аумағында олардың ауданын есептеу 
Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №1 
2. Мақсаттар, міндеттер:ҚР аумағындағы жер учаскелерінің бөлінуін зерттеу.Жер 

кадастрының түрлеру туралы ақпарат беру;Білім алушыларға тақырыпты игерте адам 

өміріндегі рөлі, даму жолдары мен дамытудың басты бағыттарын анықтау дағдыларын 

қалыптастыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру, маман 

ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі  

Жер кадастр жіктелу түрлері, мемлекеттік жер қоры 

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. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Жер учаскелері құнарлығы, нақты жай-күйі және пайдалану жағдайларына қарай 

бірдей емес. Осыған орай олар нақтылы шаруашылықта пайдалану объектілері – жер 

алқаптарына бөлінеді  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Ауданы бойынша неғұрлым контур үлкен болса, соғұрлым техниканы  пайдалану 

ыңғайлы болады. Сондықтан жер пайдалануды толық сипаттау үшін оның контурлылығы 

туралы мәліметтер қажет.      

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 Дәрісті оқып, конспект жазу 

 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Кадастрлік бірліктерді қолдану және олардың мақсаты 
Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №2 
2. Мақсаттар, міндеттер: Мақсатты міндет атқаратын, субъекттік кұқығы бар, сол сияқты 

жер пайдаланудағы немесе жер меншігіндегі болатын, жоспарда /картада/ және жергілікті 

жерде шекаралары белгіленген жер аумағының учаскесін таныстыру.Студенттердің пәнге 

деген қызығушылығын арттыру, маман ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі  

Жер қоры, жер санаттары, жер учаскесі 

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. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Жер қорының жер санаттары, яғни пайдаланушылар бойынша топтастырылуы 

белгілі бір жүйедегі кадастрлық бірлігімен және оның құрам бөліктерімен 

негізделеді.Статистикада есепке салу және бақылауға алынатын бірлік болып, есепке алу 

операциясы барысындағы топтастырудың алғашқы бірлігі қызметін атқаратын элемент 

түсініледі.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Жер учаскесі – бұл мақсатты міндет атқаратын, субъектік құқығы бар, сол сияқты 

жер пайдаланудағы немесе жер меншіктегі болатын, жоспарда /картада/ және жергілікті 

жерде шекаралары белгіленген  жер  аумағының учаскесі. 

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 «Егіс-жер кадастрының негізгі элементі» тақырыбына презентация 

дайындау.  

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Егіс-жер кадастрының негізгі элементі  
Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 
2. Мақсаттар, міндеттер: Мақсатты міндет атқаратын, субъекттік кұқығы бар, сол сияқты 

жер пайдаланудағы немесе жер меншігіндегі болатын, жоспарда /картада/ және жергілікті 

жерде шекаралары белгіленген жер аумағының учаскесін таныстыру.Студенттердің пәнге 

деген қызығушылығын арттыру, маман ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жер қоры, жер санаттары, жер учаскесі 

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. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Жер қорының жалпы ауданы 272490,2 мың га немесе б. ССРО жерлерінің 12,2 %. 

Ауыл шаруашылығы алқаптарының көлемі 222491,8 мың га (81,6%), оның іщінде егістік 

21791,6 мың га, шабындықтар 5021,6 мың га жайылымдар 185187,8 мың  га, көпжылдық 

екпелер 138,6 мың га. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Ауыл шаруашылығы алқаптарының ауданы - 18127,6 мың га, оның ішінде егістік - 

5659,3 мың га, шабындықтар – 351,6 мың га, жайылымдар – 12072,2 мың га, көпжылдық 

екпелер – 11,4 мың га, тыңайған жер – 28,3 мың га және бақшалар мен қызметтік жер 

үлестерәі - 4,8 мың га.  

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 Жер санаттарының бөліну барысы бойынша диаграмма құрастыру. 

 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер кадастры кезінде деректерді өңдеу,талдау және алу әдістер 
Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Білімдерін жетілдіру сабақ 
2. Мақсаттар, міндеттер: Деректерді талдау әдістерімен таныстыру.Жер  кадастрын  

жүзеге  асыру  процесінде,   еліміздің біріңғай   жер   қорының   құқыктық жайы туралы 

ақпарат беру;Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру, маман 

ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жер қоры, жер санаттары, жер учаскесі 

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. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Жер  кадастрын  жүзеге  асыру  процесінде,   еліміздің біріңғай   жер   қорының   

құқыктық жайын,   табиғи және шаруашылық жағдайлары мен жер пайдаланудың әр түрлі 

ақпараттарын жинайды, үйренеді және талдайды. Бұл ақпараттардың дұрыстығы мен 

толыктығы, оны алу тәсілдеріне байланысты.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Жер кадастрының мақсаттары үшін аумақты картаға түсіру, картографияның және 

геодезияның тиісті әдістеріне сүйінеді.  

Жоспарлы-картографиялық материалдар қашанда, қазіргі заман дәрежесіне лайықты 

болуы 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: Жер кадастры  деректерді өңдеудің талдаудың және алудың  

статистикалық әдістері  
Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 
2. Мақсаттар, міндеттер: Статистикалық мәліметтердің жинағы мен топтастырылуын 

статистикалық кестете көрсете білу.Жер  кадастрын  жүзеге  асыру  процесінде,   еліміздің 

біріңғай   жер   қорының   құқыктық жайы туралы ақпарат беру;Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру, маман ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі  

Абсолют шамалар, жер кадастр деректері 

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. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Статистикалық мәліметтердің жинағы мен топтастырылуы статистикалық кесте ретінде 

рәсімдейді. Бұл бір кестеде бірнеше белгілер бойынша жинақталған өзара байланысты 

санды сипаттамасы. Құрастырылған топталу барысында белгілер саны өсуімен топтар 

саны тез көбейеді.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Абсолюттық шамалар зерттелетін құбылыстың мөлшерін (көлемін) көрсетеді және 

натуралды бірліктер (га, л, кг және т.б.), әртүрлі өнімдердің жиынтығын көрсету үшін 

және салыстыру үшін, шартты бірліктер 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 Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

                                                                      Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер кадастрлық ақпараттарды алудың  әртүрлі әдістері  
Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №3 
2. Мақсаттар, міндеттер: Жер пайдалану мен жер иеленуді тіркеу жер кадастрының 

кұрамды бөлігі екендігін түсіндіру.Жер  кадастрын  жүзеге  асыру  процесінде,   еліміздің 

біріңғай   жер   қорының   құқыктық жайы туралы ақпарат беру;Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру, маман ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі  

Абсолют шамалар, жер кадастр деректері 

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. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Жер пайдалану мен жер иеленуді тіркеу жер кадастрының кұрамды бөлігі болып, тиісті 

мемлекеттік кұжаттарға жазуларды енгізу мен нақгы жер учаскесіне меншік және 

пайдалану кұқығын рәсімдеудің занды шаралары ретінде қаралады. Қазақстан 

жағдайында ол мемлекеттік сипатқа ие 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Жер пайдалану немесе меншік құқығын беретін құжатта учаскенің нысаналы 

міндет атқаруы, бөлінетіні немесе бөлінбейтіні, сервитуттер мен басқа да 

ауыртпашылықтар мен шектеулер көрсетіледі  

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: Жерді зерттеудің түрлері  

Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №4 
2. Мақсаттар, міндеттер: Жерді зерттеу түрлерін түсіндіре отырып, Жер Кодексі баптарын 

талқылау.Жер  кадастрын  жүзеге  асыру  процесінде,   еліміздің біріңғай   жер   қорының   

құқыктық жайы туралы ақпарат беру;Студенттердің пәнге деген қызығушылығын 

арттыру, маман ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі  

Абсолют шамалар, жер кадастр деректері 

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. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Аймақтарға бөлу - жер аумағын оның нысаналы мақсаты мен пайдаланылу 

режимiн белгiлей отырып айқындау. Елді мекендерде жерді аймақтарға бөлу бағалау 

аймақтарының шекараларын және жер учаскелеріне төлемақының базалық ставкаларына 

түзету коэффициенттерін айқындау мақсатында жүргізіледі. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Жердi аймақтарға бөлу кезiнде белгiленген, аумақты пайдаланудың нысаналы 

режимi жер құқығы қатынастарының субъектiлерi үшiн мiндеттi болып табылады. Жердi 

аймақтарға бөлу жергiлiктi атқарушы органдардың шешiмi бойынша жүргiзiледi және 

бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады. 

Сабақтың қорытындысы  
 Сабақты қысқаша түйіндеу 

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

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Жер Кодексінің 156,8 баптарымен танысу. 

 

 

Педагог ________ Жүмәсілова А.Қ. 

                                                                      Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер кадастры деректерін топтастыру мен теңестіру 

Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 
2. Мақсаттар, міндеттер: Мемлекеттік жер кадастрының мәліметтерін қалыптастыру. Жер  

кадастрын  жүзеге  асыру  процесінде,   еліміздің біріңғай   жер   қорының   құқыктық 

жайы туралы ақпарат беру;Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру, маман 

ретінде ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Абсолют шамалар, жер кадастр деректері 

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. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Кадастрды жүргізу жөніндегі қызмет мемлекеттік монополияға жатады және оны 

мемлекеттік жер кадастрын жүргізетін "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) жүзеге асырады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Мемлекеттік жер кадастрының мәліметтерін қалыптастыру топографиялық-

геодезиялық, аэроғарыштық, картографиялық, жерге орналастыру жұмыстарын, топырақ 

зерттеу, геоботаникалық зерттеулер мен ізденістер, жер мониторингі жөніндегі 

жұмыстарды, жерді сандық және сапалық есепке алуды жүргізумен, нақты жер 

учаскесіне жер-кадастр ісін жасаумен, жер-кадастр карталарын, жер учаскесіне 

сәйкестендіру құжатын, жер-кадастр жоспарын дайындаумен қамтамасыз етіледі. 

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: Индекстер  

Модуль / пән атауы: Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 
2. Мақсаттар, міндеттер: Жылжымайтын мүлік объектілеріне бастапқы және қайталама  

кадастрлық нөмірлер беру қағидаларымен таныстыру. Жер  кадастрын  жүзеге  асыру  

процесінде,   еліміздің біріңғай   жер   қорының   құқыктық жайы туралы ақпарат 

беру;Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру, маман ретінде ұқыптылыққа 

тәрбиелеу; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жылжымайтын мүлік объектілері,әкімшілік аумақтық бірліктер, есептік кварталдар.  

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. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Жылжымайтын мүлік объектілеріне кадастрлық нөмірлер беруді жылжымайтын 

мүлік объектілеріне мемлекеттік техникалық тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік 

кәсіпорындар жүргізеді. Жылжымайтын мүлік объектілерінің кадастрлық нөмірін құру 

негізіне Облыстың немесе Республикалық маңызы бар қаланың кодынан жылжымайтын 

мүліктің нақты объектісінің кодына дейінгі иерархиялық қағидат алынған. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
Жер учаскесінде орналасқан әрбір бастапқы және кейінгі жылжымайтын мүлік 

объектісінің қайталанбайтын кадастрлық нөмірі болуға тиіс, ол жер учаскелерін, 

әкімшілік-аумақтық бірліктерді немесе есептік кварталдарды біріктіру. 

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. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Білім алушылардың білім деңгейін бақылау мен бағалауға арналған 

материалдар 
 

«Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры» 
(пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             ___________________1511000 - «Жерге орналастыру»___________                              
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Алматы  2021 

 



Қорытынды аттестаттау тестілері 

 

1 НҰСҚА 

 

1. Жер кадастры түсінігі 

A. Жерді шаруашылық жағдайы жайында мәліметтер 

В. Жердің құқықтық және шаруашылық жағдайы жайында, жер учаскесінің мөлшері, 

орналасқан орны және шекаралары жайында, олардың сапалық мінездемесі,бағалануы, 

есепке алынуы жайында мәліметтер жүйесі 

С. Жер учаскесінің орны 

D. Жерді есепке алу 

E. Жердің қоғамдық жағдайы жайында мәліметтер жиыны 

2. Жер кадастрының мәліметтерін қолдану мақсаты 

A. Учаскелерді мұраға қалдыруда 

В. Шаруашылық істерді бағалауда 

С. Жерлерді пайдалану және қорғауды жоспарлауда, жерге орналастыруды жүргізуде, 

шаруашылық істерін бағалауда, жерді пайдалану және келісім жасауда, жерге төленетін 

төлем мөлшерін анықтауда, құқықтық және басқа кадастрларды жүргізуде 

D. Жердің пайдалануын анықтауда 

Е. Жер мәліметтерін құру барысында 

3. Жер кадастрын жүргізетін орган 

A. Жергілікті атқарушы органдар  

В. Жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық атқарушы орган 

С. Жерге орналастыру мемлекеттік ғылыми - өндірістік орталығы  

D. Шаруашылық органдары  

Е. ҚР үкіметі, органдар 

4. Жер кадастрының негізгі принциптері 

A. Жеке меншіктік жер учаскелерін қамтуы 

В. Республикада бір жүйеде жүргізілуі 

С. Мәліметтердің объективтілігі, толықтығы, үздіксіздігі, сәйкестілігі, т.б.  

D. Алқаптарды трансформациялаудың қаралуы 

Е. Әртүрлі жүйелерде орындалуы 

5. Жер кадастрының мәліметтерін жинау жұмыстары қамтамасыз етіледі 

A. Инвентаризациялаумен 

В. Топографиялық-геодезиялық, геоботаникалық, бағалаумен 

С. Аэроғарыштық түсіріспен 

D. Мемлекеттік іздестірулермен 

Е. Жер балансының мәліметтерімен 

6. ҚР жер кадастрының обьектісі 

A. ҚР жер қоры 

В. Ауыл шаруашылық алқаптар  

С. Пайдалануға арналған жерлер 

D. Пайдаланудан шыққан жерлер 

Е. Жеке жер иеліктері 

7. Жерді есепке алудың басталу кезеңі 

A. Жазу пайда болғаннан бастап 

В. Егіншілік пайда болғаннан бастап 

С. Феодалдық қоғам 

D. Капитализм кезеңі 

Е. Ертедегі қоғам 

8. Жерді жай есепке алудан жердің сапасын есепке алу және тіркеуге алуға ауысу 

байланысы 



A. Жер өндіруді кеңейту 

В. Еңбек қаруының жақсаруы 

С. Ғылым және техника дамуы 

D. Жеке меншіктің пайда болуы 

Е. Жерді жалпы халықтық меншікке ауыстыруы 

9. Жер кадастры құрамындағы блоктары 

A. Мемлекеттік 

В. Меншіктік және құқықтық 

С. Жеке меншіктік-шаруашылықтық 

D. Заңдық, қаржылық және көп функционалды 

Е. Мемлекеттік және мемлекеттік емес 

10. Жер кадастрының арналуын, міндеттерін, мазмұнын құрам бөліктерін және жүргізу 

тәртібін белгілейді 

A. Мемлекет 

В. Жергілікті атқару органдары 

С. Инженер-жерге орналастырушылар 

D. Заң министрлігі 

Е. Барлық жауаптар дұрыс емес 

11. Негізгі кадастр жұмыстары 

A. Жер учаскесі жайында материалдарды  жинайды, талдайды 

В. Трансформациялау жасалады 

С. Геоботаникалық зерттеу жүргізеді 

D. Дайындық жұмыстарын жүргізеді 

Е. Барлық жауаптар дұрыс емес 

12. Күнделікті жер кадастрын жүргізу жұмыстары 

A. Жер учаскесі жайында материалдарды  жинайды, талдайды 

В. Жер пайдаланудың ауданын ұлғайту 

С. Негізгі жер кадастры жүргізілгеннен кейінгі болған өзгерістерді жер кадастрлық 

құжаттарға енгізу 

D. Дайындық жұмыстарын жүргізеді 

Е. Барлық жауаптар дұрыс емес 

13. Жер кадастрлық құжаттар 

A. 22 - форма  

В. Топографиялық,геодезиялық жұмыстар 

С. Мемлекеттік акт 

D. Иелікке және пайдалануға құқықтығы жайында акт 

Е. жЖер кадастрлық  карта, жер кадастрлық кітап, жер учаскесінің кадастрлық ісі  

14. Жер кадастрын жүргізу жұмыстары 

A. Геодезиялық жұмыстар  

В. Дайындық жұмыстары, геоботаникалық зерттеу, трансформациялау 

С. Дайындық жұмыстары,берілген деректерді жинау және өңдеу,кадастрдың ақпараттық 

жүйелерін құру 

D. Иелікке және пайдалануға құқықтығы жайында акт жинау 

Е. Құжаттарды дайындау 

15. Жеке азаматтарға және заңды тұлғаларға, жеке меншікке немесе тұрақты пайдалануға 

ақысыз екінші рет жер учаскесін беруге бола ма?  

A. Мүмкін  

В. Жерге орналастырушының шешімімен  

С. Кейде 

D. Болмайды 

Е. Барлық жауаптар дұрыс емес 

16. Есепке алу деректері қалыптасады 



A. Елді-мекен бойынша 

В. Облыс және жалпы республика бойынша 

С. Аудандар бойынша 

D. Жер учаскелері бойынша  

Е. Барлық жауаптар дұрыс емес 

17. Жерді пайдалану және иелену тоқтатылатын жағдай 

A. Жерге иеліктен айырғанда 

В. Несие алу 

С. Жер учаскелері бөлінбегенде 

D. Дайындық жұмыстары жүргізілгенде 

Е. Жер учаскелерін бөлінгенде 

18. Шартты жер иелену құқығына иеленушілер, бұрынғы кезде жалға берілген жерлер 

2005 жылдың 1 қаңтарына дейін алынантын құқық түрі 

A. Аудандық жер қорына беру  

В. Жер пайыз құқығынан бас тарту 

С. Уставтық капиталына беру 

D. Мемлекетке қайтарып беру 

Е. Жер учаскелеріне иелік етуге жеке меншік құқығын рәсімдеу 

19. Ауыл шаруашылық мақсатына жатпайтын өндірістердегі жер кадастрын жүргізгенде 

қолданылатын материалдар 

A. Жоспарлы- картографиялық материалдар 

В. Аэрофотоматериалдар,жер кадастр істері 

С. Газеттер, журналдар открыткалар, буклеттер. 

D. Негізгі кадастр құжаттары 

Е. Зерттеу деректері 

20. Арнайы жер қорының тәртібін жүргізуді және жерді бөліп береді  

A. ҚР Үкіметі 

В. Парламент  

С. ҚР АШ  министрлігі 

D. МемЖерҒыл орталығы 

Е. Облыс әкімдері 

21. Шекаралар демаркациясы 

A. Мемлекеттік шекараны қорғак жөніндегі қызметті жүзеге асыру кезінде заңдылықты 

сақтау 

В. Әр жер учаскесінің шекараларын жергілікті жерде белгілеу 

С. Іргелес мемлекеттер арасындағы келісім бойынша мемл.шекараның орналасуы мен 

бағытын анықтау 

D. Популяцияны зерттеуге қажетті уақытты және зерттеу жүргізуге пайдаланылатын 

кеңістіктік белгілеу 

Е. Меридиан бойымен жүргізілетін сызық 

22. Рентабельділігі жоқ жер 

A. Ерекше қорғалатын табиғи қорықтық жер 

В. Өндіріс және орман қоры жерлері 

С. Транспорт және су қоры жерлері 

D. Елді мекен пункттері және ауылшаруашылық мақсатындағы жерлер 

Е. Ауыл шаруашылық мақсатына жатпайтын, қорғаныс және транспорт жерлері  

23. Есептің кварталдың кадастрлық картасында көрсетіледі 

A. Құқықтық,сәйкестендіру, экономикалық және басқа да сипаттамалық құжаттар  

В. Сот - атқарушылық іс жүргізу құжаттары 

С. Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар 

D. Жер учаскесінің бөлінетіндігі немесе бөлінбейтіндігі 

Е. Жер учаскелерінің номерлері мен шекаралары  



24. Жердің нормативтік құнын анықтауға әсер ететін көрсеткіш 

A. Ағымдағы баға,есептік құжаттама 

В. Сметалық нормативтер,сметалық пайда 

С. Нормативтік құқықтық актілер 

D. Учаскенің орталыққа жақындығы, рельеф, сумен қамтамасыздығы 

Е. Жер балансының мәліметтері 

25. Жер учаскелерін қайта ұйымдастыру және жаңа жерлерді қалыптастыруды жүзеге 

асырады 

A. Қалалық әкімшілік 

В. Салық салу комитеті 

С. Ішкі істер бөлімі 

D. Әділет министрлігі 

Е. Жер ресурстарын басқару жөніндегі аудандық (қалалық) агенттігі 

 

2  НҰСҚА 

 

1. Әкімшілік ауданның жер кадастрындағы ақпараттар 

A. Аудан бойынша:жер учаскесінің кадастрлық нөмірі 

В. Аудан бойынша: атқару органдарының актілері 

С. Аудан бойынша: жер учаскесінің кадастрлық нөмірі, учаскеге құқықтылы субьектінің 

аты, жер учаскесінің орналасқан орны және мөлшері, бағалау құны, бөлінуі және 

бөлінбеуі, сервитуттар жайында ақпараттар    

D. Аудан бойынша: картографиялық, топографиялық – геодезиялық, геоботаникалық 

ақпараттар 

Е. Аудан бойынша:жер учаскесінің сапасын жақсарту 

2. Жер кадастрындағы базалық құжаттар 

A. Мемлекеттік жер кадастрлық кітап 

В. Жер учаскесінің жер кадастрлық ісі, мемлекеттік жер кадастрлық кітап, жер кадастрлық 

карта  

С. Жер иеленушінің жер кадастрлық кітабы 

D. Жер учаскесінің кодтары 

Е. Жер кадастрлық іс және план 

3. Кадастрлық іс құжаттары 

A. Қайта құру құжаттары  

В. Жер учаскесі жайындағы құжаттар  

С. Шаруашылықтық іс-әрекеттері жайындағы құжаттар  

D. Жер пайдаланушының құқықтық статусы жайында 

Е. Жер пайдаланудың координаттары 

4. ҚР жер кадастрын жүргізу тәртібін белгілейді 

A. Жер ресурстарын басқару орталық органы  

В. Жергілікті әкімдер  

С. ҚР Үкіметі 

D. ҚР Парламенті  

Е. Мемлекеттік жерге орналастыру және жер ресурстары ғылыми-өндірістік орталығы 

5. ҚР жер санаттары 

A. Көлік жолдарының жерлері  

В. Өзен,су айдындары, сақырама,бөген,көлдерауыл 

С. Ауыл шаруашылық алқаптар, егістік,тыңайған жерлер,тыңайтылмаған жер, шабындық  

D. Орман, бұталар, тоғай 

Е. Шаруашылық, елді мекен жерлері, өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жерлері және 

басқада ауыл шаруашылығына жатпайтын жерлер, ерекше қорғалатын табиғи жерлер, 

мемлекеттік жер қоры, су және орман қоры жерлері 



6. Жер кадастрының мәні  

A. Жерлердің эрозияға ұшырауын алдын-алу 

В. Жерге орналастыру жобасын жасау  

С. Ауыл шаруашылығы үшін 

D. Статистикалық есеп беру үшін 

Е. Халық шаруашылығын жоспарлау, бірыңғай жер қорын басқару үші 

7. Елді мекен жерлері 

A. Қала, поселке, ауыл 

В. Тау, орман, төбе 

С. Қорғау жолақтары 

D. Орман жолақтары  

Е. Жол, трасса 

8. Жер пайдалану құқығының субьектілері 

A. Азаматтар 

В. Мемлекеттік органдар 

С. Облыстар, аудандар, кәсіпорындар 

D. Мемлекет, азаматтар, заңды тұлғалар 

Е. Заңды тұлғалар 

9. Жер пайдалану құқығы 

A. Жер учаскесін иелену және пайдалану құқығы 

В. Мемлекет құқығы 

С. Жаңа жерлерді игеру  

D. Жерді иеленудегі заңды тұлғалардың құқығы 

Е. Сервитут 

10. Жер учаскелерінің әртүрлі мінездемелерін енгізетін реестр 

A. Көп нысаналы кадастр 

В. Заңдық кадастр (құқықтылық) 

С. Фискальды кадастр (қаржылық) 

D. Орман кадастры 

Е. Су кадастры 

11. Сервитут түсінігі 

A. Басқа біреудің  жер учаскесін шектеулі нысаналы пайдалану құқығы  

В. Алқаптарды трансформациялау  

С. Арендалық  құқық 

D. Тұрақты жер пайдалану құқығы 

Е. Жерге билік ету құқығы 

12. Бір жер санатынан екінші жер санатына аудару түсінігі 

A. Жерді бөліп беру 

В. Көк типті отырғызу 

С. Межелеу (шекара бекіту) 

D. Алқаптарды трансформациялау 

Е. Сервитут 

13. Жер учаскесінің физикалық сипаттамасының міндеті 

A. Топырақтың тұздылығын анықтау 

В. Жер учаскесін кеңістікте бөлу, ауданын және орналасқан орнын, бағасын анықтау  

С. Жер учаскесінің кадастрлық нөмірін және сату бағасын анықтау 

D. Суарылатынын немесе суарылмайтындығын анықтау  

Е. Жер учаскесінің ауданын және орналасқан орнын анықтау 

14. Көп жылдық ағаш екпелері 

A. Бау - бақшалар, жүзімдіктер, жидектер, питомниктер 

В. Көп жылдық шөптер, жусандар  

С. Бау - бақшалар, жүзімдіктер,мақталар, питомниктер 



D. Орман, орман жолақтары,бау - бақшалар, жүзімдіктер 

Е. Бау - бақшалар,  питомниктер 

 

15. Жер кадастрының қаржылық блогының құрамы 

A. Ауыл шаруашылық алқаптарын  аймақтау, оларды рәсімдеу 

В. Жерді бағалау, бағалық аймақтау, сату-сатып алу мәмілесін рәсімдеу, ипотека, 

кепілдікке және жалға беру 

С. Сату - сатып алу,  мәмілесін рәсімдеу, кепілдікке беруді рәсімдеу 

D. Жер учаскелерін есепке алуды және есеп беруді жүргізу 

Е. Жердің сапалық сипаттамасы, арендалық төлемақы,салық салу 

16. Аудан жер кадастрлық кітабының үшінші бөлімінің мазмұны  

A. Иеліктегі және пайдаланудағы жер учаскелерін есепке алу 

В. Жерді бағалау көрсеткіштері 

С. Пайдаланымдар бойынша жердің көлемі 

D. Жер пайдаланымдардың сапасы 

Е. Кадастрлық іс 

17. Уақытша кадастрлық номердің бастапқы саны 

A. Иеліктегі және пайдаланудағы жер учаскелерін есепке алу 

В. Тоғыз санынан басталады 

С. Пайдаланымдар бойынша жердің көлемі 

D. Жер пайдаланымдардың сапасы 

Е. Кадастрлық іс 

18. Кадастрлық іс құжаттары 

A. Жер учаскесінің құжаттары 

В. Әдістемелік нұсқаулар 

С. Нормативтік актілер 

D. Кітаптар, қағаздар 

Е. Ештеңе енгізілмейді 

19. Ауыл округінің, поселкенің мемлекеттік жер кадастрлық кітабын жүргізеді 

A. Кәсіпорын басшысы 

В. Бас экономист 

С. Уәкілетті лауазымды тұлға 

D. Әкімдер 

Е. Заңды тұлға 

20. Балл бонитетімен бағаланатын жерлер 

A. Су қоры жерлері 

В. Ауыл шаруашылық жерлері 

С. Елді-мекен жерлері 

D. Барлық жерлер  

Е. Азаматтардың жерлері 

21. Шетел азаматтарына және азаматтығы жоқ адамдарға уақытша жер пайдалану шарты 

негізінде а/ш мақсаттағы жерлерді жалға берілу мерзімі  

A. Берілмейді  

В. 10-жылға дейін 

С. 20-жылға дейін  

D. 5-жылға дейін 

Е. 25-жылға дейін 

22. Жер учаскесіне жеке меншік құқығы берілетін кезең  

A. Меншікті рәсімдеу кезінде 

В. Жеке меншікке құқық берілгенде немесе ауысқанда 

С. Жеке меншік құқығы жойылған кезде 

D. Жеке меншік құқығынан айырған кезде 



Е. Меншікке өтініш берген жағдайда 

 

23. Жерді есепке алғандағы міндетті мәліметтер 

A. Жер учаскесінің алаңы, меншіктің немесе пайдаланушының аты-жөні  

В. Меншіктің мақсатты тағайындалуы және меншік түрі 

С. Жер учаскелерінің бөліну және бөлінбеуі, ауыртпалықтар, шектеулер 

D. Жер учаскесінің кадастрлық номері 

Е. Барлық жауап дұрыс 

24. Жер учаскелеріне шартты бағаларды бекітеді 

A. Меншік иелері  

В. Сатушы және сатып алушы  

С. Уақытша жер пайдаланушы 

D. Мемлекет 

Е. Үкімет 

25. Жерді пайдаланудың уақытша түрі 

A. 1-5 жылға дейін 

В. 5-49 жылға дейін 

С. 5-10 жылға дейін 

D. 1-10 жылға дейін 

Е. 3-99 жылға дейін 

 

3  НҰСҚА 

1. Уақытынан кейін төлеу келісімімен (в рассрочку) алынған жер учаскесімен мәмілелер 

жасалынатын кезең 

A. 50% төленгеннен кейін 

В. МемГҒО жердің шешімімен  

С. Сатып алу құны түгел төленгеннен кейін  

D. Жалға беруге болады 

Е. Айырбастауға болады 

2. Жер кадастрлық құжаттаманы жүргізеді 

A. Ауыл шаруашылық министрлігі 

В. Мемлекеттік жер агенттігі 

С. Әкімшіліктер 

D. Шаруашылықтар 

Е. Жеке азаматтар 

3. Ауыл шаруашылық алқаптары 

A. Егістік  

В. Барлық жауаптар дұрыс 

С. Шабындық, жайылым 

D. Көпжылдық екпе ағаштар 

Е. Тыңайған жерлер 

4. Тың жер және оның анықтамасы 

A. Бір жыл бойы, өткен жылдың көзінен бастап ауыл шаруашылық дақылдары егісіне 

пайдаланылмаған жерлер 

В. Көктемнен жаздың ортасына дейін пайдаланылмаған жерлер 

С. Алыс жатқан жерлер 

D. Мал жайылатын  жерлер 

Е. Уақытша жерлер 

5. Жер учаскесіне құқықтылығын бекітетін құжат 

A. Жер учаскесіне иелік етуге және пайдалануға құқық беретін мемлекеттік акт 

В. Жергілікті заңды органның шешімі 

С. Келісім 



D. Жер учаскесінің жобасы, мемлекеттік акт 

Е. Комиссияның шешімі 

 

6. Жер кадастры деректерін жинау қамтамасыз етілетін жұмыстар 

A. Топографиялық-геодезиялық, аэроғарыштық, картографиялық зерттеу жєне ізденіс 

жұмыстарымен 

В. Жерге орналастыру, инвентаризациялық зерттеумен 

С. Топырақ, геоботаникалық зерттеулермен 

D. Бағалау жұмыстарымен 

Е. Барлық жауаптар дұрыс 

7. Жерге меншіктің түрлері 

A. Жеке, муниципалдық 

В. Мемлекеттік, ұжымдық 

С. Жеке, мемлекеттік 

D. Муниципалдық 

Е. Ұжымдық 

8. Ең бірінші бонитировкалау және топырақты бағалау жұмыстары жүргізілген губерния  

A. Астрахан 

В. Қазан, Сібір, Кострома 

С. Жетісу 

D. Татар 

Е. Барлық жауаптар дұрыс 

9. Жер учаскелерін тіркеу  

A. Жердің  сапасын есепке алу 

В. Жер санаттары 

С. Құжаттарға тиісті жазулар жазу 

D. Жерді бағалау 

Е. Жер учаскесін пайдаланумен иеленуді рәсімдеу заңдық шаралары және мемлекеттік 

құжаттарға тиісті жазулар енгізу 

10. Жер учаскесінің бөліну және бөлінбеуі жайында мәліметтер көрсетілетін құжат     

A. Жылдық есеп беру 

В. Жер пайдалану планында  

С. Жоспар жасау арқылы 

D. Мемлекеттік актіде 

Е. Негізделмейді 

11. Топырақты бонитировкалауда қолданылатын өлшем бірлік  

A. Теңге 

В. Процент 

С. Балл 

D. 1 тонна гумус 

Е. 1 гектар  

12. Топырақтың бониттет баллы анықталады 

A. топырақтың үстіңгі 30см қабатының құрамындағы гумустың проценттік үлесі арқылы 

В. топырақтағы азықтық заттардың жылжымалы түрлерінің проценттік үлесі арқылы  

С. топырақтың үстіңгі 40см қабатының құрамындағы гумустың проценттік үлесі арқылы  

D. механикалық құрамы мен гумусы арқылы 

Е. гумус арқылы 

13. Балл бонитетімен бағаланатын жерлер 

A. Су қоры жерлері 

В. Ауыл шаруашылық жерлері 

С. Елді-мекен жерлері 

D. Барлық жерлер  



Е. Азаматтардың жерлері 

 

14. Жер кадастрлық кітаптың екінші бөлімінің мазмұны 

A. Жер учаскесін есепке алу  

В. Жер учаскелерінің сапасын есепке алу 

С. Жерді тіркеу 

D. Жерді бағалау 

Е. Алқаптар бойынша жердің мөлшері 

15. Жерді есепке алудың бірлігі 

A. Жер учаскесі 

В. Жер иеліктері 

С. Жер пайдалануы 

D. Барлық жауаптар дұрыс емес 

Е. Шаруашылық 

16. Жер учаскелеріне шартты бағаларды бекітеді 

A. Меншік иелері  

В. Сатушы және сатып алушы  

С. Уақытша жер пайдаланушы 

D. Мемлекет 

Е. Үкімет 

17. Ауыл шаруашылығы мекемелерге, ұйымдарға және кәсіпорындарға берілетін жерлер  

A. Бонитет баллы аудан бойынша орташа баллдан төмен жерлерден 

В. Таулы жерлерден 

С. Құнарлы жерлерден 

D. Сортаң батпақ жерлерден 

Е. Берілмейді 

18. Егістік және тыңайған жер  

A. Ауыл шаруашылығына жатпайтын алқаптар 

В. Ауыл шаруашылық алқаптар 

С. Орман алқаптары 

D. Көп жылдық өсімдіктер 

Е. Батпақты жерлер 

19. Жыралар, батпақтар, мұздықтар  

A. Ауыл шаруашылығына жатпайтын алқаптар 

В. Ауыл шаруашылық алқаптар 

С. Орман алқаптары 

D. Көп жылдық өсімдіктер 

Е. Батпақты жерлер 

20. Әрдайым шөп шабуға пайдаланатын ауыл шаруашылық алқабы 

A. Егістік 

В. Жайылым 

С. Шабындық 

D. Тың жер 

Е. Көп жылдық өсімдіктер 

21. Жер ресурстарын басқару жөніндегі аумақтық органдармен берілген жеке меншіктегі 

жер учаскелеріне құқықты куәландыратын құжат  

A. Тұрақты жерді пайдалану құқығының актісі 

В. Жер учаскесіне билік 

С. Уақытша жерді пайдалану құқығының актісі 

D. Уақытша тегін жер пайдалану құқығының актісі 

Е. Жер баланстық актісі 

22. ҚР аумағындағы мемлекеттік жер кадастры жүргізіледі 



A. Әр түрлі жүйеде 

В. Жүргізілмейді 

С. Бірыңғай жүйеде 

D. Өтініш негізінде  

Е. Бірліктермен 

23. Жер кадастрлық кітап бөлімдері 

A. Бес 

В. Екі 

С. Тоғыз 

D. Үш  

Е. Төрт 

24. Тың жер  

A. Бір жыл бойы, өткен жылдың күзінен бастап ауыл шаруашылық дақылдары егісіне 

пайдаланылмаған жерлер 

В. Ауыл шаруашылығында дәнді дақылдарды өсіру үшін қолданылатын егін алқабы  

С. Жаз бойы өсуге бейімделген шөптесін өсімдіктер биогеоценозы 

D. Оты мол табиғи немесе жасанды өрістік жер алқабы 

Е. Шалғайдағы мал шаруашылығы үшін пайдаланылатын және ауыл шаруашылығы 

жануарлары елді мекендерден алыс жерлердегі аумақтарда ұсталтын жерлер  

25. 03-051-154-008 номері 

A. Есептеу номері 

В. Жер учаскесінің кадастрлық номері  

С. Жер учаскесін тіркеу номері 

D. Есептеу номері 

Е. Жер кадастрлық кітап номері 

 

4 НҰСҚА 

1. Елді мекен жерлері 

A. Коммуникациялар 

В. Барлық жауаптар дұрыс 

С. Ауыл шаруашылығы пайдаланымындағы жерлер 

D. Тұрғын үйлер құрылысы астындағы жерлер 

Е. Өндірістік құрылыс астындағы жерлер 

2. Орман қоры жерлері 

A. Мәдени жайылымдарға арналған жерлер 

В. Орман шаруашылығының қажеттілігіне пайдаланылатын және орман басқан жерлер  

С. Тұрғын үй құрылысы астындағы жерлер 

D. Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер 

Е. Орман баспаған жерлер 

3. Ерекше қорғалатын табиғат аймақтарының жерлері 

A. Қалалық скверлер және орман қорғау жолақтары  

В. Шабындықтар орналасқан жерлер 

С. Ауыл шаруашылыѓына жарамсыз жерлер 

D. Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлер 

Е. Өндірістік құрылыс астындағы жерлер, коммуникациялар тарихи- мәдени орталықтары 

бар учаскелері, рекреационды және емдеу сауықтандыруға арналған жерлер  

4. Су қоры жерлері 

A. Су айдындары, мұздықтар, гидротехникалық құрылыстар және басқа да су 

шаруашылығының ғимараттары алып жатқан жерлер  

В. Су айдындары алып жатқан жерлер 

С. Қоймалар 

D. Құдықтар,скважиналар 



Е. Саз алып жатқан жерлер 

 

5. ҚР жер кадастры бөліктері  

A. Журнал,карта, сызбалар 

В. Кадастрлық іс жүргізу 

С. Жобалау,бағалау,зерттеу, тұжырымдау 

D. Жер пайдаланушыларды тіркеу, есепке алу, бонитировкалау,бағалау   

Е. Жер кадастрлық карта, жер кадастрлық іс 

6. Жер кадастрының обьектісі  

A. Ауа 

В. Су ресурстары 

С. Орман ресурстары 

D. Жер  

Е. Мемлекеттік органдар 

7. Жер кадастры  

A. Мемлекеттік шара 

В. Жеке кәсіпкершілік іс-әрекет 

С. Партияның және қозғалыстың іс-әрекеттері 

D. Ауыл шаруашылық алқаптарын ұйымдастыру 

Е. Жайылым мен шабындықтың жерлерін ұйымдастыру 

8. Ауыл шаруашылығына жатпайтын қажеттіліктер үшін берілуі тиімді жерлер 

A. Құнарлы жерлер 

В. Бағалы ауыл шаруашылық алқаптары 

С. Ауыл шаруашылығына жарамсыз жерлер 

D. Жыртылған жерлерд 

Е. Өте құнды, қара шіріндісі мол жерлер 

9. Ауыл шаруашылығы мекемелерге, ұйымдарға және кәсіпорындарға берілетін жерлер 

A. Бонитет баллы аудан бойынша орташа баллдан төмен жерлер 

В. Құнарлы жерлер 

С. Сортаң батпақ жерлер 

D. Берілмейді 

Е. Таулы жерлер 

10. Мазмұны және жұмыстарын жүргізу тәртібіне байланысты жер кадастры бөліктері  

A. құрама және көмекші 

В. қарапайым және күрделі 

С. жердік және сулық 

D. өндірістік және ормандық 

Е. негізгі және күнделікті 

11. Жерді есепке алудың түрлері 

A. жалпы және жеке 

В. алдыңғы, күнделікті 

С. арнайы, арнайы емес 

D. ашық және жабық 

Е. жауаптар дұрыс емес 

12. Жер кадастры ААЖ  

A. Жер кадастрының автоматтандырылған басқару жүйесі 

В. Компьютер және принтер 

С. Жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттар жүйесі  

D. Жер кадастрының автоматтандырылған атқару жүйесі 

Е. Барлық жауаптар дұрыс емес 

13. ҚР Жер Кодексі қабылданған жыл 

A. 2003 



В. 2002 

С. 2004  

D. 1995 

Е. 1999 

14. Жер учаскесін мемлекет және меншікке немесе пайдалануға бергенді оның бағалау 

құнын анықтау тәртібін бекітеді 

A. Депутаттар коммисиясы 

В. ҚР Парламенті 

С. ҚР Үкіметі 

D. Жергілікті басқару органы 

Е. Орталық басқару органы 

15. Жер үшін төлемақы алынатын форма 

A. Мемлекеттік ресурстарға табиғи төлем формасында 

В. Жер салығы және арендалық төлем формасында 

С. Түсімнен есептелінген төлем формасында 

D. Жауаптар дұрыс емес 

Е. Кепілдік ретінде 

16. Жалдамаға берілген жер үшін төлем ақы  

A. Нормативтік бағасы 

В. Нарықтың бағасы 

С. Арендалық баға 

D. Жауаптар дұрыс емес 

Е. арлық жерлер 

17. Жылжымайтын мүліктер 

A. Автомобильдер 

В. Үйлер 

С. Ғимараттар 

D. Транспорттар  

Е. Барлық жауаптар дұрыс 

18. Жер кадастрының объектісі 

A. Шаруа қожалықтарының жерлері 

В. Барлық санаттағы жерлер, ҚР жер қоры 

С. Шаруашылықтар 

D. Мал басы  

Е. Жер қоры 

19. Меншіктің  құнын анықтау түсінігі 

A. Өндіріс базисі  

В. Еңбек заты  

С. Байлықтың қайнар көзі, еңбектену әдісі 

D. Өнімділік көзі  

Е. Өндірістің негізгі құралы, еңбек заты,кеңістік базисі 

20. Рентабельдік қасиетке ие жер санаттары 

A. Елді мекен жерлері, ауыл шаруашылық жерлер 

В. Өндіріс, орман қоры жерлері 

С. Транспорт, су қоры жерлері 

D. Ерекше қорғалатын табиғи қорықтық жерлер 

Е. Дұрыс жауабы жоқ 

21. Жер учаскесі толық қалыптасқан болады 

A. Жер учаскелерінің шекараларын ауыстыру кезінде 

В. Жер учаскелері  шекаралармен бекітілген кезде  және оның кадастрлық ісі толық 

қалыптасқан кезде 

С. Жер учаскесінің жоспарлы картографиялық материалдары дайындалған кезде 



D. Кадастрлық карта жасалған кезде 

Е. Жер учаскелеріне өтініш жазылған кезде 

 

22. Базалық ставка түсінігі 

A. Қосылған құнның мемлекеттік бюжетке аударылатын бөлігі 

В. Тұрақты не уақытша пайдалануға берілген жер телімі үшін заң жүзінде бюджетке 

төленетін міндетті ақшалай төлемдер 

С. Уақытша тегін жер пайдалануды сату кезінде немесе жер учаскелерін жеке меншікке 

мемлекетпен берілген кезде кадастрлық құнды анықтау үшін  жер учаскелерінің 

нормативтік бағасы  

D. Жеке меншіке, мысалы автокөлікке, асыл тастарға, жиһазға салынатын салық 

Е. Жеке тұлғалардан алынатын табыс 

23. Жергілікті органның шешімі анықтамасы 

A. Жер учаскесіне құқықты беретін жергілікті органдардың құқықтық актілері  

В. Арнаулы мемлекетік органдар қызметкерлерінің қызметік – жауынгерлік дярлығы 

туралы іс – шаралар 

С. Кадр қызметкерлерін есепке алу және талдау жүйесі 

D. Арнаулы мемлекеттік органдарда штаттарды құру, тарату,қысқарту бойынша 

жүргізілетін іс-шаралар 

Е. Тараптардың құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін белгілейтін шарт 

24. Меншік құқығы анықтамасы 

A. Мүлікті іс жүзінде иеленуді жүзеге асыруды заң жүзінде қамтамасыз ету  

В. Мүліктен оның пайдалы табиғи қасиеттерін алудың, сондай-ақ одан пайда табудың заң 

жүзінде қамтамасыз етілуі 

С. Субъектінің заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзіне тиесілі мүлікті өз 

қалауынша иелену оған билік етуі 

D. Мүліктің жаң жүзіндегі тағдырын белгілеудің заңмен қамтамасыз етілуі  

Е.Жердің құқықтық және шаруашылық жағдайы жайында, жер учаскесінің 

мөлшері,орналасқан орны жєне шекаралары жайында, олардың сапалық мінездемесі, 

бағалануы, есепке алынуы жайында мәліметтер жүйесі 

25. Жер  құқықтық қатынас дауларын шешеді 

A.Ммемлекеттік органдар  

В.Аудан әкімдер 

С. Үкімет 

D. Сот  

Е. Барлық жауап дұрыс емес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры» пәнінен тест сұрақтарының 

жауаптар коды 

 

№ 1 нұсқа 2 нұсқа 3нұсқа 4 нұсқа 

1 B C C B 

2 C B B B 

3 B B B E 

4 C C B A 

5 D E A D 

6 A E E D 

 

7 B A C A 

8 D D B C 

9 D A E B 

10 A A C E 

11 A A C B 

12 C D A C 

13 E B B A 

14 C A E E 

15 A B A B 

16 D B D C 

17 A B C E 

18 E A B B 

19 A C A E 

20 A B C A 

21 B B A B 

22 A B C C 

23 E E D A 

24 D A A C 

25 E B E D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

«Агроэкология» пәндер біллестігі 
(цк атауы)   

 

 «Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры» 
     (пән атауы)   

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс 

бағыты 

 

Пәнді оқытуда 

қолданылатын құрал-

жабдықтар 

1 2 3 4 

1 341 341 ө 

2    

 

 

Бағдарлама жетекшісі  ________________             оқытушы Жүмәсілова А.Қ. 
                                              (қолы)                                             (аты-жөні, тегі, лауазымы) 

 


	МАЗМҰНЫ

