
 



 



 

 

 

 

№ Пән 

нің 
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Пәннің 
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Кредит 
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нған 
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Аннотация 

Пререкви

зиттер 

Постреквизи

ттер 

1 ЖББ

П 

Бизнес 

негіздері 

5 1 Пәннің мазмұны: Бизнес түсінігі, даму тарихы. Орта, шағын бизнесті 

ұйымдастыру. Ірі бизнесті ұйымдастыру. Венчурлік бизнесті ұйымдастыру. 

Бизнес түрлерін жіктеу. Бизнесті жүргізу нысандары. Бизнес субъектілерін 

тіркеу тәртібі. Кәсіпорынның банкроттығы және таратылуы. Бизнес 

инфрақұрылымын құрудың объективті қажеттілігі. Бизнестегі персоналды 

басқару және іскерлік этика бизнес инфрақұрылымының элементтері. 

Бизнестегі менеджменттің негізгі принциптері.  Бизнес жоспарлау негіздері 

Оқу нәтижелаері: бизнесті экономикалық жүйе ретінде ұйымдастыру 

процесін,оны жүзеге асырудың ұйымдық нысандарын,бизнес 

инфрақұрылымының негізгі элементтерін білу 

бизнесті жүзеге асыруды регламенттейтін заңнамалық актілерді білу, 

кәсіпкерлік қызметті бағалау әдістері, элементтерді жоспарлау 

бизнесті және кәсіпкерлікті тиімді ұйымдастыру үшін қажетті бизнесті 

кәсіби деңгейде ұйымдастыруда білімді қолдана білу 

әлеуметтік факторды, этикалық пайымдауларды ескере отырып, 

шешімдерді әзірлеу үшін бизнесті ұйымдастыру бойынша ақпаратты 

жинауды, түсіндіруді жүзеге асыра білу 

бизнесті басқаруда тәсілдерді қолдану қабілеті, бизнесті ұйымдастырудың 

теориялық негіздерін меңгеру, нарықтық тауашаны іздеуді жүзеге асыру 

кәсіпорынның перспективалы нарықтық стратегиясын әзірлеу, кәсіпкерлік 

Талап 

етілмейді 

Кәсіпорын 

экономикас

ы 

 ООД Основы 

бизнеса 

  Содержание дисциплин: Понятие бизнеса, история развития. Организация 

среднего, малого бизнеса. Организация крупного бизнеса. Организация 

венчурного бизнеса. Классификация видов бизнеса. Формы ведения 

бизнеса. Порядок регистрации субъектов бизнеса. Банкротство и 

ликвидация предприятия. Объективная необходимость создания 

инфраструктуры бизнеса. Управление персоналом в бизнесе и деловая 

этика Элементы инфраструктуры бизнеса. Основные принципы 

менеджмента в бизнесе.  Основы бизнес планирования 

Результаты обучение: способность  обосновывать роль ключевых 

мировоззренческих понятий как ценностей бытия человека в современном 

мире,анализировать философский аспектзнание процесса организации 

Не 

требуется 

Экономика 

предприятия 



бизнеса как экономической системы,организационных форм его 

осуществления,основных элементов инфраструктуры бизнеса 

знание законодательных актов, регламентирующих осуществление 

бизнеса,методы оценки предпринимательской деятельности, планирование 

элементов 

умение применять знания в организации бизнеса на профессиональном 

уровне, необходимые для эффективной организации бизнеса и 

предпринимательства 

умение осуществлять сбор, интерпретацию информации по организации 

бизнеса для выработки решений с учетом социального фактора, этических 

соображений 

способность применения приемов в управлении бизнесом, владения 

теоретическими основами организации бизнеса, осуществления поиска 

рыночной ниши 

способность разработки перспективной рыночной стратегии предприятия, 

анализа предпринимательских 

2 БП, 

ВК 

Кәсіби 

шет тілі 

5 3 Пәннің мазмұны: Мамандық бойынша болашақ мамандықтың 

ерекшеліктерімен белгіленетін студенттердің шет тілін үйренудегі 

қажеттілігін есепке алуға негізделген кәсіптік-бағдарлы оқыту, қосымша 

кәсіби білім алу, лексикалық минимум алу, терминологияны оқу, 

студенттерді ғылыми мақалалар мен жарияланымдарды өз бетінше оқуға 

дайындау, кәсіби тілде қарым-қатынас жасау 

Оқу нәтижелаері: кәсіби қарым-қатынас саласында ауызша, жазбаша 

сөйлеудің ерекшеліктерін, шет тілінде мәтінді құрудың ұлттық-мәдени 

ерекшеліктерін білу 

шетел тілінде мәтінді құру мен ұйымдастырудың ұлттық және мәдени 

ерекшеліктерін, сөздік құрамының стилистикалық ерекшеліктерін білу 

кәсіби қызметті лингвистикалық, әлеуметтік, мәдени, лингвистикалық, 

ақпараттық-аналитикалық аспектілерде жүзеге асыра білу 

қарым-қатынас барысында сөйлеу қызметін ұйымдастыра білу, сөйлеу 

жағдайы, басқа мәдениеттің,ұлттың өкілі ретінде әріптестің жеке 

ерекшеліктері және қарым-қатынас сипаты іскерлік ақпараттық, кәсіби, 

ғылыми-техникалық сипаттағы хабарламалардың тиісті деңгейін есту және 

қабылдау қабілеті ресми, іскерлік, кәсіби сипаттағы хат жазу кезінде ой, ой, 

пікір, эмоциялар, ақпарат беру қабілеті 

Шетел 

тілі 

Талап 

етілмейді 

 БД, 

(ВК) 

Професси

ноальный

иностран

  Содержание дисциплин: Профессионально-ориентированное обучение 

основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного 

языка, диктуемое особенностями будущей профессии по специальности, 

Иностран

ный язык 

Не требуется 



ный язык получение дополнительных профессиональных знаний, получение 

лексического минимума, изучение терминологии, подготовка студентов к 

самостоятельному обучению научных статей и публикаций, общению на 

профессиональном языке 

Результаты обучение: знание специфики устной, письменной речи в сфере 

профессионального общения, национально-культурных особенностей 

построения текста в иностранном языке 

знание национальных и культурных особенностей построения и 

организации текста на иностранном языке, стилистические особенности 

словарного состава умение осуществлять профессиональную деятельность 

в лингвистическом,  социальном, культурном, лингивистическом, 

информационно-аналитическом аспектах умение организовывать речевую 

деятельность в процессе коммуникации, речевой ситуацией, личностными 

особенностями партнера как представителя другой культуры,нации и 

характером общения способность восприятия и понимания на слух 

соответствующего уровня сообщений делового информационного, 

профессионально, научно-технического характера способностьизложения 

мыслей, рассуждений, мнений, эмоций, передачи информации при 

написания письма официального, делового, профессионального характера 

3 БП, 

ВК 

Кәсіби 

қазақ тілі 

5 3 Пәннің мазмұны: Кәсібилендіру терминологияны терең ұғынуға және 

бекітуге, ғылыми сөйлеу стиліне тән құрылымдарды қолдану дағдыларын 

қалыптастыруға ықпал ететін арнайы лексиканы іріктеумен қол жеткізіледі. 

Бұл студенттердің өзіндік жұмысын белсендіруге, кәсіби сөйлеу, ғылыми 

және іскерлік сөйлеуде теориялық мәліметтерді зерделеуге ықпал етеді. 

Оқу нәтижелаері: техникалық бейіндегі ғылыми лексиканы, әртүрлі 

жанрлардағы мәтіндерді, кәсіби сала тілінің сөйлеу нормаларын, Іскерлік 

коммуникация негіздерін білу кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін 

терминологиялық минимумды, арнайы мәтіндермен жұмыс істеу үшін 

грамматикалық және синтаксискогоминимумды білу коммуникативтік 

интенция мен қарым-қатынас жағдайына сәйкес тілдік құралдарды таңдау, 

техникалық ақпаратты жалпылау, түсіндіру ауызша және жазбаша мәтінді 

өңдеу тәсілдерін қолдана білу, қарым-қатынастың этикеттік түрлерін 

қолдана білу, өз көзқарасын анық баяндау екінші ғылыми мәтіндерді: 

аннотациялар, Рецензиялар, тезистер, рефераттар, ғылыми-техникалық 

ақпаратты өз бетінше іздеу қабілеті. ғылыми-кәсіби әдебиеттің мәтіндерін 

талдау, интерпретациялау қабілеті, кәсіби қызметтің негізі ретінде ақпарат 

іздеу 

Қазақ тілі Талап 

етілмейді 

4 БД, Професси   Содержание дисциплин: Профессионализация достигается отбором Русский Не требуется 



(ВК) нальный 

русский 

язык 

специальной лексики, способствующей более глубокому  осмыслению и 

закреплению терминологии, выработке навыков употребления 

конструкций, характерных для научного стиля речи. Особое внимание 

уделено заданиям по развитию форм продуктивного речепроизводства на 

русском языке, что способствует активизации самостоятельной работы 

студентов, изучению теоретических сведений в профессиональной 

разговорной, научной и деловой речи. 

Результаты обучение: знание научной лексики технического профиля, 

продуцирования текстов разных жанров, речевыхнорм языка 

профессиональной сферы, основ деловой коммуникации 

знание терминологического минимумадля 

осуществленияпрофессиональной деятельности, грамматического и 

синтаксическогоминимума для работы с спецтекстами 

умение обобщать, интерпретировать техническую информацию, выбирать 

языковые средства в соответствии с коммуникативной интенцией и 

ситуацией    общения 

умение использовать приемы переработки устного и письменного текста, 

использовать этикетные формы общения, ясно излагать свою точку зрения 

способность продуцирования вторичных научных текстов: аннотаций, 

рецензий, тезисов, рефератов, самостоятельного поиска научно-

технической информации. 

способность интерпретации, анализа текстов научно-профессиональной 

литературы, поиска информации как основы профессиональной 

деятельности 

язык 

5 БП, 

ВК 

Математи

ка 

5 1 Пәннің мазмұны: Сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия 

элементтері.Математикалық талдауға кіріспе. Бір айнымалы функцияны 

дифференциалдық есептеу. Бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу. 

Кешенді сандар, олардың формалары, өту формулалары. Көптеген 

айнымалылардың функциялары, анықтау аймағы, қасиеттері, графиктері, 

шегі. Дифференциалдық теңдеулер, түрлері және шешу әдістері. Сандық 

және функционалдық қатарлар. Ықтималдықтар теориясы мен 

математикалық статистика элементтері. 

Оқу нәтижелаері: сызықтық алгебра, Аналитикалық геометрия 

элементтерін, бір, көп айнымалы функциялардың дифференциалдық, 

интегралдық есептеу есептерін білу 

әртүрлі түрдегі дифференциалдық теңдеулер, сандық және функционалдық 

қатарлар теориясын, Ықтималдықтар теориясының элементтерін, 

математикалық статистиканы білу 

Талап 

етілмейді 

Сызба 

геометрия 

және 

инженерлік 

графика, 

Геодезия, 

Қолданбалы 

геодезия                



математикалық модельдерді құру, математикалық есептер қою, 

математикалық есептерді шешу үшін негізгі әдіснамалық ұстанымдарды 

қолдана білу 

қазіргі математика методологиясы негізінде өзінің ғылыми-зерттеу 

жұмысының тәжірибелік және есептік-теориялық материалдарын жалпылай 

білу 

жалпы теориялық, арнайы техникалық пәндерді оқуда математикалық 

ғылымның жетістіктерін қолдану қабілеті 

сапалы математикалық зерттеулер жүргізу және жүргізілген 

Математикалық талдау негізінде практикалық ұсыныстар жасау қабілеті 

 БД, 

(ВК) 

Математи

ка 

  Содержание дисциплин: Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии.Введение в математический анализ. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной. Интегральное исчисление функции 

одной переменной. Комплексные числа, их формы, формулы перехода. 

Функции многих переменных, область определения, свойства, графики, 

предел. Дифференциальные уравнения, виды и методы решения. Числовые 

и функциональные ряды. Элементы теории вероятностей и математической 

статистики. 

Результаты обучение: знание элементов линейной алгебры, аналитической 

геометрии, задач дифференциального, интегрального исчисления функций 

одной, многих переменных 

знание дифференциальных уравнении различных видов, теории числовых и 

функциональных рядов, элементов теории вероятностей, математической 

статистики 

умение строить математические модели, ставить математические задачи, 

использовать основные методологические принципы для решения 

математический задач 

умение обобщать экспериментальный и расчетно-теоретический материал 

своей научно-исследовательской работы на основе методологий 

современной математики 

способность использовать достижения математической науки в изучении 

общетеоретических, специальных технических дисциплин 

способность проводить качественные математические исследования и на 

основе проведенного математического анализа выработать практические 

рекомендации 

Не 

требуется 

Начертатель

ная 

геометрия и 

инженерная 

графика, 

Геодезия, 

Прикладная 

геодезия                

6 БП, 

ВК 

Кәсіпоры

н 

экономик

5 4 Пәннің мазмұны: Кәсіпорын-экономиканың негізгі буыны. Ұйымның 

өндірістік және ұйымдық құрылымы. Өндіріс түрлері және өндірістік 

үрдісті ұйымдастыру. Кәсіпорынның негізгі және айналым қорлары. 

Бизнес 

негіздері 

Өндірістік 

менеджмент 



асы Ұйымның еңбек ресурстары. Кәсіпорынның даму стратегиясы. Өндіріс 

шығындары және өнімнің өзіндік құны. Кәсіпорынның баға саясаты. 

Өнімнің сапасы және кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі. Ұйымның 

инновациялық және инвестициялық қызметі. Кәсіпорынның шаруашылық 

қызметінің тиімділігін бағалау. 

Оқу нәтижелаері: кәсіпорынның экономикадағы жұмыс істеуінің теориялық 

және әдіснамалық негіздерін, кәсіпорын қызметін реттеудің принциптері 

мен әдістерін білу 

кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері жұмысының негізгі техникалық-

экономикалық көрсеткіштерін, шаруашылық жүргізу объектісі ретіндегі 

кәсіпорынның мәнін білу 

кәсіпорынның және басқарудың ұйымдық және өндірістік құрылымын 

талдай білу, Ресурстарды пайдалану: Негізгі және айналым капиталы 

шығындар өлшемі бойынша өндіріс шығындарының тиімділігін анықтай 

білу – нәтижелер, өсу факторлары және оларды жақсы пайдалану 

мүмкіндіктері 

кәсіпорынның ресурстарын басқару, оның қызметінің қаржылық 

нәтижелерін қалыптастыру, инвестициялық қызметті ұйымдастыру қабілеті 

өнімнің сапасын арттыру, сертификаттау негізінде кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін басқару,факторлардың әсерін анықтау қабілеті 

 БД, 

(ВК) 

Экономик

а 

предприя

тия 

  Содержание дисциплин: Предприятие – основное звено экономики. 

Производственная и организационная структура организации. Типы 

производства и организация производственного процесса. Основные и 

оборотные фонды предприятия. Трудовые ресурсы организации. Стратегия 

развития предприятия. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Ценовая политика предприятия. Качество продукции и 

конкурентоспособность предприятия. Инновационная и инвестиционная 

деятельность организации. Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Результаты обучение: знание теоретических и методологических основ 

функционирования предприятия в экономике, принципы и методы 

регулирования деятельности предприятия 

знание основных технико-экономических показателей работы предприятия 

его структурных подразделений, сущности предприятия как объекта 

хозяйствования 

умение анализировать организационную и производственную структуру 

предприятия и управления, использования ресурсов: основного и 

оборотного капитала 

Основы 

бизнеса 

Менеджмент 

производств

а 



умения определять эффективность издержек производства по критерию 

затраты – результаты, факторов роста и возможностей их лучшего 

использования 

способность управления ресурсами предприятия, формирования 

финансовых результатов его деятельности, в организации иннвестиционной 

деятельности 

способностьуправлять конкурентоспособностью предприятия на основе 

повышения качества, сертификации продукции,определять влияние 

факторов 

7 БП, 

ВК 

Өндірісті

к 

менеджме

нт 

5 5 Пәннің мазмұны: Өндірістік менеджменттің мәні. Өндірістік 

менеджменттің негізгі функциялары. Өндірістік менеджменттің ғылым 

ретіндегі эволюциясының кезеңдері. Басқару циклінің 

құрылымы.Кәсіпорын мен ұйымның мәні. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы 

ортасы. Өндірістік процесс және оның кәсіпорында жіктелуі. Өнім 

сапасының стандарттары. Өнімнің сапасын бағалау әдістемесі. 

Шығарылатын өнімнің ақауы және оны бағалау және есепке алу тәсілдері. 

Оқу нәтижелаері: өндірісті және менеджментті ұйымдастырудың негіз 

қалаушы нысандарын, персоналды басқару негіздерін, өндірістік процесті 

және оның жіктелуін білу 

басқару тәсілдерін, шаруашылық жүргізу объектісі ретіндегі инновациялық 

үдерістердің тиімділік көрсеткіштерін білу және экономикадағы рөлі 

өндірістік үдерістердің нәтижелерін қызметте қолдана білу, басқару 

міндеттерін шешу үшін өндірістік менеджмент тәсілдері 

экономикалық ғылымдарды пайдалана отырып, кәсіпорынның 

ұйымдастырушылық басқару проблемалары мен процестерін шешу үшін 

деректерді талдай білу 

өндірістік және инновациялық процестерді бағалау әдістемелерін пайдалана 

отырып, практикалық есептер мен жағдайларды шешу үшін материалды 

қолдану қабілеті 

бәсекеге қабілетті өндірісті қалыптастыру, персоналды басқару, іс жүргізу, 

өндірісті басқару әдістерін пайдалану қабілеті 

Кәсіпоры

н 

экономик

асы 

Талап 

етілмейді 

БД, 

(ВК) 

Менеджм

ент 

производс

тва 

  Содержание дисциплин: Сущность производственного менеджмента. 

Основные функции производственного менеджмента. Этапы эволюции 

производственного менеджмента как науки. Структура управленческого 

цикла. Сущность предприятия и организации. Внутренняя и внешняя среда 

предприятия. Производственный процесс и его классификация на 

предприятии. Стандарты качества продукции. Методика оценки качества 

продукции. Брак выпускаемой продукции и способы его оценки и учета. 

Экономик

а 

предприя

тия 

Не требуется 



Результаты обучение: знание основополагающих форм организации 

производства и менеджмента, основ управления персоналом, 

производственным процессом и его классификацию знание способов 

управления, показателей эффективности инновационных 

процессовпредприятия как объекта хозяйствования иего роль в экономике 

умение использовать результаты производственных процессов в 

деятельности, приемы производственного менеджмента для 

решенияуправленческих задач умение анализировать данные для решения 

организационно управленческих проблем и процессов предприятия, с 

использованием экономических наук способность применения материала 

для решения практических задач и ситуаций с использованием методик 

оценки производственных и инновационных процессов способность в 

формировании конкурентоспособного производства, управления 

персоналом, делопроизводством, использованию методов управления 

производством 

8 БП, 

ВК 

Геодезия  5 2 Пәннің мазмұны: жердің түрі мен көлемі туралы түсінік. Көлденең 

бұрыштары, көлбеу бұрыштары және көлденең төсемдер. Және олардың 

арасындағы асып кету. Жоспарлар мен карталардың ауқымы. Жер 

объектілерінің шартты белгілері. Жер бедері, жер бетінің. Көлденең 

жоспардағы биіктіктерді анықтау. Азимуттар және Дирекция бұрыштары. 

Теодолитті түсірулер және қолданылатын аспаптар. Жер алқаптарының 

экспликациясы. 

Оқу нәтижесінде: 

- геодезиялық өлшеу принциптерін білу және оларды өңдеу; 

- картографиялау тәсілдерді; геодезиялық өлшеу және түсіру әдістерін білу; 

- топографиялық жоспарлар мен карталарды құру және түзету іскерлігі; 

- жоспарлы-картографиялық материалдарды пайдалана білуі;  

- нақты өндірістік жағдайларда негізгі геодезиялық аспаптарды қолдану 

қабілеті; 

- негізгі геодезиялық аспаптарды тексеру қабілеті; 

Математи

ка  

Картография

, 

Кадастрдағы 

геодезиялық 

жұмыстар, 

Жерге 

орналастыру

дағы 

геодезиялық 

жұмыстар 

8 БП, 

ВК 

Геодезия    Содержание дисциплины: Понятие о форме и размерах Земли. 

Горизонтальные углы, углы наклона и горизонтальные проложения. 

Высоты точек на местности и превышения между ними. Масштабы планов 

и карт. Условные знаки объектов местности. Рельеф земной поверхности. 

Определение высот на плане по горизонталям. Азимуты и дирекционные 

углы. Теодолитные съемки и применяемые приборы. Экспликация 

земельных угодий. 

Результаты обучения:  

Математи

ка  

Картография

,  

Геодезическ

ие работы в 

кадастре, 

Геодезическ

ие работы в 

землеустрой



- знание принципов геодезических измерений и их обработка; 

- знание методов геодезических измерений и съемок, способы 

картографирования;  

- умение проводить построение и корректировку топографических планов и 

карт; 

- умение пользоваться планово-картографическими материалами;  

- способность применения основных геодезических приборов в конкретных 

производственных условиях; 

- способность проверки основных геодезических приборов; 

стве 

9 БП, 

ВК 

Қолданба

лы 

геодезия                

4 

 

2 

 

Пәннің мазмұны: Кіріспе. "Инженерлік геодезия" курсының пәні мен 

міндеттері. Инженерлік ізденістердің түрлері. Жергілікті жерде бағдарлау 

бойынша есептерді шешу. Геодезиялық аспаптардың жұмыс принципі және 

құрылысы. Құрылыс салынған аумақтарды түсіру және оның ерекшеліктері. 

Құрылыстарды бөлудің теориялық негіздері. Жер асты коммуникациялары 

мен құрылыстарын салу және пайдалану кезіндегі геодезиялық жұмыстар. 

Өлшеу қателігінің теориясы. Жер кадастрына арналған геодезиялық 

жұмыстар. 

Оқу нәтижесінде: 

- жобаларды әзірлеу, құрылыстарды салу және пайдалану кезінде 

геодезиялық қамтамасыз ету әдістерін білуі;  

- табиғи ресурстарды игеру және қорғау кезінде геодезиялық қамтамасыз 

етуді білуі;  

- әр түрлі құрылымдарды салу кезінде инженерлік-геодезиялық 

жұмыстарды орындай білу;  

- топогеодезиялық материалды қолдана білу және геодезиялық өлшеу; 

- негізгі геодезиялық аспаптарды қолдану қабілеті;  

- дұрыс бағалау үшін құрылыс алаңының инженерлік-геологиялық 

жағдайына талдау жүргізу қабілеті; 

Математи

ка  

Картография  

 БД, 

ВК 

Прикладн

ая 

геодезия 

 

 

  Содержание дисциплины: Введение. Предмет и задачи курса «инженерная 

геодезия». Виды инженерных изысканий. Решение задач по 

ориентированию на местности. Принцип работы и устройство 

геодезических приборов. Съемка застроенных территорий и ее 

особенности. Теоретические основы разбивки сооружений. Геодезические 

работы при строительстве и эксплуатации подземных коммуникаций и 

сооружений. Теории погрешности измерений. Геодезические работы для 

земельного кадастра. 

Результаты обучения:  

- знание методов геодезического обеспечения при разработке проектов, 

Математи

ка  

Картография  



строительстве и эксплуатации сооружений;  

- знание геодезического обеспечения при освоении и охране природных 

ресурсов;  

- умение выполнять инженерно-геодезические работы при строительстве 

различных сооружений;  

- умение использовать топогеодезический материал и производить 

геодезические измерения; 

- способность применять основные геодезические приборы;  

- способность проведения анализа инженерно-геологических условий 

строительной площадки для правильной оценки. 

10 БП, 

ВК 

Сызба 

геометрия

сы және 

инженерл

ік 

графика  

3 2 Пәннің мазмұны: Нүктенің проекциясы. Бірыңғай конструкторлық 

құжаттар жүйесі туралы түсінік (БКҚЖ). Формат. Масштаб. Сызық түрлері. 

Сызба шрифті (қарпі). Аксонометриялық проекциялар. Түзудің проекциясы. 

Жазықтықтың проекциялары. Проекция жазықтығын алмастыру әдісі. 

Бұрандалы біріктіру. Бұрандалы біріктіруді жеңілдету және шартты 

көрінісі. Айналдыру әдісі. Бөлшектердің эскизі. Бұйымның құрама сызбасы. 

Көпжақтылар. Көпжақтылардың қиылысуы. Бөлшектің сызбасын орындау 

ережелері. Айналдыру беттері.  

Оқу нәтижесі:  

- үлгінің сызбаларын құрудың әдістерін; сызбаларда есептерді шешудің 

әдістерін білуі;  

- эскиздерді, сызбаларды және жиналмалы бірлік сызбаларын құрастыру 

әдістерін, стандартты бөлшектердің техникалық сызбаларын құрудың 

әдістерін білуі; 

- сызбада көретілген конструкцияны сызуды; азаматтық және өндірістік 

құрылымды сызбаларды оқуды істей білуі керек;  

- құрама сызба арқылы бөлшектеу сызбасын құрастыруды; компьютерлік 

бағдарламада сызбаны орындауды істей білуі. 

- өзінің болашақ мамандығының өнімінің конструкциясының элементтерін 

орындау және техникалық бөлшектердің сызбаларын орындау қабілеті 

болуы; 

Математи

ка 

Топография  



 БД, 

(ВК) 

Начертате

льная 

геометрия 

и 

инженерн

ая 

графика 

  Содержание дисциплины: Проекции точки. Форматы. Масштабы. Типы 

линий. Шрифты чертежные. Аксонометрические проекции. Прямая и 

плоскость. Две плоскости на эпюре. Взаимное положение двух плоскостей. 

Построение линии пересечения двух плоскостей. Способ вращения. 

Многогранники. Построение линии пересечения поверхностей. Развертка 

поверхностей. Развертка поверхности многогранника. Развертка 

цилиндрических и конических поверхностей. Построение разверток 

поверхностей. 

Результаты обучения: 

- знание методов построения чертежей объектов, эскизов чертежей, а также 

способы решения задач на чертежах;  

- знание методов построения эскизов технических рисунков стандартных 

деталей и сборочных единиц. 

- умение начертить конструкции, показанные на чертеже, а также читать 

чертежи  гражданского и промышленного строения;  

- умение выполнять деталировку сборочного чертежа и  конструкции 

деталей в компьютерных программах. 

- приобрести способности выполнения чертежей технических элементов 

конструкции изделий на бумаге, а также с помощью компьютерных 

программах. 

Математи

ка 

Топография 

11 БП, 

ВК 

Топограф

ия  

5 3 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Топография туралы түсінік. Карта туралы түсінік. 

Картаның сипаттамасы. Картаның түрлері. Шартты белгілер, анықтылығы 

мен модельділігі. Картографиялық жобалар туралы түсінік. Масштаб. 

Масштабтың түрлері, картографиялық торларды бағдарлау. Тікбұрышты 

координаттар. Топографиялық карталардың мазмұны. Жоспарлы 

түсірілімдер. Теодолитті түсірілімдер. Биіктік түсірілімдер. Геометриялық 

нивелирлеу. Тригонометриялық нивелирлеу. Физикалық нивелирлеу. 

Жоспарлы-биіктік түсірілімдер. Нивелирлер, олардың құрылысы, 

пайдалану ережелері.  

Оқу нәтижесінде: 

- картада құбылыстарды салудың картографиялық тәсілдері мен 

картографиялық генерализацияның ерекшеліктерін білуі; 

- түсірілім кезінде құрал-жабдықтардың жұмыс жасай білуі; 

- өлшенген сызық бойынша картаның масштабын есептеуді және 

картографиялық торларды жасауды; 

- нүктелердің географиялық және тікбұрышты координаттарын анықтауды; 

- ұзындық масштабын аудан масштабына аударуда және топографиялық 

Сызба 

геометрия

сы және 

инженерл

ік 

графика  

Сандық 

картография   



карталармен жоспарлар сызу қабілеті; 

-  карта бойынша бедердін биіктігін, формасын, түрлерін анықтау қабілеті; 

 БД, 

ВК 

Топограф

ия  

  Содержание дисциплины: Введение. Понятие о топографии, карте. 

Свойства карты: символичность, генерализованность, математическая 

определенность, модельность. Понятие о картографических проекциях. 

Масштабность как свойство карты. Виды масштабов. Ориентирование 

картографических сеток. Прямоугольные координаты. Географические 

координаты. Номенклатура. Углы направлений. Содержание 

топографических карт. Плановые съемки. Теодолитные съемки. Высотные 

съемки. Геометрическое нивелирование. Тригонометрическое 

нивелирование. Физическое (барометрическое) нивелирование. Планово-

высотные съемки. 

Результаты обучения: 

- знание способов изображений и явлений на картах и особенности 

картографической генерализации;  

- знание принципов работы приборов и оборудования при топографической 

съемке; 

- умение вычислять масштабы карт, по измеренному отрезку прямой; 

- умение строить картографические сетки и изучать их свойства; определять 

по карте координаты точек. 

- способность перевода масштабов длин в масштабы площадей; 

- способность вычерчивания топографических карт и планов, а также 

определения по карте высот, превышений, форм  и типов рельефа; 

Начертате

льная 

геометрия 

и 

инженерн

ая 

графика 

Цифровая 

картография  

12 БП, 

ВК 

Картогра

фия  

5 3 Пәннің мазмұны: Картография. Пәннің мақсаты мен міндеттері. 

Карталардың негізгі элементтері және оның қасиеттері. Карталардың 

математикалық негізі және картографиялық проекциялар. Карталардың 

түпнұсқаларын құрастырудың негізгі технологиялық сұлбалары. 

Географиялық карталарға қол қою. Карталардағы шартты белгілер. 

Карталардағы, жоспарлардағы рельефтің бейнесі. Карта бойынша жергілікті 

жердің сипаттамасы. Шолу және тақырыптық карталардың ерекшеліктері. 

Географиялық карталарды талдау және бағалау. 

Оқу нәтижесінде:  

- карталар мен атластарда бағдарлауды білу, сондай-ақ негізді қажетті 

көздерді таңдай білуі;  

- картографияланатын аумақты бейнелеу тәсілдерін білуі; 

- карта көмегімен тапсырмаларды шеше білу, оларды қолдана білу;  

- карта тақырыбы мен мақсатына сәйкес картографиялық проекцияны 

таңдай білу; 

Геодезия, 

Қолданба

лы 

геодезия  

Сандық 

картография   



- тақырыптық карталарды жобалау картографиялау қабілеті;  

- жалпы және арнайы карталардың әртүрлі түрлерімен жұмыс істеу қабілеті; 

 БД, 

ВК 

Картогра

фия  

5 3 Содержание дисциплины: Картография. Цели и задачи дисциплины. 

Основные элементы карт и ее свойства. Математическая основа карт и 

картографические проекции. Основные технологические схемы 

составления оригиналов карт. Подписи на географических картах. 

Условные знаки на картах. Изображения рельефа на картах, планах. 

Описание местности по карте. Особенности обзорных и тематических карт. 

Анализ и оценка географических карт. 

Результаты обучения: 

- знание ориентирования в картах и атласах, а также умение подобрать 

обоснованно необходимые источники;  

-  знание  способов отображения картографируемой территории; 

- умение решать задачи с помощью карт и понимать карты, пользоваться 

ими;  

- умение выбирать картографическую проекцию в соответствии с 

назначением и тематикой карты; 

- способность картографирования, проектирования тематических карт, 

отражающие различные направления организации;  

- способность работы с разными видами общих и специальных карт; 

Геодезия, 

Прикладн

ая 

геодезия 

Цифровая 

картография  

13 БП, 

ТК  

Табиғатт

ы 

пайдалан

у 

негіздері 

және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 

5 5 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Табиғат пайдалану туралы ғылымның даму 

тарихы және жағдайы. Табиғатты пайдалану адам қызметінің жүйесі 

ретінде. Табиғат пайдаланудың теориялық негіздері, Табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдалану және қорғау принциптері, табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдалануды бақылайтын органдар. Табиғатты пайдаланудың негізгі 

заңдары мен принциптері. Табиғат пайдаланудың түрлері, құрылымы және 

динамикасы. Табиғатты тиімді пайдалану мәселелері. 

Оқу нәтижесінде: 

- қалпына келетін, қалпына келмейтін ресурстарын ажырата білуі; 

- табиғи ресурстарды қайта жаңарту қағидалары мен әдістерін бөлуді білуі; 

- табиғатты қорғау шараларын ұйымдастыра білу; 

- жұмыс барысында табиғатты пайдалануды басқарудың нормативті-

құқықтық негіздерін пайдалануды білу; 

- табиғи ортаның өзгеруі, эволюцияның даму, биосфераның өзгеруін 

қадағалау қабілеті; 

- табиғи ресурстарды тиімді пайдалану сұрақтарында қабілеті; 

Жер 

қатынаста

ры 

тарихы 

Жер 

ресурстарын 

пайдалануы

н 

болжамдау, 

жерді 

кеңістік 

жоспарлау  

 БД, 

КВ 

Основы 

природоп

5 5 Содержание дисциплины: Введение. История развития и состояние науки о 

природопользовании. Природопользование как система человеческой 

История 

земельны

Пространств

енное 



ользовани

я и 

охрана 

окружаю

щей 

среды 

деятельности. Теоретические основы природопользования, принципы 

рационального использования и охрана природных ресурсов, 

контролирующие органы за рациональным использованием природных 

ресурсов. Основные законы и принципы  природопользования. Виды, 

структура и динамика природопользования. Природно-ресурсный 

потенциал. Сущность и принципы территориального природопользования. 

Проблемы рационального природопользования.  

Результаты обучения: 

- знание принципов рационального природопользования; основные 

концепции, законы, принципы,  проблемы природопользования;  

- знание правовых основ природопользования; 

- умение анализировать структуры территориального и отраслевого  

природопользования;  

- умение решать задачи по оптимизации отраслевого и территориального 

природопользования; 

-  способность проведения экспертиз природопользования;  

- способность решения прикладных задач отраслевого и территориального 

природопользования; 

х 

отношени

й 

планировани

е, 

прогнозиров

ание  

использован

ия 

земельных 

ресурсов 

14 БП, 

ТК  

Жер 

ресурстар

ын 

пайдалан

уын 

болжамда

у, жерді 

кеңістік 

жоспарла

у 

5 6 Пәннің мазмұны: Жер ресурстарын пайдалануын болжамдау, жерді кеңістік 

жоспарлау алдына қойған мақсаттары мен міндеттері, мәселелері. 

Ресурстардың классификациясы, жерді ұтымды пайдаланудың тарихи және 

әлеуметтік-экономикалық проблемалары дәйектігі. Жер ресурстарын 

пайдалануды болжамдау әдістемесінің негізгі түсініктемелері. Жер 

ресурстарын пайдалануды болжамдау әдістемесінің негізгі түсініктемелері. 

Жерге орналастыру жобаларында жерді қорғау мен тиімді пайдалануды 

болжамдау. 

Оқу нәтижесінде: 

- болжамдау әдістері, жер ресурстарын пайдалануын кеңістік жоспарлаудың 

теориясын білуі; 

- жер ресурстарын тиімді пайдалану саласындығы жұмыстарды білуі; 

- жер ресурстарын тиімді пайдалану бағдарламалары мен схемаларын 

жасауда мәліметтерді қолдануы; 

- схема сызбасын рәсімдеуде заңнамалық актілерді қолдануы; 

- жер пайдалануды болжамдау схемасын құруда қабілеті;  

- жер ресурстарын пайдалануын болжамдау, жерді кеңістік жоспарлау 

мәселелерін шешу қабілеті;

Табиғатт

ы 

пайдалан

у 

негіздері 

және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 

Жер 

мониторингі 

 БД, 

КВ 

Простран

ственное 

5 6 Содержание дисциплины: Цели и задачи, стоящие перед пространственным 

планированием, прогнозированием  использования земельных ресурсов. 

Основы 

природоп

Мониторинг 

земель 



планиров

ание, 

прогнозир

ование  

использов

ания 

земельны

х 

ресурсов 

Ограниченность земельных ресурсов и проблема их использования. 

Противоречия проблемы использования земельных ресурсов. 

Классификация и особенности различных ресурсов. Прогнозирование, 

планирование и проектирование системы мероприятий по изменению 

качества земель или характера их использования. Управление земельными 

ресурсами. Классификация прогнозов. 

Результаты обучения: 

- знание способов и методов, теории планирования и прогнозирования 

использования земельных ресурсов; 

- знание текущих и периодических работ; 

- умение составлять схемы и программы РИЗР;  

- умение использовать законодательные акты, постановления 

правительства, распоряжения администраций в области ИЗР. 

- способность использования районных схем землеустройства и 

прогнозирования использования земель,  

- способность решения вопросов РИЗР;

ользовани

я и 

охрана 

окружаю

щей 

среды 

15 БП, 

ТК  

Жер 

монитори

нгі  

5 7,1 Пәннің мазмұны: Жер мониторингінің жалпы ережелері. Жердің 

мемлекеттік мониторингін жүргізу қажеттілігі. Жер мониторингінің 

міндеттері мен мазмұны. Жер мониторингін жүргізу принциптері.. 

Өзгерістер сипаты бойынша жер мониторингі. Жер мониторингі деректерін 

жинау және пайдалану жүйесі. Жер мониторингі көрсеткіштерінің жүйесі. 

Жерді кешенді түгендеудің жалпы ережелері. Жерді пайдалану жерлерін 

түгендеу. Бүлінген жерлерді түгендеу. Жердің ластану түрлері. 

Оқу нәтижесінде: 

- жер мониторингінің мазмұны мен міндетттерін, құрылымын білуі; 

- жерді пайдалану мен қорғауды бағалау әдістемесін білуі; 

- жер түгендеу, алқаптары топырақтарының мониторингі бойынша жұмыс 

жүргізуді; 

- жердің биоэкологиялық мониторингі блогындағы арнайы зерттеулерді 

жүргізу; 

-  табиғи және антропогендік факторлардың кері әсер жолдарын 

ұйымдастыру қабілеті; 

- жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарын жүргізу қабілеті; 

Жер 

ресурстар

ын 

пайдалан

уын 

болжамда

у, жерді 

кеңістік 

жоспарла

у 

Жерді 

пайдалану 

мен 

қорғауды 

мемлекеттік 

бақылау 

 

 БД, 

КВ 

Монитор

инг 

земель 

5 7 Содержание дисциплины: Общие положения мониторинга земель. 

Необходимость ведения государственного мониторинга земель. Задачи и 

содержание мониторинга земель. Принципы ведения мониторинга земель.. 

Мониторинг земель по характеру изменений. Система сбора и 

использования данных мониторинга земель. Система показателей 

Простран

ственное 

планиров

ание, 

прогнозир

Государстве

нный 

контроль 

использован

ия и охраны 



мониторинга земель. Общие положения комплексной инвентаризации 

земель. Инвентаризация земель землепользований. Инвентаризация 

нарушенных земель. Виды загрязнения земель.  

Результате обучения: 

- знание содержания мониторинга земель, его место и значение в системе   

информации о состоянии земельного фонда РК;  

- знание принципов ведения;  

- умение использовать современные методы мониторинга окружающей 

среды по качеству почв и водной среды; 

- умение оценивания состояния земель; 

- способность ввода и организации баз данных информации по режимным 

мониторинговым наблюдениям; 

- способность обработки и регистрации данных наблюдений станций 

мониторинга;  

ование  

использов

ания 

земельны

х 

ресурсов 

земель 

16 БП, 

ТК  

Жерді 

пайдалан

у мен 

қорғауды 

мемлекет

тік 

бақылау 

 

3 7,2 Пәннің мазмұны: Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылаудың 

мазмұны мен түсінігі. Мақсаттары және мiндеттерi, бақылаудың 

нысандары. Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылаудың 

түрлері және тәсілдері. Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік 

бақылауды жүзеге асыратын органдар жүйесі. Жергілікті басқару 

мекемелерінің нормативтік актілері. Министрліктер мен ведомствалардың 

нормативтік актілері. Жер заңнамаларын бұзушыларды жауапкершілікке 

тарту.  

Оқу нәтижесінде: 

- жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылау мазмұнын, 

принциптері мен міндеттерін білуі; 

- мемлекеттік және ведомстволық мекемелердің міндеттерін білуі;  

- жерлерді түгендеу жұмыстарын, бақылау жұмыстарын жүргізу; 

- қорғау мен пайдалануды мемлекеттік бақылаудың түрлерін аңықтауды. 

- жерді қорғау мен пайдалануды мемлекеттік бақылау қабілеті; 

- жерді түгендеу бойынша жұмыстар жүргізу қабілеті; 

Жер 

монитори

нгі  

Талап 

етілмейді 

 БД, 

КВ 

Государст

венный 

контроль 

использов

ания и 

охраны 

земель 

3 7,2 Содержание курса: Понятие, задачи госконтроля за использованием и 

охраной земель. Цели, виды и методы госконтроля за использованием и 

охраной земель. Роль и функции землеустроительной службы в проведении 

госконтроля за использованием и охраной земель. Основные функции и 

организация деятельности землеустроительной службы в области контроля. 

Органы, их функции и обязанности по ведению госконтроля. 

Результаты обучения: 

- знание основных целей, принципов государственного контроля;   

Монитор

инг 

земель 

Не требуется 



- знание содержания работ по госконтролю за использованием и охраной 

земель; 

- умение давать оценку основных качеств сельскохозяйственных и 

земельных угодий;  

- умение вести все виды земельно-кадастровых работ в условиях рынка; 

- способность проведения мероприятий на соблюдение земельного 

законодательства; 

- способность по выявлению изменений структуры земельного фонда и 

состояния земель; 

17 БП, 

ТК  

Кадастрда

ғы 

геодезиял

ық 

жұмыстар 

5 4 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Геодезиялық аспаптар мен аспаптардың түрлері: 

жер өлшегіш ленталар, нивелирлер, теодолиттер, компастар, буссольдер. 

Аспаптар мен аспаптардың жұмыс істеу принципі. Геодезиялық 

жұмыстардың ықтимал қателіктері. Геодезиялық жұмыстар кезінде 

геодезиялық аспаптар мен құралдарды қолдану. Аспаптың параметрлерін 

негіздеу. Есептеу және визирлік құрылғылар. Сызықты өлшеуге арналған 

аспаптар. Оптикалық қашықтық өлшеуіштер және оларды құрастыру.  

Оқу нәтижелері: 

- геодезиялық аспаптар мен құралдардың құрылысын, жұмысқа дайындау 

жағдайларын білуі; 

- геодезиялық аспаптардың ақау түрлерін және оларды жоюын білуі; 

- геодезиялық аспапта, құралдарды жұмыс жағдайына келтіруді, ақауларды 

жоюды; 

- дұрыс өлшеулер жүргізуді, өлшеу қорытындылары бойынша есептер 

шығару;  

- далалық жұмыстар кезінде аспаптар, құралдарды пайдалану қабілеті; 

- геодезиялық аспаптар мен құралдарға тексерістер жүргізу және ақауларды 

жоюды; 

Геодезия  Сандық 

картография

, Жер-

кадастрлық 

жұмыстарды 

ұйымдастыр

у және 

жоспарлау 

 БД, 

КВ 

Геодезиче

ские 

работы в 

кадастре 

  Содержание дисциплины: Введение. Виды геодезических инструментов и 

приборов: землемерные ленты, нивелиры, теодолиты, компасы, буссоли. 

Принцип работы инструментов и приборов. Возможные ошибки 

геодезических работ. Применение геодезических приборов и инструментов 

при геодезических работах. Обоснование параметров прибора. Отсчетные и 

визирные приспособления. Приборы для линейных измерений. Оптические 

дальномеры и их конструирование. Нивелиры и тахеометрические 

преобразователи. 

Результаты обучения: 

- знание устройств геодезических приборов и инструментов, производство 

поверок и работ с геодезическими инструментами; 

Геодезия  Цифровая 

картография

, 

Организация 

и 

планировани

е земельно-

кадастровых 

работ 



- знание видов ошибок при измерениях и расчетах; 

- умение производить поверку геодезических приборов и  инструментов; - 

умение производить расчеты по результатам замеров; 

- способность составления продольных профилей на основе произведенных 

замеров на объектах; 

- способность выявления ошибок измерений и расчетов геодезических 

работ;  

18 БП, 

ТК  

Сандық 

картограф

ия 

5 5 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Геоинформатиканың негізгі түсініктері мен 

анықтамалары. ГАЖ құрлымы және қажеттілігі. ГАЖ – кеңістікте 

үйлестірілген ақпараттарды жинау, сақтау, өңдеу,көрсету және тарату 

технологиясы. Геожүйелерді түгендеу,оңтайландыру және басқару 

мәселелерін шешу. Геоақпараттық индустрия. Геоинформатиканың негізгі 

терминдері. Географиялық ақпараттық жүйелер туралы түсінік. ГАЖ 

құрылымы және функциялары. Географиялық ақпараттарды нысандандыру. 

Географиялық зерттеулерде ақпараттық технологияны пайдалану.  

Оқу нәтижесінде: 

- картографиялық ақпаратты сандық түрге түрлендірудің және оны 

өңдеудің техникалық, бағдарламалық құралдары білуі;  

- ГАЖ-да деректерді ұйымдастыру тәсілдерін білуі; 

- топографиялық материалдардың сапасын бағалауды;  

- сандық картографиялаудың графикалық ақпаратты жүйелеуді; 

- картографиялық материалдарды ұсыну қабілеті; 

- сандық жоспар мен карталарды жасауда кеңістіктік ақпаратты өңдеу және 

талдау әдістерін пайдалану; 

Кадастрда

ғы 

геодезиял

ық 

жұмыстар

, 

Картогра

фия, 

Қолданба

лы 

геодезия                

Территориян

ы 

инженерлік 

жабдықтау  

 БД, 

КВ 

Цифровая 

картограф

ия  

5 5 Содержание дисциплины: Введение. Понятие о геоинформатике и ее связь с 

другими науками.  Составные части ГИС. Системы ввода и вывода. 

История развития ГИС. Персональные компьютеры. Системные блоки. 

Дисплеи и графические адаптеры. Растровая и векторная модели данных. 

Пиксель. Способы ввода графической информации: классическое 

цифрирование, цифрование при помощи дигитайзера. Выделение объектов 

по пространственным критериям.  

Результаты обучения: 

- знание технических и программных средств преобразования информации 

в цифровую форму и ее обработки; 

- знание способов организации данных в ГИС; 

- умение оценивать качество топографических материалов;  

- умение систематизировать графическую информацию для решения 

практических задач цифрового картографирования;  

Геодезиче

ские 

работы в 

кадастре, 

Картогра

фия, 

Прикладн

ая 

геодезия 

Инженерное 

обустройств

о 

территории 



- способность представления картографических материалов; 

- способность использования методов обработки и анализа информации для 

создания цифровых планов и карт; 

19 БП, 

ТК  

Геология 

және 

геоморфо

логия 

негіздері 

5 4 Пәннің мазмұны: Жердің құрылысы мен құрамы, жердің даму кезеңдері, 

жер бетіндегі және жер қойнауындағы геологиялық үрдістер, жер 

бедерлерінің пайда болуы және түрлері, тау жыныстарының қасиеттері 

және олардың жер бедерінің қалыптастырудағы ролі қарастырылады. Жер 

құрылымы, геологиялық процестер, геоморфология, жер құрамы, 

минералдар мен тау жыныстары, жер беті рельефінің формасы. 

Оқу нәтижесінде: 

- геологиялық үрдістер, жер қыртысы, жер бедерінің қалыптасуындағы 

ролін білуі;  

- тау жыныстарының қасиеттері білуі; 

- тау жыныстарының түрлеріне жасы, құрамы бойынша баға беруді; 

- экзогендік және гравитациялық үрдістерді алдын ала айыра білуді; 

- геологиялық жұмыстарды жүргізу мен жерге дұрыс баға беруде қабілеті;  

- минералдар мен тау жыныстардың, жер бедерінің түрлерін ажырату 

қабілеті; 

Талап 

етілмейді 

Ландшафтта

ну  

 БД, 

КВ 

Основы 

геологии 

и 

геомороф

олии 

5 4 Содержание дисциплины: Введение. Строение, состав свойства Земли. 

Основы геохронологии и краткая история развития земной коры. 

Геологические процессы и их роль в формировании земной коры и рельефа. 

Выветривание и рельефообразование. Геологическая деятельность ветра. 

Склоны, склоновые процессы, рельеф склонов. Формы рельефа аридных 

стран. Экзогенные процессы происходящие на дне океана и создаваемые 

ими формы рельефа.  

Результаты обучения: 

- знание строения и состав земной коры; 

- знание геологических процессов, роль в формировании земной коры и 

рельефа;   

- умение проводить описание рельефа, в том числе антропогенного 

происхождения;  

- умение давать оценку видам пород по возрасту, составу; 

- способность  проведения анализа инженерно-геологических условий 

площадки для правильной оценки;  

- способность определения на местности морфоструктурного и  

морфорскульптурного рельефов; 

Не 

требуется 

Ландшафтов

едение  

20 БП, 

ТК  

Ландшаф

ттану 

5 5 Пәннің мазмұны: Ландшафтанудың теориялық негіздері. Отандық 

ғылымдағы және тәжірибедегі ландшафттанудың пайда болу және даму 

Геология 

және 

Жер 

мелиорацияс



тарихы. Ландшафттық зерттеулердің қазіргі әдістері. Ландшафттың 

динамикасы және дамуы. Ландшафттың морфологиялық құрылымы. 

Ландшафт классификациясы. Ландшафтқа антропологиялық әсер ету. 

Табиғи, қайта өңделген, мәдени ландшафттар. Антропогендік 

ландшафтының классификациясы. Орманшаруашылық, орманды 

саяжайлық, реакрациялық жеміс жидекті саябақтық ландшафтылар.  

Оқу нәтижесінде: 

- ландшафт қалыптасуы мен дамуында климаттық, топырақтық-

гидрологиялық, биологиялық факторлардың ролін білуі; 

- динамикалық тепе-теңдіктің ерекшеліктерін білуі; 

- су, энергия теңдігінің және заттардың алмасуын зерттеп жазуды; 

- территорияны жылу және сумен қамтылуына геожүйенің табиғи беріктігін 

бағалауды;  

- геожүйенің шекараларын бөлу мен мәдени агрогеожүйені жобалау 

қабілеті; 

- мәдени ландшафттарды құруда қабілеті; 

геоморфо

логия 

негіздері 

ы 

 БД, 

КВ 

Ландшаф

товедение  

5 5 Содержание дисциплины: Введение. Ландшафтоведение как наука. 

Компоненты геосистемы. Компоненты, границы и классификация 

ландшафтов. Классификация ландшафтов. Ландшафтное 

картографирование. Иерархия ландшафтных геосистем. Морфология 

ландшафта. Фация, подурочище, урочище. Местность и ландшафт. 

Широтная зональность и высотная поясность. Свойства геосистем. 

Природно-ресурсный потенциал ландшафтов. Природно-антропогенные 

ландшафты и их классификация. Революционная ландшафтная динамика, 

или динамика катастроф.  

Результаты обучения: 

- знание климатических, почвенно-гидрологических и биологических 

факторов в формировании ландшафта;  

- знание классификаций природных и антропогенных ландшафтов; 

- умение  анализировать и оценивать природную устойчивость геосистем в 

зависимости от тепло- и влагообеспеченности;  

- умение проводить учет ландшафтно-территориальных различий; 

- способность выделения границ локальных геосистем;  

- способность выявления мероприятий по природообустройству проведения 

учета и оценки ландшафтов; 

Основы 

геологии 

и 

геомороф

олии 

Мелиорация 

земель 

21 БП, 

ТК  

Жер 

мелиорац

иясы 

5 6 Пәннің мазмұны: Мелиорация түсінігі. Мелиорация түрлері. Суландыру 

түрлері, суландыру режимі, суландыру жүйесін жобалау, суландыру 

тәсілдері. Бұзылған жерлерді қалпына келтіру. Ауыл шаруашылығы 

Ландшаф

ттану  

Құрылыстағ

ы алқаптар 

кадастры  



гидрологиясы. Топырақ гидрологиясы. Дақылдарды суару режимі және 

элементтері. Дақылдарды суару жүйелері. Төгінді суды пайдалану. 

Суармалы жерлердің сортаңдануымен күресу. Ирригациялық эрозия және 

онымен күрес жүргізу. Ауыл шаруашылық аймағын суландыру. Суару 

жүйелерін пайдалану.  

Оқу нәтижесі: 

- әртүрлі мақсаттағы жерлердің ерекшеліктерін және жерді пайдалану 

талаптарын білуі; 

- жер мелиорациясының түрлерін, табиғи үрдістерге әсер етуін білуі; 

- жерлердің мелиорациялық жағдайын сараптауды және бағалауды; 

- мелиорациялық режимдерді реттеудің құралдарын және тәсілдерін 

дәлелдеуді; 

- жерді суландыру, құрғату режимдері, жерді суаруға қажетті техниканы 

есептеу қабілеті; 

- жерлерді су басудан қорғау шараларын анықтау қабілеті; 

 БД, 

КВ 

Мелиорац

ия земель  

  Содержание дисциплины: Введение. Общие сведения о мелиорации. 

Введение в  мелиорацию. Периоды в развитии мелиорации почв в мире. 

Виды мелиоративных мероприятий. Орошение. Классификация и виды 

орошения. Составные элементы оросительной системы. Сооружения на 

каналах оросительной системы. Лиманное и аэрозольное орошения, 

дождевание. Субирригация. Капельное орошение. Механическое удаление 

солей. Осушительные системы и их виды.  

Результаты обучения: 

- знание видов мелиорации земель, методы воздействия на процессы; 

- знание способов и технических средств регулирования мелиоративных 

режимов земель; 

- умение анализировать и оценивать мелиоративное состояние земель; 

- умение обосновывать методы, способы и технические средства 

регулирования мелиоративных режимов; 

- способность расчета режимов орошения и осушения земель, элементов 

техники полива и осушения земель; 

- способность проектирования оросительных, осушительных, 

комбинированных мелиоративных систем; 

Ландшаф

товедение  

Кадастр 

застроенных 

территории 

22 БП, 

ТК  

Жер 

қатынаста

ры 

тарихы 

3 3 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Пән мазмұны және пәннің міндеттері. 

Кадастрлар, жерге орналастыру түрлері. Швейцария, Австрия кадастрлары. 

Жер қатынастарының даму тарихы. Жер кадастрының пайда болуы мен 

дамуы, жерді есепке алу. Жер реформаларының дамуының негізгі 

кезеңдері. Реформалардың артықшылықтары мен кемшіліктері, оның кейбір 

Талап 

етілмейді 

Жер 

кадастры, 

Табиғатты 

пайдалану 

негіздері 



заңнамалық және саяси болашағы.  

Оқу нәтижесінде: 

- Қазақстан Республикасындағы шекараны бекіту  тәртібін білуі; 

-  жерге байланысты заңнама түрлері, қазіргі кездегі заңнамаларды білуі; 

- қазіргі кездегі жер реформаларына баға беру, тарихи құжаттар, 

материалдармен жұмыс жүргізуді; 

- жерге орналастыру мен жер кадастрының алдағы даму жағдайларын 

болжамдауды; 

- тарихи мәліметтерді жинақтау, талдау, шешімдер қабылдау, тарихи, 

анықтамалық және арнайы әдебиеттерді пайдалану қабілеті; 

- жерді пайдалану және қорғауды ұйымдастыру қабілеті; 

және 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 

 БД, 

КВ 

История 

земельны

х 

отношени

й 

3 3 Cодержание дисциплины: Введение. Предмет, содержание и задачи 

дисциплины. Кадастр, межевание, землеустройство, землемерное 

образование и земельные книги Австрии. Кадастр Швейцарии. История 

развития земельных отношений в Казахстане. Возникновение и развитие 

учета и земельного кадастра. Основные периоды развития земельных 

реформ. Достоинства и недостатки реформы, ее законодательные акты и 

политические перспективы.  

Результаты обучения: 

- знание основных исторических периодов межевания в РК;  

- знание роли земли как объекта землеустройства и земельного кадастра;  

- умение давать историческую оценку современным кадастровым 

реформам;   

- умение работать с историческими документами и материалами;  

- способность сбора исторических данных;  

- способность анализа и синтеза межевых (кадастровых) понятий, 

сложившихся исторически. 

Не 

требуется 

Земельный 

кадастр, 

Основы 

природополь

зования и 

охрана 

окружающе

й среды 

23 БП, 

ТК  

Жер 

кадастры 

5 4 Пәннің мазмұны: Жер кадастры туралы түсінік, жер кадастры жұмыстары 

түрлері. Жерді беру сипаты мен мерзімі бойынша жерді пайдаланудың 

түрлері. Жер учаскесіне құқықты тіркеуді автоматтандыру. Жерді есепке 

алудың міндеті және сипаты. Жерді есепке алудың түрлері мен тәсілдері. 

Жердің сапасын есепке алу маңыздылығы. Жердің кадастрлық бағасы. 

Жерді бағалаудың бастапқы аумақтық бірлігін негіздеу.  

Оқу нәтижесі: 

- мемлекеттік жер кадастрының мақсаттары және міндеттерін білуі; 

- жер кадастрын барлық деңгейде жүргізу әдістемесін білуі;  

- жерлерді тіркеуді және бағалауды есепке алу, жер-кадастрлық істерді 

жүргізуді; 

Жер 

қатынаста

ры 

тарихы 

Кадастрдың 

ғылыми 

негіздері, 

Жер 

ресурстарын 

басқару, 

Территориян

ы 

инженерлік 

жабдықтау, 

Жер 



- жер кадастр жұмысын автоматизациялау және компьютерлендіруді; 

- теориялық және сарамандық әдіс-тәсілдерін өз еркімен жүргізу қабілеті; 

- жер кадастр жұмысын автоматизациялау және компьютерлендіру қабілеті; 

кадастрыны

ң 

автоматтанд

ырылған 

жүйесі 

 БД, 

КВ 

Земельны

й кадастр 

5 4 Содержание дисциплины: Введение. Понятие и содержание 

государственного земельного кадастра. Составные части, виды и принципы 

земельного кадастра. Общее понятие собственности. Виды права 

собственности на землю. Назначение и характеристика земель Республики 

Казахстан. Классификация земельных угодий. Их характеристика. Виды и 

способы учета земель. Основные понятия земельных отношений. Методика 

кадастровой оценки земель.  

Результаты обучения:  

- знание назначения и задач государственного земельного кадастра; - 

знание базовых земельно-кадастровых документов; 

- умение присваивать земельным участкам кадастровые номера; 

- умение определять кадастровую и экономическую оценку земель;  

- способность оформления и порядка  регистрации земельных участков; 

- способность ведения и заполнения земельно-кадастровой документации;  

История 

земельны

х 

отношени

й 

Научные 

основы 

кадастра, 

Управление 

земельными 

ресурсами, 

Инженерное 

обустройств

о 

территории, 

Автоматизи

рованная 

система 

земельного 

кадастра 

24 БП, 

ТК  

Кадастрд

ың 

ғылыми 

негіздері 

5 5 Пәннің мазмұны: Жер қатынастары туралы түсініктер. Қазақстан 

территориясында Ресей империясының құрамында жер қатынастарының 

және жерге орналастырудың қысқаша шолуы. Қазақстан 

территориясындағы жер қатынастарының ерекшеліктері. 1946-1960 

жылдары тың және тыңайған жерлерді жаппай игеру. 1955-1990 жылдары 

совхоздарды және колхоздарды жерді пайдалануын орналастыру. Жерге 

орналастырудың және кадастрдың түсінігін ғылыми анықтау.  

Оқу нәтижесінде: 

- жер кадастрының құрам бөліктерін, принциптері және зерттеу әдістерін 

білуі; 

- кадастрдың түсінігін ғылыми анықтауды білуі; 

- жерлерді тіркеуді, жер-кадастрлық істерді жүргізуді; 

- жерге орналастырудың түрлерін, жер кадастр жұмысын автоматизациялау 

және компьютерлендіруді; 

- жерлерді тіркеуді және бағалауды есепке алу қабілеті; 

- жер кадастр жұмысын автоматизациялау және компьютерлендіру қабілеті; 

Жер 

кадастры 

Жерді 

кадастрлық 

бағалау  

 БД, 

КВ 

Научные 

основы 

5 5 Содержание дисциплины: Формы земельной собственности и развитие 

земельных отношений. Виды и принципы земельного кадастра. Объект 

Земельны

й кадастр 

Кадастровая 

оценка 



кадастра земельного кадастра и его классификация. Порядок ведения кадастра. 

Характеристика земельного фонда Республики Казахстан по категориям 

земель и землепользователям. Назначение и содержание регистрации 

земельных участков. Виды регистрации земельных участков. Назначение и 

характеристика учета земель.  

Результаты обучения: 

- знание земельныхотношений и их развитие на территории РК; 

- знание распределения земельных ресурсов по категориям и угодьям; 

- умение пользоваться знаниями терминологии, целей, задач, содержания и 

принципов земельного кадастра; 

- умение вести регистрацию и учет земель; 

- способность предоставления земельных участков, по ведению и 

заполнению земельно-кадастровой документации; 

- способность ведвения количественного и качественного учета земель, 

регистрации земель; 

земли 

25 БП, 

ТК  

Топырақт

ану және 

геология 

негіздері 

5 5 Пәннің мазмұны: Топырақтанудың маңызы, міндеттері және әдістері. 

Топырақтану ғылымының қалыптасуы мен даму тарихы. В.В.Докучаевтың 

ролі. Қазақстандағы топырақтанудың дамуы. Топырақ туралы түсінік. 

Топырақ пайда болуы, оның факторлары. Биосферадағы топырақтын орны 

мен атқаратың ролі. Топырақтың таратылу заңдылықтары және 

классификациясы әлемнің, ТМД елдерінің және Қазақстанның табиғи 

зоналарының топырақтары. Топырақтың экалогиялық жағдайы. 

Топырақтың нашарлау факторлары.  

Оқу нәтижесінде:  

- топырақтың зоналарға үлестірілу заңдылықтары мен табиғи 

зоналылықпен байланысын білуі; 

- топырақтың құнарлылығы оның категориясын білуі; 

-  топырақтың зоналық түрлерін ажырата білу; 

-  топырақтың далалық және лабораториялық зерттеулердің мәліметтерін 

түсіндіре білу; 

- топырақ профилін  салу  және топрақтың сынамасын алу қабілеті; 

- топырақтың түрлерін талдау кезінде есептеу жұмыстарын жасау; 

Жерге 

орналаст

ыру және 

жерді 

пайдалан

удың 

негіздері 

Агроорманм

елиорациясы 

 БД, 

КВ 

Основы 

геологии 

и 

почвоведе

ние 

5 5 Содержание дисциплины: Предмет, задачи и методы почвоведения. 

История становления и развития науки почвоведения, роль В.В. Докучаева 

в ее развитии. Место и роль почвы в биосфере, экосистеме и жизни 

человека. Экологические функции почв. Компонентный состав почв, их 

свойства. Закономерности распределения почв, их классификация. 

Природные зоны почв мира, СНГ и Казахстана.  

Основы 

землеполь

зования и 

землеустр

ойства 

Агролесомел

иорация  



Результаты обучения:  

- знание закономерности зонального распределения почв на земной 

поверхности и её связи с природной зональностью; 

- знание о почвенном плодородии, его категориях, элементах; 

- умение диагностировать зональные типы почв; 

- умение интерпретировать данные полевых и лабораторных исследований 

почв; 

- способность заложения почвенного профиля и взятия проб; - способность 

производить необходимые расчеты при анализе различных типов почв; 

26 БП, 

ТК  

Агроорма

нмелиора

циясы 

5 6 Пәннің мазмұны: Курстың мақсаты, міндеттері.  Агромелиорация түсінігі, 

орман алқабы конструкциясының орны мен мәні. Бұзылған жерлерді 

қалпына келтіру. Рекультивация. Жолдар жиегіне ағаштарды отырғызудың 

орны және мақсаты. Эрозияға қарсы және шөлге айналуға қарсы күресу. 

Орманды қалпына келтіру жұмыстары. 

Оқу нәтижесі: 

- шөлге айналу және эрозияға қарсы күресу шараларын жүзеге асыру 

жолдарын білуі; 

-  агроорман мелиорациясы, орманды қорғаудың теориялық негіздерін 

білуі; 

- орман мелиорациялық жұмыстардың технологиясын игеру және жобалау; 

- орманды қалпына келтіру жұмыстарын жоспарлауды;.  

- агроорман мелиорациялық жұмыстарды игеру технологиясы және 

жобалау қабілеті; 

-   мелиорациялық жұмыстардың ұйымдастыру қабілеті; 

Топырақт

ану және 

геология 

негіздері 

Су кадастры 

 БД, 

КВ 

Агролесо

мелиорац

ия  

5 6 Содержание дисциплины: Введение. Предмет, задачи курса. Понятия 

агролесомелиорации. Восстановление нарушенных земель. Рекультивация. 

Осушение и обводнение. Место и значение конструкций лесополос. Борьба 

с эрозией и опустыниванием. Лесовосстановительные работы. Посадка 

лесополосы. Дренажная система и ее виды. Значение степного 

лесоразведения для неистощительного природопользования в условиях 

степной зоны. Создание и использование защитных лесных насаждений 

различного назначения.  

Результаты обучения:  

- знание способов мелиорации и рекультивации почв и 

агролесомелиорации; 

- знание особенностей проведения мелиоративных мероприятий в 

различных условиях; 

- умение применять знания в лесоэкологических и хозяйственно-

Основы 

геологии 

и 

почвоведе

ние 

Водной 

кадастр 



экономических условиях;  

- умение сочетать противоэрозионных мероприятия с мелиоративными; 

- способность освоения основ агролесомелиоративного и защитного 

лесоразведения; 

- способность проектирования и разработки технологии 

лесомелиоративных работ;  

27 БП, 

ТК  

Су 

кадастры 

3 7,1 Пәннің мазмұны: Кіріспе.  Су және климаттық ресурстар және мемлекеттік 

су кадастры туралы түсінік. Кадастрлардың құрылу тарихы. Кадастрлардың 

құрамы, құрылымы және құрылу принциптері. Қазақстан Республикасының 

Су кодексі. Гидрометеорологиялық қызмет және су пайдалану саласына 

қатысты кодекс баптарын талдау. Өзендер мен каналдар. Көлдер мен су 

қоймалары. Су шығынының кестесі. Қатты ағын кестесі. Ерітілген 

заттардың кестесі. 

Оқу нәтижесінде: 

- су және климаттық кадастрға кіретін деректер білуі; 

- су және климаттық кадастрларға арналған заңнамалық құжаттар мен 

нормативтік актілерді білуі; 

- су және климаттық кадастрлардың материалдары мен ақпарат көздерін 

бағдарлау; 

- гидрометеорологиялық ақпаратты жинақтау мен өңдеуді жүргізу; 

- қорғау жөніндегі нормаларды қолдану қабілеті; 

- су ресурстарының өзгерістерін болжау қабілеті;   

Агроорма

н 

мелиорац

иясы 

Орман 

кадастры 

 БД, 

КВ 

Водный 

кадастра 

3 7,1 Содержание дисциплины: Введение. Понятие о водных и климатических 

ресурсах и государственном водном кадастре. История создания кадастров. 

Водный кодекс Республики Казахстан. Анализ статей кодекса, относящихся 

к области гидрометеорологической деятельности и водопользованию. Реки 

и каналы. Озера и водохранилища. Оформление вступления, сводных 

таблиц. Основные виды гидрологических характеристик водных объектов, 

входящих в гидрологический ежегодник. 

Результаты обучения:  

- знание состава данных, входящих в государственный водный и 

климатический кадастр; 

- знание основных законодательных документов и нормативные актов; 

- умение  ориентироваться в материалах и источниках информации водного 

и климатического кадастров; 

- умение обобщения и обработки гидрометеорологической информации; 

- способность применения норм по охране, защите водного фонда; 

- способность ведения регистрации землепользователей водного фонда;  

Агролесо

мелиорац

ия  

Лесной 

кадастр 



28 БП, 

ТК  

Орман 

кадастры 

5 7,2 Пән мазмұны: Орман қорының жерлері. Мемлекеттік және жекелік орман 

қорларының жерлері. Жерлерді мемлекеттік бағалау, есепке алу; табиғи 

ресурстардың мониторингі және кадастры; жер кадастрын орман 

экожүйесінде жүргізудің қазіргі кездегі мәселелері.  

Оқу нәтижелері:  

- орманды пайдаланудың негізгі принциптерін білуі; 

- орманды тиімді пайдалану, қайта жаңарту, қорғау саласындағы басқару 

жүйесін білуі; 

- орман қорындағы және орман қорына кірмейтін ормандарды көбейту және 

қайта жаңартуы; 

-  орман заңдылықтарын, ҚР орман кодексін дұрыс пайдалануы; 

- жерді есепке алуды жүргізуде, жерді бағалауда, жердің санын және 

сапасын есепке алу қабілеті; 

- жердің сапалық жағдайы туралы жер есебін құрастыруда; 

Су 

кадастры 

Талап 

етілмейді  

 БД, 

КВ 

Лесной 

кадастр 

5 7,2 Содержание дисциплины: Введение. Предмет и задачи курса. Земли 

лесного  фонда. Земли государственного и частного лесного фонда. 

Нормативно-правовое регулирование охраны и рационального 

использования лесных ресурсов в РК. Определение, цель и основные задачи 

государственного лесного кадастра.  Исторические предпосылки для 

проведения лесного кадастра.  Основные составные части  (разделы)  

государственного лесного кадастра. Количественный и качественный учет 

лесных земель.  

Результаты обучения:  

- знание основныхпринципов использования лесов;  

- знание мероприятий по рациональному использованию и охране лесных 

ресурсов; 

- умение правильно применять лесное законодательство, в частности 

Лесной кодекс РК;  

- умение анализировать изменения количества и качественного состояния 

лесных ресурсов;  

- способность применения норм по охране, защите, воспроизводству и  

лесоразведению лесного фонда; 

- способность ведения регистрации землепользователей лесного фонда;    

Водный 

кадастр 

Не требуется  

29 БП, 

ТК  

Фотограм

метрия 

және 

қашықты

қтан 

5 4 Пәннің мазмұны: Аэроғарыштық түсірістер. Суретке түсіру принциптері. 

Суреттің геометриялық қасиеттері. Фотосхемалар мен фотопландар 

құрастыру. Транформирлеудің теориялық негізі мен түрлері. 

Фототрангуляциялық қатарды құру. Пландар мен карталарды құрастыру. 

Стереофотограмметриялық аспаптармен және жұмыс істеу әдісімен 

Жерге 

орналаст

ырудағы 

геодезиял

ық 

Жерге 

орналастыру

дағы 

геоақпаратт

ық 



зондылау танысу. Дешифрлеу технологиясы және нәтижесін бақылау. Аэроғарыштық 

суреттерді геоботаникалық дешифрлеу. Жерді тіркеу және кадастрлық 

жұмыстарда қашықтан бақылау материалдарын пайдалану.  

Оқу нәтижелері: 

- тарихи кезеңдерде ҚР-ның жер қатынастарының дамуын білуі;  

- ҚР-ның жер қоры, олардың  категориясы және пайдаланытын жерлері 

бойынша бөлінуін білуі;  

- фотограмметрия өңдеулері әдістері мен дешифрлеу техникасын жасауы; 

- суреттерді дешифрлеу, ауыл шаруашылық карталарды құрастыру, түзетуін 

білу; 

- ауыл шаруашылық тапсырысын орындауда өлшем және бейнелі сурет 

қасиеттерін пайдалану қабілеті; 

- план және карталарды түзету мен құрастыруын орындау; 

жұмыстар технологиял

ар 

 БД, 

КВ 

Фотограм

метрия и 

дистанци

онное 

зондирова

ние 

5 4 Содержание дисциплины: Введение. Понятие о фотограмметрии. Основные 

виды и методы фототопографических съемок. Краткий исторический очерк 

развития фотограмметрии. Общие понятия об аэрофотосъемке. Виды и 

классификация аэрокосмических съемок. Классификация 

аэрофотоаппаратов. Понятие о центральной проекции. Виды 

аэрокосмических съемок. Геометрические параметры аэрофотосъемки. 

Масштаб снимков. Составление накидного монтажа, фотосхемы и 

фотоплана. Виды и теоретические основы трансформирования снимков. 

Результаты обучения: 

- знание средств и методов аэросъемок;  

- знание особенностей фотограмметрической обработки получаемых 

материалов; 

- умение дешифрировать аэроснимки;  

- умение составлять и корректировать сельскохозяйственные карты и 

пользоваться оборудованием; 

- способность использовать современные технологий дешифрирования 

аэрокосмических снимков; 

- способность дистанционного зондирования территории; 

Геодезиче

ские 

работы в 

землеустр

ойстве 

Геоинформа

ционные 

технологии 

в 

землеустрой

стве 

30 БП, 

ТК  

Жерге 

орналаст

ырудағы 

геоақпара

ттық 

технологи

ялар 

5 5 Пәннің мазмұны: Геоақпараттық жүйені ақпараттық қамтамасыз ету. 

Геоақпараттық жүйеде мәліметтерді ұйымдастыру. Геоақпараттық жүйедегі 

тематикалық мәлімет. Геоақпараттық жүйемен жұмыстарды ұйымдастыру. 

Оқу нәтижесінде:  

- геоақпараттық жүйенің құрылымы мен классификациясын білуі; 

- ақпараттарды сандық түрде аудару техникалық түрлерін және 

бағдарламалық жабдықтарын; 

Фотограм

метрия 

және 

қашықты

қтан 

зондылау 

Учаскелік 

жерге 

орналастыру  



-  мәліметтер базасын құру, зоналау әдісін пайдалануы; 

- ақпаратты картографиялық мәліметтерді басқару жүйесіне автоматты 

түрде өңдеу тәсілдерін қолдануы; 

- инженерлік кадастрлық ізденістерді өңдеу қабілеті; 

- жергілікті жерлердің сандық моделін түзуде және пландарды жобалау 

қабілеті; 

 БД, 

КВ 

Геоинфор

мационны

е 

технологи

и в 

землеустр

ойстве 

5 5 Содержание дисциплины: Введение. Понятие о геоинформатике и ее связь с 

другими науками.  Составные части ГИС. Системы ввода и вывода. 

История развития ГИС. Персональные компьютеры. Системные блоки. 

Дисплеи и графические адаптеры. Рабочие станции. Внешние 

запоминающие устройства. Компоненты СУБД. Геометрические и 

арифметические утилиты. Сетевой анализ. Выделение объектов по 

пространственным критериям. Зонирование.  

Результаты обучения: 

- знание структуры и классификации источников данных, типов ГИС;  

- знание способов организации данных в ГИС; 

- умение оценивать качество топографических материалов; 

- умение систематизировать графическую информацию для решения 

практических задач цифрового картографирования;  

- способность представления картографических материалов; 

- способность использования методов обработки и анализа информации для 

создания цифровых планов и карт; 

Фотограм

метрия и 

дистанци

онное 

зондирова

ние 

Участковое 

землеустрой

ство 

31 БП, 

ТК  

Жерге 

орналаст

ыру және 

жерді 

пайдалан

удың 

негіздері 

5 4 Пәннің мазмұны: Жерге орналастыру түсінігі және оның маңызы. Жерге 

орналастыру принциптері. Жерге орналастыру жұмыстары. Жерге 

орналастыру факторлары. Мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін жеке 

меншікке немесе жер пайдалануға (конкурстық процедураны қолданусыз) 

берілетін жер учаскесіне құқық рәсімдеу. Жерге орналастыруда 

қолданылатын планды-картографиялық материалдардың түрлері. Жер 

пайдаланушылықтар мен ауыспалы егіс учаскелерінің көлемін анықтау 

тәсілдерінің сипаттамасы.  

Оқу нәтижесінде: 

- жерге орналастыруда қолданылатын планды-картографиялық 

материалдардың түрлерін білу;  

- объектілер мен телімдерді жобалау маңызын білу;  

- далалық жұмыстың картограммасын құруды білу; 

- объектілер мен телімдерді жобалауды, жобаны натураға көшіру жөніндегі 

дайындық жұмыстарды білу; 

- жобалау-іздестіру, топографиялық-геодезиялықтіздестірулерді орындау; 

Талап 

етілмейді 

Топырақтан

у және 

геология 

негіздері, 

Жерге 

орналастыру

дың 

теориялық 

негіздері 



- жер пайдалану мен жерге орналастыруды дамытудың 

перспективаларымен танысу; 

 БД, 

КВ 

Основы 

землеполь

зования и 

землеустр

ойства 

5 4  Содержание дисциплины: Введение. Земля – уникальный фактор и объект 

недвижимости. Понятие и особенности права собственности на землю. 

Формы и виды права собственности на землю. Кадастр как 

информационное обеспечение оценки земельных ресурсов. Понятие 

управления земельным фондом. Учет земель. Понятие и виды 

землеустройства. Землеустроительная документация (понятие, виды, общие 

требования). Землеустроительный процесс и его стадии.  

Результаты обучения: 

- знание задач, содержания и методов землепользования;  

- знание учета, оценки и регистрации в землепользовании и землевладении;   

- умение обобщать информацию, готовить аналитический материал;  

- умение использовать программные средства для задач в сфере 

недвижимости;  

- способность выполнения проектно-изыскательских, топографо-

геодезических изысканий; 

- способность проектирования, для операций с недвижимостью; 

Не 

требуется 

Основы 

геологии и 

почвоведени

е, 

Теоретическ

ие основы 

землеустрой

ства 

32 БП, 

ТК  

Жерге 

орналаст

ырудың 

теориялы

қ 

негіздері 

5 5 Пәннің мазмұны: Жерге орналастыру түсінігі және оның маңызы. Жерге 

орналастыру принциптері. Жерге орналастыру жұмыстары. Жерге 

орналастыру факторлары. Жерге орналастырулық жобалаудың мазмұны 

мен принциптері. Жер пайдаланушылықтар ұғымы. Алқаптарды 

ұйымдастыру. Жерге орналастыру кезіндегі топографиялық-геодезиялық 

зерттеулер мен іздестірулердің маңызы. Жерге орналастыруда 

қолданылатын планды-картографиялық материалдардың түрлері.  

Оқу нәтижесінде: 

- жерге орналастыруда қолданылатын планды-картографиялық 

материалдардың түрлерін білуі; 

- жобаны натураға көшіру жөніндегі дайындық жұмыстарын білуі; 

- далалық жұмыстың картограммасын құруды білу; 

- объектілер мен телімдерді жобалауды білу; 

- жобаны натураға көшіру жөніндегі дайындық жұмыстарын жүргізу 

қабілеті: 

-  жобалаудың сарамандық әдіс-тәсілдерін өз еркімен жүргізу қабілеті; 

Жерге 

орналаст

ыру және 

жерді 

пайдалан

удың 

негіздері 

Учаскелік 

жерге 

орналастыру

, Жерге 

орналастыру

ды жобалау 

 БД, 

КВ 

Теоретич

еские 

основы 

землеустр

5 5 Содержание дисциплины: Введение. Земля – уникальный фактор и объект 

недвижимости. Земля как объект земельных отношений. Земля как 

природный объект, природный ресурс, особый вид недвижимого 

имущества. Понятие и особенности права собственности на землю. 

Основы 

землеполь

зования и 

землеустр

Участковое 

землеустрой

ство, 

Землеустрои



ойства Основные принципы регистрации землепользования. Кадастр как 

информационное обеспечение оценки земельных ресурсов. Понятие 

управления земельным фондом. Учет земель.  

Результаты обучения: 

- знание задач и методов землепользования;  

- знание порядка учета, оценки и регистрации в землепользовании и 

землевладении;   

- умение систематизировать информацию, готовить аналитический 

материал; 

- умение использовать программные средства для решения задач в сфере 

недвижимости; 

 - способность выполнения проектно-изыскательских, топографо-

геодезических изысканий; 

- способность изучения развития землепользования и землеустройства; 

ойства тельное 

проектирова

ние 

33 БП, 

ТК  

Учаскелік 

жерге 

орналаст

ыру 

5 6 Пәннің мазмұны: Кіріспе.  Учаскелік жерге орналастырудың теориялық 

негіздері. Жерге орналастырудағы жұмыс жобаларының сраптамасы. 

Уческелiк жерге орналастырудың мiндетті және рөлі. Сортанды және тұзды 

жерлерді мелиорациялау жұмыстық жобаларын құру және игеру. Табиғи 

мал азықтық алқаптарының құнарлығын жоғарылату жұмыстық жобаларын 

құру. Жерге орналастырудағы сметалық құжаттама. Жерге орналастыру 

жобаларындағы жер ресурстан басқару сұрақтары. 

Оқу нәтижесінде: 

- учаскелік жерге орналастырудың мақсаты, принциптері және әдістемелік 

ерекшеліктерін білуі; 

- жерге орналастырудың басқа түрінен айырмашылығын білуі; 

- жұмыстық жобалардың кезеңдері бойынша сметалар құруды білу; 

-  учаскелік жобалау жұмыс түрлері бойынша сметалар құруды білу; 

- учаскелік жобалау тапсырмасының әзiрлеуi қабілеті; 

- учаскелiк жерге орналастыруда жобалау-сметалық құжаттамасының 

құрастыру қабілеті; 

Жерге 

орналаст

ырудың 

теориялы

қ 

негіздері, 

Аудандық 

жоспарла

у 

Шаруашылы

қаралық 

жерге 

орналастыру  

 БД, 

КВ 

Участков

ое 

землеустр

ойство 

5 6 Содержание дисциплины: Роль и задачи участкового землеустройства. 

Классификация рабочих проектов при землеустройстве. Общий порядок 

разработки, согласования, экспертизы и утверждения рабочих проектов. 

Принципы и составные части рабочего проектирования. Содержание и 

методика проведения участкового землеустройства, особенности 

устройства территории участков, сметно-финансовые расчеты. Сметное 

дело в землеустройстве. 

Результаты обучения: 

Теоретич

еские 

основы 

землеустр

ойства, 

Районная 

планиров

ка 

Межхозяйст

венное 

землеустрой

ство  



- знание участкового землеустройства в организации рационального 

использования и охраны земель;  

- знание рабочего проектирования в землеустройстве;  

- умение разрабатывать проекты улучшения кормовых угодий; 

- умение использовать технологий сбора, систематизации, обработки и 

учета информации о земельных участках;  

- способность разрабатывать содержание проектной документации в 

участковом землеустройстве; 

- способность разработки задания на проектирование; 

34 БП, 

ТК  

Жерге 

орналаст

ырудағы 

геодезиял

ық 

жұмыстар 

3 3 Пәннің мазмұны: Жерге орналастыру объектісінің орналасқан жерін 

сипаттау және шекарасын белгілеу және жерді түгендеу ұғымдарын 

анықтау, олардың мақсаты. Елді мекендердің шекарасын, ерекше шарттары 

бар аймақтар мен аумақты пайдаланудың аумағын сипаттау және белгілеу 

жөніндегі жұмыстар кешені. Жерге орналастыру объектілерін межелеу 

әдістері. Жер учаскелерінің шекараларын белгілеуге және оларды 

жергілікті жерде ресімдеуге қойылатын талаптар.  

Оқу нәтижесінде: 

- жерге орналастыруда пайдаланылатын координаттар жүйесін білуі; 

- жерге орналастыру кезінде жергілікті жерде объектілерді түсірудің негізгі 

тәсілдері;  

- жерге орналастыру құжаттарын оқу, жасау, барлық қажетті ақпаратты 

алуды білу; 

- жер учаскелерін жобалау кезінде учаскелердің шекараларын анықтау; 

-  геодезиялық деректерді өңдеу кезінде қазіргі заманғы техникалық 

құралдарды пайдалану қабілеті; 

- бөлу жұмыстарын орындау және жобаны натураға шығару;  

Геодезия  Жер мен 

жылжымайт

ын мүлікті 

бағалау 

 БД, 

КВ 

Геодезиче

ские 

работы в 

землеустр

ойстве 

3 3 Содержание дисциплины: Определение понятий описания местоположения 

и установления границы объекта землеустройства и инвентаризации земель. 

Комплекс работ по описанию и установлению границы населенных 

пунктов, территории зон и зон с особыми условиями использования 

территории. Требования и рекомендации по проведению 

землеустроительных работ.  Методы определения координат характерных 

точек границы. Порядок согласования материалов межевания объектов 

землеустройства. 

Результаты обучения: 

- знание  системы координат, используемые в землеустройстве;  

- знание основных требовании к составлению картографического 

материала;  

Геодезия  Оценка 

земли и 

недвижимос

ти 



- умение создавать землеустроительную документация и извлекать из них 

необходимую информацию;  

- умение определять геоданные границы этих участков;  

- способность выполнения разбивочных работ и выноса проекта в натуру;  

- способность математической обработки результатов геодезических 

измерений; 

35 БП, 

ТК  

Жер мен 

жылжыма

йтын 

мүлікті 

бағалау 

5 4 Пәннің мазмұны: Кіріспе. ҚР жылжымайтын мүлік нарығының 

ерекшеліктері. Негізгі терминдер мен түсініктер. Бағалау қызметінің 

нарықтағы инфрақұрылымның пайда болуы, оны жетілдіру, шаруашылық 

жүйесін басқару. Жылжымайтын мүлік бағасына әсер ететін факторлар. 

Табысты таңдау негізінде жылжымайтын мүліктің бағасын анықтау. 

Жылжымайтын мүліктің құнын шығыс әдісімен анықтау. Елді мекен 

шегінен тыс орналасқан жер учаскелерінің құнын анықтау. 

Оқу нәтижесінде: 

- ҚР заңнамасын, жер мен жылжымайтын мүлікті бағалау принциптерін 

білуі; 

- жобалау классификациясын, жерге орналастыру жобалары мазмұнын 

білуі; 

- мәтіндік және графикалық жобалық құжаттарды құру және безендіруді 

білу; 

- шаруашылықаралық жерге орналастыру жобаларын құру әдісін білу; 

- жер мен жылжымайтын мүлікті бағалау құру үшін дайындық жұмыстарын 

жүргізу қабілеті; 

- жерді бөліп беру бойынша жобалық шешімдерді негіздеу қабілеті;  

Жерге 

орналаст

ырудағы 

геодезиял

ық 

жұмыстар 

Аудандық 

жоспарлау 

 БД, 

КВ 

Оценка 

земли и 

недвижим

ости 

5 4 Содержание дисциплины: Введение. Понятие объектов недвижимости, 

стоимости и цены. Характеристика рынка недвижимости и его особенности 

в РК. Виды и принципы оценки. Метод определения поправочных 

коэффициентов в сравнительном подходе. Оценка земельной 

собственности. Кадастровая оценка земли. Экономическая оценка земли. 

Затратный подход. Износ объекта недвижимости и его расчёт. Отчёт об 

оценке объектов недвижимости. 

Результаты обучения: 

- знание земельного законодательства, норм и правил; 

- знание методов оценки экономической и градостроительной  ценности 

территорий, зданий и сооружений; 

- умение выполнять работы по оценке земель, зданий и сооружений; 

- умение проводить кадастровую оценку земельных участков и 

недвижимости; 

Геодезиче

ские 

работы в 

землеустр

ойстве 

Районная 

планировка 



- способность решения задач по экономической оценке земель; 

- способность вычисления дифференциальной ренты от эксплуатации 

объектов недвижимости; 

36 БП, 

ТК  

Аудандық 

жоспарла

у  

5 5 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеттері. Қала құрылысы 

мен елді мекендерді жоспарлау кезеңдері. Елді мекендердің 

классификациясы. Аудандық жоспарлау, түрлері мен міндеттері. Қала 

агломерациялары, мегаполистер, қалалар, қалалар классификациясы. 

Сәулет құрылысының саясаты: негізгі бағыттары, жоба алды зерттеулері, 

әлеуметтік және коммерциялық бағдарламалардың беймделуі. Жобалау, 

жоспарлау құжаттамасы. Аудандар, классификациясы, олардың жоспарлау 

ерекшеліктері.  

Оқу нәтижесінде:  

- сәулет құрылысы ережелері мен талаптарын білуі; 

- сәулет құрылысы және елді мекендерді жоспарлауда қойылатын негізгі 

талаптарын білуі; 

- әлеуметтік-тұрмыстық нысандардың, өндірістік ғимараттардың негізгі 

есептеулерін жүргізуді білу; 

- аумағын есептеу, мәдени-тұрмыстық нысандарды орналастыруын білу; 

- сәулет құрылысы және елді мекендерді жоспарлау қабілеті; 

- құрылыстағы алқаптарға техникалық-экономикалық негіздеме беру 

қабілеті; 

Жер мен 

жылжыма

йтын 

мүлікті 

бағалау 

Учаскелік 

жерге 

орналастыру  

 БД, 

КВ 

Районная 

планиров

ка 

5 5 Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Этапы  

градостроительного  проектирования.  Принципы  расселения.  Районная  

планировка,  ее  виды  и  задачи.  Процесс  урбанизации.  Городские  

агломерации,  мегаполисы,  параллельные города. Градостроительная 

политика: основные направления, предпроектные исследования, стратегия 

реализации, социальная и коммерческая адаптация программы 

градостроительного развития. Проектно-планировочная  документация. 

Перенесение проектов в натуру.Общественный центр сельского 

населенного пункта.  

Результаты обучения 

- знание принципов раселения населения;  

- знание градостроительных норм и правил градостроительных требований 

при планировании и застройке территорий; 

- умение производить расчеты объектов социально-бытового 

обслуживания;  

- умение составлять проектно-планировочную документацию; 

- способность рассмотрения процесса проектирования; 

Оценка 

земли и 

недвижим

ости 

Участковое 

землеустрой

ство  



- способность  давать технико-экономическое обоснование застроенным 

территориям; 

37 КП, 

ВК 

 Жер 

ресурстар

ын 

басқару  

5 5 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Пәннің мақсаттары мен міндеттері. Жер 

ресурстарын басқару. Жер негізгі ресурс және басқару объектісі ретінде. 

Жердің әлеуметтік маңызы және саяси – экономикалық аспектісі. Жер 

қатынастарын реттеу. Жерді пайдаланудың салық өзгешілігің зоналығын 

ескеру. Жерді бағалаудың ақшалай функциясы. Жерді экономикалық 

қорғаудың мәні. Ресурстық және аумақтық болжамдау. Жерге орналастыру 

жобаларындағы жер ресурстан басқару сұрақтары. 

Оқу нәтижесінде: 

- жер ресурстарын басқаруды, міндеті және қызметі, әдісі және 

принциптерін білуі; 

- ҚР-нда жер қатынастарын мемлекеттік реттеу әдістерін білуі; 

- жер ресурстарын пайдалануды жобалау және жоспарлауды білу; 

- жерді кадастрлық және нарықтық бағалауын білу; 

- жерге орналастыруды жобалаудың әдістерін қолдану қабілеті; 

- мемлекеттік жер кадастрын жүргізуде, жерді қорғау мен ұтымды 

пайдалануға мемлекеттік бақылауды жүргізу қабілеті;  

Жер 

кадастры 

Жерді 

кадастрлық 

бағалау, Жер 

шаруашылы

ғын 

құрылысы 

және елді 

мекендерді 

жоспарлау, 

Жер 

қорының 

ақпараттық 

жүйесі, 

Жерді 

мемлекеттік 

тіркеу және 

есепке алу 

 ПД, 

ВК 

Упрвлени

е 

земельны

ми 

ресурсам

и 

5 5 Содержание дисциплины: Введение. Цели, задачи курса. Сущность 

управления земельными ресурсами. Земля как ресурс и объект 

проектирования. Этапы развития земельной реформы в Республике 

Казахстан. Функции и цель управления землей. Распределение, выделение и 

закрепление земель. Подходы к управлению земельными ресурсами. Учет 

зональных отраслевых различий функционирования  земли. Основные 

показатели продуктивности земель, окупаемости затрат.  

Результаты обучения: 

- знание методов и принципов управления земельными ресурсами; 

- знание прогнозирования и планирования использования земельных 

ресурсов;  

- умение использовать возможности геоинформационных систем при 

проектировании земельных участков;   

- умение выбирать методики вариантных решений конкретных задач при 

образовании землевладении; 

- способность по порядку предоставления земельных участков, по ведению 

геоинформационных методов картирования территории и сбора 

кадастровой информации; 

- способность проведения процедуры  регистрации земель и недвижимости; 

Земельны

й кадастр  

Кадастровая 

оценка 

земель, 

Информацио

нная 

система 

земельного 

фонда, 

Земельно-

хозяйственн

ое 

устройство и 

планировка 

населенных 

мест, 

Государстве

нная 

регистрация 

и учет 



земель 

38 КП, 

ВК 

Жерді 

мемлекет

тік тіркеу 

және 

есепке 

алу  

5 6 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Пәннің міндеттері. Жерді тіркеу мен есепке алу 

жүйесін құру мен дамыту тарихы. Жылжымайтын мүлік түсінігі мен 

құрамы. Жер учаскелерін мемлекеттік мемлекеттік кадастрлық есепке алу 

мен жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу принциптері. Сервитут және 

кондоминимум түсінігі. Жер-есептік құжаттың жіктелуі. Жердің бірыңғай 

мемлекеттік реестрін толтыру. Жер кадастры түсінігі.  

Оқу нәтижелері: 

 - жылжымайтын мүлікке құқықты тіркеу саласындағы зандық базаны 

білуі;  

- жерді мемлекеттік тіркеу мен есепке алуды жүзеге асыратын органдарды 

білуі; 

- жер учаскелеріне кадастрлық нөмір беру жұмыстарын жүргізуі; 

-  жердің бірыңғай мемлекеттік реестрді толтыруы; 

- жылжымайтын мүлікке құқықтарды электрондық тіркеу тәртібін орындау 

қабілеті; 

- жерді кадастрлық аймақтауды жүргізу қабілеті; 

 Жер 

ресурстар

ын 

басқару  

Талап 

етілмейді 

 ПД, 

ВК 

Государст

венная 

регистрац

ия и учет 

земель 

5 6 Содержание дисциплины: Понятие и общие положения земельной 

регистрации. Содержание, задачи и назначение земельной регистрации. 

Общие принципы регистрации землепользовании. Регистрация прав на 

землю при первичном предоставлении земли. Категории земель и их 

краткая характеристика. Назначение и содержание учета земель. Виды и 

способы учета земель. Количественный учет земель по угодьям. 

Вычисление площади контура угодья. 

Результаты обучения: 

 - знание назначения и задач учета, регистрации земель;  

- знание содержания и методики ведения учета земель в сельскохозяйственных 

землепользованиях; 

 - умение ведения земельно-кадастровой документации; 

- умение присвоения кадастрового номера земельным участкам для целей 

регистрации; 

- способность сбора документации и составления земельно-кадастрового 

дела; 

- способность качественного и количественного учета земель; 

Упрвлени

е 

земельны

ми 

ресурсам

и 

Не требуется 

39 КП, 

ТК 

Территор

ияны 

инженерл

5 6 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Территорияны инженерлік жабдықтау аумағы, оның 

мақсаттары, міндеттері. Ауылдық жерлердегі автомобиль тасымалдарының 

және жолдардың рөлі. Жолдың жер төсемі және оның негізгі элементтері. Жол 

Жер 

кадастры 

Құрылыстағ

ы алқаптар 

кадастры 



ік 

жабдықта

у  

құрылысы үшін жер бөлу. Жолдағы су бұру және су ағындары арқылы өтетін 

жолдар. Жол киімі. Электр энергиясын беру және тарату. Сумен жабдықтау 

және кәріз. Газбен жабдықтау. Газ жабдығын пайдалану. 

Оқу нәтижелері: 

-- инженерлік құрылыстардың негізгі элементтерін білуі; 

 - электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау, жол ісі, сумен жабдықтау және 

кәріз негіздерін білуі; 

 - инженерлік ғимараттар объектілерін орналастыруын бағалай білу; 

 - салынып жатқан аумақтарды ұйымдастыру жобалары мен жоспарлау 

сызбасын әзірлей білу;  

- аумақтарда құрылыс салуды ұйымдастыру жоспарларын әзірлеу қабілеті;  

- инженерлік құрылыстарды ресімдеу кезінде құжаттамамен жұмыс істеу 

қабілеті; 

 ПД, 

КВ 

Инженерн

ое 

обустройс

тво 

территори

и 

5 6 Содержание дисциплины: Введение. Инженерного обустройства 

территории, его цели задачи. Роль автомобильных перевозок и дорог в 

сельских местах. Земляное полотно дороги и его основные элементы. Отвод 

земель для дорожного строительства. Водоотвод  на дорогах и переходы 

через водотоки. Дорожные одежды. Передача и распределение 

электрической энергии. Водоснабжение и канализация. Газоснабжение. 

Эксплуатация газового оборудования. 

Результаты обучения: 

- знание основных элементов инженерных сооружений;  

- знание основ электроснабжения, газоснабжения, дорожного дела, 

водоснабжения и канализации; 

- умение оценить размещение объектов инженерных сооружений;  

- умение разрабатывать схемы планировки и проектов организации 

застраиваемых территорий; 

- способность разработки планов организации застройки территорий; 

- способность работы с документацией при оформлении инженерных 

сооружений; 

Земельны

й кадастр 

Кадастр 

застроенных 

территории 

40 КП, 

ТК 

Құрылыст

ағы 

алқаптар 

кадастры 

5 7,1 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Кадастрдың ғылыми-әдіснамалық негіздері. 

Кадастрлық жұмыстардың даму тарихы. "ҚАК" пәнінің негізгі ұғымдары. 

Қалалық жерлердің қазіргі кадастрының негізгі ережелері. Жер 

кадастрының түсінігі және мазмұны. МЖК негізгі құжаттары. Қала 

құрылысы кадастрының міндеттері мен мақсаты. Қалалардағы жер-

кадастрлық жұмыстар. Қалалық жерлерді бағалаудың жалпы ережелері. 

Құрылыс салынған аумақтардағы жер-кадастрлық жұмыстар. Елді 

мекендердің жерлерін түгендеу. 

Территор

ияны 

инженерл

ік 

жабдықта

у  

Қала 

құрылысы 

және 

елдімекенде

рді 

жоспарлау 



Оқу нәтижесінде: 

- қаладағы кадастрлық жұмыстарды жүргізу технологиясын білуі; 

-  қалалық жерлерге түгендеу жүргізуді білуі;  

- кадастрлық құжаттарды жіктей білу; 

 - елді мекендердің аумақтары үшін Кадастрлық құжаттар мен кадастрлық 

жоспарларды дайындауы; 

 - елді мекендер аумағында кадастрлық іс-шараларға құқықтық баға беру 

қабілеті,  

- кадастрлық деректерді жинау және талдау қабілеті; 

 ПД, 

КВ 

Кадастр 

застроенн

ых 

территори

и 

5 7,1 Содержание дисциплины: Введение. Научно-методологические основы 

кадастра. История развития кадастровых работ. Основные понятия 

дисциплины «КЗТ». Основные положения современного кадастра 

городских земель. Понятие и содержание земельного кадастра. Основные 

документы ГЗК. Задачи и назначение градостроительного кадастра. 

Земельно-кадастровые работы в городах. Общие положения оценки 

городских земель. Земельно-кадастровые работы на застроенных 

территориях. Инвентаризация земель населенных пунктов.  

Результаты обучения: 

- знание ведения кадастра застроенной территории;  

- знание технологии ведения кадастровых работ в городе, проведения 

инвентаризации городских земель; 

- умение классифицировать кадастровые документы;  

- умение подготавливать кадастровые документы и кадастровые планы для 

территорий населенных пунктов;  

- способность давать правовую оценку кадастровых мероприятий на 

территории населенных пунктов, 

- способность сбора и анализа кадастровых данных;  

Инженерн

ое 

обустройс

тво 

территори

и 

Градостроит

ельство и 

планировка 

населенных 

мест  

41 КП, 

ТК 

Қала 

құрылыс

ы және 

елдімекен

дерді 

жоспарла

у 

4 7,2 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеттері. Қала құрылысы 

мен елді мекендерді жоспарлау кезеңдері. Елді мекендердің 

классификациясы. Аудандық жоспарлау, түрлері мен міндеттері. Қала 

агломерациялары, мегаполистер, қалалар, қалалар классификациясы. 

Сәулет ескерткіштері, тарихи сәулеттік құрылыстардың қорғалуы және 

сақтау жұйесі. Аудандар, классификациясы, олардың жоспарлау 

ерекшеліктері.  

Оқу нәтижесінде: 

- сәулет құрылысы ережелері мен талаптарын білуі; 

- сәулет    құрылысы және елді мекендерді жоспарлауда қойылатын негізгі 

талаптарын білуі; 

Құрылыст

ағы 

алқаптар 

кадастры 

Талап 

етілмейді 



- әлеуметтік-тұрмыстық нысандар, өндірістік ғимараттардың есептеулерін 

жүргізуді, 

- мәдени-тұрмыстық нысандарды орналастыруын білу; 

- құқықтық, композициялық, жобалау мен тміндеттік талаптардың 

қарастыру жүйесінде қабілеті; 

- сәулет құрылысы және елді мекендерді жоспарлаудағы қабілеті; 

 ПД, 

КВ 

Градостро

ительство 

и 

планиров

ка 

населенн

ых мест  

4 7,2 Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Этапы  

градостроительного  проектирования.  Принципы  расселения. Районная  

планировка, ее виды и задачи. Процесс урбанизации. Городские  

агломерации, мегаполисы, параллельные города. Стадии  

градостроительного проектирования. Проектно-планировочная  

документация. Перенесение проектов в натуру. Общественный центр 

сельского населенного пункта. Площади. Классификация площадей. 

Принципы формирования застройки площадей. 

Результаты обучения: 

- знание принципов раселения населения;  

- знание градостроительных норм, систем градостроительных требований 

при планировании и застройке территорий; 

- умение производить расчеты численности  населения, объектов 

социально-бытового обслуживания;  

- умение составлять проектно-планировочную документацию;  

- способность производить расчет вместимости учреждений  культурно-

бытового  обслуживания; 

- способность определения планировки населенных пунктов; 

Кадастр 

застроенн

ых 

территори

и 

Не требуется 

42 КП, 

ТК 

Жер-

кадастрл

ық 

жұмыстар

ды 

ұйымдаст

ыру және 

жоспарла

у  

4 7,2 Пәннің мазмұны: Республикада жер реформасын жүзеге асыру, жаңа жер 

қатынастары бойынша сұрақтарды шешу, жерге орналастыру ғылымы мен 

қызметінің рөлі. Ауыл шаруашылығындағы осы сұрақтарды шешудегі жер 

кадастрының маңызы. Жер кадастры бөлімдерінің сипаттамасы. Жерді 

бағалау және топырақты бонитировкалау әдістері. Жер кадастрын әртүрлі 

деңгейде ұйымдастыру, есептеу және бағалау жұмыстарын статистикалық-

математикалық әдіске компьютерлік техникамен көшіру. 

Оқу нәтижелері: 

-  жер кадастрының мазмұны және жұмыс істеу ретін білуі; 

- жер ресурстарын пайдалану және қорғау бағдарламасын және схемаларды 

құрастыру әдістерін білуі; 

-  жер ресурстарын тиімді пайдалану саласындағы күнделікті және кезеңдік 

жұмыстарды орындау; 

- карталар және сұлбалармен жұмыс жасауды; 

Кадастрда

ғы 

геодезиял

ық 

жұмыстар 

Талап 

етілмейді 



- жер ресурстарын тиімді пайдалану бағдарламасын құрастыруда 

материалдарды пайдалана білу қабілеті;  

- жер кадастрлық жұмыстарды жүргізу қабілеті; 

 ПД, 

КВ 

Организа

ция и 

планиров

ание 

земельно-

кадастров

ых работ 

4 7,2 Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Новые земельные 

отношения, роль землеустроительной службы и науки. Роль, практическое 

значение земельного кадастра. Характеристика составных частей 

земельного кадастра. Технологии и организации ведения государственного 

земельного кадастра на застроенных территориях. Основные положения 

организации землеустроительных и земельно-кадастровых работ. 

Организация работы, учет и отчетность в проектных институтах по 

землеустройству. 

Результаты обучения: 

- знание содержания разработки земельного кадастра; 

- знание методики разработки схем и программ использования и охраны 

земельных ресурсов; 

- умение использовать материалы, для составления схем и программ 

рационального использования земельных ресурсов;  

- умение работать с картами и планами;  

- способность составлять схемы и программы охраны земельных ресурсов; 

- способность присвоения земельно-кадастровых номеров участкам; 

Геодезиче

ские 

работы в 

кадатре 

Не требуется 

43 КП, 

ТК 

Жер 

кадастры

ның 

автоматта

ндырылға

н жүйесі 

5 7,2 Пәннің мазмұны: урстың пәні мен міндеттері. "Жер кадастрының 

мемлекеттік автоматтандырылған жүйесі" бағдарламасын құру мақсаты. 

ГАЖ туралы түсінік. Бейнелерді өңдеу жүйелері. Ақпараттық 

инфрақұрылымды қалыптастыру. Бағдарламаның негізгі мақсаттары мен 

міндеттері. Меншік иелерінің құқықтарын мемлекеттік қорғау. Нүктенің, 

түзудің, жазықтықтың кешенді сызбасы. Басқару объектісінің қызмет ету 

саласы, процестер түрлері бойынша автоматтандырылған ақпараттық 

жүйелерді жіктеу. 

Оқу нәтижесінде: 

- меншік иелерінің, жер учаскелерін иеленушілердің, пайдаланушылардың 

құқықтарының түрлерін білуі;  

- БҚ ААЖ бағдарламасын дамытудың негізгі бағыттарын білуі;  

- жер ресурстарын тиімді пайдалану бойынша бағдарлама жасай білу;  

- жер алқаптарының саны мен сапасын есепке ала білу;  

- нысаналы мақсаттағы жерлерді қайта бөлудің арнайы қорын 

қалыптастыру қабілеті;  

- жер учаскелерінің кепілдік құнын анықтау қабілеті; 

Жер 

кадастры 

Талап 

етілмейді 



 ПД, 

КВ 

Автомати

зированна

я система 

земельног

о 

кадастра 

5 7,2 Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Цели создания 

программы «Государственной автоматизированной системы земельного 

кадастра». Понятие о ГИС. Системы обработки изображений. 

Формирование информационной инфраструктуры. Основные цели и задачи 

программы. Государственная защита прав собственников. Комплексный 

чертеж точки, прямой, плоскости. Классификация автоматизированных 

информационных систем по сфере функционирования объекта управления, 

видам процессов.  

Результаты обучения: 

- знание видов прав собственников, владельцев, пользователей и 

арендаторов земельных участков;  

- знание основных направлений развития программы АИС ЗК; 

- умение разработать программу по рациональному использованию 

земельных ресурсов;  

- умение вести учет количества и качества земельных угодий;   

- способность формирования спецфонда перераспределения земель 

целевого назначения;  

- способность определения залоговой стоимости земельных участков;  

Земельны

й кадастр 

Не требуется 

44 КП, 

ТК 

Жерді 

кадастрл

ық 

бағалау  

5 6 Пәннің мазмұны:  Жерді-бағалау аумағы. Бір ауданда бағаланып алынатын 

аумақтың орташа есептек параметрі көрсеткішін анықтау. Жер кеңістігінің 

параметр шамасын бағалап анықтау. Аумақтағы жердің өзіндік құнын 

анықтау. Аналитикалық және графикалық салық көрсеткішін анықтау. 

Геодезиялық жұмыстар жобасы кезінде участке немесе жергілікті қала 

шекарасын ақиқатта құру. Областын не аумақтың ауданын нақты тиімді 

есебін анықтау.  
Оқу нәтижесінде: 

- жер мониторингі сараптамалық жүйесін өңдеу әдістерін білу;  

- жер пайдаланушыларды тіркеуді білу, жерді есепке алуды орындау;  

- геодезиялық түсірілімдерді бекіту, геодезиялық түсірілімдерді және 

геодезиялық түсірілімдерді жасау кезінде жұмыстарды орындау білігі; 

 - жер және қала құрылысы кадастрының берілген шешімдерін алу, өңдеу 

және талдау білігі;  

- мемлекеттік жер және қала құрылысы кадастрын жүргізу қабілеті;  

- қалалар мен кенттерде кадастрлық жұмыстарды жоспарлау және 

ұйымдастыру қабілеті; 

Жер 

ресурстар

ын 

басқару 

Жер құқығы, 

Жер 

кадастрлік 

аймақтау, 

бағалау 

және жер 

салығын 

салу  

 ПД, 

КВ 

Кадастро

вая 

оценка 

5 6 Содержание дисциплины: Земельно-оценочная территория. Определение 

показателя среднего расчетного параметра оцениваемой территории в 

одном районе. Определение себестоимости земель на территории. 

Управлен

ие 

земельны

Земельное 

право, 

Кадастровое 



земель Определение аналитических и графических налоговых показателей. При 

проектировании геодезических работ создание границ участка или местного 

города по истине. Создание модели системы электронного кадастра и 

геоинформационного кадастра. Понятие о кадастре. Структурные части 

кадастра.  

Результаты обучения: 

- знание методов обработки экспертных систем мониторинга земель; 

- знание регистрации землепользователей, выполнение учета земель; 

- умение выполнять фиксации кадастровых съемок, построение 

геодезических съемок и работ при создании геодезических съемок; 

- умение получения, обработки и анализа заданных решений земельного и 

градостроительного кадастра;  

- способность ведения государственного земельного и градостроительного 

кадастра; 

- способность планирования и организации кадастровых работ в городах и 

поселках; 

ми 

ресурсам

и 

зонирование

, 

налогооблож

ение земель 

и 

недвижимос

ти 

45 КП, 

ТК 

Жер 

кадастрлі

к 

аймақтау, 

бағалау 

және жер 

салығын 

салу. 

5 7,1 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Жерлерді бағалау әдістері және жерлерді бағалау 

факторлары. Жер-бағалық аудандастыру және жерлерді бағалау 

факторлары. Шығындарды және келтірілген залалдарды бағалау. 

Жылжымайтын мүлік нысанының бағасын анықтау. Аумақтың инженерлік-

геологиялық жағдайын бағалау. Экологиялық жағдайды зерттеу және 

бағалау. Жерлерді кадастрлық бағалау. Әр түрлі категориядағы жерлерге 

салық салу. 

Оқу нәтижесінде: 

- жерлерді кадастрлық бағалаудың мақсатын, әдістері және принциптерін 

білуі; 

- елді-мекен орындарын қалыптастыру принциптерін білуі; 

- кадастрлық аймақтау және салық салудың әдіс – амалдарын білу; 

- кадастрлық аймақтаудың есептерін және шешімдерін қабылдауды білу; 

- кадастрлық бағалауда әдістемелік есептеулерді дұрыс жүргізу қабілеті; 

 - санаттары бойынша жер салығының базалық төлемдерін айқындау 

қабілеті;  

Жерді 

кадастрл

ық 

бағалау  

Талап 

етілмейді 

 ПД, 

КВ 

Кадастро

вое 

зонирова

ние, 

налогообл

ожение 

5 7,1 Содержание дисциплины: Введение. Понятие и общие положения 

кадастрового зонирования. Принципы и методы оценки земель. Основные 

положения оценки земель различными методами. Принципы земельно-

оценочного районирования. Методологические основы оценки затрат на 

освоение земель. Возмещение потерь при изъятии земель, методические 

приемы их оценки. Определение стоимости объектов недвижимости. 

Кадастров

ая оценка 

земель 

Не требуется 



земель и 

недвижим

ости 

Земельный налог на различные категории земель.  

Результаты  обучения: 

- знание целей и задач, проведения кадастрового зонирования земель 

различных категорий и их оценки; 

- знание содержания земельного налогообложения;  

- умение производить расчеты для земель различных категорий по 

кадастровому зонированию;  

- умение вести методические расчеты по кадастровой оценке; 

- способность определения ставки налогообложения на земельные участки;  

- способность определения стоимости объектов недвижимости;  

46 КП, 

ТК 

Жер 

құқығы 

5 7,1 Пәннің мазмұны: Курстың пәні мен міндеттері. Жер құқығы ұғымы және 

анықтамасы. Қоғамдық жер қатынастары - жер құқығының мәні. Жер-

Қоғамдық жер қатынастарының объектісі. Жерге жеке меншік: заңды 

тұлғалар, азаматтар. Жерге ортақ бірлескен және ортақ үлестік меншік. Жер 

құқықтық нормалар ұғымы. Жер құқықтық нормалардың құрылымы. Жер 

құқығы қатынастарының түсінігі және ерекшеліктері. 

Оқу нәтижесінде:  

- нарықтық экономиканың қалыптасуы кезінде жер заңдарының маңызын 

ашуды, жер қорының санаттарының құрамы және құқықтық режимін 

зерттеуді,  

- жер катынасының әртүрлі жағдайында құқық нормаларын дұрыс 

қолданылу машықтарын қалыптастыруды. 

- жер заңдарының қазіргі жағдайына және келешектегі дамуына талдауда, 

жер қорының нормаларын талқылау барысында типтік қателіктерге және 

жер ғылыми және әлі де әзірленбеген бірқатар күрделі теориялық 

сұрақтарын шешуді. 

- жер заңнамаларының нормаларын қолдануға тәжірибелік машықтарды 

игеру. 

- жер заңнамаларының негізі туралы білімді игеру және қолдану. 

Жерді 

кдастрлы

қ бағалау  

Талап 

етілмейді 

 ПД, 

КВ 

Земельно

е право  

5 7,1 Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Понятие и определение 

земельного права. Общественные земельные отношения - предмет 

земельного права. Земля - объект общественных земельных отношений. 

Частная собственность на землю: юридических лиц, граждан. Общая 

совместная и общая долевая собственность на землю. Понятие земельных 

правовых норм. Структура земельных правовых норм. Понятие и 

особенности земельных правоотношений.  

Результаты обучения: 

- знание основных норм земельного законодательства;  

Кадастров

ая оценка 

земель 

Не требуется 



- знание принципов, важнейших категории и институтов земельного права; 

- умение правильно применять земельное законодательство; 

- умение анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

землепользования; 

- способность выполнения земельно-правовых действий; 

- способность обработки правовой информации, посредством 

компьютеризированных баз правовых данных; 

47 КП, 

ТК 

Жер 

қорының 

ақпаратты

қ жүйесі  

5 6 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Курстың пәні, міндеттері және мазмұны. Елдің 

жер қоры туралы түсінік. Жер кадастрында ақпараттық қамтамасыз ету 

әдістері. Ақпаратты сақтау тәсілдері. Жер қорының электрондық 

картотекасы туралы түсінік, Қазақстан Республикасының жер қорын есепке 

алу. Өндірістің басқа салаларымен ақпараттық жүйенің жұмысын 

ұйымдастыру. Электронды картотеканы жасау және оны пайдалану. 

Электрондық каталогтағы деректерді түзету. 

Оқу нәтижесінде: 

- жер қорының электронды картотекасының құрылымын білу;  

- жерді есепке алу бойынша құжаттар тізбесін, құжаттар түрлерін және оны 

ресімдеу тәсілдерін білу; 

- жер қорының электронды картотекасын пайдалана білу;  

- бланктерді толтыра білу және жер қорын есепке алу бойынша құжаттарды 

ресімдей білу;  

- электрондық каталогтардың деректерін өңдеу қабілеті;  

- жер қорының электрондық каталогтарын жасау қабілеті; 

Жер 

ресурстар

ын 

басқару  

Жылжымайт

ын мүлік 

нарығы 

 ПД, 

КВ 

Информа

ционная 

система 

земельног

о фонда  

5 6 Содержание дисциплины: Введение. Предмет, задачи и содержание курса. 

Понятие о земельном фонде страны.  Методы информационного 

обеспечения в земельном кадастре. Способы хранения информации. 

Понятие об электронной картотеке земельного фонда, учет земельного 

фонда Республики Казахстан. Организация работы информационной 

системы с другими отраслями производств. Составление электронной 

картотеки и ее использование. Корректировка данных в электронных 

каталогах.  

Результаты обучения:  

- знание структуры электронной картотеки земельного фонда; 

- знание перечня документации по учету земель, виды документации и 

способы ее оформления; 

- умение пользоваться электронной картотекой земельного фонда; 

- умение заполнять бланки и оформлять документацию по учету земельного 

фонда;  

Управлен

ие 

земельны

ми 

ресурсам

и 

Рынок 

недвижимос

ти 

имущества 



- способность редактировать данные электронных каталогов; 

- способность составления электронных каталогов земельного фонда;  

48 КП, 

ТК 

Жылжым

айтын 

мүлік 

нарығы 

5 7,1 Пәннің мазмұны: Курстың маңызы мен міндеті. Жылжымайтын мүлікті 

анықтау. Жылжымайтын мүлік, жылжымайтын нысан. Материалды 

нысанды жылжымайтын мүлікке жатқызудың физикалық және құқықтық 

аспектілері. Жылжымайтын мүліктің негізгі мінездемелері. Жылжымайтын 

мүліктің тауар және экономикалық актив ретіндегі ерекшеліктері. 

Жылжымайтын мүліктің жекеменшік құқықтық ерекшеліктер. 

Жылжымайтын мүлікке келісім шарт жасау.  

Оқу нәтижесінде:  

- жылжымайтын мүліктің ерекшеліктерін білу, нарық ерекшеліктерімен 

жұмыс істеуі; 

 - жылжымайтын мүлікпен құқықтық аспектілер мен мәміле түрлерін білу;  

- жылжымайтын мүлікке инвестициялаудың орындылығын анықтау 

бойынша есеп жасай білу;  

- жылжымайтын мүлікке инвестициялау нұсқаларын салыстыра білу; 

- жылжымайтын мүлікті иелену сатысында қаржылық шешімдерді 

қабылдау қабілеті;  

- техникалық-экономикалық негіздеменің есебін жүргізу қабілеті; 

Жер 

қорының 

ақпаратты

қ жүйесі  

Жерді 

пайдалану 

экономикас

ы  

 ПД, 

КВ 

Рынок 

недвижим

ости 

имуществ

а 

5 7,1 Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Определение 

недвижимости. Недвижимое имущество, недвижимость и объект 

недвижимости. Физический и правовой аспект отнесения материальных 

объектов к недвижимости. Особенности недвижимости как товара и как 

экономического актива. Особенности прав собственности на недвижимость. 

Сделки с недвижимостью; их виды. Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним.  

Результаты обучения: 

- знание особенностей недвижимости как товара и особенности 

функционирования рынка; 

- знание  видов сделок  и правовые аспекты с недвижимостью;  

- умение делать расчеты по выявлению целесообразности инвестирования в 

недвижимость;  

- умение сопоставлять варианты инвестирования в недвижимость;   

- способность обоснования принятия финансовых решений на стадии 

владения недвижимостью; 

- способность ведения расчетов технико-экономического обоснования; 

Информа

ционная 

система 

земельног

о фонда  

Экономика 

землепользо

вания 

49 КП, 

ТК 

Жерді 

пайдалан

4 7,2 

 

Пәннің мазмұны: Пәннің мазмұны мен міндеттері. Жерге орналастыру 

мақсаттары. Жоба классификациясы. Жерге орналастыру жобасының 

Жылжым

айтын 

Талап 

етілмейді 



у 

экономик

асы  

мазмұны. Экономикалық шешімдердің маңыздылығы. Жер ластануы мен 

бұзылуынан шығынның экономикалық бағасы. Биологиялық ресурстардың 

экономикалық бағасы. Қала аумағының экономикасы. Негізгі түсініктер. 

Техникалық-экономикалық көрсеткіштер жүйесі. Бизнес –жобалар. Оның 

түрлері, мақсаттары мен маңызы. Қала шаруашылығындағы өндірістің 

коммерциялық жұмысының бизнес-жобасы.  

Оқу нәтижесінде: 

- шаруашылық орталықтары мен өндірістік бөлімшелердің орналасуы 

бойынша талаптарды білуі;  

- жерді пайдалануды ұйымдастыру бойынша негізгі талаптарды білуі;  

- жобалық шешімдердің экономикалық тиімділігін есептеуді жүргізе білу;  

- кадастрлық құжаттама мен ақпарат негізінде міндеттерді шеше білу;  

- инвестициялық қызметтің орындылығына баға беру қабілеті;  

- жер пайдаланудың жерге орналастыру жобаларын құру қабілеті; 

мүлік 

нарығы, 

Шаруашы

лық 

аралық 

жерге 

орналаст

ыру, 

Агроқұры

лымдард

ы 

ішкішару

ашылық 

жерге 

орналаст

ыру 

 ПД, 

КВ 

Экономик

а 

землеполь

зования 

4 7,2 Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Цели и задачи 

экономики землеустройства. Принципы землеустройства, классификация 

проекта, содержание землеустроительного проекта. Расчет экономической 

эффективности решении, принятых при проектировании. Экономическая 

оценка величины ущерба от деградации почв и загрязнения земель. 

Экономика городской территории. Основные понятия. Экономические 

требования к выбору территории города.  Экономическое обоснование при 

решении градостроительных задач.  

Результаты обучения: 

- знание требований по расположению хозяйственных центров и 

производственных подразделений; 

- знание основных требований по организации землепользований; 

- умение производить расчеты экономической эффективности проектных 

решений;   

- умение решать задачи на основе кадастровой документации и 

информации; 

- способность давать оценку целесообразности инвестиционной 

деятельности; 

- способность составления землеустроительных проектов 

землепользований;  

Рынок 

недвижим

ости 

имуществ

а, 

Внутрихо

зяйственн

ое 

землеустр

ойство 

агроформ

ирований 

Межхозяй

ственное 

землеустр

ойство  

Не требуется 

50 КП, 

ТК 

Қалалық 

аймақты 

4 7,2 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Қалалық жерлердің меншіктелу түрлері. Жер 

қорларын басқару формалары, оларды реттеу. Қаладағы жерлердің 

Жерге 

орналаст

Талап 

етілмейді 



басқару  меншіктелу түрлері. Жер келісімдері, жер ресурстары, басқару құралы 

ретінде. Жер рессурстарын басқару формалары: сату, сатып алу, аренда, 

субаренда, сенімділік басқару, сақтандыру, кепілдікке беру. Жер 

учаскесінің қалыптасуында кадастр органдарының және техникалық есепке 

алудың рөлі.  

Оқу  нәтижесінде: 

- қала аумақтарын басқарудың ғылыми тәсілдерін білуі;  

- аумақтың қала құрылысын жоспарлау саласындағы заңнамалық базаны 

білуі;  

- қалалық аумақтарды басқару шеңберінде деректерді жүйелендіру және 

талдай білу; 

- автоматтандырылған жүйелерді қолдана білу;  

- қалалық жерлерді пайдалану ерекшеліктерін анықтау қабілеті; 

- басқару модельдерін, тәсілдері мен технологияларын таңдау және 

біріктіру қабілеті; 

ыруды 

жобалау 

 ПД, 

КВ 

Упралени

е 

городски

ми 

территори

ями 

4 7,2 Содержание дисциплины: Введение. Виды собственности городских земель 

формы управления земельными ресурсами, их регулирование: виды 

собственности земель в городе. Сделки с землей как инструмент 

управления земельными ресурсами. Формы управления земельными 

ресурсами: купля, продажа, аренда, субаренда, доверительное управление, 

страхование, залог. Органы кадастрового и технического учета их роль в 

формировании земельного участка.  

Результаты обучения: 

- знание научных подходов к управлению городскими территориями; 

- знание  законодательной базы в сфере планирования градостроения 

территории; 

- умение систематизировать и анализировать данные в рамках управления 

городскими территориями; 

- умение использовать автоматизированные системы; 

- способность выявления особенностей использования городских земель;  

- способность выбора и комбинирования  моделей, способов и технологий 

управления;  

Зеилеустр

оительное 

проектир

ование 

Не требуется 

51 КП, 

ТК 

Жер 

шаруашы

лығы 

құрылыс

ы және 

елді 

5 7,2 Пәннің мақмұны: Кіріспе. Елді мекендер туралы жалпы түсінік. 

Жобалаудың негізгі талаптары. Ауылдық елді мекендердің жер 

шаруашылылық құрылысы. Ауылдық елді мекендердің жер құрамы, 

құрылыс аудандары, пайдалану құрылымы. Елді мекендердің шекарасын 

анықтау. Жобаның мазмұны, оның бөлшектері мен элементтері. Ауыл 

шаруашылығына қажетті алқаптарды белгілеу. Шаруашылық 

Жер 

ресурстар

ын 

басқару 

Талап 

етілмейді 



мекендер

ді 

жоспарла

у 

орталықтарды, мекемелерді, мал және диқаншылық шаруашылықтарды 

орналастыру.  

Оқу нәтижелері: 

- жер-шаруашылық құрылымы жоспарын құру әдістері мен тәсілдерін білуі;  

- жобалар мен жоспарларды құру ережелері мен нормаларының жиынтығын 

білуі;  

- әр түрлі жұмыстар үшін елді мекеннің бас жоспарын қолдана білу;  

-жер-шаруашылық құрылысының жоспарын жасай білу; 

- ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді жайластыру жобаларын құру 

қабілеті; 

- жоспар жасаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру қабілеті; 

 ПД, 

КВ 

Земельно-

хозяйстве

нное 

устройств

о и 

планиров

ка 

населенн

ых мест 

5 7,2 Содержание дисциплины: Введение. Общие понятия о населенных пунктах. 

Основные требования планировки и их взаимосвязь. Земельно-

хозяйственное устройство сельских населенных мест. Состав земель 

сельских населенных пунктов, площади застройки, структура 

использования. Установление границ населенных мест. Содержание 

проекта, его составные части и элементы. Классификация сельских улиц. 

Планировка и застройка жилой зоны.  Планировка и застройка 

производственных комплексов. 

Результаты обучения: 

- знание методов и приемов составления планов земельно-хозяйственного 

устройства;  

- знание совокупности правил и норм составления проектов и планов;  

- умение использовать генеральный план населенного пункта для 

различного рода работ; 

- умение составлять планы земельно-хозяйственного устройства; 

- способность составлять проекты обустройства земель 

сельскохозяйственного назначения;  

- способность владения методами и приемами составления планов; 

Управлен

ие 

земельны

ми 

ресурсам

и 

Не требуется 

52 КП, 

ТК 

Жерге 

орналаст

ыруды 

жобалау 

5 6 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Жерге орналастыру жобалаудың теориялық 

негіздері. Жерге орналастыру жобалауының сатысы ретінде жобалауды 

дамыту. Жерге орналастыру жобалау принциптері. Қазақстан 

Республикасындағы жер реформасы. Жерге орналастырудың даму 

заңдылықтары. Жерге орналастыру ұғымы және құрамдас бөліктері. Жерге 

орналастыру және жерге орналастыру жобалауының жалпы ережелері. 

Жерге орналастыру жобалау туралы түсінік. Жерге орналастыру жобалау 

әдістері.  

Оқу нәтижелері: 

Жерге 

орналаст

ырудың 

теориялы

қ 

негіздері 

Шаруашылы

қ аралық 

жерге 

орналастыру

, 

Агроқұрылы

мдарды 

ішкішаруаш

ылық жерге 



- жерге орналастыру жобаларының мазмұнын, жобаларды жіктеуді білуі;  

- шаруашылықаралық жерге орналастыру жобаларын құру әдістемесін 

білуі; 

- жерге орналастыру жобаларын құру үшін дайындық жұмыстарын жүргізе 

білу;  

- жобалық құжаттаманы құрастыра және ресімдей білу; 

- ауыл шаруашылығы алқаптарының жобалық құрамын белгілеу қабілеті; 

- шаруашылықішілік жерге орналастыру жобаларын құру қабілеті; 

орналастыру

, Қалалық 

аймақты 

басқару 

 ПД, 

КВ 

Землеустр

оительное 

проектир

ование 

5 6 Содержание курса: Введение. Теоретические основы землеустроительного  

проектирования. Развитие проектирования как стадии землеустроительного 

проектирования. Принципы землеустроительного проектирования. 

Земельная реформа в Республике Казахстан. Закономерности развития 

землеустройства. Понятие и составные части землеустройства. Общие 

положения землеустройства и землеустроительного проектирования. 

Понятие о землеустроительном проектировании. Методы 

землеустроительного проектирования. Общеметодологические вопросы 

составления и обоснования проектов.  

Результаты обучения: 

- знание классификации проектов, содержание проектов  землеустройства;  

- знание методики составления проектов межхозяйственного 

землеустройства; 

- умение провести подготовительные работы для составления проектов 

землеустройства;  

- умение составить и оформить проектную документацию 

- способность установления проектного состава сельскохозяйственных  

угодий; 

- способность составления проектов внутрихозяйственного 

землеустройства; 

Теоретич

еские 

основы 

землеустр

ойства 

Межхозяйст

венное 

землеустрой

ство, 

внутрихозяй

ственное 

землеустрой

ство 

агроформир

ований, 

Упраление 

городскими 

территориям

и 

53 КП, 

ТК 

Шаруашы

лық 

аралық 

жерге 

орналаст

ыру  

5 7,1 Пәннің мазмұны: Кіріспе. Шаруашылықаралық жерге орналастыру түсінігі 

және міндеттері. Түрлері мен типтері. Жер иеліктері мен жер пайдалануды 

құрудың, ретке келтірудің, жетілдірудің, қайта ұйымдастырудың негізгі 

факторлары. Жер учаскелерін алып қою, беру, бөлу. Шаруашылықаралық 

жерге орналастыру объектілері. Шаруашылықаралық жерге орналастыру 

процесі. Жобаның құрамдас бөліктері, әзірлеу әдістемесінің ережелері. 

Шаруа (фермер) қожалықтарының шаруашылықаралық жерге орналастыру 

ерекшеліктері. 

Оқу нәтижелері:  

- шаруашылықаралық жерге орналастыру жобаларын жасау және негіздеу 

Жерге 

орналаст

ыруды 

жобалау 

Жерді 

пайдалану 

экономикас

ы  



әдістемесін білуі; 

- жер пайдалануды және жер пайдалануды ұйымдастыру тәсілдерін білуі; 

- жобалық шешімдердің экономикалық тиімділігін анықтау;  

- шаруашылықаралық жерге орналастыру және жер пайдалану жобаларын 

жасай білу;  

- шекараларды негіздеумен межелеу қабілеті; 

-жер-кадастрлық құжаттаманы пайдалана отырып, аумақтарды 

орналастыруды ұйымдастыру қабілеті; 

 ПД, 

КВ 

Межхозя

йственное 

землеустр

ойство  

5 7,1 Содержание дисциплины: Введение. Понятие и задачи межхозяйственного 

землеустройства. Разновидности и типы. Основные факторы образования, 

упорядочения, совершенствования, реорганизации землевладений и 

землепользований. Изъятие, предоставление, отвод земельных участков. 

Объекты межхозяйственного землеустройства. Процесс межхозяйственного 

землеустройства. Образование землевладений (землепользований) 

сельскохозяйственных предприятий. Составные части проекта. Основные 

положения методики их разработки. Особенности межхозяйственного 

землеустройства крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Результаты обучения:  

- знание методики составления и обоснования проектов межхозяйственного 

землеустройства; 

- знание способов организации землепользований и землевладений; 

- умпение определять экономическую эффективность проектных решений;  

- умение составлять проекты межхозяйственного землеустройства и 

землепользований;  

- способность проводить межевание границ с их обоснованием; 

- способность организации устройства территорий с использованием 

земельно-кадастровой документации; 

Землеустр

оительное 

проектир

ование 

Экономика 

землепользо

вания  

54 КП, 

ТК 

Агроқұры

лымдард

ы 

ішкішару

ашылық 

жерге 

орналаст

ыру 

5 7,1 Пәннің мазмұны: Нарықтық жағдайларда жерге орналастыруды жүргізудің 

мазмұны, міндеттері мен әдістері. Жоспарын құру. Алаңдарды анықтау 

және бөлу. Ішкі шаруашылық жерге орналастыру. Өндірістік бөлімшелерді, 

жолдарды, су шаруашылығы және басқа да инженерлік құрылыстарды 

орналастыру. Алқаптарды ұйымдастыру. Ауыспалы егістер жүйесі. 

Фермерлік шаруашылықтардың ішкі шаруашылық жерге орналастыру 

ерекшеліктері. Құжаттарды ресімдеу және беру. Жер мониторингі және 

қорғау. 

Оқу нәтижесінде:  

- қазіргі заманғы Жерге орналастыруды жүргізу негіздерін білуі; 

- ресурстар кадастрының құрамдас бөліктерін, жер құқығының құқықтық 

Жерге 

орналаст

ыруды 

жобалау 

Жерді 

пайдалану 

экономикас

ы  



нормаларын білуі; 

- агроқұрылымдарды жерге орналастыру жобалауды жүргізе білу;  

- агроқұрылымдарды жерге орналастыру жобаларының құжаттарын 

ресімдей білу;  

- жердің сапасын жақсарту бойынша іс-шараларды ұйымдастыру қабілеті; 

- шаруашылық ішіндегі жерлерді және инженерлік коммуникацияларды 

жобалау қабілеті; 

 ПД, 

КВ 

Внутрихо

зяйственн

ое 

землеустр

ойство 

агроформ

ирований 

5 7,1 Содержание дисциплины: Содержание, задачи и методы проведения 

землеустройства в рыночных условиях. Построение планов. Определение и 

деление площадей. Внутрихозяйственное землеустройство. Размещение 

производственных подразделений, дорог, водохозяйственных и других 

инженерных сооружений. Организация угодий. Системы севооборотов. 

Особенности внутрихозяйственного землеустройства фермерских хозяйств. 

Оформление и выдача документации. Государственный земельный кадастр, 

учёт земель. оценка земли. Мониторинг и охрана земель. 
Результаты обучения: 

- знание основ ведения современного землеустройства; 

- знание составных частей кадастра ресурсов, земельных правовых норм 

земельного права; 

- умение производить землеустроительное проектирование 

агроформирований;  

- умение оформлять документы проектов землеустройства 

агроформирований;  

- способность организовать мероприятия по улучшению качества земель; 

- способность проектирования внутрихозяйственных угодий и инженерных 

коммуникаций;  

Землеустр

оительное 

проектир

ование 

Экономика 

землепользо

вания  

 




