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1. Оқу пәнінің паспорты
Топография мен геодезия негіздері
Пән міндетті компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 1
Семестр: 2
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 45 сағат
Дәріс – 15 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары – 22,5 сағат
Зертханалық сабақтар – 7,5
СӨЖ – 90 сағат
Соның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 2 семестр
Пререквизиттер: мектеп курсындағы математика, ақпараттану
Постреквизиттер: картография, геоақпарат, жер кадастры
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты
– топографиялық карталар мен
әуесүреттерден жергілікті жер туралы тиімді әдіс арқылы ақпараттар алу,
оларды барлау және арнайы түсірімдерді жобалауда пайдалану.
Пәнді оқытудың міндеттері:
- негізгі
міндетті
студенттер
топографияның
географиялық
ғылымдармен, яғни ландшафттану, геоморфология, гидрологияны және т.б.
байланысты екенін жақсы білу;
картадан географиялық табиғи қатынасын, топографиялық
түсірімдердегі жергілікті жердің географиялық ерекшелігін терең тану;
- жергілікті жерде бағдарлау;
- план және карта ұғымдарын қалыптастырып, оларды
айыра білу;
- геодезиялық өлшем әдістерімен танысу;
- қателік теориясынын элементтерімен танысу.
3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
Студент білу керек:

- топографиялық карталардың өзіндік қасиеттері;
- жергілікті жерді түсіру түрлері;
- топографиялық карталарды жасау кезіндегі қателік
теориясы;
Студент істей білу керек:
- жергілікті жерде бағдарлау;
- жергілікті жерді түсіру әдістерін қолдану;
- топографиялық карта мен планды айыра білу;
- қателіктерді жою;
- топографиялық карталар мен пландардын ауданы мен
сызық ұзындықтарын өлшеу.
4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі

№
р/с

Тақырыптың атауы

Кіріспе. Топография және геодезия
1 пәндері

Сабақ
түрлері
СӨЖ
бойынша
аудиториялық
сағаттар саны
Дәріс Тәж. Зерт.
Жалпы соның
ішінде
СОӨЖ

1

2

-

7

2

2

3

-

11

3

2

3

2

15

3

Топографиялық
карталардың
4 географиялық мазмұны

2

3

-

12

3

Топографиялық
карталар
мен
5 пландардың номенклатурасы мен
разграфкасы

3

4

3

15

4

6 Геодезиялық тордың тірегі.

2

3,5

-

15

3,5

7 Түсіру жұмыстарын ұйымдастыру

3

4

2,5

15

4

7,5
135

90

22,5

Жердің пішіні мен көлемі туралы
жалпы мағлұматтар. Масштаб
3 Сызықтарды бағдарлау
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