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МАЗМҰНЫ 

  

1. Мамандық бойынша оқуға түсетіндерге арналған емтиханның 

мақсаты және міндеттері 

 

Оқуға түсетіндерге арналған емтиханның мақсаты докторанттардың 

теориялық жағынан дайындығын тексеру. 

Оқуға түсетіндерге арналған емтиханның міндеті докторанттардың 

ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу қабілетін білу. 

 

2. Докторантураға түсушілердің дайындық деңгейіне қойылатын 

талаптар 

 

Оқуға түсушінің білім деңгейіне сәйкес құжаттары болуы тиіс. 

Алдында алған білім деңгейі: 

а) мамандық бойынша базалық жоғарғы білім  (магистратура): 

6М060900-География, 6М071100-Геодезия, 6М074100-Картография 

б) бағыт бойынша жоғарғы арнайы білім (мамандық бойынша): 

220200 – Ақпараттарды және басқаруды өңдеуді жүйелі 

автоматизиялау; 511025 - Геоинформатика  және т.б. 

 

3. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері 

 

  Геоморфологиялық үдерістер дингамикасының геодезиялық 

зерттеулері, Физикалық геодезия, Ғарыштық геодезия, Геодезия және 

картографиядағы геоақпараттық жүйелер. 

 

4. Емтихан тақырыптарының тізімі 

 

  «Геоморфологиялық үдерістер дингамикасының геодезиялық 

зерттеулері» пәні 

  

Тарихи аспектідегі геомофрлогиялық үдерістерді зерттеудің 

қағидалары. Геоморфологияның ғылыми және қолданбалы маңызы. 

Геоморфологияның даму жолдары және оның қазіргі жағдайы. Генезис және 

жер бедерінің жасы. Үлгілер туралы түсінік және жер бедерінің элементтері.  

Көлем бойынша жер бедерінің үлгісін анықтау (планетарлық, мегаформалар, 

макроформалар, мезоформалар, микроформалар, наноформалар). Бедер түзуші 

факторлар. Тау кен орындарының қасиеті және оның жер бедерін түзудегі 

рөлі.  Жер бедері және геологиялық құрылым. Жер бедері және климат.  

Жер қабатының тік және көлденең қозғалысындағы жер бедерін 

түзудегі рөлі. Қатпарлы бұзылымдар және оның жер бедерінде пайда болуы.  

Тік қозғалыстарды анықтау үшін бақылау станциясын құру сұлбасы. 

Экзогенді үдерістер және оның жер бедерімен байланысы. Интрузивті (терең) 

магматизммен байланысты жер бедерінің формалары. Көлденең, қисық, қисық 



радиустардың рөлі. Нүктелердің жылжуы (қозғалуы) және жер бетінің 

бұзылуы. 

 Жер бетінің бұзылуын геодезиялық бақылау. Қозғалыстың бөлінуі 

және негізгі мульданың кесілімдеріндегі жер бетінің бұзылуы. Далалық 

жағдайдағы табиғи бақылау әдісі. Электронды тахеометрлер және оған 

қатысты далалық өлшеулер. Электронды және лазерлық теодолиттер. Сандық,  

лазерлық нивелирлер және жазықтықты құрушылар. Ұзақ уақытты, қысқа 

уақытты профильді сызықтарының бақылау станцияларында есеп жүргізу 

әдісі.   

Жердің геодинамикасы, тау кен орындарының геологиялық 

құрылымдары: тектоника, сейсмикалық. Таулы кен орындарының 

сілемдерінің қиын жағдайы. Қазақстандағы тектоникалық және сейсмикалық 

үдерістері. Көшкін құбылыстарын геодезиялық бақылау әдісі. Көшкін жүретін 

аймақтарда бақылау станцияларын құру әдісі.  Қауіп мүмкіндіктері және 

беткейлік геодинамикалық үдерістердің пайда болу ерекшеліктері. Түсірістің 

жоспарлы байлау үдерістері. Бұзылу үдерістеріндердегі GPS-нивелирлеудегі 

нәтижелерге геоид биіктіктерінің әсері. Ғылыми зерттеулердегі қазіргі 

заманғы GPS өлшемдердің рөлі. Жоғарғы геодезиялық өлшемдердің 

жылдамдығына және дәлдігіне қойылатын талаптар. Жер геометриясын және 

Ғаламдық жүйелерді  GPS дәуірінде есептеу.  

Жер сілкініс кезіндегі көлденең күштердің көлемі. Геодинамикалық 

қауіптілік және қиындықтар бойынша жер қабаты учаскелерінің құрылымы.  

Геодинамикалық полигон аумақтарында геодезиялық түсірістердің 

мүмкіншіліктері. Инженерлік объектілер мен жергілікті жердің үш өлшемді 

үлгісін құрудың қағидалары. Қазбаларды геодинамикалық аудандастыру 

әдісін қолданудың тәжірибесі. Геодинамикалық полигондарда GPS-ты 

пайдалану.  GPS спутниктерінің болашағы. Сигналдың жаңа құрылымы. Жер 

бетінің және қазбаларды игерудегі таулы кен орындары сілемдерінің 

геодинамикалық үдерістерін басқару әдісі.  

Табиғаттағы микрожарықтар. Микрожарықтарды жоғары дәлдікті 

геодезиялық бақылау.  Жердің ең биік нүктелері және Дүниежүзі Мұхитының 

ең терең жерлері. Жер сілкінісі кезіндегі қиындыққа ұшыраған аудандардың 

геодинамикалық қауіпсіздігін геодезиялық қамтамасыз ету. Жер қабатының 

тік тербеліс қозғалысы. Геоморфологиялық зерттеулерде орындалатын 

далалық бақылаулар (визуалды және аспапты). Жер қабатының жарылымдары 

және терең жарылымдар. Мульдалық жылжымалар және жылжымалы 

аудандағы өлшемдердің ерекшеліктері және бақылау станцияларын 

орнықтыру технологиясы. Тектоникалық өріс күші және оның гравитациядан 

айырмашылығы.  

Ұзақ уақытқа бақылау станцияларының іргесін қалаудың мақсаты.  Тік 

және көлденең жазықтардағы репердің орналасуын дәл анықтауды 

бақылаудың әдісі. Жер қабатының қазіргі тектоникалық қозғалысының жақсы 

және жаман жақтарының пайда болуы. Түсіріс материалдарын камералды 

өңдеудегі орындалатын далалық жұмыстар. Жылжыма үдерістерді 

геодезиялық жағынан бақылаудың қажеттілігі. Жылжымалы қозғалыс үдерісін 



өлшеудегі нәтижелерді өңдеуде ГАЖ технологияларын пайдаланудың 

қағидалары. 

 

«Физикалық геодезия» пәні 

 

Сфералық және эллипсоидтық функциялардың теориялық негізі. 

Сфералық және эллипсоид теорияларының негізі. Қатты дене потенциалы. 

Үйлесілімдік функциялар. Сфералық координаттағы Лаплас теңдігі. 

Сфералық және тік бұрышты координаталар. Сфералық және шар 

функциялары. Лежандра функциясы. Лежандра Полиномы. Екінші түрдегі  

Лежандра функциясы. Сфералық гармоника типтері: зоналды, тессералды, 

секториалды. Молоденский теориясы. 

Сфералық функция бойынша топтау және ортогоналдық түсінік. 

Сфералық фунция және Пуассон интегралы бойынша Дирихле есептерін 

шығару. Толықтай мөлшерленген сфералық функциялар.  

Жердің ауырлық көтерем күші. Беттік деңгейленген және ілмелі 

сызықтар. Табиғи координата жүйесі. Сфералық функция терминіндегі Жер 

потенциалы. Сфералық функциялар бойынша бөлу топтары. Сфералық 

функцияның төменгі дәрежесі. Деңгейлі эллипсоидтың гравитациялық күші.  

Орташа ауырлық күші. Клеро теоремасын зерттеу. Орташа гравитациялық 

күшті топтастыру. Референц-эллипсоид: сандық мағына. 

 Референц-эллипсоид теориясы туралы қазіргі мәліметтер. 1980 (GRS 

1980) геодезиялық жүйе есептері. Бос ауадағы редукция. Изостатикалық ре-

дукция. Топографо-изостатикалық редукциялар. Гельмерт конденсациялық 

редукция. Гельмерт конденсация әдісі. 

Бос ауадағы редукцияның көп қырлығы. Геодезиялық биіктіктер. Гео-

метриялық нивелирлеу. Геопотенциалды сандар және динамикалық 

биіктіктер. Әрқилы биіктік жүйесін салыстыру.  

  GPS-нивелирлеу. Нәтижеге әсер ететін геоид биіктігінің әртүрлілігі.  

Ғылыми зерттеудегі GPS өлшемдердің қазіргі рөлі. Жердің геометриясы.   

GPS дәуіріндегі ғаламдық жүйенің өлшемдері. Үш өлшемді геодезияның 

дамуы. Жергілікті жерді анықтаудың ғаламдық жүйесі. Квазигеоид 

биіктіккартасы. Block I, Block II, Block IIA, Block HR, Block IIR-M 

GPS.спутник типтері немесе кластар және болашақ Block IIF и Block III 

спутниктер. 

Спутник сигналдары және бақылау объектілері. Сигнал компоненттері. 

Кодтық алшақтықтар. GPS модернизациясының концепциясы. Болашақ GPS 

спутниктер. Сигналдың жаңа құрылымы. Жер болмысын анықтауға қазіргі 

көзқарас. Гравиметриялық әдістер. Ауыр күш редукциясы және геоид. 

Эллипсоидты функциялар. Тіктеуіш ауытқуы. Эллипсоидалды геодезиялық 

координаттармен байланыс. Ауыр күштің ауытқуы: GPS жағдайында. Қазіргі 

кездегі ауырлық күш редукциясы. Физикалық геодезияның статистикалық 

әдісі. WGS 84 конструкциясының есептеріне қажетті сандың мағына. GRS 

1980 және WGS 84 жүйелерін сандық салыстыру. Ғылыми зерттеулерде 

физикалық геодезия заңдарын қолдану.  



 

 «Ғарыштық геодезия» пәні 

 

   Дүниежүзіндегі Ғарыштық геодезияның тарихи аспектісідегі дамуы.  

Қазақстандағы ғарыштық геодезияның әдістерін қолдануды талдау. 

Координата жүйесінің құрылымы (тренинг). Ғарыштық геодезия есептерін –

уақытша-координаттық қамтамасыз ету. Жұлдыздық және орташа күн 

уақтысы шкалаларының байланысы.   

Дүниежүзілік, эфемеридті, атомдық уақыттардың шкаласы. 

Топоцентрлік және географиялық координаттар жүйесі. GPS (Global 

Positioning System) навигациялық жүйелер және ҒНҒЖ (Ғаламдық  

Навигациялық Ғарыштық Жүйе). Уақытты санауға қолданылмайтын уақыт 

шкаласы. Аспан шырақтарының бір күндік айналым құбылысы. Аспандағы 

шырақтар орналасуын анықтайтын факторлар. Нутация, аберрация, прецес-

сия, параллакс, рефракция.  

Екі дене есептері және спутниктің қозғалысы. Сабырлы қалыптағы 

жасанды жер спутнигінің қозғалысы. Берілген есеп және дифференциалды 

теңдік. Сабырлы қозғалыс типтері (эллиптикалық, параболикалық, 

гиперболикалық, айналым, тік сызықты).   

ЖЖС сабырсыз қозғалысы. ЖЖС орбитасының кеңістіктегі 

элементтері және оның эфемеридтері. Тік бұрышты гелиоцентрикалық және 

геоцентрикалық координаттарды есептеу әдісі. Ғарыштық геодезияның 

геометриялық әдісі. ҒГ геометриялық әдісін қолдану. 1980 (GRS 1980) 

геодезиялық жүйе есептері. Жергілікті жердің жер-ғарыштық түсірісі.  

Ғарыштық триангуляцияны құрастырудың әдісі. ЖЖС орбитасының 

кеңістік элементтері және оның эфемеридтері. Ғарыштық  триангуляцияны 

жобалау. Жерден бақылаушының көзімен ЖЖҒ қозғалысы. Бақылау 

нүктесінен қарағандағы ЖЖҒ көріну жағдайы. Ғарыштық орбитаның  

конфигурацясына және параметрлеріне қойылатын талаптар.  

Ғарыштық геодезияның динамикалық есептері. Жердің негізгі 

параметрлерінің есебі. Жер геометриясы. GPS дәуіріндегі ғаламдық жүйе 

есебі. Гравитациялық сабырсыз жылдамдықтардың жалпы қағидаларын 

анықтау. ЖЖҒ және бақылаудың ұзақтығы. Жер бетіне жайылған хордты 

векторлар торын құру. 

Ғарыштық сигнал және бақылау объектілері. Сигнал компоненттері. 

Кодты арақашықтық.  GPS модернизациясының концепциясы. GPS 

спутнигінің борлашағы. Сигналдың жаңа құрылымы. Жаңа  технологиялар. 

Ғарыштық градиентометрия.  Теңіздік жоғарғы нүктелі және жер 

навигациясының жүйесі. Ғарыштық геодезияның фундаменталды    теңдігі. 

Орталық масса қатысты жасанды спутниктің қозғалысы. Жердің жасанды 

спутниктерінің ұшу теориясы. Ғарыштық геодезияның орбиталды әдісі. 

Орбитаны анықтаудың әдісі.  Навигациялық Ғарыштық Жүйе, орналасуын 

анықтау. Ғылыми зерттеулерде ғарыштық геодезия әдісін қолдану.  

 

 



«Геодезия және картографиядағы геоақпараттық жүйелер» пәні 

 

ГАЖ туралы жалпы мәліметтер. Геодезия және картографияда 

қолданылатын қазіргі ГАЖ-ға болжау. Аймақтық деңгей, атқаратын міндеті, 

сәулеті бойынша ГАЖ-дың құрылымы. ГАЖ-дың техникалық 

компоненттері. ГАЖ инфрақұрылымы. Отандық және шет елдік толық 

функционалды ГАЖ. ГАЖ-дың толық функционалды ерекшеліктері. 

Геодезия және картографияның қолданбалы есептерін шығару үшін 

қолданылатын ГАЖ ерекшеліктері. 

Бағдарламалық қамтамасыз етудің аспаптық құралдарын құрастыру 

(БҚ). ГАЖ-дың БҚ құрастырудың кезеңдері. Бағдарламалық компоненттер 

немесе кітапхана. (Microsoft Visual C ++, Borland / Inprise Delphi) әр қилы 

бағдарламалар тіліндегі БҚ құрастырудың белгілі ортасы. Мәліметтер 

енгізудің жүйелері, оны сақтау, қиын сұраныстар, кеңістік талдауы, 

мәліметтерді шығару, бағдарламаның жекеше тілі. .  

Кеңітсіктегі мәліметтер үлгісі. ГАЖ-дағы негізгі технологиялық 

өңдеудің кезеңдері. Сандық үлгілеу және сандық үлгілер (сандық 

картография, сандық карта, ЖСҮ, ЖСҮ, ОСҮ). ГАЖ-дың ақпараттық негізі – 

Шынайы сандық үлгілер (сандық, ұқсастық). Мәліметтердің сандық үлгісі 

(растролық, векторлық). 

 ГАЖ панорама жобасы. Бағдарламалық қамтамасыз етудің 

технологиялары, құрылымы. ГАЖ технологиясы. ГАЖ-ғы шешілетін негізгі 

есептер. БҚ құрылымы. Өңделетін мәліметтердің түрлері. СҮБ, ЖСҮ, ЖСҮ 

құрастыру мен жаңартудың технологиясы, ГАЖ құралдарымен үш өлшемді 

көрініс. Құрылым және кодтың жүйесі, сандық бейнелеудің ережесі, белгі 

жүйесі, форматты ұсыныс. Сапаны бақылаудың құралы. 

ГАЖ, ЖАЗ және Жерді арақашықтықтан зерделеу. ЖАЗ өңдеу үшін 

бағарламалық қамтамасыз ету ерекшеліктері. Сандық фотограмметриялық 

жүйелер (отандық, шетелдік). Лазерлі локацияның қағидалары мен түсінігі.   
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6. Кешенді емтихан бағасының шкаласы 

 

Әріп жүйелік 

баға 

Сандық экви-

валент балы 

%-дық 

мазмұн 
Дәстүрлі жүйе бойынша баға 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

 В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық 

 С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

 «А»- Өте жақсы: Қойылған сұрақтарға толықтай жауап беруді көрсете 

білу, картографиялық ғылымның негізгі даму кезеңдерін және ғылым 

эволюциясындағы парадигманы білу; картография, тақырыптық 

геақпараттық картографиялау саласындағы дүние жүзілік және қазақстан 

ғылымының концепцияларын білу; экономикалық глобализауия жағдайында, 

әлеуметтік немесе саяси мәселелерді шешудегі отандық ғылымдардың 

заңдылықтарын және олардың қазіргі кездегі бағыттарын, қағидаларын білу; 

ғылыми теориялар мен идеялардың әр қилы жағынан талдауды, бағалауды, 

салыстыра білулері қажет;  әр түрлі мәліметтерден картография, тақырыптық 

геоақпараттық картографиялау бойынша алынған мәліметтерді өңдей 

білулері қажет; ғылыми салада немесе кәсіптік қызметте жүйелі түрде алған 

ғылыми білімін үлкен ауқымды түрде көрсете білуі; ғылыми салаларда жаңа 

жобаларды жүзеге асыру мақсатында алған өз білімін іс жүзіне енгіз алуы 

қажет, сонымен қатар кезектен тыс, жоспарланбаған мәселелерді шеше білуі 

қажет. 

Толық жауапта сұрақ бойынша қажетті формулалар, сұлбалар, суреттер 

және толық түсініктемелерді көрсете білу керек. Алған толық жүйелі жауап 

қарастырылған тақырыпқа сәйкес келуі қажет, алған білімін көрсету және 

нақты сұрақ бойынша қатесіз жауап беру керек. 

  

«В»- Жақсы: Сұрақты түсінуі қажет, теориялық және практикалық 

ғылыми зерттеулерді іс жүзінде жалғастыруды игеру және жоғары дәрежеде 

жауап беру, жаңа идея, бағыттарға және әдістерге өз ойын қоса білу, 

қолданбалы ғылысми зерттеулерді жүргізе білу; картография ғылым 



саласында, диссертациялық жұмысты қорғауда, халықаралық ғылыми 

форумдарда, конференцияларда және семинарларда көпшілкі алдында өзі 

ұстай білу және ораторлық қабілетке ие бола білу; ерекше жауапкершілікті 

талап  ететін және өз бетінше кәсіптік мәселелерді шеше білетін, жұмысқа 

орналасуда өз жекеше тұлға ретінде алған білімін көрсете алатын, 

қабілеттілігін көрсетіп, қиын жағдайларда мәселені оңай шеше алатындай 

болу. 

Сұрақ бойынша жартылай (немесе үстіртін) қатесіз жауап бере білу; 

берген жауабы қойылған сұраққа сәйкес келуі қажет, немесе қажетті 

формулалар, сұлбалар, суреттердің жоқ болуы. Жауаптың жартысынан көбі 

айтылған бағдарламалық материалға сәйкес келі керек, қателердің 

маңызсыздығы. 

 

«С» - Қанағаттанарлық: Берген жауабынан сұрақты толықтай 

түсінбеушілігі, жалпы ғылыми мәселелерді түсінбеуі, картография 

саласындағы бағыттарды және зерттеу әдістерін толық түсінбеуі, сонымен 

қатар саяси және әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды жете білмеуі. Тек 

қана қолданылатын ақпараттар технологияларын пайдалану қабілеті бар, 

антропогенді үдерістер туғызатын мәселелерді талдай алмауы және оны 

шешк жолдарын білмеуі, кешенді басқару мен өзгерістерді байқай алмауы, 

қорытынды жасай алмауы. 

Жауап толық емес (30%) жауаптарында көптеген қателердің бары, 

кейбір жауаптары қойылған сұрақққа сәйкес келмеуі және де жауап басқа пән 

бойынша. 

 

«D» - Нашар: Жауаптан бас тарту немесе жауабы толықтай қойылған 

мәселені түсінбеуі. Экология және табиғатты пайдалану саласындағы, 

ғаламдық және аймақтық мәселелерді шеше алмауы, сұрақтарға жауап бере 

алмауы.  

Жауап бағасының шкаласы 

 

емтихан билетінің сұрақ 

№ 

Жауап бағасы (балл)  

1 сұрақ 100 

2 сұрақ 100 

3 сұрақ 100 

Қорытынды баға 100+100+100 / 3 

  

 

 

 

Картография және геоинформатика 

кафедрасының меңгерушісі 

т.ғ.д., профессор ________________________Касымканова Х.М. 

 


