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                                                                 1. Жалпы ережелер. 

 

1. Бағдарлама «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығына (бұдан әрі – үлгілік қағидалар) сәйкес жасалды. 

2.  Докторантураға түсу емтиханы эссе жазудан, докторантурада оқуға дайындығына 

тест тапсырудан (бұдан әрі – ОДТ), білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша 

емтиханнан және сұхбаттасудан тұрады. 

 

Блогы Балы 

1. Эссе  10 

2. Докторантурада оқуға дайындық тесті 30 

3. Білім беру бағдарламасы тобының 

бейіні бойынша емтихан 
40 

4. Сұхбаттасу 20 

Барлығы/ өту ұпайы 100/75 

 

3. Түсу емтиханының ұзақтығы – 4 сағат, осы уақыт ішінде оқуға түсуші эссе 

жазады, докторантурада оқуға дайындық тестінен өтеді, электрондық емтихан билетіне 

жауап береді. Сұхбаттасу ЖОО базасында жеке өткізіледі. 

 

1. Түсу емтиханын өткізу тәртібі. 

 

1. D128 - «Жерге орналастыру» білім беру бағдарламалары тобына докторантураға 

түсушілер проблемалық / тақырыптық эссе жазады. Эссе көлемі – 250-300 сөзден кем 

болмауы керек. 

2. Электрондық емтихан билеті 3 сұрақтан тұрады. 

 



 

Білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтиханға дайындалуға 

арналған тақырыптар. 

 

 «Жерді ұтымды пайдалануды жоспарлау және ұйымдастыру және оларды 

қорғау» пәні 

 

Жерге орналастыру негіздері. Жерге орналастырудың мақсаттар, міндеттер және 

заманауи тәсілдері. Жер табиғи ресурс, өндіріс құралы және экономиканың барлық 

салаларын орналастырудың кеңістіктік негізі ретінде. Жер әлеуметтік-экономикалық 

қатынастардың объектісі ретінде. Қазақстан Республикасының Жер ресурстары және оларды 

пайдалану. Жерге орналастыру қатынастарының құқықтық негіздері. Жер қоры және жер 

кадастры туралы түсінік. Жер құрылысы және жер реформалары. Жерге орналастыру кезінде 

ескерілетін жердің қасиеттері. Жерге орналастыру кезінде ескерілетін табиғи және 

әлеуметтік-экономикалық жағдайлар. Жерді ұтымды пайдалану мен қорғауды ұйымдастыру 

жөніндегі іс-шаралардың тиімділігі мен экономикалық негіздемесі. Әлемдегі қазіргі заманғы 

жерге орналастыру және Қазақстан Республикасындағы жерге орналастыру жүйесінің 

құрамдас бөліктері. 

Қазақстан Республикасындағы жерге орналастыру жүйесі ұғымы және оның құрамдас 

бөліктері. Жерге орналастыруды жүргізуді нормативтік құқықтық реттеу. Жерге 

орналастыру құжаттамасы. Жерге орналастыруды ұйымдастыру және жүргізу тәртібі. 

Ұтымды пайдалануды жоспарлау және ұйымдастыру. Жерді ұтымды пайдалануды 

жоспарлау және ұйымдастыру және оларды қорғау кезіндегі жұмыстардың негізгі түрлері 

мен мазмұны. Қазақстан Республикасы жер ресурстарының басты схемасы. Облыстың, 

ауданның жерге орналастыру схемалары. Жерді пайдалану және қорғау схемалары. 

Қазақстан Республикасындағы агроөнеркәсіп кешенінің мақсатты кешенді бағдарламалары 

және жер ресурстарын ұтымды пайдалану.Жерге орналастыру схемаларында Жер 

ресурстарын қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу әдістемесі. Жерге орналастыру 

схемасын іске асырудың тиімділігі. 

 

«Жерге орналастырудағы экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер» 

пәні 

 

Модель және модельдеу түсінігі. Жерге орналастыруда қолданылатын математикалық 

модельдердің түрлері, түрлері және кластары. Жерге орналастыру жұмыстарындағы 

математикалық статистиканың орны. Статистикалық сипаттамалар және статистикалық 

бақылаулардың түрлері. 

Өндірістік функциялардың түрлері және оларды ұсыну тәсілдері. Өндірістік 

функциялардың параметрлерін есептеу. Корреляциялық-регрессиялық талдау әдістерін 

қолдана отырып, өндірістік функцияларды бағалау. Өндірістік функциялардың 

экономикалық сипаттамалары және оларды жерге орналастыруда қолдану. 

Математикалық әдістер мен оңтайландыру модельдерді. Сызықтық модельдеудің 

таратылу әдісі. Сызықтық бағдарламалаудың симплекс әдісі. Динамикалық және параметрлік 

модельдеу. Желілік модельдер. 

 

«Жерге орналастыруды жобалау» пәні 

 

Шаруашылықаралық жерге орналастыру. Жерге орналастыруды жобалаудың 

объектісі, пәні, әдістері мен принциптері. 

Шаруашылықаралық жерге орналастыру туралы түсінік. Шаруашылықаралық жерге 

орналастыруды жүргізудің принциптері мен себептері. Шаруашылықаралық жерге 

орналастырудың түрлері, формалары мен міндеттері. 



Ауыл шаруашылығы ұйымдарын жер пайдалануды және жер пайдалануды 

ұйымдастыру кезінде шаруашылықаралық жерге орналастырудың мазмұны. Ауыл 

шаруашылығы ұйымдарының жер иеленулері мен жер пайдалануларын реттеу. 

Ауыл шаруашылығына жатпайтын жер пайдаланудың түрлері. Ауылшаруашылық емес 

кәсіпорындардың жерге орналастыру сипаттамасы мен ерекшеліктері. Кәсіпорындардың 

жерге орналастыруды жобалау ерекшеліктері. Жерге орналастыру және қала құрылысы 

жүйелері. Жерге орналастыру процесі. Жер ресурстарын басқару органдары 

Шаруашылықаралық жерге орналастыру кезінде бүлінген жерлерді қалпына келтіру 

және жерге орналастыру. Жер учаскелерін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар 

және оларды шаруашылықаралық жерге орналастыру кезінде есепке алу. 

Жерді межелеу ұғымы, оның мақсаты мен мазмұны. Жерге орналастыру әдістері. Жер 

учаскелерінің шекараларын белгілеуге және оларды жергілікті жерде ресімдеуге қойылатын 

талаптар. Межелік жоспар: мақсаты мен мазмұны. 

Шаруашылықішілік жерге орналастыру. Шаруашылықішілік жерге орналастыру 

түсінігі мен міндеттері. Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасының құрамдас 

бөліктері мен элементтері. Өндірістік бөлімшелер мен шаруашылық орталықтарын 

орналастыру. Шаруашылықішілік магистральдық жолдарды, инженерлік құрылыстарды 

және жалпы шаруашылық мақсаттағы объектілерді орналастыру. Жерді және ауыспалы 

егісті ұйымдастыру түсінігі, міндеттері және мазмұны. Ауыспалы егіс жүйесін ұйымдастыру. 

Ауыспалы егіс аумағын ұйымдастырудың міндеттері мен мазмұны. Көпжылдық екпелердің 

аумағын орналастыру. Жайылым аумағын орналастыру. Шабындықтар аумағын 

орналастыру. Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобаларын жүзеге асыру. 

Жұмыс жобасының міндеттері мен мазмұны. Жұмыс жобасының объектілері мен 

сатылары. Жұмыс жобаларының түрлері және олардың жіктелуі. Жұмыс жобалаудағы 

сметалық құжаттаманың түсінігі, мәні және түрлері. Сметалық-қаржылық есептеулерге 

арналған нормативтік-ақпараттық база. Жерді пайдалану және қорғау жөніндегі жұмыс 

жобаларын жүзеге асыру тәсілдері мен тәртібі. 

 

 

3. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 
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