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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 
ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 
2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде 
бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 
3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс 
хаттамасының шешімімен БЕКІТІЛДІ 

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз 

осы типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 
 
1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 
 
2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года 
№425. 

 
3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 
образования от 30 июня 2016 года. 

 
Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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КKAGТ 7201 ҚАЗІРГІ КАРТОГРАФИЯЛАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІГІ 
ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 
 (ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 
Көлемі  -  3 кредит 

 
Авторы: 

Бексеитова Р.Т. - география ғылымдарының докторы,  картография және 
геоинформатика кафедрасының профессоры  

 
Пікір жазғандар: 

Медеу А.Р. -  география ғылымдарының докторы, профессор, БҒМ 
География институтының директоры  

Вилесов Е.Н. - география ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университетінің география, жерді орналастыру және кадастр 

кафедрасының профессоры 
 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 
 

Қазіргі картография  -  табиғат және қоғам объектілері мен 
құбылыстарының  кеңістік орналасуын, олардың байланыстарын, 
динамикасын, уақыт жіне кеңістікте үрдістердің функциялауын карталар 
арқылы зерттейтін ғылым. 

Дәстүрлі картография бүгінгі уақытта теория және картографиялаудың 
әдістемелігі мен технология жағынан қайта құрылуында. Қазіргі  кезде 
картографияның  теориялық тұжырымдарының интеграциялануы  және 
олардың негізінде жаңа  геоинформациялық  тұжырымның  қалыптасуы  
орын алып отыр. Интегралды бағыт картография мен геоинформатиканың 
теорияларының, әдістемелігі мен технологияларының жетістіктерін 
біріктіруде. 

Оқыту нәтижелері: карталардың және басқа картографиялық 
шығармалар талдауының  теориясы мен әдістемелігін, картографиялаудың 
қазіргі   әдістемелігі мен технологиясының тұжырымдарын білу; табиғи, 
әлеуметтік-экономикалық және экологиялық карталарды құрастыруының 
ақпараттық әдістерін, ғылымның дамуын және шаруашылықтың әртүрлі 
салаларын қамтамасыздандыру үшін картографиялық үлгілерді 
құрастыруының  практикалық дағдыларын меңгеріп алу; картография мен 
картақұрастыру өзгерістерінің қазіргі тенденцияларын білу; әртүрлі типті 
картографиялық материалдарды талдау негізінде   аймақтың және жергілікті 
жерлердің дамуын болжамдау. 

Жалпы концепциялар: 
білу:  қазіргі картографияның әдістемелік тұжырымдары мен 

технологияларын, картографиялық үлгілердің қасиеттері н және қайта 
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өнделуін;картография мен картақұрастыруындағы қазіргі негізгі 
тенденцияларын; география мен оның салаларының, экологияның және ағы 
басқа ғылымдардың теориялық пен әдістемелік аспектілерін картографиялық 
қамтамасыздандыруын; творчествалық шешімдерді қалыптастыру және 
қабылдау барлық кезеңдерінде – оқу-зертханалық зерттеулерден бастап 
оларды практикалық іске асыруына дейін, картографияның теориялық пен 
қолданбалы негізін құрайтын қағидаларын, әдістерін және тәсілдерін. 

Біліктілу және игеру міндетті: мазмұны әртүрлі карталарды 
құрастыруындағы жаңа әдістер мен технологиялық жолдарын, мазмұны 
табиғи; әлеуметтік-экономикалық және экологиялық картографиялық 
үлгілерді құрастыруын; жаңа картографиялық  ақпаратты іздестіруіндегі 
қазіргі тәсілдерін,  жаңа әдістер мен технологияларды өзіндік ғылыми 
зерттеулерде қолдануын; нақты жағдайларда картографиялық материалдарды 
қолдануын; картажасау практикада, оның ішінде ерекше және қазіргі нақты 
жағдайларда сәйкесті  білімдерді, жаңа ғылыми тұжырымдамаларды сүйене 
отырып, қолдануын. 

Тұлғааралық компетенциялар: 
Картажасау шегіндегі жаңа идеяларды, зерттелетін территорияның 

ерекшеліктерін ескере отырып, сынау және қолдану өзектілігіне мен зерттеу 
мақсатына сәйкестілігіне баға беруі; жаңа картографиялық идеяларды өзіндік 
қабылдау қабылеттілігі.   

Істелік және кәсіптілік өзара қарым-қатынас тәсілі ретінде шетел 
тілдерін еркін, сонымен бірге ана тілінде жазба және ауызша 
коммуникацияны менгеру алу; демократиялық қоғамның идеялары мен 
құндылықтарын біліп қабылдауы, тұлғааралық қарым-қатынастарды игеруі. 

Жүйелік компетенциялар: 
Картографиялық ақпаратты қабылдау және картажасау жолындағы жаңа 

инновациялық технологиялар әдістерін өзіндік танып игеру қабылеттілігі; 
өзінің кәсіптік әрекеттілігінің ғылыми және ғылыми-өндірістік бағытын 
өзгерту қабылеттілігі.   

 Зерттеу нәтижелерін картографиялық түрінде және оларды 
сипаттайтын жазбаларды, карталарды талдау жолында табылған нәтижелерді 
есептер, басылымдар және ашық презентациялар түрінде. ұсына білу; 
ғылыми зерттеулер нәтижелерін қолдануына байланысты практикалық 
ұсыныстарды беру. 

 Басқа пәндік зерттеулерден тиісті ойларды қабылдауы және оларды 
өзіндік зерттеу жұмысында қойылған міндеттерді шешуінде қолдануы; 
статистикалық мәліметтерден қажетті ақпаратты шығаруы және оны 
картографиялық үлгі ретінде құрастыруы. 

Курстың оқылуы бакалавриатта және магистратурада қабылданған 
жалпы және кәсіптілік пәндер білімдеріне сүйенеді  -  «Картография», 
«Математикалық картография», «Геоинформатика», «Қазіргі 
картографияның теориясы мен әдістемелігінің мәселелері», 
«Геодинамикалық үдерістердің картографиялық зерттеулері», 
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«Картографиядағы геоақпараттық жүйелер мен ЖҚЗ», «Ғырыштық 
картография», «Мультимедийлік атластарды құрастыру», «Тақырыптық 
карталарды автоматты құрастыру» және т.б. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 

1 
Қазіргі картографияның әдістемелік тұжырымдамалары. 

Картография мен геоинформатика интеграциялануының 
теориясы мен әдістемелігі 

1.1  Қазіргі картографияның теориялық және әдістемелік 
концепциялары. Үлгілік-танымды тұжырым (концепция) 

1.2  Коммуникативті тұжырым. Зерттеулердің басты бағыттары 
1.3 Тілдік тұжырым. Зерттеулердің негізгі бағыттары 

1.4 Картографияның жаңа интегралды тұжырымы және оның негізгі 
бағыттары 

1.5 Картографиялық үлгілеу: қағидалары, әдістері, жүйелілігі және 
жаңа бағыттары 

1.6 Телекоммуникациялық картографиялау.  

2  Аймақтық жүйелер мен инженерлік кешендерді 
картографиялау әдістері   

2.1 «Сандық Қазақстан» геоақпараттық кеңістіктің концепциясы 

2.2 Аймақтық даму жүйелерін тақырыптық картографиялаудың 
әдістемелігі 

2.3 Мұнайгаз кешені коммуникацияларының геоақпараттық 
картографиялауының әдістемелігі мен технологиясы 

2.4 Елді мекендерлеріндегі топырақ жамылғысын ретроспективті 
картографиялау әдістемелігі мен технологиясы 

3 ГАЖ-технологиялары мен кешенді тақырыптық 
картографиялау әдістемелігі 

3.1 Виртуалды картографиялау мәселесі 

3.2 Мультимасштабты картографиялауындағы кеңістіктік 
мәліметтер базасының құрылымы және мазмұны 

3.3 Жаханды серіктестік навигация жүйелерін қолдануымен 
жербеті қозғалыстары мен деформацияларының графикалық үлгілеуі 

3.4 Топографиялық карталарды жаңарту әдістемелігі мен 
технологиясы 

3.5 Қазақстандағы геоақпараттық атластық картографиялау 
мәселелері 

3.6 Қоршаған ортаның картографиялық мониторингі. 
Картографиялық болжамдау 

 
ПӘННІҢ  МАЗМҰНЫ 
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Кіріспе 
Пәнді оқытудың мақсаты. Картографиялау теориясы, әдістемелігі мен 

технологиясын дамытуындағы мәселелердің зерттелуі және талдауы,  
картографиялық үлгілеуінің жаңа әдістері мен технологиялық тәсілдерін 
игеру.  

Міндеттері:  
- жер туралы ғылымдарында картографияның әдістемелік рөліне 

байланысты білімдерді тереңдету;     
- тақырыптиық  картографиялауындағы жаңа бағыттарды зерттеу; 
- картография дамуындағы дискуссиялық мәселелерді құрау және  

талдау қабылеттілікті қалыптастыру; 
- әлеуметтік-экономикалық және табиғи карталардың авторлық үлгілерін 

құрастырудың жаңа әдістемелік амалдарын игеру.  
 Пәннің зерттеу мәселесі – қазіргі картографиялау мен 

картографиялық мониторингінің әдістер мен амалдар жүйесі мен 
технологиясы.  Жер және қоғам ғылымдарында қазіргі картографиялаудың  
әдістемелігі мен технологияның рөлі. Картографиялау теориясы мен 
әдістемелігі дамуының негізгі кезеңдері. Жаңа картографиялық мектептер. 
Қазақстан Республикасында картографияның дамуы. 

Адамның ғылыми және шаруашылық әрекетінің басым бөлігі 
географиялық кеңістікпен байланысты.  Қандай болмасын географиялық 
кеңістік картографиялаудың объектісі болып табылады, және де ол, осыған 
байланысты, көптеген ғылыми пәндерді картографиямен, картографиялау 
әдістемелігімен және технологиясымен байланыстырып отырады.   

 Картография тарихы көне заманнан қазіргі ғарыштық 
технологияларына дейін:  «папируті» картография, «Ойкумена» 
картографисы, Ұлы географиялық ашылымдар кезеңінің картографиялық 
зерттеулері, машина технологиясы кезеңінің картографиялық әдістері мен 
амалдары.  Ғарыштық және компьютерлік технологиялар кезеңіндегі 
картографиялау әдістер дамуының үдеуі.    

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
I. ҚАЗІРГІ КАРТОГРАФИЯНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК 

ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРЫ. КАРТОГРАФИЯ МЕН ГЕОАҚПАРАТТЫН 
ИНТЕГРАЦИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕЛІГІ   

 
Қазіргі картографияның әдістемелік тұжырымдамалары. 

Картография мен геоинформатика интеграциялануының теориясы мен 
әдістемелігі  

Жаңа жағдайларда картография дамуының ерекшеліктері. Қазіргі 
картографияның теориялық және әдістемелік концепциялары.  
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Үлгілік-танымды тұжырым, оның мазмұны және әрі қарай дамуы.. 
Зерттеулердің негізгі бағыттары: жүйелік амал, картографиялық үлгілеу, 
карталарды қолдану, географиялық картография теориясының дамуы. 

 
Коммуникативті тұжырымдама. Зерттеулердің басты бағыттары. 
Коммуникативті тұжырымдамада картография ғылым ретінде ақпаратты 

картографиялық түрінде тасымалдау  жолдарын қарастырады. Зерттеулердің 
басты бағыттары: картографиядағы автоматизация, ақпараттың карта-каналы, 
коммуникациялық тәсілі, ақпаратты тасымалдау  тәсілдерін жетілдіру. 

 
Тілдік тұжырымдама. Зерттеулердің басты бағыттары. 
Тілдік тұжырым – картаның тілі тұралы ғылым  семиотика салаларының 

бірі. Зерттеулердің негізгі бағыттары: карта тілі мен оның 
грамматикасынының, белгілер жүйелерін және текстілерді автоматты 
құрастыру әдістерінің  дамуы және жетілдіруі. 

 
Картографияның интегралды тұжырымдамасы және оның негізгі 

бағыттары 
Картографияның жаңа интегралды тұжырымы. Геоақпараттық тұжырым 

және оның теориялық зерттеулерінің  негізгі бағыттары: геоақпараттық 
картографиялау мен картографиялық үлгілеу теориясын, картографиялық 
белгілер жүйелерін  жасауын дамыту. 

 
Картографиялық үлгілеу: қағидалары, әдістері, жүйелігі және жаңа 

бағыттары. 
Картографиялық үлгілеу. Картографиялық үлгілеудің қағидалары мен 

әдістері.  Картографиялық үлгілеудің жіне жүйелілік қағидалардың маңызы.  
Тақырыптық карталар картографиялық үлгілер ретінде. Тақырыптық 
картографиялауының жаңа бағыттары: экологиялық, геоэкологиялық, 
туристік және т.с.с. 

 
Телекоммуникациялық картографиялау.  
Карталарды, басқа бейнелер мен санды картографиялық ақпарат 

базаларын арақашықтық байланыс торлары бойынша    құрастыру және 
тарату. Геоакпаратты, алыстағы қолжетімді картографиялық сервистер 
көмегімен, іздестіру және үлгілеу. Кезкелген географиялық мәліметтер 
базаның, олардың архитектурасы мен технологиялық іске асыруына 
қарамастан, өзара әрекеттілік негізі  ретінде қабылданған интерфейстердің, 
қолжетімді әдістемеліктің, тапсырыс тілдердің және геомәліметтерді 
сипаттау түрінің қазіргі стандартизациясы. Геоақраттар қоймаларға алыстағы 
қолжетімдікті ұйымдастыру және картографиялық қосымшамаларды үзіліссіз 
жетілдіру.  
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II. АЙМАҚТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР МЕН ИНЖЕНЕРЛІК КЕШЕНДЕРДІҢ 
КАРТОГРАФИЯЛАУ ӘДІСТЕМЕЛІГІ   

 
 «Санды Қазақстан»геоақпаратың тұжырымдамасы 
 Картографиялық ақпаратқа қазіргі көзқарастар. Картаның басқа 

ақпарат көзднрінен айырмашылығы.  Қазақстанның экономикалық даму 
мақсатымен инновациялық геоинформациялық технологияларды  және Жерді 
алыстан  бажайлаудан (ЖАБ) табылған ақпарат негізінде тиімді 
картографиялық қамтамасыздандыру жүйесін қалыптастыру.  Геоақпараттық 
кеңістікті немесе Қазақстанның кеңістік мәліметтер құрылымын құрастыру – 
аймақтарды басқаруындағы ақпараттық-картографиялық 
қамтамасыздандырудың басты мәселесі ретінде.  Қазақстан кеңістігінің ГАЖ 
алгоритмдері.  Фундаменталды геоақпараттық ресурстар реестрі.    

 
Аймақтық даму жүйелерді тақырыптық картографиялау 

әдістемелігі  
 Аймақтану, глобализация мен информатизация сияқты – қазіргі әлемдік 

дамуының ерекше белгісі. Ғылыми картографиялық қамтамасыздандыру 
сұрақтарының шешілуі - аймақтық дамудың көптеген мәселелерінің шешілуі.   
Аймақтың табиғатын, шаруашылыгын және халқысын картографиялауының 
кешенді инвентаризация мен интерпретациялауы.Аймақтардың жүйелі және 
мәселелік картографиялауы. Тақырыптық кеңістік  мәліметтер және 
метамәліметтер     инфрақұрлымын құрастыру, территориалдық даму 
жүйелерін тақырыптық картографиялау мәселерін шешілуін электронды 
интернет-тарату ортада ұйымдастыру. Қоршаған ортаны қайта өндіру жүйесі 
және картографиялауы – оны  сақтауына және сапасын оптимизациялауына 
бағытталған шаралар мен әрекеттер.   Аймақтық ресурстарды 
картографиялау мәселесі. Аймақтық дамудың әртүрлі сценарийлерін 
құрастыруында геоинформациялық картографиялаудың тиімділігі.     

 
Мұнайгаз кешені коммуникацияларының геоақпараттық 

картографиялауының әдістемелігі мен технологиясы 
Мұнайгаз кешенінің негізгі объектілері мен жұмысының қағидасы 

(принципі).  Мұнайгаз кешені коммуникацияларын картографиялауының 
мақсаты мен міндеттері. Мұнайгаз кешені карталарының арналуы.    
Мұнайгаз кешені коммуникацияларының карталары мен пландарының, 
геоинформациялық үлгілерініңнегізі мен мазмұны.     Картографиялау 
объектісі ретінде мұнайгаз кешенінің құрылымлық үлгісін құрастыру.   
Мұнайгаз кешені коммуникацияларының карталары мен пландарының, 
геоинформациялық үлгілерін құрастыру әдістемелігі мен технологиясы.      

 
Елді мекендерлеріндегі топырақ жамылғысын ретроспективті 

картографиялау әдістемелігі мен технологиясы 
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Елдімекендер жеріндегі топырақ жамылғысының картографиялау 
мәселелері және топырақ карталарын қолдануы. Топырақ 
картографиялауының қазіргі жағдайы.  Топырақ қалыптасуының факторлары 
және олардың топырақ жамылғысын картографиялауындағы рөлі.   
Елдімекендер жеріндегі топырақ жамылғысы  картографиялау объектісі 
ретінде.  Топырақ түсірімінің әдістері мен технологиясы және елдімекендер 
жеріндегі топырақ жамылғысының ретроспективті картографиялауы.    
Елдімекендер жеріндегі топырақ жамылғысының ретроспективті карталары 
мен олардың маңыздылығы.   

 
III. ГАЖ-ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ МЕН КЕШЕНДІ ТАҚЫРЫПТЫҚ 

КАРТОГРАФИЯЛАУ ӘДІСТЕМЕЛІГІ 
 
Виртуалды картографиялау мәселесі 
Виртуалды үлгілеу және картографиялау. Бағдарламалық басқару 

ортадағы  орын алған виртуалды нақтылық жасанды құрылым, нақты немесе 
абстракты объектінің (ситуацияның) үлгісі ретінде.    Виртуалды нақтылықты 
басқару және өзара әрекетке түсу, белгілі бағдарламалар көмегімен тиісті 
мәселелерді шешу.    Үшөлшемдік және анимация вирталды нақтылықты 
визуализациялау негізі ретінде.   Виртуалды карталарды құрастыру.   
Анимация. Шудың эффектілері. Виртуалды  үлгілермен өзара әрекеттілік.  
Виртаулды геобейнелердің ғылыми және қолданбалы, сонымен қоса оқулық   
аспекктілері.    

 
Мультимасштабты картографиялауындағы кеңістіктік мәліметтер 

базасының құрылымы және мазмұны 
Карталардың интеллектуализациялауы олардың жетілдіруінің бір негізі 

ретінде.   Мультимасштабты карталардың белгілі мысалдары - Google Maps 
жәнеЯндекстің картографиялық  WEB-сервистері.  Мультимасштабты 
картографиялаудың (МК) информациялық және географиялық 
камтамасыздандыруы. МК мәліметтер базасы, оның құрылымы мен мазмұны.    
Мәліметтер интеграциясы. МК қолдану перспективалары.    

 
Жаханды серіктестік навигация жүйелерін қолдануымен жербеті 

қозғалыстары мен деформацияларының графикалық үлгілеу 
Жербеті бедерінің динамикалық-уақыттық өзгеру аспектілері.   

Геодинамика жерқыртысы мен оның бетінің қозғалыстары мен 
деформацияларын зерттейтін ғылым ретінде.  Геодинамиканың ғылыми тілі 
мен терминологиялық аппараты.  Геодинамиканың орталық ұғымдары 
(бедер, динамика,  даму, үдеріс, морфография, морфометрия және т.б..) және 
олардың картографиялық визуализациясы.  Литосфералық тақталар 
тектоникасы.   Сейсмотомография және картографиялау. Спреддинг, 
субдукция, слэбтер мен плюмдар, ыстық нүктелер – олардың мәні және 
картографиялауы.  Геодинамикалық картографиялаудың ГАЖ құрылымы.  
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Сейсмотомографиялық картографиялаудың ғылыми және қолданбалы 
аспектілері.  Экспериментальды геодинамическокалық картографиялау. 
Планетарлық, региональная и локальная геодинамика, картографирование ее 
результатов с использованием систем глобальной спутниковой навигации и 
материалов ДЗЗ.  

 
Топографиялық карталарды жаңарту әдістемелігі мен 

технологиясы 
ГАЖ – технологиялар мен координаттарды серіктестен айқындау 

интегралды аспаптардың негізінде топографиялық карталарды жаңарту 
әдістемелігі мен технологиясы. Мемлекеттік топографиялық мониторингтің 
өзектілігі (МТМ). МТМ ғылыми негізі.  

Қазақстандағы геоақпараттық тақырыптық атластық картографиялау 
мәселелері. Қазақстан Республикасының таулы және жазықтық 
территорияларына мультимедийлі атластарды құрастыру.   Топографиялық 
мониторингтің сегметтері. МТМ кезеңдері мен түрлері. 

  
Қазақстандағы геоақпараттық атластық картографиялау 

мәселелері  
Қазақстандағы атластық картографиялаудың жағдайы. Қазақстан 

Республикасының Ұлттық атласын жасау мақсаты. Ұлттық атластың 
құрылымы және мазмұны.  Аймақтық атластық картографиялаудың 
мәселелері мен перспективалары.Қазақстан Республикасы жазықтық және 
таулы территорияларына мультимедийлі атластарын құрастыру 
мүмкіншіліктері.   Ірі қалалардың (Алматы, Астана) атластарын құрастыру 
болашағы.    

 
Қоршаған ортаның картографиялық мониторингі. 

Картографиялық болжамдау 
Мониторингтің картографиялық қамтамасыздандыруы – бастапқы 

ақпарат, бағалық-болжамдық ақпарат, ағымдағы бақылау (ағымдағы 
ақпаратты картографиялық түрде оперативті дайындау), картографиялық 
мәліметтер (ыңғайлы тенденцияларды тиімді қолдану немесе қолайсыз 
факторлардың әсерін азайту бағытындағы ұзақмерзімді шаралар).  Қоршаған 
ортаның ластануын өлшеуінде лазерлік әдістерді қолданылатын аймақтық 
және жахандық жүйелер. ААЖ (автоматталған ақпаратты жүйе)  
географиялық, геологиялық, экологиялық және басқа жүйелердің 
ұйымдастыру құрылымының негізі.   

Тақырыбы және жасалған уақыты әртүрлі карталардың салыстыруы 
құбылыстардың өзара байланыстары мен даму тенденцияларын анықталған 
негізінде болжамдау. Әртүрлі болжамдардың  олардың картографиялық 
әдістің (картографиялық экстраполяция) қолдану негізінде жақындануы.  
Карталар бойынша болжамдаудың түрлері.    
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Қазіргі картографиялаудың әдістемелігі мен технологиясы  

теориясы дамуының негізгі кезеңдері 
2. Қазіргі тақырыптық картографиялаудың даму тенденциялары 
3. Картографиялаудың модульді- танымдық тұжырымын талдау 

дамытуындағы жүйелік талдау амалы 
4. Карта ақпарат каналы жәгн коммуникациялық тәсілі ретінде 
5. Картографиялау тілінің тұжырымын дамыту  және жетілдіру  
6. Картографияның жаңа интегралды тұжырымының қалыптасуы 
7. Қазіргі картографиялаудың геоақпараттық тұжырымының 

талдауы 
8. Картографиялық бейнелерді қалыптастыруы мен зерттеуінің 

әдістемелік тәсілдері мен амалдары  
9. Оперативті картографиялау және оның картографиялық 

мониторингідегі рөлі 
10. Урбандалған территорияларды картографиялау әдістемелігін 

құрастыру және  дамыту мәселелері 
11.  Ғылыми зерттеулердің әртүрлі бағыттарын және мемлекеттік 

басқару орындарын картографиялық ақпаратпен қамтамасыздандыру 
12.  Отандық картографиялау өндірісінде қазіргі картографилаудың 

әдістемелік пен технологияларын дамыту мәселелері 
 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Географиялық қоғамдардың халықаралық және ұлттық маңызы 

бар картографиялық мәселелерді қою және ХХ-XXI ғасырларда картография 
теориясын картографиялау әдістемелегін дамуындағы рөлі.   

2. Шоқан Уалихановтың картографиялық енбектері мен 
картографиялау тәсілдері, олардың қазіргі карталармен өзара 
сатыстыруындағы маңыздылығы.   

3. Кеңес кезеңдегі картографиялаудың әдістемелік тұжырымдар  
дамуының негізгі бағыттарын талдау.   

4. Қазақстан Республикасында картографияның қалыптасу 
кезеңдері мен даму перспективалары.    

 
ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Геоматика ғылым ретіндегі мазмұны мен  маңыздылығы.   
2. Ж. Бертэннің картографияның тіл  тұжырымы дамуындағы рөлі.   
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3. Картография облысындағы Александр Гумбольдтың енбектері: 
карталарда ақпаратты бейнелеу тәсілдерің  құрастыру;  алғашқы климаттық 
карталарды жасау.   

4. Халықаралық картографиялық ассоциациясының XV Генеральді 
ассамблеясының материалдарын (Париж, 2011) қарастыру.   

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1. Геоэкологическое картографирование: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. Под ред. Б.И.Кочурова. –М.: Изд. 
центр «Академия», 2009. -192 с. 

2. Национальный атлас Республики Казахстан. –Алматы, Т.1-3.2006 
3. Национальный атлас Республики Казахстан. –Алматы, Т.1-3.2010 
4. Стурман В.И. Экологическое картографирование. –М.: Аспект 

Пресс, 2003. -143с. 
5. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование.  –М.: 

1997. -64с. 
6. Уварова А.К. Составление туристских карт: учебное пособие. –

Алматы: Қазақ университеті, 2009. -144 с. 
7.   Эколого-геологические карты. Теоретические основы и методика 

составления  –М.: Высшая школа. 2007. -406с. 
8. Карпухин  С. С. Методологические  аспекты  комплексного 

геоинформационного картографирования природно-хозяйственных систем // 
Системы и средства информатики: Спец. вып. Геоинформационные 
технологии/ Отв. ред. И. А. Соколов. - М.: ИПИ РАН. - 2008. - С. 224-249. 

 
 Қосымша: 
1. Тематическое картографирование: основные направления, 

традиции и перспективы. //Под ред. А.М. Берлянта и А.А. Лютого. –М.: 
Институт географии РАН, 1998. 136с. 

2. Геодезия и картография. Журнал. Печатный орган геодезических 
служб стран СНГ. М./Периодичность издания 6 номеров в год/ 

3. Геоматика. Журнал о гематике и дистанционном зондировании 
Земли. М./Периодичность издания 4 номера в год/ 

4. Фокина Л.А. Система картографических произведений 
//Картография с основами топографии. М.: ВЛАДОС. 2005. С.167-148. 

5. Картография на рубеже тысячелетий  //Докл. 1 Всероссийского 
науч. Конф. По картографии. –М.: 1997 (7-10 октября).    

6. Карпухин С. С. Применение средств космического зондирования 
и геоинформационных технологий в зарубежных проектах Цифровой Земли 
для целей обеспечения устойчивого развития регионов: Обзорная 
информация. - М.: ЦНИИГАиК, 2007. - 52 с. 
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7. Колосов Ю. А. Необходимость, сущность и пути реализации 
новой модели представления пространственных данных // Геодезия и 
картография. - 2008. - N2 11. - С. 26-32. 

8. Лурье И. К. Геоинформационное картографирование. Методы 
геоинформатики и цифровой обработки космических снимков: Учебник. - 2-е 
изд., испр. - М.: КДУ, 2010 - 424 с. 

9. Цифровая картография и геоинформатика. Краткий 
терминологический словарь / Е. А. Жалковский, Е. И. Халугин, А. И. 
Комаров, Б. И. Серпуховитин - М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1999. - 48 с. 

10. Справочник стандартных и употребляемых (распространенных) 
терминов по геодезии, картографии, топографии, геоинформационным 
системам, пространственным данным / В. Н. Александров, М. А. Базина, И. 
Г. Журкин, Л. В. Корнилова, В. Г. Плешков, Г. Г. Побединский, А. В. Ребрий, 
О. В. Тимкина. - М.: Братишка, 2007. -736 с. 

11. Cartography at the U.S.Geological Survey. The National Mapping 
Division´s  cartographic programs, products, desing and technology. 2000-2008. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 
 

Қазіргі картография - табиғат және қоғам объектілері мен 
құбылыстарының  кеңістік орналасуын, олардың байланыстарын, 
динамикасын, уақыт жіне кеңістікте үрдістердің функциялауын карталар 
арқылы зерттейтін ғылым. 

Дәстүрлі картография бүгінгі уақытта теория және картографиялаудың 
әдістемелігі мен технология жағынан қайта құрылуында. Қазіргі  кезде 
картографияның  теориялық тұжырымдарының интеграциялануы  және 
олардың негізінде жаңа  геоинформациялық  тұжырымның  қалыптасуы  
орын алып отыр. Интегралды бағыт картография мен геоинформатиканың 
теорияларының, әдістемелігі мен технологияларының жетістіктерін 
біріктіруде. 

Оқыту нәтижелері: карталардың және басқа картографиялық 
шығармалар талдауының  теориясы мен әдістемелігін, картографиялаудың 
қазіргі   әдістемелігі мен технологиясының тұжырымдарын білу; табиғи, 
әлеуметтік-экономикалық және экологиялық карталарды құрастыруының 
ақпараттық әдістерін, ғылымның дамуын және шаруашылықтың әртүрлі 
салаларын қамтамасыздандыру үшін картографиялық үлгілерді 
құрастыруының  практикалық дағдыларын меңгеріп алу; картография мен 
картақұрастыру өзгерістерінің қазіргі тенденцияларын білу; әртүрлі типті 
картографиялық материалдарды талдау негізінде   аймақтың және жергілікті 
жерлердің дамуын болжамдау. 

Жалпы концепциялар: 
білу:  қазіргі картографияның әдістемелік тұжырымдары мен 

технологияларын, картографиялық үлгілердің қасиеттері н және қайта 
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өнделуін;картография мен картақұрастыруындағы қазіргі негізгі 
тенденцияларын; география мен оның салаларының, экологияның және ағы 
басқа ғылымдардың теориялық пен әдістемелік аспектілерін картографиялық 
қамтамасыздандыруын; творчествалық шешімдерді қалыптастыру және 
қабылдау барлық кезеңдерінде – оқу-зертханалық зерттеулерден бастап 
оларды практикалық іске асыруына дейін, картографияның теориялық пен 
қолданбалы негізін құрайтын қағидаларын, әдістерін және тәсілдерін. 

Біліктілу және игеру міндетті: мазмұны әртүрлі карталарды 
құрастыруындағы жаңа әдістер мен технологиялық жолдарын, мазмұны 
табиғи; әлеуметтік-экономикалық және экологиялық картографиялық 
үлгілерді құрастыруын; жаңа картографиялық  ақпаратты іздестіруіндегі 
қазіргі тәсілдерін,  жаңа әдістер мен технологияларды өзіндік ғылыми 
зерттеулерде қолдануын; нақты жағдайларда картографиялық материалдарды 
қолдануын; картажасау практикада, оның ішінде ерекше және қазіргі нақты 
жағдайларда сәйкесті  білімдерді, жаңа ғылыми тұжырымдамаларды сүйене 
отырып, қолдануын. 

Тұлғааралық компетенциялар: 
Картажасау шегіндегі жаңа идеяларды, зерттелетін территорияның 

ерекшеліктерін ескере отырып, сынау және қолдану өзектілігіне мен зерттеу 
мақсатына сәйкестілігіне баға беруі; жаңа картографиялық идеяларды өзіндік 
қабылдау қабылеттілігі.   

Істелік және кәсіптілік өзара қарым-қатынас тәсілі ретінде шетел 
тілдерін еркін, сонымен бірге ана тілінде жазба және ауызша 
коммуникацияны менгеру алу; демократиялық қоғамның идеялары мен 
құндылықтарын біліп қабылдауы, тұлғааралық қарым-қатынастарды игеруі. 

Жүйелік компетенциялар: 
Картографиялық ақпаратты қабылдау және картажасау жолындағы жаңа 

инновациялық технологиялар әдістерін өзіндік танып игеру қабылеттілігі; 
өзінің кәсіптік әрекеттілігінің ғылыми және ғылыми-өндірістік бағытын 
өзгерту қабылеттілігі.   

Зерттеу нәтижелерін картографиялық түрінде және оларды сипаттайтын 
жазбаларды, карталарды талдау жолында табылған нәтижелерді есептер, 
басылымдар және ашық презентациялар түрінде. ұсына білу; ғылыми 
зерттеулер нәтижелерін қолдануына байланысты практикалық ұсыныстарды 
беру. 

Басқа пәндік зерттеулерден тиісті ойларды қабылдауы және оларды 
өзіндік зерттеу жұмысында қойылған міндеттерді шешуінде қолдануы; 
статистикалық мәліметтерден қажетті ақпаратты шығаруы және оны 
картографиялық үлгі ретінде құрастыруы. 

Курстың оқылуы бакалавриатта және магистратурада қабылданған 
жалпы және кәсіптілік пәндер білімдеріне сүйенеді  -  «Картография», 
«Математикалық картография», «Геоинформатика», «Қазіргі 
картографияның теориясы мен әдістемелігінің мәселелері», 
«Геодинамикалық үдерістердің картографиялық зерттеулері», 
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«Картографиядағы геоақпараттық жүйелер мен ЖҚЗ», «Ғырыштық 
картография», «Мультимедийлік атластарды құрастыру», «Тақырыптық 
карталарды автоматты құрастыру» және т.б. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 

1 
Қазіргі картографияның әдістемелік тұжырымдамалары. 

Картография мен геоинформатика интеграциялануының 
теориясы мен әдістемелігі 

1.1  Қазіргі картографияның теориялық және әдістемелік 
концепциялары. Үлгілік-танымды тұжырым (концепция) 

1.2  Коммуникативті тұжырым. Зерттеулердің басты бағыттары 
1.3 Тілдік тұжырым. Зерттеулердің негізгі бағыттары 

1.4 Картографияның жаңа интегралды тұжырымы және оның негізгі 
бағыттары 

1.5 Картографиялық үлгілеу: қағидалары, әдістері, жүйелілігі және 
жаңа бағыттары 

1.6 Телекоммуникациялық картографиялау.  

2  Аймақтық жүйелер мен инженерлік кешендерді 
картографиялау әдістері   

2.1 «Сандық Қазақстан» геоақпараттық кеңістіктің концепциясы 

2.2 Аймақтық даму жүйелерін тақырыптық картографиялаудың 
әдістемелігі 

2.3 Мұнайгаз кешені коммуникацияларының геоақпараттық 
картографиялауының әдістемелігі мен технологиясы 

2.4 Елді мекендерлеріндегі топырақ жамылғысын ретроспективті 
картографиялау әдістемелігі мен технологиясы 

3 ГАЖ-технологиялары мен кешенді тақырыптық 
картографиялау әдістемелігі 

3.1 Виртуалды картографиялау мәселесі 

3.2 Мультимасштабты картографиялауындағы кеңістіктік 
мәліметтер базасының құрылымы және мазмұны 

3.3 Жаханды серіктестік навигация жүйелерін қолдануымен жербеті 
қозғалыстары мен деформацияларының графикалық үлгілеуі 

3.4 Топографиялық карталарды жаңарту әдістемелігі мен 
технологиясы 

3.5 Қазақстандағы геоақпараттық атластық картографиялау 
мәселелері 

3.6 Қоршаған ортаның картографиялық мониторингі. 
Картографиялық болжамдау 

 
ПӘННІҢ  МАЗМҰНЫ 
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Кіріспе 
Пәнді оқытудың мақсаты. Картографиялау теориясы, әдістемелігі мен 

технологиясын дамытуындағы мәселелердің зерттелуі және талдауы,  
картографиялық үлгілеуінің жаңа әдістері мен технологиялық тәсілдерін 
игеру.  

Міндеттері:  
- жер туралы ғылымдарында картографияның әдістемелік рөліне 

байланысты білімдерді тереңдету; 
- тақырыптиық  картографиялауындағы жаңа бағыттарды зерттеу; 
- картография дамуындағы дискуссиялық мәселелерді құрау және  

талдау қабылеттілікті қалыптастыру; 
- әлеуметтік-экономикалық және табиғи карталардың авторлық үлгілерін 

құрастырудың жаңа әдістемелік амалдарын игеру. 
Пәннің зерттеу мәселесі – қазіргі картографиялау мен картографиялық 

мониторингінің әдістер мен амалдар жүйесі мен технологиясы.  Жер және 
қоғам ғылымдарында қазіргі картографиялаудың  әдістемелігі мен 
технологияның рөлі. Картографиялау теориясы мен әдістемелігі дамуының 
негізгі кезеңдері. Жаңа картографиялық мектептер. Қазақстан 
Республикасында картографияның дамуы. 

Адамның ғылыми және шаруашылық әрекетінің басым бөлігі 
географиялық кеңістікпен байланысты.  Қандай болмасын географиялық 
кеңістік картографиялаудың объектісі болып табылады, және де ол, осыған 
байланысты, көптеген ғылыми пәндерді картографиямен, картографиялау 
әдістемелігімен және технологиясымен байланыстырып отырады.   

Картография тарихы көне заманнан қазіргі ғарыштық технологияларына 
дейін: «папируті» картография, «Ойкумена» картографисы, Ұлы 
географиялық ашылымдар кезеңінің картографиялық зерттеулері, машина 
технологиясы кезеңінің картографиялық әдістері мен амалдары.  Ғарыштық 
және компьютерлік технологиялар кезеңіндегі картографиялау әдістер 
дамуының үдеуі.    

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
I. ҚАЗІРГІ КАРТОГРАФИЯНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК 

ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРЫ. КАРТОГРАФИЯ МЕН ГЕОАҚПАРАТТЫН 
ИНТЕГРАЦИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕЛІГІ   

 
Қазіргі картографияның әдістемелік тұжырымдамалары. 

Картография мен геоинформатика интеграциялануының теориясы мен 
әдістемелігі  

Жаңа жағдайларда картография дамуының ерекшеліктері. Қазіргі 
картографияның теориялық және әдістемелік концепциялары.  
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Үлгілік-танымды тұжырым, оның мазмұны және әрі қарай дамуы. 
Зерттеулердің негізгі бағыттары: жүйелік амал, картографиялық үлгілеу, 
карталарды қолдану, географиялық картография теориясының дамуы. 

 
Коммуникативті тұжырымдама. Зерттеулердің басты бағыттары 
Коммуникативті тұжырымдамада картография ғылым ретінде ақпаратты 

картографиялық түрінде тасымалдау  жолдарын қарастырады. Зерттеулердің 
басты бағыттары: картографиядағы автоматизация, ақпараттың карта-каналы, 
коммуникациялық тәсілі, ақпаратты тасымалдау  тәсілдерін жетілдіру. 

 
Тілдік тұжырымдама. Зерттеулердің басты бағыттары 
Тілдік тұжырым – картаның тілі тұралы ғылым  семиотика салаларының 

бірі. Зерттеулердің негізгі бағыттары: карта тілі мен оның 
грамматикасынының, белгілер жүйелерін және текстілерді автоматты 
құрастыру әдістерінің  дамуы және жетілдіруі. 

 
Картографияның интегралды тұжырымдамасы және оның негізгі 

бағыттары 
Картографияның жаңа интегралды тұжырымы. Геоақпараттық тұжырым 

және оның теориялық зерттеулерінің  негізгі бағыттары: геоақпараттық 
картографиялау мен картографиялық үлгілеу теориясын, картографиялық 
белгілер жүйелерін  жасауын дамыту. 

 
Картографиялық үлгілеу: қағидалары, әдістері, жүйелігі және жаңа 

бағыттары 
Картографиялық үлгілеу. Картографиялық үлгілеудің қағидалары мен 

әдістері.  Картографиялық үлгілеудің жіне жүйелілік қағидалардың маңызы.  
Тақырыптық карталар картографиялық үлгілер ретінде. Тақырыптық 
картографиялауының жаңа бағыттары: экологиялық, геоэкологиялық, 
туристік және т.с.с. 

 
Телекоммуникациялық картографиялау 
Карталарды, басқа бейнелер мен санды картографиялық ақпарат 

базаларын арақашықтық байланыс торлары бойынша    құрастыру және 
тарату. Геоакпаратты, алыстағы қолжетімді картографиялық сервистер 
көмегімен, іздестіру және үлгілеу. Кезкелген географиялық мәліметтер 
базаның, олардың архитектурасы мен технологиялық іске асыруына 
қарамастан, өзара әрекеттілік негізі  ретінде қабылданған интерфейстердің, 
қолжетімді әдістемеліктің, тапсырыс тілдердің және геомәліметтерді 
сипаттау түрінің қазіргі стандартизациясы. Геоақраттар қоймаларға алыстағы 
қолжетімдікті ұйымдастыру және картографиялық қосымшамаларды үзіліссіз 
жетілдіру.  
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II. АЙМАҚТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР МЕН ИНЖЕНЕРЛІК КЕШЕНДЕРДІҢ 
КАРТОГРАФИЯЛАУ ӘДІСТЕМЕЛІГІ   

 
 «Санды Қазақстан»геоақпаратың тұжырымдамасы 
 Картографиялық ақпаратқа қазіргі көзқарастар. Картаның басқа 

ақпарат көзднрінен айырмашылығы.  Қазақстанның экономикалық даму 
мақсатымен инновациялық геоинформациялық технологияларды  және Жерді 
алыстан  бажайлаудан (ЖАБ) табылған ақпарат негізінде тиімді 
картографиялық қамтамасыздандыру жүйесін қалыптастыру.  Геоақпараттық 
кеңістікті немесе Қазақстанның кеңістік мәліметтер құрылымын құрастыру – 
аймақтарды басқаруындағы ақпараттық-картографиялық 
қамтамасыздандырудың басты мәселесі ретінде.  Қазақстан кеңістігінің ГАЖ 
алгоритмдері.  Фундаменталды геоақпараттық ресурстар реестрі.    

 
Аймақтық даму жүйелерді тақырыптық картографиялау 

әдістемелігі  
 Аймақтану, глобализация мен информатизация сияқты – қазіргі әлемдік 

дамуының ерекше белгісі. Ғылыми картографиялық қамтамасыздандыру 
сұрақтарының шешілуі - аймақтық дамудың көптеген мәселелерінің шешілуі.   
Аймақтың табиғатын, шаруашылыгын және халқысын картографиялауының 
кешенді инвентаризация мен интерпретациялауы.Аймақтардың жүйелі және 
мәселелік картографиялауы. Тақырыптық кеңістік  мәліметтер және 
метамәліметтер     инфрақұрлымын құрастыру, территориалдық даму 
жүйелерін тақырыптық картографиялау мәселерін шешілуін электронды 
интернет-тарату ортада ұйымдастыру. Қоршаған ортаны қайта өндіру жүйесі 
және картографиялауы – оны  сақтауына және сапасын оптимизациялауына 
бағытталған шаралар мен әрекеттер.   Аймақтық ресурстарды 
картографиялау мәселесі. Аймақтық дамудың әртүрлі сценарийлерін 
құрастыруында геоинформациялық картографиялаудың тиімділігі.     

 
Мұнайгаз кешені коммуникацияларының геоақпараттық 

картографиялауының әдістемелігі мен технологиясы 
Мұнайгаз кешенінің негізгі объектілері мен жұмысының қағидасы 

(принципі).  Мұнайгаз кешені коммуникацияларын картографиялауының 
мақсаты мен міндеттері. Мұнайгаз кешені карталарының арналуы.    
Мұнайгаз кешені коммуникацияларының карталары мен пландарының, 
геоинформациялық үлгілерініңнегізі мен мазмұны.     Картографиялау 
объектісі ретінде мұнайгаз кешенінің құрылымлық үлгісін құрастыру.   
Мұнайгаз кешені коммуникацияларының карталары мен пландарының, 
геоинформациялық үлгілерін құрастыру әдістемелігі мен технологиясы.      

 
Елді мекендерлеріндегі топырақ жамылғысын ретроспективті 

картографиялау әдістемелігі мен технологиясы 
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Елдімекендер жеріндегі топырақ жамылғысының картографиялау 
мәселелері және топырақ карталарын қолдануы. Топырақ 
картографиялауының қазіргі жағдайы.  Топырақ қалыптасуының факторлары 
және олардың топырақ жамылғысын картографиялауындағы рөлі.   
Елдімекендер жеріндегі топырақ жамылғысы  картографиялау объектісі 
ретінде.  Топырақ түсірімінің әдістері мен технологиясы және елдімекендер 
жеріндегі топырақ жамылғысының ретроспективті картографиялауы.    
Елдімекендер жеріндегі топырақ жамылғысының ретроспективті карталары 
мен олардың маңыздылығы.   

 
III. ГАЖ-ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ МЕН КЕШЕНДІ ТАҚЫРЫПТЫҚ 

КАРТОГРАФИЯЛАУ ӘДІСТЕМЕЛІГІ 
 
Виртуалды картографиялау мәселесі 
Виртуалды үлгілеу және картографиялау. Бағдарламалық басқару 

ортадағы  орын алған виртуалды нақтылық жасанды құрылым, нақты немесе 
абстракты объектінің (ситуацияның) үлгісі ретінде.    Виртуалды нақтылықты 
басқару және өзара әрекетке түсу, белгілі бағдарламалар көмегімен тиісті 
мәселелерді шешу.    Үшөлшемдік және анимация вирталды нақтылықты 
визуализациялау негізі ретінде.   Виртуалды карталарды құрастыру.   
Анимация. Шудың эффектілері. Виртуалды  үлгілермен өзара әрекеттілік.  
Виртаулды геобейнелердің ғылыми және қолданбалы, сонымен қоса оқулық   
аспекктілері.    

 
Мультимасштабты картографиялауындағы кеңістіктік мәліметтер 

базасының құрылымы және мазмұны 
Карталардың интеллектуализациялауы олардың жетілдіруінің бір негізі 

ретінде.   Мультимасштабты карталардың белгілі мысалдары - Google Maps 
жәнеЯндекстің картографиялық  WEB-сервистері.  Мультимасштабты 
картографиялаудың (МК) информациялық және географиялық 
камтамасыздандыруы. МК мәліметтер базасы, оның құрылымы мен мазмұны.    
Мәліметтер интеграциясы. МК қолдану перспективалары.    

 
Жаханды серіктестік навигация жүйелерін қолдануымен жербеті 

қозғалыстары мен деформацияларының графикалық үлгілеу 
Жербеті бедерінің динамикалық-уақыттық өзгеру аспектілері.   

Геодинамика жерқыртысы мен оның бетінің қозғалыстары мен 
деформацияларын зерттейтін ғылым ретінде.  Геодинамиканың ғылыми тілі 
мен терминологиялық аппараты.  Геодинамиканың орталық ұғымдары 
(бедер, динамика,  даму, үдеріс, морфография, морфометрия және т.б..) және 
олардың картографиялық визуализациясы.  Литосфералық тақталар 
тектоникасы.   Сейсмотомография және картографиялау. Спреддинг, 
субдукция, слэбтер мен плюмдар, ыстық нүктелер – олардың мәні және 
картографиялауы.  Геодинамикалық картографиялаудың ГАЖ құрылымы.  



22 
 

Сейсмотомографиялық картографиялаудың ғылыми және қолданбалы 
аспектілері.  Экспериментальды геодинамическокалық картографиялау. 
Планетарлық, региональная и локальная геодинамика, картографирование ее 
результатов с использованием систем глобальной спутниковой навигации и 
материалов ДЗЗ.  

 
Топографиялық карталарды жаңарту әдістемелігі мен 

технологиясы 
ГАЖ – технологиялар мен координаттарды серіктестен айқындау 

интегралды аспаптардың негізінде топографиялық карталарды жаңарту 
әдістемелігі мен технологиясы. Мемлекеттік топографиялық мониторингтің 
өзектілігі (МТМ). МТМ ғылыми негізі.  

Қазақстандағы геоақпараттық тақырыптық атластық картографиялау 
мәселелері. Қазақстан Республикасының таулы және жазықтық 
территорияларына мультимедийлі атластарды құрастыру.   Топографиялық 
мониторингтің сегметтері. МТМ кезеңдері мен түрлері. 

  
Қазақстандағы геоақпараттық атластық картографиялау 

мәселелері  
Қазақстандағы атластық картографиялаудың жағдайы. Қазақстан 

Республикасының Ұлттық атласын жасау мақсаты. Ұлттық атластың 
құрылымы және мазмұны.  Аймақтық атластық картографиялаудың 
мәселелері мен перспективалары.Қазақстан Республикасы жазықтық және 
таулы территорияларына мультимедийлі атластарын құрастыру 
мүмкіншіліктері.   Ірі қалалардың (Алматы, Астана) атластарын құрастыру 
болашағы.    

 
Қоршаған ортаның картографиялық мониторингі. 

Картографиялық болжамдау 
Мониторингтің картографиялық қамтамасыздандыруы – бастапқы 

ақпарат, бағалық-болжамдық ақпарат, ағымдағы бақылау (ағымдағы 
ақпаратты картографиялық түрде оперативті дайындау), картографиялық 
мәліметтер (ыңғайлы тенденцияларды тиімді қолдану немесе қолайсыз 
факторлардың әсерін азайту бағытындағы ұзақмерзімді шаралар).  Қоршаған 
ортаның ластануын өлшеуінде лазерлік әдістерді қолданылатын аймақтық 
және жахандық жүйелер. ААЖ (автоматталған ақпаратты жүйе)  
географиялық, геологиялық, экологиялық және басқа жүйелердің 
ұйымдастыру құрылымының негізі.   

Тақырыбы және жасалған уақыты әртүрлі карталардың салыстыруы 
құбылыстардың өзара байланыстары мен даму тенденцияларын анықталған 
негізінде болжамдау. Әртүрлі болжамдардың  олардың картографиялық 
әдістің (картографиялық экстраполяция) қолдану негізінде жақындануы.  
Карталар бойынша болжамдаудың түрлері.    
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Қазіргі картографиялаудың әдістемелігі мен технологиясы  

теориясы дамуының негізгі кезеңдері 
2. Қазіргі тақырыптық картографиялаудың даму тенденциялары 
3. Картографиялаудың модульді- танымдық тұжырымын талдау 

дамытуындағы жүйелік талдау амалы 
4. Карта ақпарат каналы жәгн коммуникациялық тәсілі ретінде 
5. Картографиялау тілінің тұжырымын дамыту  және жетілдіру  
6. Картографияның жаңа интегралды тұжырымының қалыптасуы 
7. Қазіргі картографиялаудың геоақпараттық тұжырымының 

талдауы 
8. Картографиялық бейнелерді қалыптастыруы мен зерттеуінің 

әдістемелік тәсілдері мен амалдары  
9. Оперативті картографиялау және оның картографиялық 

мониторингідегі рөлі 
10. Урбандалған территорияларды картографиялау әдістемелігін 

құрастыру және  дамыту мәселелері 
11. Ғылыми зерттеулердің әртүрлі бағыттарын және мемлекеттік 

басқару орындарын картографиялық ақпаратпен қамтамасыздандыру 
12. Отандық картографиялау өндірісінде қазіргі картографилаудың 

әдістемелік пен технологияларын дамыту мәселелері 
 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Географиялық қоғамдардың халықаралық және ұлттық маңызы 

бар картографиялық мәселелерді қою және ХХ-XXI ғасырларда картография 
теориясын картографиялау әдістемелегін дамуындағы рөлі.   

2. Шоқан Уалихановтың картографиялық енбектері мен 
картографиялау тәсілдері, олардың қазіргі карталармен өзара 
сатыстыруындағы маңыздылығы.   

3. Кеңес кезеңдегі картографиялаудың әдістемелік тұжырымдар  
дамуының негізгі бағыттарын талдау.   

4. Қазақстан Республикасында картографияның қалыптасу 
кезеңдері мен даму перспективалары.    

 
ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Геоматика ғылым ретіндегі мазмұны мен  маңыздылығы.   
2. Ж. Бертэннің картографияның тіл  тұжырымы дамуындағы рөлі.   
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3. Картография облысындағы Александр Гумбольдтың енбектері: 
карталарда ақпаратты бейнелеу тәсілдерің  құрастыру;  алғашқы климаттық 
карталарды жасау.   

4. Халықаралық картографиялық ассоциациясының XV Генеральді 
ассамблеясының материалдарын (Париж, 2011) қарастыру.   

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1. Геоэкологическое картографирование: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. Под ред. Б.И.Кочурова. –М.: Изд. 
центр «Академия», 2009. -192 с. 

2. Национальный атлас Республики Казахстан. –Алматы, Т.1-3.2006 
3. Национальный атлас Республики Казахстан. –Алматы, Т.1-3.2010 
4. Стурман В.И. Экологическое картографирование. –М.: Аспект 

Пресс, 2003. -143с. 
5. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование.  –М.: 

1997. -64с. 
6. Уварова А.К. Составление туристских карт: учебное пособие. –

Алматы: Қазақ университеті, 2009. -144 с. 
7. Эколого-геологические карты. Теоретические основы и методика 

составления  –М.: Высшая школа. 2007. -406с. 
8. Карпухин  С. С. Методологические  аспекты  комплексного 

геоинформационного картографирования природно-хозяйственных систем // 
Системы и средства информатики: Спец. вып. Геоинформационные 
технологии/ Отв. ред. И. А. Соколов. - М.: ИПИ РАН. - 2008. - С. 224-249. 

 
 Қосымша: 

1. Тематическое картографирование: основные направления, 
традиции и перспективы. //Под ред. А.М. Берлянта и А.А. Лютого. –М.: 
Институт географии РАН, 1998. 136с. 

2. Геодезия и картография. Журнал. Печатный орган геодезических 
служб стран СНГ. М./Периодичность издания 6 номеров в год/ 

3. Геоматика. Журнал о гематике и дистанционном зондировании 
Земли. М./Периодичность издания 4 номера в год/ 

4. Фокина Л.А. Система картографических произведений 
//Картография с основами топографии. М.: ВЛАДОС. 2005. С.167-148. 

5. Картография на рубеже тысячелетий  //Докл. 1 Всероссийского 
науч. Конф. По картографии. –М.: 1997 (7-10 октября).    

6. Карпухин С. С. Применение средств космического зондирования 
и геоинформационных технологий в зарубежных проектах Цифровой Земли 
для целей обеспечения устойчивого развития регионов: Обзорная 
информация. - М.: ЦНИИГАиК, 2007. - 52 с. 
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7. Колосов Ю. А. Необходимость, сущность и пути реализации 
новой модели представления пространственных данных // Геодезия и 
картография. - 2008. - N2 11. - С. 26-32. 

8. Лурье И. К. Геоинформационное картографирование. Методы 
геоинформатики и цифровой обработки космических снимков: Учебник. - 2-е 
изд., испр. - М.: КДУ, 2010 - 424 с. 

9. Цифровая картография и геоинформатика. Краткий 
терминологический словарь / Е. А. Жалковский, Е. И. Халугин, А. И. 
Комаров, Б. И. Серпуховитин - М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1999. - 48 с. 

10. Справочник стандартных и употребляемых (распространенных) 
терминов по геодезии, картографии, топографии, геоинформационным 
системам, пространственным данным / В. Н. Александров, М. А. Базина, И. 
Г. Журкин, Л. В. Корнилова, В. Г. Плешков, Г. Г. Побединский, А. В. Ребрий, 
О. В. Тимкина. - М.: Братишка, 2007. -736 с. 

11. Cartography at the U.S.Geological Survey. The National Mapping 
Division´s  cartographic programs, products, desing and technology. 2000-2008. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современная картография – наука, исследующая посредством карт 
пространственное размещение явлений природы и общества, их связи, 
динамику, функционирование процессов во времени и пространстве. 

Традиционная картография сегодня испытывает перестройку как в 
теории, так  в методологии и технологии картографирования. Происходит 
интеграция теоретических концепции картографии и становление на их 
основе новой геоинформационной концепции. Интегральное направление 
включает актуальные достижения теории, методологии и технологии 
картографии и геоинформатики. 

Результаты обучения: знание теории и методов анализа карт и других 
картографических произведений, современных концепций методологии и 
технологии картографирования; владение информационными методами 
составления карт природы, социально-экономических и экологических карт; 
практическими навыками разработки картографических моделей для 
обеспечения различных отраслей хозяйства и развития науки; знание 
современных тенденций изменения методологии и тенхнологии картографии 
и картсоставления, прогнозирование регионального и локального  развития  
территории на основе анализа различных типов картографических 
материалов. 

Общие компетенции: 
знать: методологические  концепции и современные технологии 

картографирования, свойства и преобразования картографических моделей; 
знать основные современные тенденции в области картографии и 
картсоставления, картографического обеспечения теоретических и 
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прикладных аспектов географии и ее отраслей, экологии и т.д.; принципы, 
методы, способы, составляющие основу теоретической и прикладной 
картографии на всех стадиях формирования и принятия творческих решений 
- от  учебно-лабораторных исследований, до их практической реализации. 

уметь и должен:  анализировать новую картографическую информацию 
с использованием новых методов и технологии картографирования, 
разрабатывать картографические модели природного, социально-
экономического и экологического содержания; новыми методами и 
технологическими приемами составления карт различного содержания, 
овладеть современными приемами получения картографической 
информации, использования  этих методов и технологий  в собственных  
научных исследованиях; уметь ориентироваться в применении 
картографического материала в конкретных ситуациях; использовать 
полученные знания в практике картсоставления, в том числе в 
нестандартных, основанных на сегодняшних реалиях и новых научных 
концепциях, ситуациях. 

Межличностные компетенции: 
Критический анализ  и оценка актуальности и целесообразности 

использования новых идей в области картсоставления с учетом территории 
исследования;  способность самостоятельно генерировать новые 
картографические идеи. 

Свободно владеть иностранными языками, как средством делового и 
профессионального общения, владеть письменной и устной коммуникацией 
на родном языке; обладать умениями ориентироваться в идеалах и ценностях 
демократического общества, обеспечивать межличностные связи. 

Системные компетенции: 
Обладать способностью к самостоятельному обучению новым методам 

познания картографической информации и картсоставления, в том числе с 
помощью инновационных технологий;  к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности.  

Уметь представлять результаты исследований в картографической 
форме и пояснительных текстов к ним, отчетов по результатам анализа карт, 
публикаций и публичных презентаций; составлять практические 
рекомендации по использованию результатов научных исследований. 

Иметь способность воспринимать идеи из других предметных областей 
и находить их применение для решения задач в своей исследовательской 
работе; извлекать  необходимую информацию из статистических данных и 
представлять их в виде картографических моделей.  

Изучение курса базируется на знании общих и профессиональных 
дисциплин, полученных в бакалавриате и магистратуре – «Картография», 
«Математическая картография», «Геоинформатика», «Проблемы теории и 
методологии современной картографии», «Картографические исследования 
геодинамических процессов», «Геоинформационные системы и ДЗЗ в 
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картографии», «Космическая картография», «Создание мультимедийных 
атласов», «Автоматизированное составление тематических карт» и др. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ Название темы 

1 
Метологические  концепции современной картографии. 

Теория и методология интеграции картографии и 
геоинформатики 

1.1 Теоретические и методологические концепции современной 
картографии. Модельно-познавательная концепция 

1.2  Коммуникативная концепция. Главные направления 
исследований   

1.3 Языковая концепция. Основные направления исследований  

1.4 Интегральная конецепция картографии  и ее основные 
направления 

1.5 Картографическое моделирование: принципы, методы, 
системность и новые направления 

1.6 Телекоммуникационное картографирование.  

2 Методология картографирования региональных систем  и 
инженерных комплексов 

2.1 Концепция геоинформационного пространства «Цифровой 
Казахстан»   

2.2 Методика тематического картографирования систем 
регионального развития 

2.3 Методика и технология геоинформационного 
картографирования коммуникаций нефтегазового комплекса 

2.4 Технология ретроспективного картографирования почвенного 
покрова земель населенных пунктов 

3 ГИС технологии и методика комплексного тематического 
картографирования   

3.1 Проблема виртуального  картографирования 

3.2 Структура и содержание пространственной базы данных при 
мультимасштабном картографировании  

3.3 
Графическое моделирование движений и деформаций земной 

коры и ее поверхности с использованием систем глобальной 
спутниковой навигации   

3.4 Методика и технология обновления топографических планов.   

3.5 Проблемы геоинформационного атласного картографирования в 
Казахстане 

3.6 Картографический мониторинг окружающей среды.  
Картографическое прогнозирование. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель преподавания дисциплины. Изучение и анализ проблемных 

вопросов в развитии теории, методологии и технологии картографирования, 
освоение новых  методов и технологических приемов  картографического 
моделирования. 

Задачи:  
- углубление знаний о методологической роли картографии в науках о 

Земле и обществе; 
- изучение новых направлений в тематическом картографировании; 
- формирование умений и навыков анализа дискуссионных вопросов 

развития картографии; 
- освоение новых картографических приемов составления авторских 

макетов карт природы и социально-экономических явлений. 
Предмет изучения дисциплины – система методов и приемов, 

технология современного картографирования и картографического 
мониторинга. Роль методологии и технологии современного 
картографирования в науках о Земле и обществе. Основные этапы развития 
теории и методологии картографирования. Научные картографические 
школы. Развитие картографии в Республике Казахстан.  

Подавляющая часть отраслей научной и хозяйственной деятельности 
человека связана с географической пространственностью. Любое 
географическое пространство является объектом картографирования и 
которое, на этой основе, связывает многие научные дисциплины с 
картографией, с методологией и технологией картографирования.  

История картографии от древних времен до современных космических 
технологий: «папирусная» картография, картография «Ойкумены», 
картографические исследования эпохи Великих географических открытий, 
картографические методы времени появления машинной технологии.  
Ускорение в развитии методов картографирования в   эпоху космической и 
компьютерной технологий.  

 
ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

 
I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

КАРТОГРАФИИ. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕГРАЦИИ 
КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 

 
Теоретические и методологические концепции современной 

картографии. Модельно-познавательная концепция  
Особенности развития картографии в новых условиях. Теоретические и 

методологические концепции современной картографии. 
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Модельно-познавательная концепция, её содержание и дальнейшее 
развитие. Основные направления исследований: системный подход, 
картографическое моделирование, использование карт, развитие теории 
географической картографии. 

 
Коммуникативная концепция. Главные направления исследований   
Коммуникативная концепция рассматривает картографию как науку о 

картографической форме передачи информации. Главные направления 
исследований: автоматизация в картографии; карта-канал информации; 
средство коммуникации; совершенствование способов передачи 
информации. 

 
Языковая концепция. Основные направления исследований 
Языковая концепция – наука о языке карты как одна из отраслей 

семиотики. Основные направления исследований: развитие и 
совершенствование языка карты, его грамматики, методов 
автоматизированного конструирования знаковых систем и текстов. 

 
Интегральная конецепция картографии  и ее основные 

направления 
Новая интегральная концепция картографии. Геоинформационная 

концепция и основные направления её теоретических исследований: 
разработка теории геоинформационного картографирования, 
картографического моделирования,  картографических знаковых систем.  

 
Картографическое моделирование: принципы, методы, системность 

и новые направления 
Картографическое моделирование. Принципы и методы 

картографического моделирования. Значение принципа системности в 
картографическом моделировании. Тематические карты как 
картографические модели. Новые направления в тематическом 
картографировании: экологическое, геоэкологическое, туристкое и  др. 

 
Телекоммуникационное картографирование 
Составление и распространение карт, других изображений и баз 

цифровой картографической информации по сетям дистанционной связи. 
Поиск и моделирование геоинформации с помощью картографических 
сервисов удаленного доступа. Современная стандартизация интерфейсов, 
методик доступа, языков запросов и описания геоданных как основа   
взаимодействия с любой базой географических данных вне зависимости от ее 
архитектуры и технологической реализации. Организация удаленного 
доступа к информационным хранилищам и непрерывное совершенствование 
картографических приложений.   
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II. МЕТОДОЛОГИЯ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ  И ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Концепция геоинформационного пространства «Цифровой 

Казахстан»   
Современные представления о картографической информации. Отличие 

карты от других носителей информации.  Формирование системы 
эффективного картографического обеспечения для целей экономического 
развития Казахстана на основе инновационных геоинформационных 
технологий и космических данных дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ).  Создание геоинформационного пространства или структуры 
пространственных данных Казахстана как ключевая проблема 
информационно-картографического обеспечения процессов управления 
регионами.  Алгоритмы ГИС пространства Казахстана. Реестр 
фундаментальных геоинформационных ресурсов.  

 
Методика тематического картографирования систем регионального 

развития 
Регионализация как и глобализация и информатизация - характерная 

черта современного мирового развития. Разработанность вопросов научного 
картографического обеспечения как решение многих проблем регионального 
(территориального) развития.  Комплексная инвентаризация и интерпретация  
картографирования природы, хозяйства и населения регионов. Системное и 
проблемное картографирование регионов. Создание  инфраструктуры 
тематических пространственных баз данных и метаданных, организация 
решения задач тематического картографирования территориальных систем 
развития в электронной интернет-распределенной среде. Система 
воспроизводства окружающей среды и его картографирование – 
совокупность мер и действий, направленных на сохранение и оптимизацию 
ее качества.  Проблема картографирования региональных ресурсов. 
Эффективность геоинформационного картографирования при разработке 
различных сценариев регионального развития. 

 
Методика и технология геоинформационного картографирования 

коммуникаций нефтегазового комплекса  
Основные объекты и принцип работы нефтегазового комплекса. Цели и 

задачи картографирования коммуникаций нефтегазового комплекса. 
Назначение карт нефтегазового комплекса. Информационная сущность и 
содержание геоинформационных моделей, карт и планов коммуникаций 
нефтегазового комплекса. Исходные данные для создания 
геоинформационных моделей, карт и планов коммуникаций нефтегазового 
комплекса. Разработка структурной модели нефтегазового комплекса, как 
объекта картографирования. Методика и технология создания 
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геоинформационных моделей, карт и планов коммуникаций нефтегазового 
комплекса. 

 
Технология ретроспективного картографирования почвенного 

покрова земель населенных пунктов 
Проблемы картографирования почвенного покрова населенных пунктов 

и использования почвенных карт. Современное состояние почвенного 
картографирования. Факторы почвообразования и их роль в 
картографировании почвенного покрова.  Цифровые картографические 
модели почв. Почвенный покров земель населенных пунктов как объект 
картографирования. Методы и технология почвенной съемки и 
ретроспективного картографирования почвенного покрова населенных 
пунктов. Ретроспективные карты почвенного покрова населенных пунктов и 
их значение. 

 
III. ГИС ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО 

ТЕМАТИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ       
 
Проблема виртуального  картографирования 
Виртуальное моделирование и картографирование. Виртуальная 

реальность как некое искусственное построение, модель реального или 
абстрактного объекта или ситуации, существующих в программно 
управляемой среде.  Взаимодействие, управление виртуальной реальностью 
и решение задач с помощью определенных программ. Трехмерность и 
анимация как основа визуализации виртуальной реальности. Создание 
виртуальных карт. Анимация. Звуковые эффекты. Взаимодействие с 
виртуальными моделями. Научные и прикладные аспекты виртуальных 
геоизображений, в том числе и в обучении. 

 
Структура и содержание пространственной базы данных при 

мультимасштабном картографировании 
Интеллектуализация карт как одна из основ их совершенствования. Цель 

и задачи мультимасштабного картографирования. Известные примеры 
мультимасштабных карт – картографические WEB-сервисы Google Maps и 
Яндекс. Информационное и географическое обеспечение МК. База данных 
МК, ее структура и содержание. Интеграция данных. Перспективы 
использования МК.   

 
Графическое моделирование движений и деформаций земной коры 

и ее поверхности (рельефа) с использованием систем глобальной 
спутниковой навигации   

Динамико-возрастные аспекты рельефа земной поверхности. 
Геодинамика как наука изучающая движения и деформации земной коры и ее 
поверхности. Научный язык и терминологический аппарат геодинамики. 
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Центральные понятия геодинамики (рельеф, динамика,  развитие, процесс, 
морфография, морфометрия и др.) и их картографияческая визуализация. 
Тектоника литосферных плит. Сейсмотомография и картографирование. 
Спреддинг, субдукция, слэбы и плюмы, горячие точки – их сущность и 
картографирование. Структура ГИС при геодинамическом 
картографировании. Научные и прикладные аспекты 
сейсмотомографического картографирования. Экспериментальное 
геодинамическое картографирование. Планетарная, региональная и 
локальная геодинамика, картографирование ее результатов с использованием 
систем глобальной спутниковой навигации и материалов ДЗЗ.  

 
Методика и технология обновления топографических планов  
Обновление топографических карт различных масштабов основе 

интегрированной аппаратуры спутникового определения координат и ГИС 
технологий. Актуальность государственного топографического мониторинга 
(ГТМ). Научная основа ГТМ. Сегменты топографического мониторинга. 
Этапы и виды ГТМ. 

 
Проблемы геоинформационного атласного картографирования в 

Казахстане 
Состояние атласного картографирования в Казахстане. Цель создания 

Национального атласа Республики Казахстан. Его структура и содержание.  
Проблемы и перспективы регионального атласного картографирования. 
Возможности создания мультимедийных атласов равнинных и горных 
территорий Республики Казахстан. Перспективы создания атласов городов 
(Алматы, Астаны) в формате 3D. 

 
Картографический мониторинг окружающей среды.  

Картографическое прогнозирование 
Картографическое обеспечение  мониторинга – исходная информация, 

оценочно-прогнозная информация, оперативный контроль (оперативное 
представление текущей информации в картографическом виде), 
картографические данные (долгосрочные мероприятия по рациональному 
использованию благоприятных тенденций или уменьшению отрицательных 
факторов). Региональные и глобальные системы мониторинга с 
использование лазерных методов измерения загрязнения окружающей среды. 
АИС (автоматизированная информационная система) основа 
организационной структуры мониторинга географических, геологические, 
экологических и других систем. 

Сравнение карт разной тематики и разновременных как основа  прогноза 
на основе выявленных взаимосвязей и тенденций развития явлений. 
Различные прогнозы и их сближение на основе использования 
картографического метода (картографическая экстраполяция). Виды 
прогноза по картам. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. История становления и развития методологии и технологии 

современного картографирования 
2. Тенденции развития современного тематического картографирования 
3. Системный подход в развитии модульно - познавательной концепции 

картографии 
4. Карта как канал информации и средство коммуникации 
5. Развитие и совершенствование языковой концепции 

картографирования 
6. Формирование новой интегральной концепции картографии 
7. Анализ геоинформационной концепции современного 

картографирования 
8. Методические приемы и способы формирования и изучения 

картографических образов 
9. Оперативное картографирование и его роль в современном 

картографическом мониторинге 
10. Проблемы разработки методики картографирования 

урбанизированных территорий 
11. Обеспечение картографической информацией государственных 

органов управления и различных направлений научных исследований 
12. Проблемы развития  методологии и технологии современного 

картографирования в отечественном  картографическом производстве. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ  

 
1. Роль географических обществ в постановке картографических 

проблем международного и национального значения и развития теории 
картографии и методологии картографирования в XХ-ХХI вв. 

2. Картографические работы и приемы картографирования Ч. 
Валиханова, их содержательное значение для сравнительного анализа с 
современными картами. 

3. Анализ основных направлений  развития методологии и 
технологии картографирвания картографирования в советский период 

4. Этапы становления и перспективы развития картографии в 
Республике  Казахстан  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Содержание и значение геоматики как науки. 
2. Роль Ж. Бертэна в развитии языковой концепции картографии. 
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3. Работы Александра Гумбольдта в области картографии: 
разработка способов изображения информации на картах; создание первых 
климатических карт.  

4. Изучение материалов XV Генеральной ассамблеи 
Международной картографической ассоциации (Париж, 2011). 
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1. Тематическое картографирование: основные направления, 

традиции и перспективы. //Под ред. А.М. Берлянта и А.А. Лютого. –М.: 
Институт географии РАН, 1998. 136с. 

2. Геодезия и картография. Журнал. Печатный орган геодезических 
служб стран СНГ. М./Периодичность издания 6 номеров в год/ 

3. Геоматика. Журнал о гематике и дистанционном зондировании 
Земли. М./Периодичность издания 4 номера в год/ 

4. Фокина Л.А. Система картографических произведений 
//Картография с основами топографии. М.: ВЛАДОС. 2005. С.167-148. 

5. Картография на рубеже тысячелетий  //Докл. 1 Всероссийского 
науч. Конф. По картографии. –М.: 1997 (7-10 октября).    

6. Карпухин С. С. Применение средств космического зондирования 
и геоинформационных технологий в зарубежных проектах Цифровой Земли 
для целей обеспечения устойчивого развития регионов: Обзорная 
информация. - М.: ЦНИИГАиК, 2007. - 52 с. 
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7. Колосов Ю. А. Необходимость, сущность и пути реализации 
новой модели представления пространственных данных // Геодезия и 
картография. - 2008. - N2 11. - С. 26-32. 

8. Лурье И. К. Геоинформационное картографирование. Методы 
геоинформатики и цифровой обработки космических снимков: Учебник. - 2-е 
изд., испр. - М.: КДУ, 2010 - 424 с. 

9. Цифровая картография и геоинформатика. Краткий 
терминологический словарь / Е. А. Жалковский, Е. И. Халугин, А. И. 
Комаров, Б. И. Серпуховитин - М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1999. - 48 с. 

10. Справочник стандартных и употребляемых (распространенных) 
терминов по геодезии, картографии, топографии, геоинформационным 
системам, пространственным данным / В. Н. Александров, М. А. Базина, И. 
Г. Журкин, Л. В. Корнилова, В. Г. Плешков, Г. Г. Побединский, А. В. Ребрий, 
О. В. Тимкина. - М.: Братишка, 2007. -736 с. 

11. Cartography at the U.S.Geological Survey. The National Mapping 
Division´s  cartographic programs, products, desing and technology. 2000-2008. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современная картография – наука, исследующая посредством карт 
пространственное размещение явлений природы и общества, их связи, 
динамику, функционирование процессов во времени и пространстве. 

Традиционная картография сегодня испытывает перестройку как в 
теории, так  в методологии и технологии картографирования. Происходит 
интеграция теоретических концепции картографии и становление на их 
основе новой геоинформационной концепции. Интегральное направление 
включает актуальные достижения теории, методологии и технологии 
картографии и геоинформатики. 

Результаты обучения: знание теории и методов анализа карт и других 
картографических произведений, современных концепций методологии и 
технологии картографирования; владение информационными методами 
составления карт природы, социально-экономических и экологических карт; 
практическими навыками разработки картографических моделей для 
обеспечения различных отраслей хозяйства и развития науки; знание 
современных тенденций изменения методологии и тенхнологии картографии 
и картсоставления, прогнозирование регионального и локального  развития  
территории на основе анализа различных типов картографических 
материалов. 

Общие компетенции: 
знать: методологические  концепции и современные технологии 

картографирования, свойства и преобразования картографических моделей; 
знать основные современные тенденции в области картографии и 
картсоставления, картографического обеспечения теоретических и 
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прикладных аспектов географии и ее отраслей, экологии и т.д.; принципы, 
методы, способы, составляющие основу теоретической и прикладной 
картографии на всех стадиях формирования и принятия творческих решений 
- от  учебно-лабораторных исследований, до их практической реализации. 

уметь и должен:  анализировать новую картографическую информацию 
с использованием новых методов и технологии картографирования, 
разрабатывать картографические модели природного, социально-
экономического и экологического содержания; новыми методами и 
технологическими приемами составления карт различного содержания, 
овладеть современными приемами получения картографической 
информации, использования  этих методов и технологий  в собственных  
научных исследованиях; уметь ориентироваться в применении 
картографического материала в конкретных ситуациях; использовать 
полученные знания в практике картсоставления, в том числе в 
нестандартных, основанных на сегодняшних реалиях и новых научных 
концепциях, ситуациях. 

Межличностные компетенции: 
Критический анализ  и оценка актуальности и целесообразности 

использования новых идей в области картсоставления с учетом территории 
исследования;  способность самостоятельно генерировать новые 
картографические идеи. 

Свободно владеть иностранными языками, как средством делового и 
профессионального общения, владеть письменной и устной коммуникацией 
на родном языке; обладать умениями ориентироваться в идеалах и ценностях 
демократического общества, обеспечивать межличностные связи. 

Системные компетенции: 
Обладать способностью к самостоятельному обучению новым методам 

познания картографической информации и картсоставления, в том числе с 
помощью инновационных технологий;  к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности.  

Уметь представлять результаты исследований в картографической 
форме и пояснительных текстов к ним, отчетов по результатам анализа карт, 
публикаций и публичных презентаций; составлять практические 
рекомендации по использованию результатов научных исследований. 

Иметь способность воспринимать идеи из других предметных областей 
и находить их применение для решения задач в своей исследовательской 
работе; извлекать  необходимую информацию из статистических данных и 
представлять их в виде картографических моделей.  

Изучение курса базируется на знании общих и профессиональных 
дисциплин, полученных в бакалавриате и магистратуре – «Картография», 
«Математическая картография», «Геоинформатика», «Проблемы теории и 
методологии современной картографии», «Картографические исследования 
геодинамических процессов», «Геоинформационные системы и ДЗЗ в 
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картографии», «Космическая картография», «Создание мультимедийных 
атласов», «Автоматизированное составление тематических карт» и др. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ Название темы 

1 
Метологические  концепции современной картографии. 

Теория и методология интеграции картографии и 
геоинформатики 

1.1 Теоретические и методологические концепции современной 
картографии. Модельно-познавательная концепция 

1.2  Коммуникативная концепция. Главные направления 
исследований   

1.3 Языковая концепция. Основные направления исследований  

1.4 Интегральная конецепция картографии  и ее основные 
направления 

1.5 Картографическое моделирование: принципы, методы, 
системность и новые направления 

1.6 Телекоммуникационное картографирование.  

2 Методология картографирования региональных систем  и 
инженерных комплексов 

2.1 Концепция геоинформационного пространства «Цифровой 
Казахстан»   

2.2 Методика тематического картографирования систем 
регионального развития 

2.3 Методика и технология геоинформационного 
картографирования коммуникаций нефтегазового комплекса 

2.4 Технология ретроспективного картографирования почвенного 
покрова земель населенных пунктов 

3 ГИС технологии и методика комплексного тематического 
картографирования   

3.1 Проблема виртуального  картографирования 

3.2 Структура и содержание пространственной базы данных при 
мультимасштабном картографировании  

3.3 
Графическое моделирование движений и деформаций земной 

коры и ее поверхности с использованием систем глобальной 
спутниковой навигации   

3.4 Методика и технология обновления топографических планов.   

3.5 Проблемы геоинформационного атласного картографирования в 
Казахстане 

3.6 Картографический мониторинг окружающей среды.  
Картографическое прогнозирование. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Введение 
Цель преподавания дисциплины. Изучение и анализ проблемных 

вопросов в развитии теории, методологии и технологии картографирования, 
освоение новых  методов и технологических приемов  картографического 
моделирования 

Задачи:  
- углубление знаний о методологической роли картографии в науках о 

Земле и обществе; 
- изучение новых направлений в тематическом картографировании; 
- формирование умений и навыков анализа дискуссионных вопросов 

развития картографии; 
- освоение новых картографических приемов составления авторских 

макетов карт природы и социально-экономических явлений. 
Предмет изучения дисциплины – система методов и приемов, 

технология современного картографирования и картографического 
мониторинга. Роль методологии и технологии современного 
картографирования в науках о Земле и обществе. Основные этапы развития 
теории и методологии картографирования. Научные картографические 
школы. Развитие картографии в Республике Казахстан.  

Подавляющая часть отраслей научной и хозяйственной деятельности 
человека связана с географической пространственностью. Любое 
географическое пространство является объектом картографирования и 
которое, на этой основе, связывает многие научные дисциплины с 
картографией, с методологией и технологией картографирования.  

История картографии от древних времен до современных космических 
технологий: «папирусная» картография, картография «Ойкумены», 
картографические исследования эпохи Великих географических открытий, 
картографические методы времени появления машинной технологии.  
Ускорение в развитии методов картографирования в   эпоху космической и 
компьютерной технологий.  

 
ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

 
I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

КАРТОГРАФИИ. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕГРАЦИИ 
КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 

 
Теоретические и методологические концепции современной 

картографии. Модельно-познавательная концепция  
Особенности развития картографии в новых условиях. Теоретические и 

методологические концепции современной картографии. 
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Модельно-познавательная концепция, её содержание и дальнейшее 
развитие. Основные направления исследований: системный подход, 
картографическое моделирование, использование карт, развитие теории 
географической картографии. 

 
Коммуникативная концепция. Главные направления исследований   
Коммуникативная концепция рассматривает картографию как науку о 

картографической форме передачи информации. Главные направления 
исследований: автоматизация в картографии; карта-канал информации; 
средство коммуникации; совершенствование способов передачи 
информации. 

 
Языковая концепция. Основные направления исследований 
Языковая концепция – наука о языке карты как одна из отраслей 

семиотики. Основные направления исследований: развитие и 
совершенствование языка карты, его грамматики, методов 
автоматизированного конструирования знаковых систем и текстов. 

 
Интегральная конецепция картографии  и ее основные 

направления 
Новая интегральная концепция картографии. Геоинформационная 

концепция и основные направления её теоретических исследований: 
разработка теории геоинформационного картографирования, 
картографического моделирования,  картографических знаковых систем.  

 
Картографическое моделирование: принципы, методы, системность 

и новые направления 
Картографическое моделирование. Принципы и методы 

картографического моделирования. Значение принципа системности в 
картографическом моделировании. Тематические карты как 
картографические модели. Новые направления в тематическом 
картографировании: экологическое, геоэкологическое, туристкое и  др. 

 
Телекоммуникационное картографирование.  
Составление и распространение карт, других изображений и баз 

цифровой картографической информации по сетям дистанционной связи. 
Поиск и моделирование геоинформации с помощью картографических 
сервисов удаленного доступа. Современная стандартизация интерфейсов, 
методик доступа, языков запросов и описания геоданных как основа   
взаимодействия с любой базой географических данных вне зависимости от ее 
архитектуры и технологической реализации. Организация удаленного 
доступа к информационным хранилищам и непрерывное совершенствование 
картографических приложений.   
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II. МЕТОДОЛОГИЯ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ  И ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Концепция геоинформационного пространства «Цифровой 

Казахстан»   
Современные представления о картографической информации. Отличие 

карты от других носителей информации.  Формирование системы 
эффективного картографического обеспечения для целей экономического 
развития Казахстана на основе инновационных геоинформационных 
технологий и космических данных дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ).  Создание геоинформационного пространства или структуры 
пространственных данных Казахстана как ключевая проблема 
информационно-картографического обеспечения процессов управления 
регионами.  Алгоритмы ГИС пространства Казахстана. Реестр 
фундаментальных геоинформационных ресурсов.  

 
Методика тематического картографирования систем регионального 

развития 
Регионализация как и глобализация и информатизация - характерная 

черта современного мирового развития. Разработанность вопросов научного 
картографического обеспечения как решение многих проблем регионального 
(территориального) развития.  Комплексная инвентаризация и интерпретация  
картографирования природы, хозяйства и населения регионов. Системное и 
проблемное картографирование регионов. Создание  инфраструктуры 
тематических пространственных баз данных и метаданных, организация 
решения задач тематического картографирования территориальных систем 
развития в электронной интернет-распределенной среде. Система 
воспроизводства окружающей среды и его картографирование – 
совокупность мер и действий, направленных на сохранение и оптимизацию 
ее качества.  Проблема картографирования региональных ресурсов. 
Эффективность геоинформационного картографирования при разработке 
различных сценариев регионального развития. 

 
Методика и технология геоинформационного картографирования 

коммуникаций нефтегазового комплекса  
Основные объекты и принцип работы нефтегазового комплекса. Цели и 

задачи картографирования коммуникаций нефтегазового комплекса. 
Назначение карт нефтегазового комплекса. Информационная сущность и 
содержание геоинформационных моделей, карт и планов коммуникаций 
нефтегазового комплекса. Исходные данные для создания 
геоинформационных моделей, карт и планов коммуникаций нефтегазового 
комплекса. Разработка структурной модели нефтегазового комплекса, как 
объекта картографирования. Методика и технология создания 
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геоинформационных моделей, карт и планов коммуникаций нефтегазового 
комплекса. 

 
Технология ретроспективного картографирования почвенного 

покрова земель населенных пунктов. 
Проблемы картографирования почвенного покрова населенных пунктов 

и использования почвенных карт. Современное состояние почвенного 
картографирования. Факторы почвообразования и их роль в 
картографировании почвенного покрова.  Цифровые картографические 
модели почв. Почвенный покров земель населенных пунктов как объект 
картографирования. Методы и технология почвенной съемки и 
ретроспективного картографирования почвенного покрова населенных 
пунктов. Ретроспективные карты почвенного покрова населенных пунктов и 
их значение. 

 
III. ГИС ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО 

ТЕМАТИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ       
 
Проблема виртуального  картографирования 
Виртуальное моделирование и картографирование. Виртуальная 

реальность как некое искусственное построение, модель реального или 
абстрактного объекта или ситуации, существующих в программно 
управляемой среде.  Взаимодействие, управление виртуальной реальностью 
и решение задач с помощью определенных программ. Трехмерность и 
анимация как основа визуализации виртуальной реальности. Создание 
виртуальных карт. Анимация. Звуковые эффекты. Взаимодействие с 
виртуальными моделями. Научные и прикладные аспекты виртуальных 
геоизображений, в том числе и в обучении. 

 
Структура и содержание пространственной базы данных при 

мультимасштабном картографировании 
Интеллектуализация карт как одна из основ их совершенствования. Цель 

и задачи мультимасштабного картографирования. Известные примеры 
мультимасштабных карт – картографические WEB-сервисы Google Maps и 
Яндекс. Информационное и географическое обеспечение МК. База данных 
МК, ее структура и содержание. Интеграция данных. Перспективы 
использования МК.   

 
Графическое моделирование движений и деформаций земной коры 

и ее поверхности (рельефа) с использованием систем глобальной 
спутниковой навигации   

Динамико-возрастные аспекты рельефа земной поверхности. 
Геодинамика как наука изучающая движения и деформации земной коры и ее 
поверхности. Научный язык и терминологический аппарат геодинамики. 
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Центральные понятия геодинамики (рельеф, динамика,  развитие, процесс, 
морфография, морфометрия и др.) и их картографияческая визуализация. 
Тектоника литосферных плит. Сейсмотомография и картографирование. 
Спреддинг, субдукция, слэбы и плюмы, горячие точки – их сущность и 
картографирование. Структура ГИС при геодинамическом 
картографировании. Научные и прикладные аспекты 
сейсмотомографического картографирования. Экспериментальное 
геодинамическое картографирование. Планетарная, региональная и 
локальная геодинамика, картографирование ее результатов с использованием 
систем глобальной спутниковой навигации и материалов ДЗЗ.  

 
Методика и технология обновления топографических планов  
Обновление топографических карт различных масштабов основе 

интегрированной аппаратуры спутникового определения координат и ГИС 
технологий. Актуальность государственного топографического мониторинга 
(ГТМ). Научная основа ГТМ. Сегменты топографического мониторинга. 
Этапы и виды ГТМ. 

 
Проблемы геоинформационного атласного картографирования в 

Казахстане 
Состояние атласного картографирования в Казахстане. Цель создания 

Национального атласа Республики Казахстан. Его структура и содержание.  
Проблемы и перспективы регионального атласного картографирования. 
Возможности создания мультимедийных атласов равнинных и горных 
территорий Республики Казахстан. Перспективы создания атласов городов 
(Алматы, Астаны)в формате 3D. 

 
Картографический мониторинг окружающей среды.  

Картографическое прогнозирование. 
Картографическое обеспечение  мониторинга – исходная информация, 

оценочно-прогнозная информация, оперативный контроль (оперативное 
представление текущей информации в картографическом виде), 
картографические данные (долгосрочные мероприятия по рациональному 
использованию благоприятных тенденций или уменьшению отрицательных 
факторов). Региональные и глобальные системы мониторинга с 
использование лазерных методов измерения загрязнения окружающей среды. 
АИС (автоматизированная информационная система) основа 
организационной структуры мониторинга географических, геологические, 
экологических и других систем. 

Сравнение карт разной тематики и разновременных как основа  прогноза 
на основе выявленных взаимосвязей и тенденций развития явлений. 
Различные прогнозы и их сближение на основе использования 
картографического метода (картографическая экстраполяция). Виды 
прогноза по картам. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. История становления и развития методологии и технологии 
современного картографирования 

2. Тенденции развития современного тематического картографирования 
3. Системный подход в развитии модульно - познавательной концепции 

картографии 
4. Карта как канал информации и средство коммуникации 
5. Развитие и совершенствование языковой концепции 

картографирования 
6. Формирование новой интегральной концепции картографии 
7. Анализ геоинформационной концепции современного 

картографирования 
8. Методические приемы и способы формирования и изучения 

картографических образов 
9. Оперативное картографирование и его роль в современном 

картографическом мониторинге 
10. Проблемы разработки методики картографирования 

урбанизированных территорий 
11. Обеспечение картографической информацией государственных 

органов управления и различных направлений научных исследований 
12. Проблемы развития  методологии и технологии современного 

картографирования в отечественном  картографическом производстве. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ  

 
1. Роль географических обществ в постановке картографических 

проблем международного и национального значения и развития теории 
картографии и методологии картографирования в XХ-ХХI вв. 

2. Картографические работы и приемы картографирования Ч. 
Валиханова, их содержательное значение для сравнительного анализа с 
современными картами. 

3. Анализ основных направлений  развития методологии и 
технологии картографирвания картографирования в советский период 

4. Этапы становления и перспективы развития картографии в 
Республике  Казахстан  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 
1. Содержание и значение геоматики как науки. 
2. Роль Ж. Бертэна в развитии языковой концепции картографии. 
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3. Работы Александра Гумбольдта в области картографии: 
разработка способов изображения информации на картах; создание первых 
климатических карт.  

4. Изучение материалов XV Генеральной ассамблеи 
Международной картографической ассоциации (Париж, 2011). 
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