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1.Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 
Осы білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Жоғары білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде білім беру мазмұнына, оқу 

жүктемесінің көлеміне және 6В06101 "Информатика"білім беру бағдарламасы бойынша 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бакалаврын даярлау деңгейіне қойылатын 

талаптарға сәйкес әзірленді. 

6В06101 "Информатика" білім беру бағдарламасы 6В061 "ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар"дайындық бағыты бойынша мамандық түлегіне қажетті 

негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыруға жаңа тәсілді ұсынады. 

Білім беру бағдарламасы ғылыми-зерттеу, ғылыми-технологиялық, ғылыми-

өндірістік, ұйымдастыру-басқару, пайдалану, сараптамалық-талдау қызметін орындауға 

дайындауға бағытталған. 
Білім беру бағдарламасы ұлттық жоғары білім беру жүйесін Болон процесіне қосу 

бойынша жағдайлар мен мүмкіндіктер жасауға бағытталған, бұл оны еуропалық және 

халықаралық білім беру кеңістігімен үйлестіруге мүмкіндік береді. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларының Халықаралық 

танылуын қамтамасыз етуге, білім беру ұйымдарының білім алушылары мен 

профессорлық-оқытушылық құрамының академиялық ұтқырлығы үшін жағдай жасауға, 

сондай-ақ білім беру сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

6В06101 «Информатика» білім беру бағдарламасы даярлау бағытына сәйкес жоғары 

оқу орнының білім беру бағдарламасын игеруге және іске асыру шарттарына қойылатын 

талаптарды айқындайтын оқу-әдістемелік құжаттар мен материалдар кешені болып 

табылады. 

Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс 

берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік 

моделінің негізінде әзірленді. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттерінің, олардың 

дайындық деңгейінің және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығының 

сипаттамасы болып табылады. 

6В06101 «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау келесі 

траекториялар бойынша жүзеге асырылады: 

А. Жүйелік талдаушы және жобаларды басқару;  

Б. Web-технологиялар және желілік технологиялар;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері 

Басты мақсаты: IT-технологиялар саласында практикалық дағдылары мен 

көшбасшылық қасиеттері бар, жоғары білімі бар мамандардың сапасына қойылатын 

қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін, қазіргі заманғы математикалық әдістердің 

негіздерін, ғылым, білім, техника, экономика, басқару және т. б. мәселелерді шешу үшін 

қолданбалы математика мен информатика әдістерін білетін жоғары білікті мамандарды 

даярлау.  

Білім беру бағдарламасының мақсаты: микропроцессорлық жүйелер мен 

микроконтроллерлерді бағдарламалау және жобалау саласында, деректерді 

интеллектуалды талдау және машиналық оқыту саласында заманауи ақпараттық 

технологияларды әзірлеу және енгізу, корпоративтік ақпараттық жүйелерді құру және 

жетілдіру бойынша жоғары кәсіби мамандарды даярлау. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

1.1 Бағдарлама циклі: 
Бірінші цикл: бакалавриат 6 деңгей ҰБШ / СБШ / БСХС 

 

1.2 Берілетін дәреже 6В06101 – Информатика білім бағдарламасы бойынша білім бакалаврлар / Бакалавр 
образования по образовательной программе 6В06101-Информатика. 

Бағдарламаны игерудің нормативтік мерзімі, жалпы еңбек сыйымдылығы және жоғары білім деңгейіне 

сәйкес келетін біліктілік 1-кестеде келтіріледі. Кесте 1 

 

ҚР МЖМБС сәйкес ББ 

атауы, коды 

Біліктілігі (дәрежесі) ББ игерудің 

нормативтік мерзімі 

Еңбек сыйымдылығы 

(кредиттер бойынша) 

6В06101- Информатика Бакалавр 4 жыл күндізгі 240 ECTS 

6В06101- Информатика Бакалавр 3 жыл, күндізгі, 

қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

180 ECTS 

6В06101- Информатика Бакалавр 2 жыл, күндізгі, 

қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

120 ECTS 

 

1.3  Типтік оқу мерзімі: 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл 

 

1.4 Нормативтік сілтемелер 
Осы құжат нормативтік құжаттардың негізгі ережелеріне сәйкес әзірленді: 

- "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 

- ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен 

бекітілген Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты; 

-ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген Жоғары 

және(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары; 

- 2011 жылғы 20 сәуірде № 152 бекітілген оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидалары (2018 жылғы 12 қазандағы өзгерістермен); 

- ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығымен бекітілген 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы №583 

бұйрығымен бекітілген оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру 

және жүзеге асыру қағидалары (2018 жылғы 28 қыркүйектегі өзгерістермен). 

 

Еңбек нарығындағы қажеттілік 

6В06101 «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар бакалавры келесі лауазымдарды атқара алады: компьютерлік дизайн саласындағы 
бағдарламашы маман, Web бағдарламашы, объектіге бағытталған бағдарламалау саласындағы маман, 

басқару ұйымдары мен бизнес-құрылымдарда, есептеу және компьютерлік орталықтарда деректер қорын 

жобалаушы, жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес біліктілігіне сәйкес кәсіби қызметте IT – 

технологияларды қолданумен байланысты басқа да лауазымдар. 

 

Лауазымдар тізбесі 

бизнес-талдаушы; - бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу бойынша маман; - бағдарламалық 

қамтамасыз етуді сүйемелдеу бойынша маман; - деректер базасын әкімшілендіру бойынша маман; - жүйелік 

әкімші; - орта мектеп мұғалімі; - колледж оқытушысы.  

Біліктілік сипаттамасы 

Кәсіби қызмет саласы Кәсіби қызмет саласы 6В06101 «Информатика» Білім беру бағдарламасы 

бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бакалавры:  

* информатика;  

* Ақпараттық технологиялар, аймақтық және жаһандық ақпараттық желілер және Internet-

технологиялар; 

Кәсіби қызмет объектілері 

6В06101 "Информатика" бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері: АТ-компаниялар; - 

аналитикалық компаниялар; - дамыған АТ-инфрақұрылымы бар ірі компаниялар; - мемлекеттік мекемелер; - 



интернет-компаниялар; - жобалау және ғылыми-зерттеу институттары; - басқару органдары, 

департаменттер; - қаржы ұйымдары, бизнес-құрылымдар; - білім беру ұйымдары, оқу орындары; - 

өнеркәсіптік өндіріс. 

Кәсіби қызмет пәндері 

6В06101 «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар бакалавры:  

* сенімділік және ақауларға төзімділік қағидаттарын ескере отырып, заманауи операциялық 

жүйелерді әзірлеуге, нақты уақыт жүйелерін жобалауға, параллельді компьютерлер арқылы таратылған 
деректерді өңдеуге арналған аппараттық құрал;  

* аймақтық және жаһандық ақпараттық желілер мен Internet-технологияларды дамытуға арналған 

бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету;  

* ғылым мен техниканың есептерін компьютерлік визуалдауға, табиғи үдерістерді анимациялауға, 

ғылыми зерттеулер мен педагогикалық қызметтегі абстрактілі түсініктерге арналған бағдарламалық 

жасақтама;  

* деректер базасын (ДҚБЖ), сараптамалық жүйелер мен жасанды интеллект жүйелерін, үлгіні тану 

мәселелерін жобалаудың заманауи тәсілдері;  

* заманауи математикалық әдістер, қолданбалы математика әдістері, шешуге арналған Информатика 

Кәсіби қызмет түрлері 

6В06101 «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:  
• ғылыми-зерттеу;  

* ғылыми-технологиялық;  

* ғылыми-өндірістік;  

* ұйымдастырушылық-басқарушылық.  

* сараптамалық-талдау. 

Кәсіби қызметтің функциялары 

6В06101 «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар бакалавры келесі функционалдық міндеттерді орындауға дайын болуы керек:  

* компьютерлік технологияларды пайдаланатын салалардағы ғылыми-зерттеу қызметі;  

* пайдаланушылардың сұраныстарын, пәндік саланың модельдерін және техникалық құралдардың 

мүмкіндіктерін талдау негізінде кәсіби қызмет объектілерінің жекелеген компоненттерінің талаптары мен 

ерекшеліктерін әзірлеу;  

* мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді 

сипаттау және сүйемелдеу үшін техникалық құжаттаманы жасау;  

* белгіленген мерзімде берілген сапамен кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу процесін ұйымдастыру;  

* мультимедиалық және басқа ІТ-технологияларды кеңінен қолдана отырып, Педагогикалық қызметті 

жүзеге асыру;  
• сәйкестігін өскелең беделін талабымен жұмыс берушілер. 

Кәсіби қызметтің типтік міндеттері 

Кәсіби қызметтің типтік міндеттері-кәсіби қызмет объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, 

экономикалық тиімді, эргономикалық компьютерлік технологияларды жетілдіруге және дамытуға қатысу, 

әртүрлі салалардағы процестерді автоматтандыру. 

Кәсіби қызметтің бағыттары 

* кәсіби қызмет объектілерінің жұмыс істеуіне байланысты есептеу және ақпараттық процестердің 
бағдарламалық модельдерін жасау және зерттеу;  

* аппараттық - бағдарламалық кешендердің адам-машина интерфейсін жобалау технологиялары;  

* есептеу жүйелерінің, автоматтандырылған жүйелердің компоненттерін құру және белгіленген 

мерзімде белгілі бір сападағы бағдарламалар мен бағдарламалық кешендерді шығару;  

* объектілерді әзірлеу процесінің жекелеген кезеңдерін ұйымдастыру  

* белгіленген мерзімде берілген сапамен кәсіби қызметті;  

* заманауи әдістер, белгіленген стандарттарға сәйкес технология құралдары негізінде оқу-әдістемелік 

материалдарды әзірлеу;  

* ғылыми-зерттеу жұмысында және практикалық қызметте диплом алдындағы практика нәтижелерін 

қолдану және дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау. 

Кәсіби қызметтің мазмұны 
6В06101 – «Информатика» мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалаврының кәсіби 

қызметінің мазмұны: 

«Жүйелік талдаушы және жобаларды басқару»: аппараттық-бағдарламалық кешендерді тиімді іске 

асыру үшін есептеу техникасы құралдарын, бағдарламалау құралдарын қолдану; кәсіби қызмет 

объектілерінің жұмыс істеуіне байланысты есептеу және ақпараттық процестердің бағдарламалық 

модельдерін әзірлеу және пайдалану; міндеттерді шешу үшін математикалық модельдеу әдістерін таңдауды 

жүзеге асыру; бағдарламалау (императивті, функционалдық, логикалық), бағдарламалау технологияларын 



пайдалану (құрылымдық, модульдік, Объектіге бағдарланған), Объектіге бағдарланған талдау, жобалау және 

бағдарламалау; есептеу жүйесінің құрылымын және оның жұмыс істеу режимін таңдау, құрылымдық 

басқару автоматтары схемаларын синтездеу; компьютерлерде қазіргі заманғы оңтайландыру алгоритмдерін 

бағдарламалық іске асыру.  

«Web-технологиялар және желілік технологиялар»: аппараттық-бағдарламалық кешендерді іске 

асыру; кәсіби қызмет объектілерінің жұмыс істеуіне байланысты есептеу және ақпараттық процестердің 

математикалық және бағдарламалық модельдерін меңгеру; міндеттерді шешу үшін математикалық 

модельдеу әдістерін таңдауды жүзеге асыру; бағдарламалау (императивті, функционалдық, логикалық), 
бағдарламалау технологияларын пайдалану (құрылымдық, модульдік, Объектіге-бағдарланған); Объектіге-

бағдарланған талдау, жобалау және бағдарламалау; есептеу жүйесінің құрылымын және оның жұмыс істеу 

режимін таңдау, құрылымдық және функционалдық әр түрлі салаларда; аудармашылар құру, ақпаратты 

қорғау құралдарын енгізу, жүйелік дамуды дамыту үшін қолданылатын төмен деңгейлі бағдарламалау 

тілдерін қолдану. 

Оқыту нәтижелері және негізгі құзыреттер 

Жалпы, базалық және кәсіби құзыреттер (ЖҚ, БҚ, КҚ) 

ББ бойынша оқуды сәтті аяқтау түлекке келесі құзыреттерді қалыптастыруға ықпал етеді:  

* ЖБП саласындағы жалпы құзыреттер мен оқыту нәтижелері  

* "Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)" даярлау бағыты бойынша жалпы (түйінді) 

құзыреттер (ЖҚ) 

 * "Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)" (КҚ) даярлау бағыты бойынша кәсіби 

құзыреттер. 

Жалпы құзыреттер және оқыту нәтижелері (ЖБП) 

ЖҚ 1: ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру негізінде бәсекеге қабілетті болашақ 

маманның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдарын қалыптастыруға, мемлекеттік, 

орыс және шет тілдерінде коммуникация бағдарламаларын құруға, салауатты өмір салтына, өзін-өзі 

жетілдіруге және кәсіби табысқа бағдарлануға бағытталған;  

ЖҚ 2: дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдарының қалыптасуы негізінде 

болашақ маман тұлғасының әлеуметтік-мәдени дамуын қамтамасыз ететін жалпы құзыреттілік жүйесін 

қалыптастырады;  

ЖҚ 3: мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас 

жасау қабілеттерін дамыту;  

ЖҚ 4: өз өмірі мен қызметінің барлық салаларында заманауи ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды меңгеру және пайдалану арқылы ақпараттық сауаттылықты дамытуға ықпал етеді;  

ЖҚ 5: Өмір бойы өзін-өзі дамыту және білім беру дағдыларын қалыптастырады;  

ЖҚ 6: қабілетті тұлғаны қалыптастыру. 

ЖБП циклінің міндетті пәндерін оқу аяқталғаннан кейін білім алушы: 

1: табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми және философиялық білім әдістерімен ғылыми түсінуді 

және зерттеуді қамтамасыз ететін философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар 
негізінде қоршаған шындықты бағалау;  

2: мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен ерекшеліктерін түсіндіру;  

3: Әлеуметтік және өндірістік салаларда болып жатқан барлық нәрселерге өз Бағалауыңызды 

дәлелдеңіз;  

4: Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтары мен өзіндік ерекшелігін терең 

түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстаным таныту;  

5: Қазақстанның қазіргі тарихы оқиғаларының себептері мен салдарларын талдау үшін тарихи 

сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану; 

6: әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның негізгі білімін ескере отырып, 

тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру;  

7: интегративті процестердің заманауи өнімі ретінде осы ғылымдар туралы білімді синтездеу;  
8: белгілі бір ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеудің ғылыми әдістері мен 

әдістерін қолдану;  

9: жеке адамгершілік және азаматтық ұстанымды дамыту; 

10: қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын 

қолдану; 

11: жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсету;  

12: әлемдік мойындауға ие қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласындағы білімді практикада 

қолдану;  

13: әдіснама мен талдауды таңдауды жүзеге асыру;  

14: зерттеу нәтижелерін қорытындылау;  



15: жаңа білімді синтездеу және оны қоғамдық маңызы бар гуманитарлық өнім түрінде таныстыру; 

16: тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіптік) қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін 

қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға кіру;  

17: грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын пайдалануды жүзеге асыру; 

қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдау;  

18: қарым-қатынасқа қатысушылардың әрекеттері мен әрекеттерін бағалау.  

19: жеке қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалану: 

интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді 
сервистер;  

20: өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын құру, дене 

шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету 

үшін салауатты өмір салтын ұстану. 

6В06101 «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар бакалавры келесі құзыреттіліктерді игеруі тиіс: 

Жалпы құзыреттер (ЖҚ) 

 ЖҚ-1 тілдер саласындағы құзыреттер  
- мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру.  

- мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты сөйлеу қабілеті.  

- мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ағымдағы құжаттаманы сауатты құрастыру қабілеті.  

- көпмәдениетті, полиэтиленді және көпконфессиялы қоғамда сындарлы диалог құру, қарым-қатынас 

жасау біліктері мен дағдылары, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болу.  

- кәсіби халықаралық қарым-қатынастың мамандандырылған терминологиясы аясында қарым-

қатынас құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру. 

ЖҚ-2 Компьютерлік құзыреттілік 

- заманауи техникамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.  

- кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану 
қабілеті. 

 - заманауи ақпарат құралдары мен ақпараттық технологияларды меңгеру.  

- қажетті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу әдістерін, оны түрлендіруді, сақтауды және беруді 

меңгеру. 

 - білім мен ақпаратты интерактивті пайдалану мүмкіндігі. 

 - ақпараттық өзара іс-қимылдың, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің, түсіндірудің негізгі 

тәсілдері мен құралдарын меңгеру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу 

дағдысының болуы;  

- ақпаратты қабылдау және әдістемелік жинақтау, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдау 

қабілетіне ие болу. 

ЖҚ-3 Оқу құзыреті 
-жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында жаңа білім алу және үйрену, осы 

білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану қабілеті. 

 - күнделікті кәсіби қызметке және білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын 

меңгеру.  

- әр түрлі көздерден ақпаратты табу, өңдеу және талдау мүмкіндігі.  

- ақпараттың сенімділігі мен сенімділігін бағалау және әрекет ету қабілеті  

- осы негізде. 

ЖҚ-4 Әлеуметтік  құзыреттер 

- өз қызметінде Қазақстан Республикасының негізгі мемлекеттік құжаттары мен нормативтік актілерін 

басшылыққа алу қабілеті.  

- Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу қабілеті.  

- қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу қабілеті. 
- өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану қабілеті.  

- проблемаларды анықтау, тұжырымдау және шешу қабілеті.  

- патриотизм, құрмет көрсету, ашық болу қабілеті. 

ЖҚ-5 Этикалық құзыреттер 

- мәдениеттің негізгі құндылықтарын түсіну және сақтау, азаматтық пен гуманизмге ие болу.  

- этикалық нормаларға сәйкес әрекет ету қабілеті.  

- барлық басты кәсіби қасиеттерге ие болу, жұмыс берушілер тарапынан қойылатын барлық заманауи 

талаптарға жауап беру.  

- іскерлік этика нормаларын сақтау, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын меңгеру 

қабілеті.  

- әртүрлі әлеуметтік жағдайларда тиісті түрде шарлау мүмкіндігі.  
- кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу;  

- этикалық мінез-құлық ережелерінен, оның ішінде басқа адамдарға қатысты ауытқуларға 

төзбеушілікке ие болу;  
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- азаматтық жауапкершілікке ие болу және этикалық мінез-құлық ережелерін сақтауды талап ету. 

ЖҚ-6 Кәсіпкерлік және экономикалық құзыреттер 

- экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік 

сектордың рөлін білу және түсіну.  

- экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы туралы түсінікке ие болу.  

- инновациялық қызметке қабілеттілік.  

- ресурстарға қажеттілікті бағалау және кәсіби қызметтегі міндеттерді шешу кезінде оларды 

пайдалануды жоспарлау қабілеті.  
- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті.  

- бастамашылық пен кәсіпкерлікке қабілеттілік. 

ЖҚ-7 Ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттер 

- бастамашылық таныту және проблемалардың ұйымдастырушылық 

- басқарушылық шешімдерін табу қабілеті.  

- ұйымдастыру және жоспарлау қабілеті.  

- қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне жауапты қарау. 

- мақсат қою және оларға жету мүмкіндігі.  

- бірлескен іс-әрекеттерді ұйымдастыру, бастама көтеру және нәтижеге жауап беру мүмкіндігі.  

- өмір мен қызметтің әртүрлі салаларында алған білім мен дағдыларды пайдалана отырып, идеяларды 

қалыптастыру және оларды іске асыру қабілеті.  

- қоршаған ортаны түсіну және басқару, шешім қабылдау және проблемаларды шешу мүмкіндігі.  
- мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешімдер қабылдауы үшін 

ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін меңгеру;  

- деректер базаларымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу қабілетін меңгеру. 

ЖҚ-8 Коммуникативтік құзыреттілік 

- командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну қабілеті.  

- қақтығыстарды шешу және келіссөздер жүргізу мүмкіндігі.  
- ымыраға келе білу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыру.  

- жауапкершілікті қабылдау және шешім қабылдау, бірлескен шешім қабылдауға қатысу мүмкіндігі.  

- өз міндеттерін шығармашылықпен және ұжымның басқа мүшелерімен өзара іс-қимыл жасай 

отырып, ұжымдағы жұмысқа дайын болу. 

ЖҚ-9 Құндылық және мәдениетаралық құзыреттер 

- басқа мәдениеттер мен діндердің өкілдерімен нәтижелі қарым-қатынас жасау.  

- әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу.  

- ұлттық мәдениеттің құндылығын сезіну, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен және 

ұқыпты қарау.  

- түрлі этномәдениеттер мен діндерге төзімді болу.  

- қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-
этикалық құндылықтарды білу және олардың кәсіби қызметінде оларға назар аудару. 

ЖҚ-10 Өзгерістер мен белгісіздіктердің үдемелі серпіні жағдайында әлеуметтік, экономикалық, 

кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты ауыстыруға дайын болу. 

- заманауи ақпараттық ағындарда бағдарлану және әлемдік экономикадағы серпінді өзгеретін құбылыстар 

мен процестерге бейімделу қабілеті.  

- кәсіби қызметпен байланысты әр түрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және ұтқыр болу.  

- белгісіздік пен тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер 

қабылдау дағдыларын меңгеру. 

- жинақталған тәжірибені сыни бағалау және қайта ойлау, кәсіби және әлеуметтік қызметті рефлекстеу 

қабілеті.  

- халықаралық салада өндірістік және қолданбалы қызметті жүзеге асыру қабілеті.  

- жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу қабілеті.  
- өзгерістерге икемді жауап беру және ақылға қонымды тәуекелді қабылдау мүмкіндігі. 

 

Базалық құзыреттер (БҚ) 

Білу және түсіну (Дескриптор А): 

БҚ-1: кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін 

жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық негіздер; 

БҚ-2: интегралды схемаларға, интегралды схемалардың жұмысына негізделген физикалық заңдарға, әртүрлі 

типтегі интегралды схемаларды жасау технологиясының ерекшеліктеріне қатысты негізгі терминология; 

БҚ-3: бағдарламалық кешендердің ерекшеліктерін әзірлеудің базалық негіздері, алгоритмдерді ресімдеудің 

үлгілік әдістемелері және оларды жобалаудың негізгі тәсілдері; 

БҚ-4: ақпараттық жүйелерді жобалаудың заманауи модельдері, әдістері мен технологиялары; 

БҚ-5: методы и технологии управления проектами создания и внедрения информационных систем в бизнес 

деятельностиорганизаций; 

БҚ-6: өңдеу жүйелерін бағдарламалық-аппараттық қорғауды қамтамасыз ету принциптері; 



БҚ-7: технологиялық процестің кезеңдеріне, өндірістегі еңбек қауіпсіздігіне, қоршаған ортаны қорғауға 

байланысты мәселелердің мәні; 

БҚ-8: оқу, тілдік, өндірістік және дипломалды практиканың болашақ кәсіби қызметінің мақсаттары, 

міндеттері, мазмұны мен маңыздылығын түсіну. 

БҚ-9: оқу, тілдік, өндірістік және диплом алдындағы практиканың болашақ кәсіби қызметінің мақсаттары, 

міндеттері, мазмұны мен маңызы;ұйымдастыру-басқару қызметінің негіздері. 

Білім мен түсіну қабілетін практикада қолдану (Дескриптор В): 

БҚ-10: негізгі ұғымдар мен экономикалық категорияларды зерттеу кезінде;  
БҚ-11: автоматты басқару жүйелерін құру принциптерін және олардың математикалық модельдерін құру 

және түрлендіру әдістерін, сызықтық, сызықты емес, дискретті, оңтайлы және бейімделгіш жүйелерді талдау 

мен синтездеудің негізгі әдістерін меңгеру; 

БҚ-12: есептеу жүйелері мен кешендерді құру кезінде аппараттық құралдарды жобалау әдістерін және 

оларды комплекстеу тәсілдерін меңгеру;  

БҚ-13: желіні орнату, конфигурациялау және басқару дағдылары ақпараттық жүйелердің инфрақұрылымын; 

БҚ-14: Ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін ақпараттық, бағдарламалық,техникалық және 

ұйымдық - құқықтық қамтамасыз етуді сүйемелдеу дағдыларының болуы;  

БҚ-15: Ақпараттық жүйелерді зерттеу, жобалау және пайдалану, модельдеу алгоритмдерін әзірлеу және 

оларды алгоритмдік тілдер мен модельдеудің қолданбалы бағдарламаларының пакеттерін қолдана отырып 

жүзеге асыруда жүйелік тәсілді қолдана білу; 

БҚ-16: бағдарламалық жүйелер мен ақпараттық технологияларды әзірлеудің негізгі түсініктері мен тәртібін 
айқындайтын мемлекеттік стандарттар жүйесін пайдалана отырып, бағдарламалық құралдарды, ақпараттық 

технологиялар мен өнімдерді әзірлеу процесін ұйымдастыру дағдысының болуы;  

БҚ-17: Ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін ақпараттық, бағдарламалық, техникалық және 

ұйымдық-құқықтық қамтамасыз етуді жобалай және сүйемелдей білу;  

БҚ-18: кәсіби жүйелер адам тұрады, рәсімдер, аппараттық, бағдарламалық қамтамасыз ету және т. б. 

негізделген проблемаларды шешу;  

БҚ-19: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ақпараттық жүйелерді сүйемелдеудің бағдарламалық және 

техникалық құжаттамасын жасауға арналған терминологияны меңгеру. 

Пайымдаулар шығару, идеяларды бағалау және қорытындыларды тұжырымдау қабілеті  

(С Дескрипторы): 

БҚ 20: тапсырмаларды зерттеу және модельдеу кезінде оңтайландыру әдістерін қолдана білу, 
бағдарламалық модульдер мен алгоритмдерді әзірлеу, оларды алгоритмдік тілдер мен қолданбалы 

бағдарламалар пакеттерін қолдана отырып жүзеге асыру;  

БҚ 21: Ақпараттық жүйелерді әзірлеу мен енгізудің өзіндік және шетелдік тәжірибесін талдау; ақпараттық 

жүйені енгізу және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін әзірлеу тиімділігін талдау және бағалау 

әдістерін пайдалану;  

БҚ 22: шешілетін міндетке сәйкес жабдықтың ұтымды конфигурациясын анықтай білу, ақпараттық 

жүйелердің аппараттық құралдарының архитектурасын таңдау және кешендеу; 

Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер (Дескриптор D): 

БҚ 21: әр түрлі өндірістік жағдайларда барабар бағдарлану, командада жұмыс істеу қабілеті, өз көзқарасын 

дұрыс қорғау, жаңа шешімдер ұсыну; 

БҚ 22: ымыраға келу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыра білу;іскерлік этика нормаларын сақтау, 
этикалық және адамгершілік нормалары мен мінез-құлықты білу; берілетін ақпараттың мағынасын 

жоғалтпай Тиімді коммуникациялар құру;көпшілік алдында сөз сөйлеу мәдениетінің қағидаларын сақтау; 

пікірталастар кезінде өз ұстанымын сендіру, дәлелдеу қабілеті, шешендік өнерді, ауызша және жазбаша 

сөйлеу сауаттылығын білу, өз жұмысының нәтижелерін көпшілік алдында ұсыну, презентацияның барабар 

нысандары мен әдістерін іріктеу, мұнай-газ ісі саласында бірлескен ғылыми зерттеулер;  

БҚ 23: түрлі деңгейдегі семинарларда, пікірталастарда, конференцияларда шетелдік әріптестермен тәжірибе 

алмасу және көптілді қоғам құру үшін осы тілдің ана тілдерімен еркін қарым-қатынас жасауға мүмкіндік 

беретін көлемде шет тілінде диалог ұйымдастыру; Тілдерді қолдану дағдыларын меңгеру. 

Оқыту саласындағы іскерліктер (Дескриптор Е): 

БҚ 24: одан әрі оқу үшін қажетті материалдарды өз бетінше табу, зерделеу, құрылымдау және жүйелеу;  

БҚ 25: кәсіби қызметте мемлекеттік қаулыларды, өкімдерді, бұйрықтарды, стандарттарды, нормативтерді, 

математикалық модельдерді, Ақпараттық жүйелерді жобалау, әзірлеу, дайындау, енгізу және сүйемелдеу 
әдістерін, тәсілдері мен технологияларын таба білу және пайдалану;  

БҚ 26: Информатика, Ақпараттық технологиялар, Ақпараттық қауіпсіздік және деректерді қорғау, 

компьютерлік модельдеу, компьютерлік жүйелердің архитектурасы, Схемотехника саласында кәсіби білім 

дағдыларын пайдалану; 

БҚ 27: кәсіптік қызмет объектілерінің математикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету 

элементтерін жобалаудың жаңа әдістерін үйрену қабілетін көрсету;  

БҚ 28: күнделікті кәсіби қызметке және білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын 

меңгеру; 

БҚ 29: өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі тәрбиелеуге, біліктілігін арттыруға және кәсіби шеберліктің өсуіне 



ұмтылу.  

БҚ 30: өздігінен білім алу және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларының болуы;күнделікті кәсіби 

қызмет және магистратурада білім алуды жалғастыру үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгеру; 

өзін-өзі дамытуға, өздігінен білім алуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберліктің өсуіне ұмтылу. 

Кәсіби құзыреттер (КҚ): 

КҚ-1 Оқу құзыреті  

-өндіріс пен ғылыми зерттеулердің экономикалық-ұйымдастырушылық және құқықтық мәселелерінде 

еңбекті ұйымдастыру қабілеті.  
- зияткерлік меншікті қорғау әдістері мен құралдары туралы білім.  

- еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі ережелері мен нормаларын дұрыс құру, жүргізу және бекіту 

қабілеті. 

КҚ-2 Академиялық құзыреттілік  

- негізгі ұғымдарды, заңдар мен теорияларды білу; оларды үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 

салыстыра білу. - білімді құрылымдау, жүйелеу және оларды әртүрлі тәсілдермен ұсыну қабілеті.  

-жүйелерді талдаудың сапалық және сандық әдістері, жүйелерді теориялық-көптік сипаттау әдістері туралы 

білім.  

- ақпараттық технологияның мазмұны мен негізгі міндеттерін, негізгі ақпараттық процестердің моделін білу.  

- білімді құрылымдау, жүйелеу және оларды әртүрлі тәсілдермен ұсыну қабілеті. 

КҚ-3 Қалыптастырушы (Кәсіби) құзыреттілік  

- жүйелік және салыстырмалы талдау әдістерін меңгеру.  
- сыни ойлауды қалыптастыру.  

- жобалау және болжау дағдыларын меңгеру.  

- өмір бойы оқу, біліктілігін арттыру қабілеті.  

- командада жұмыс істей білу.  

- жеке қасиеттерді қалыптастыру: тәуелсіздік, жауапкершілік, ұйымшылдық, мақсаттылық және т. б. 

КҚ-4 Жүйелендіру құзыреті  

- ақпараттық технологиялардың даму үрдістері және есептеу техникасының, коммуникация мен 

байланыстың заманауи құралдары туралы білімді жүйелеу;  

-есептеу техникасы құралдарын, аппараттық-бағдарламалық кешендерді тиімді іске асыру үшін 

бағдарламалау құралдарын қолдану дағдыларын түсіну және объектіге бағытталған талдаудың, жобалаудың 

және бағдарламалаудың практикалық дағдыларын меңгеру.  
- оқу және ғылыми материалдарды, тәсілдерді, бағдарламалық жасақтаманы құруды жүзеге асыру 

құралдарын жүйелеу. 

КҚ-5 Зерттеу құзыреті 

- сенімділік және істен шығуға төзімділік қағидаттарын ескере отырып, заманауи операциялық жүйелерді 

әзірлеу үшін бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді пайдалану, нақты уақыт жүйелерін жобалау, 

параллель компьютерлер көмегімен таратылған деректерді өңдеу қабілетіне ие болу.  

- негізгі ақпаратты түсіну, сыни талдау және пайдалану қабілетіне ие болу. 

- ғылым, білім, техника, экономика және басқару есептерін шешу үшін қазіргі заманғы математикалық 

әдістерді, қолданбалы математика, информатика әдістерін пайдалану қабілетін меңгеру. 

- компьютерлік жүйелердің әр түрлі түрлерін және жуық әдістерді, сондай-ақ қолданбалы есептерді шешу 

үшін стандартты бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану қабілетін меңгеру.  
- арнайы білімнің алгоритмдік тілдерін қолдану қабілетін меңгеру.  

- Білім беру мекемелерінде бағдарламашы, информатика, компьютерлік цикл пәндерінің, математиканың 

оқытушысы, сондай-ақ компьютерлік дизайн саласындағы маман лауазымында жұмыс істеу қабілетін 

меңгеру. 

- меңгеру қабілеті әзірлеу және бағдарламаларын зерттеу әдістерін программноаппаратных кешендер.  

-есептеу техникасы құралдарын, аппараттық-бағдарламалық кешендерді тиімді іске асыру үшін 

бағдарламалау құралдарын қолдануда білімді меңгеру, есептеу техникасы саласындағы теориялық және 

практикалық тәжірибені тұрақты жетілдіруге ұмтылу.  

- эксперименттік зерттеу жұмысының нәтижелерін есеп, ғылыми баяндама, хабарлама, ғылыми мақала 

түрінде стилистикалық сауатты ресімдеу. 

- өндірістік салаға эксперименттік зерттеу жұмысының оң нәтижелерін енгізуді білу. 

КҚ-6 Бақылау құзыреті 
- ақпараттық менеджмент саласында білімді, ақпараттық мониторингті жүзеге асыру біліктері мен 

дағдыларын меңгеру, бағдарламалық модульдерді жөндеу жүйесін әзірлеу, бағдарламалық модульдерді 

қолдану бойынша нұсқаулықтарды әзірлеу, алынған нәтижелерді түсіндіру, барабар өзін-өзі бағалауға және 

өзін-өзі бақылауға, әділдік пен объективтілікке ұмтылу.  

- ұйым алға қойған мақсаттар мен міндеттер аясында еңбек процестерін дербес басқару және бақылау 

мүмкіндігі. 

КҚ-7 Бағдарламалық құзыреттілік 

- теориялық сабақтарға дайындық кезінде материалды іріктеу әдістерін меңгеру.  

- бағдарламалық өнімді әзірлеу және тестілеу сатысын жоспарлау әдістерін меңгеру.  



- нақты әлеуметтік жағдайларды ескере отырып, кәсіби қызметте теориялық білімді қолдану дағдылары мен 

дағдыларын, техникалық және әдістемелік білім жүйесін меңгеру.  

- оқу және еңбек қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру кезінде Time management әдістерін меңгеру. 

КҚ-8 Құзіреттілікті дамыту 

- өзін-өзі дамытуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберліктің өсуіне ұмтылу. 

- математикалық, жаратылыстану және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар саласында оқу, жаңа білім алу 

және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеті.  

- кәсіби қызметті жүзеге асыру және магистратурада білім алуды жалғастыру үшін, сондай-ақ көшбасшылық 
қасиеттерді дамыту үшін қажетті жаңа білім мен дағдыларды игеру дағдыларын меңгеру.  

- өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіне білу қабілеті, кәсіби қызметті орындауға 

Жоғары ынтасы болуы тиіс. 

- жаңа ақпараттық жүйелер саласында білімге ие болу, әлемнің жоғары кәсіби бағдарламашыларының 

тәжірибесін зерделеу, жинақтау, тарату және қолдану, кәсіби қызметке жоғары уәждемеге ие болу, өздігінен 

білім алуға және өзін-өзі тануға ұмтылу.  

- табиғат, қоғам, ойлау дамуының заңдылықтарын білу және осы білімді кәсіби қызметте қолдана білу;  

- әлеуметтік маңызы бар құбылыстарды, оқиғаларды, процестерді талдай білу және бағалай білу;  

- сандық талдау мен модельдеудің, теориялық және эксперименттік зерттеудің негізгі әдістерін меңгеру. 

КҚ-9 Шығармашылық құзыреттілік 

- шығармашылық психологиясы саласында білімді, шығармашылық қызметтің теориялық негіздерін, кәсіби 

қызметті қайта құру дағдылары мен дағдыларын меңгеру, ақпараттық жүйелер саласында авторлық 
жаңашыл идеяларды іске асыру, стандартты емес және балама шешімдерді табу, жаңа идеяларды шығаруға, 

сыни ойлауға қабілетті болу.  

- шығармашылық міндеттерге қызығушылықтың көрінісі, стандартты ұсынылған схема бойынша ғана емес, 

әрекет ету қабілеті.  

- абстрактілі ойлау, талдау және синтездеу қабілеті.  

- инновациялық өлшем.  

- белсенді өмірлік ұстаным. 

КҚ-10 Ұйымдастыру-әдістемелік құзыреті 

- IT технология саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды, нұсқаулық құжаттаманы, 

бағдарламалық өнім мен жүйенің ағымдағы техникалық құжаттамасын әзірлеу дағдылары мен дағдыларын 

меңгеру, ұйымдастырушылық қабілеттерге ие болу, жоғары орындаушылық тәртіпті көрсету.  
- Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу.  

- оқу және еңбек қызметі процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуына қойылатын заманауи талаптар 

тұрғысынан өзіңіздің кәсіби іс-әрекетіңізді жоспарлаңыз.  

- ұйымдастырушылық қабілеттерге ие болу, жоғары орындаушылық тәртіпті көрсету. 

КҚ-11 Сараптамалық-талдамалық құзырет 

- талдау орталықтарының, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының 

қызметін қамтамасыз ету үшін ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін меңгеру.  

- статистикалық материалды талдау, күтілетін нәтижелерді болжау қабілеті.  

- мәселені анықтау және талдау қабілеті, қорытындыларды дәлелдеу және ақпаратты сауатты пайдалану 

мүмкіндігі. 

Оқу нәтижелері 

Бұл бағдарламаның түлектері мыналарды көрсете алады: 

ОН1-жазбаша және ауызша Нысандағы технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған 

жүйелері саласындағы ойларды, сезімдерді, фактілер мен пікірлерді білдіру және түсіну, сондай-ақ 

қоғамдық және мәдени контекстердің барлық алуан түрлілігінде лингвистикалық сәйкес және 

шығармашылықпен өзара іс-қимыл жасау: оқу және жұмыс кезінде. 

ОН2- ағылшын тілінде коммуникацияның негізгі дағдыларын меңгеру: ақпараттандыру және басқару 

саласындағы түсініктерді, ойларды, сезімдерді, фактілер мен пікірлерді түсіну, білдіру және түсіндіру. 

ОН3- күнделікті жағдайларда өндірістік есептерді шешу үшін математикалық ойлауды дамыту және 

қолдану, ойлаудың математикалық тәсілдерін қолдану 

ОН4- жұмыс, бос уақыт және коммуникация үшін заманауи ақпараттық технологияларды сенімді және сыни 

пайдалану қабілеті 

ОН5- оған әлеуметтік және еңбекке тиімді және сындарлы қатысуға мүмкіндік беретін барлық мінез-құлық 
формаларына ие болу 

ОН-6 Әрбір түлектің экономикалық білім негіздері болуы, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. туралы 

ғылыми түсініктері болуы тиіс. 

Сондай-ақ, түлек иеленуі керек: 

ОН 7-сын тұрғысынан ойлау үшін қажетті дағдылар, байқағыштық, қабілет, түсіндіру, талдау, қорытынды 

дайындау қабілеті; ОН 8-ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға 

ықпал ететін жалпы білім беретін, базалық, бейіндеуші пәндер (ғылымдар) саласындағы базалық 

іскерліктер;  

ОН 9-телекоммуникациялық жүйелер мен ақпараттық-коммуникациялық желілердің жұмысқа қабілеттілігін 



қамтамасыз ету;  

ОН 10-Компьютерлік жүйелердің әртүрлі типтерін және жуықтау әдістерін, сондай-ақ қолданбалы есептерді 

шешу үшін стандартты бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану қабілетіне ие болу;  

ОН 11-аппараттық-бағдарламалық кешендерді тиімді іске асыру үшін есептеу техникасы құралдарын, 

бағдарламалау құралдарын қолдану дағдыларын түсіну және объектіге бағытталған талдаудың, жобалаудың 

және бағдарламалаудың практикалық дағдыларын меңгеру;  

ОН 12-екі және үш өлшемді графикалық нысандарды модельдеуге және анимациялауға қабілетті. 
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3.3 Пәндер туралы мәліметтер 

 
 

 Пәннің атауы Квар

тал 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы 

Кр

еди

т 

сан

ы 

Қалы

птаст

ырыл

атын 

құзыр

еттер 

Пререквиз

иттер 

Пострекв

изиттер 

 Жалпы білім беретін пәндер циклы ЖБП компоненті (56 кр) 

 Қазақстанның қазіргі 

заман  тарихы 

1/2 дүниетанымдық, азаматтық 

және адамгершілік 

ұстанымдарының қалыптасуы 

негізінде болашақ маманның 

жеке басының әлеуметтік-

мәдени дамуын қамтамасыз 

ететін жалпы құзыреттілік 

жүйесін қалыптастырады; 

қазіргі әлемде ұтқырлыққа, 

сыни ойлау мен физикалық 

өзін-өзі жетілдіруге қабілетті 

тұлғаны қалыптастырады. 

Қазақстанның тарихи 

дамуының негізгі кезеңдерін, 

заңдылықтарын және өзіндік 

ерекшелігін терең түсіну және 

ғылыми талдау негізінде 

азаматтық ұстаным таныту; 

Қазақстанның қазіргі тарихы 

оқиғаларының себептері мен 

салдарларын талдау үшін 

тарихи сипаттаудың әдістері 

мен тәсілдерін пайдалану; 

5 ЖҚ1 

ЖҚ 2 

БҚ 14  

орта 

мектептер 

мен 

колледжде

рге 

арналған 

бағдарлама

да 

анықталған 

білім 

Философ

ия 

 Философия 1/3 дүниетанымдық, азаматтық 

және адамгершілік 

ұстанымдарының қалыптасуы 

негізінде Болашақ маманның 

жеке басының әлеуметтік-

мәдени дамуын қамтамасыз 

ететін жалпы құзыреттілік 

жүйесін қалыптастыру; 

ғылыми және философиялық 

Таным әдістерімен табиғи 

және әлеуметтік әлемді 

ғылыми түсіну мен зерттеуді 

қамтамасыз ететін философия 

негіздерін білумен 

қалыптасқан дүниетанымдық 

ұстанымдар негізінде 

қоршаған шындықты бағалау; 

өзін-өзі дамыту және 

мансаптық өсу үшін өмір 

5 ЖҚ1 

ЖҚ 2 

БҚ7 

БҚ9  

Қазақстанн

ың қазіргі 

заман  

тарихы 

Саясаттан

у және 

әлеуметта

ну 

https://ru-ru.facebook.com/YandexTranslateRu/
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бойы жеке білім 

траекториясын құру. 

интегративті процестердің 

заманауи өнімі ретінде осы 

ғылымдардың білімін 

синтездеу. 

 Саясаттану және 

әлеуметтану 

1/4 

 

әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану және 

психологияның негізгі білімін 

ескере отырып, тұлғааралық, 

Әлеуметтік және кәсіби 

қарым-қатынастың әртүрлі 

салаларындағы жағдайларға 

баға беру; 

5 ЖҚ1 

ЖҚ2 

БҚ10 

БҚ14 

БҚ21 

Дінтану 

Мәңгілік ел 

Мәдениет

тану 

 Мәдениеттану 2/1 әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану және 

психологияның негізгі білімін 

ескере отырып, тұлғааралық, 

Әлеуметтік және кәсіби 

қарым-қатынастың әртүрлі 

салаларындағы жағдайларға 

баға беру; 

3 ЖҚ1 

ЖҚ2 

БҚ10 

БҚ14 

БҚ21 

Қазақстанн

ың қазіргі 

заман  

тарихы 

 

 Психология 2/1 әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану және 

психологияның негізгі білімін 

ескере отырып, тұлғааралық, 

Әлеуметтік және кәсіби 

қарым-қатынастың әртүрлі 

салаларындағы жағдайларға 

баға беру; 

ЖҚ1 

ЖҚ2 

БҚ10 

БҚ14 

БҚ21 

 

Қазақстанн

ың қазіргі 

заман  

тарихы 

Мәңгілік 

ел, 

Өлкетану 

 Дінтану 1/1 Курстың қысқаша 

сипаттамасы: дінтануды 

зерттеу-адамзаттың бай 

мәдени мұрасымен танысу. 

Адамның ғаламның ғылыми, 

философиялық және діни 

суреттері, адам өмірінің 

мақсаты мен мәні, білімі мен 

олардың ХХІ ғасырдағы 

жұмыс істеу ерекшеліктері 

туралы идеялары адамдардың 

ақыл-ойының дамуындағы 

негізгі тенденциялар. Бұл өз 

кезегінде қоғам дамуының 

маңызды элементі болып 

табылады 

5 ЖҚ1     

ЖҚ 2 

БҚ7 

БҚ9 

Қазақстанн

ың қазіргі 

заман  

тарихы, 

Философия  

Мәдениет

тану,  

Психолог

ия 

 Мәңгілік ел  "Тәрбие", "этникалық тәрбие", 

"ұлттық тәрбие"ұғымдарының 

мәні. Ұлттық тәрбие идеалы 

контексінде болашақ 

мамандардың ұлттық 

тәрбиесін өзектендіру. 

ЖҚ1 

ЖҚ 2 

БҚ7 

БҚ9 



"Мәңгілік Ел"ұлттық 

идеясының үш құрамдас бөлігі 

контексінде болашақ 

мамандардың ұлттық сана-

сезімін қалыптастыру моделі. 

"Мәңгілік Ел" ұлттық идеясы-

ұлттық тәрбиенің әдіснамалық 

негізі. Ұлттық саясат және 

"Мәңгілік Ел" ұлттық идеясы 

стратегиялық тұрғыда 

 Өлкетану 1/1 Табиғатты және оның барлық 

элементтерін (геология, 

рельеф, жер қойнауы, 

топырақ, климат, су 

объектілері, өсімдіктер, 

жануарлар әлемі) олардың 

өзара байланысын зерттеу. 

Тарихи өткен және 

демография (қала мен ауыл 

этнографиясы, топонимика 

және т.б.) экономикалық өмір, 

табиғи орта мен шаруашылық 

арасындағы байланыс. 

Шаруашылықтың жекелеген 

элементтері арасындағы 

байланыс, құрылыс. 

 БҚ7 

БҚ9 

Қазақстанн

ың қазіргі 

заман  

тарихы, 

Философия 

Мәдениет

тану,  

Психолог

ия 

 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

1/3 ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды меңгеру 

негізінде бәсекеге қабілетті 

болашақ маманның 

дүниетанымдық, азаматтық 

және адамгершілік 

ұстанымдарын 

қалыптастыруға, мемлекеттік, 

орыс және шет тілдерінде 

коммуникация 

бағдарламаларын құруға, 

салауатты өмір салтына 

бағдарлауға, өзін-өзі 

жетілдіруге және кәсіби 

табысқа бағытталған; өз өмірі 

мен қызметінің барлық 

салаларында заманауи 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды меңгеру 

және пайдалану арқылы 

ақпараттық сауаттылықты 

дамытуға ықпал етеді; жеке 

қызметте ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялардың әртүрлі 

түрлерін пайдалану: интернет-

5 ЖҚ4 

БҚ3 

БҚ4 

орта 

мектептер 

мен 

колледжде

рге 

арналған 

бағдарлама

да 

анықталған 

білім 

 



ресурстар, ақпаратты іздеу, 

сақтау, өңдеу, қорғау және 

тарату бойынша мобильді 

сервистер; 

 Қазақ (орыс) тілі 1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

 ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды меңгеру 

негізінде бәсекеге қабілетті 

болашақ маманның 

дүниетанымдық, азаматтық 

және адамгершілік 

ұстанымдарын 

қалыптастыруға, мемлекеттік, 

орыс және шет тілдерінде 

коммуникация 

бағдарламаларын құруға, 

салауатты өмір салтына 

бағдарлауға, өзін-өзі 

жетілдіруге және кәсіби 

табысқа бағытталған; 

мемлекеттік, орыс және шет 

тілдерінде тұлғааралық 

Әлеуметтік және кәсіби 

қарым-қатынас жасау 

қабілеттерін дамыту; 

10 ЖҚ3 

БҚ13 

орта 

мектептер 

мен 

колледжде

рге 

арналған 

бағдарлама

да 

анықталған 

білім 

 

 Шетел тілі 1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды меңгеру 

негізінде бәсекеге қабілетті 

болашақ маманның 

дүниетанымдық, азаматтық 

және адамгершілік 

ұстанымдарын 

қалыптастыруға, мемлекеттік, 

орыс және шет тілдерінде 

коммуникация 

бағдарламаларын құруға, 

салауатты өмір салтына, өзін-

өзі жетілдіруге және кәсіби 

табысқа бағдарлануға 

бағытталған; мемлекеттік, 

орыс және шет тілдерінде 

тұлғааралық әлеуметтік және 

кәсіби қарым-қатынас жасау 

қабілеттерін дамытады; 

10 ЖҚ3 

БҚ1 

БҚ2 

орта 

мектептер 

мен 

колледжде

рге 

арналған 

бағдарлама

да 

анықталған 

білім 

 

 Дене  шынықтыру 1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды меңгеру 

негізінде бәсекеге қабілетті 

болашақ маманның 

дүниетанымдық, азаматтық 

және адамгершілік 

ұстанымдарын 

қалыптастыруға, мемлекеттік, 

орыс және шет тілдерінде 

8 ЖҚ3 орта 

мектептер 

мен 

колледжде

рге 

арналған 

бағдарлама

да 

анықталған 

 



коммуникация 

бағдарламаларын құруға, 

салауатты өмір салтына 

бағдарлауға, өзін-өзі 

жетілдіруге және кәсіби 

табысқа бағытталған; қазіргі 

әлемде ұтқырлыққа, сыни 

ойлауға және физикалық өзін-

өзі жетілдіруге қабілетті тұлға 

қалыптастырады. , дене 

шынықтыру әдістері мен 

құралдары арқылы 

толыққанды әлеуметтік және 

кәсіби қызметті қамтамасыз 

ету үшін салауатты өмір 

салтына назар аударыңыз. 

білім 

  ЖБП базалық компоненті пәндерінің циклі (60 кр)  

 Жоғары  математика  1/1 

1/2 

Пәнді оқу міндеті логикалық 

ойлауды, математикалық 

түйсікті дамыту, қолданбалы 

сипаттағы есептерді шешуде 

зерттелген математикалық 

әдістерді қолдана білу. 

Математикалық мәдениетті 

тәрбиелеу және әдебиетпен өз 

бетінше жұмыс істей білу 

8 БҚ6 

БҚ15 

Ақпаратты

қ-

коммуника

циялық 

технология

лар 

 

 Ақпарат  теориясы 1/3 студентке ақпаратты өлшеу, 

ақпаратты беру, ақпаратты 

іріктеу және кванттау, адам-

машина жүйелерінде 

ақпаратты ұсынудың 

теориялық негіздерін беру. 

3 БҚ 14 

БҚ 25 

БҚ28 

БҚ29 

КҚ5 

АКТ Тілдер 

және 

бағдарлам

алау 

технологи

ясы 

 Оқу-танысу 

практикасы 

1/4  бірінші курс пәндерін оқу 

кезінде алынған теориялық 

білімді бекіту   

 

1 ЖҚ7 

ЖҚ10 

БҚ6 

БҚ8 

БҚ13 

КҚ7 

  

 Тілдер және 

бағдарламалау 

технологиясы 

2/2  "Бағдарламалау тілдері" 

болашақ кәсіби қызметті 

ескере отырып, Алгоритмдеу 

және бағдарламалау тілдері 

саласында жүйеленген білім 

мен дағдыларды 

қалыптастыру болып 

табылады. 

5 ЖҚ 2 

ЖҚ6 

БҚ 5 

БҚ 24 

Ақпарат  

теориясы 

Алгоритм 

және 

деректер 

құрылым

ы Тілдер 

мен 

автоматик

а 

теориясы 

 Деректерді цифрлық 

өңдеу 

2/2 Сигналдарды цифрлық 

өңдеудің негізгі 

алгоритмдерін зерттеу, 

сигналдарды цифрлық өңдеу 

жүйелерін іске асырудың 

5 КҚ 5 

КҚ 6 

БҚ 8 

Тілдер 

және 

бағдарлама

лау 

технология

Алгоритм 

және 

деректер 

құрылым

ы Тілдер 

https://www.facebook.com/YandexTranslateRu
https://www.facebook.com/YandexTranslateRu
https://www.facebook.com/YandexTranslateRu
https://www.facebook.com/YandexTranslateRu


практикалық дағдыларын 

қалыптастыру. 

сы мен 

автоматик

а 

теориясы 

 Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

2/2 мифологиялық, діни және 

ғылыми дүниетанымның 

мазмұны мен ерекшеліктерін 

түсіндіру; 

3 КҚ 5 

ЖҚ1 

ЖҚ 2 

БҚ7 

БҚ9  

Саясаттану

Психоло 

гия 

 

 Алгоритмдер және 

деректер құрылымы 

2/3 студенттердің ақпаратты 

өңдеудің іргелі 

алгоритмдерімен қатар жаңа 

заманауи алгоритмдер мен 

әдістерді игеруге деген 

ұмтылысын дамытуда 

есептерді шешудің тиімді 

алгоритмдерін жасауда білім 

мен дағдыларды игеруі. 

5 БҚ16 

БҚ19 

Алгоритмд

ер 

теориясы 

Информати

каның 

теориялық 

негіздері 

Ақпарат 

теориясы 

Есептеу 

әдістері 

 Тілдер мен 

автоматика теориясы 

2/3 Ақпараттық жүйелер 

компоненттерінің модельде 

рін, соның ішінде мәліметтер 

базасының модельдерін жасау 

5 БҚ16 

БҚ19 

Алгоритмд

ер 

теориясы 

Информати

каның 

теориялық 

негіздері 

Ақпарат 

теориясы 

Есептеу 

әдістері 

  Өндірістік тәжірибе   

 

4/4 Өндірістік практиканың 

мақсаты жалпы кәсіптік 

пәндер мен кәсіптік 

модульдерді зерделеу кезінде 

алынған білімді бекіту, 

кеңейту, тереңдету және 

жүйелеу, сондай-ақ жалпы 

және кәсіптік құзыреттерді 

қалыптастыру, нақты 

ұйымның қызметін зерделеу 

негізінде практикалық 

тәжірибе алу болып табылады. 

5 БҚ 24 

БҚ28 

 

  

 Компьютерлік 

желілер 

3/2 Пәнді оқытудың мақсаты 

студенттердің әртүрлі 

жағдайларда жергілікті 

есептеу желілерін (ЖЕЖ) құру 

және пайдаланумен 

байланысты практикалық 

дағдылар мен білімді 

қалыптастыру. Курс аясында 

студенттер LAN жобалау және 

құру негіздерімен, олардың 

жұмысын қамтамасыз ететін 

техникалық және 

бағдарламалық құралдармен, 

5 БҚ 

20,21 

КҚ9 

Желілік 

операциял

ық жүйелер 

Сараптам

алық 

жүйелер 
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сондай-ақ ғаламдық Интернет 

желісіндегі жұмыс 

негіздерімен танысуы керек. 

Жергілікті желіде Интернет-

технологияларды қолдану 

мүмкіндіктері қарастырылады 

(қорғалған Интранет желісін 

құру). Курстың мазмұны 

жергілікті және ғаламдық 

компьютерлік жүйелердің 

архитектурасы. Жергілікті 

және ғаламдық компьютерлік 

жүйелердің бағдарламалық 

құралдары. PHP, HTLM, SQL 

бағдарламалау тілдері. 

Компьютерлік желі серверінің 

базасында деректерді жинау, 

жазу, іздеу операцияларын 

іске асыру. Компьютерлік 

жүйелердің бағдарламалық 

жасақтамасын төлеу тәртібі. 

Жергілікті WINDOWS 9X 

желісінде жұмыс істеу 

(Windows NT). Интернет 

ғаламдық желісінде жұмыс 

істеу, электрондық поштаны 

пайдалану, FTP, WWW және 

т. б. қолжетімділік әдістері. 

 Адамның 

компьютермен өзара 

әрекеттесуі 

3/1 Курстың мақсаты: 

архитектура, қолдану 

салалары және 

мультипроцессорлық есептеу 

жүйелерінің жұмысын бағалау 

әдістері туралы іргелі білім 

беру. 

5 БҚ 22 

БҚ23 

КҚ 8 

Есептеу  

әдістері 

Мәліметт

ер базасы 

және 

білім 

базасы 

 Жасанды интеллект 

жүйелері 

3/3 Пәннің мақсаты: жасанды 

интеллект жүйесін құру 

негіздерін, олардың 

ұйымдастырылу 

ерекшеліктерін, жұмыс 

істеуін, өмірлік циклын, 

жасанды интеллект жүйесін 

дамыту бағыттарын зерделеу, 

студенттердің кәсіби 

қызметінде заманауи 

зияткерлік жүйелерді жобалау 

мен пайдалануда 

құзыреттіліктерін дамыту 

5 КҚ4 

КҚ8 

Операциял

ық жүйелер 

Сараптам

алық 

жүйелер 



 Өндірістік тәжірибе 3/4 Өндірістік практиканың 

мақсаты жалпы кәсіптік 

пәндер мен кәсіптік 

модульдерді зерделеу кезінде 

алынған білімді бекіту, 

кеңейту, тереңдету және 

жүйелеу, сондай-ақ жалпы 

және кәсіптік құзыреттерді 

қалыптастыру, нақты 

ұйымның қызметін зерделеу 

негізінде практикалық 

тәжірибе алу болып табылады. 

5 БҚ 8 

КҚ7 

КҚ 8 

Оқу 

практикасы 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

Базалық пәндер циклі таңдау компоненті (52 кр)  

 Робототехника 3/1  Білім беру робототехникасы-

бұл жүйелі ойлаудың, 

информатика, математика, 

физика, сызу, технология, 

жаратылыстану 

ғылымдарының ғылыми-

техникалық 

шығармашылықпен 

интеграциялануының берік 

негіздерін қалайтын құрал. 

Робототехника сабақтары 

болашаққа жақсы негіз береді, 

балалардың ғылыми-

техникалық шығармашылыққа 

деген қызығушылығын 

тудырады. Инженерлік 

мамандықты мақсатты 

таңдауға айтарлықтай ықпал 

етеді. 

5 БҚ7 

БҚ9 

АКТ Деректер 

базасыны

ң 

теориясы, 

Жүйелік 

бағдарлам

алық 

қамтамас

ыз ету 

 Инжиниринг 3/1 Курстың қысқаша 

сипаттамасы: инжинирингтің 

қазіргі заманғы қағидаттарын 

(әдістерін) зерделеу, оған 

қойылатын талаптарды 

қанағаттандыратын сенімді, 

сапалы бағдарламалық 

қамтамасыз етуді құру үшін 

теориялық негізді 

қалыптастыру; студенттерде 

IT-инжинирингтің осы 

қағидаттарын қолдану 

қажеттілігін түсінуді 

қалыптастыру 

БҚ7 

БҚ9 

АКТ Ақпаратт

ы 

өңдеудің 

заманауи 

жүйелері, 

Ақпаратт

ы қорғау 

негіздері 

 Алгоритмдер 

теориясы 

2/1 студенттердің ақпаратты 

өңдеудің іргелі 

алгоритмдерімен қатар жаңа 

заманауи алгоритмдер мен 

әдістерді игеруге деген 

ұмтылысын дамытуда 

4 БҚ16 

БҚ19 

Ақпаратты

қ-

коммуника

циялық 

технология

лар 

Ақпарат 

теориясы, 

Информа

тиканың 

теориялы

қ 



есептерді шешудің тиімді 

алгоритмдерін жасауда білім 

мен дағдыларды игеруі. 

негіздері 

 Схемотехника 

негіздері 

электрондық компьютерлер 

мен жүйелердің әртүрлі 

тораптары мен құрылғыларын 

құру, бірлесіп жұмыс істеу 

принциптерін және жобалау 

әдістерін зерттеу. 

 Информатиканың 

теориялық негіздері 

студенттерді компьютерлік 

есептерді практикалық шешу 

процесінде жиі қолданылатын 

негізгі алгоритмдермен 

таныстыру және тиімді 

бағдарламалау дағдыларын 

үйрету. 

 ЭЕМ-де практикум 2/3 қоғамды ақпараттандыру 

қарқынының өсуі жағдайында 

компьютерлік сауаттылықты 

дамыту және қазіргі заманғы 

компьютерлік технологиялар 

ды пайдалана отырып 

есептерді әзірлеу және шешу 

саласында кәсіби дағдыларды 

игеру; MathCad математика 

лық пакеті құралдарымен 

математикалық есептерді 

шешуде практикалық дағды 

ларды игеру; С++тілінде 

бағдарламалар мен кіші 

бағдарламаларды құрастыруда 

практикалық дағдыларды 

игеру. 

5 БҚ4 

БҚ8 

КҚ15 

КҚ7 

КҚ8 

Ақпарат  

теориясы 

Ақпаратт

ы қорғау 

негіздері 

 ЭЕМ жөндеу және 

жаңғырту 

2/3 Пәнді оқытудың мақсаты: 

дербес компьютерлер мен 

серверлердің операциялық 

жүйелерінің нұсқаларын 

жаңарту және жою. Жеке 

компьютерлер мен 

серверлердің қолданбалы 

бағдарламалық 

жасақтамасының нұсқаларын 

жаңарту және жою. Дербес 

компьютерлердің, 

серверлердің, перифериялық 

құрылғылар мен 

жабдықтардың құрылғы 

драйверлерін жаңарту және 

жою. Компьютерлер, 

серверлер, перифериялық 

құрылғылар мен жабдықтар 

компоненттерінің 

БҚ4 

БҚ8 

КҚ15 

КҚ7 

КҚ8 

Деректерді 

цифрлық 

өңдеу 

Ақпаратт

ы қорғау 

негіздері 



микробағдарламалық 

жасақтамасын жаңартыңыз. 

 Дербес компьютерді 

ұйымдастыру және 

оның жұмыс істеуі 

2/3 заманауи ақпараттық 

технологияларды қолдана 

отырып, студенттерге ЭЕМ-ді 

Функционалды және 

құрылымдық ұйымдастыру, 

оның құрамдас бөліктері 

туралы білім беру; 

студенттердің бұл білімді 

игеруі, сонымен қатар тәуелсіз 

танымдық белсенділікті 

арттыру арқылы өздігінен 

білім алуға деген ынтасын 

қалыптастыру. 

БҚ 24 

БҚ28 

БҚ 29 

КҚ5 

Деректерді 

цифрлық 

өңдеу 

Ақпаратт

ы қорғау 

негіздері 

 ЭЕМ архитектурасы 2/3 болашақ маманның 

компьютерлік жүйелердің 

жұмыс істеу мүмкіндіктері 

мен принциптері туралы, 

әртүрлі түрлерде ұсынылған 

гетерогенді ақпараттың 

біртұтас тұтастығында 

ұйымдастыру, сондай-ақ 

таратылған деректерге қол 

жеткізуді ұйымдастыру 

туралы білімі мен идеяларын 

қалыптастыру. 

БҚ 24 

БҚ28 

БҚ 29 

КҚ5 

Деректерді 

цифрлық 

өңдеу 

Ақпаратт

ы қорғау 

негіздері 

 Есептеу әдістері 2/4 студенттерді жуық және 

сандық талдау әдістерін шебер 

қолдануға және есептеу 

математикасының әдістерін 

үйретуге үйрету. 

5 БҚ 24 

БҚ28 

БҚ 29 

КҚ5 

Схемотехн

ика 

негіздері 

Ақпаратт

ы қорғау 

негіздері 

 Есептеу жүйелерін 

ұйымдастыру 

2/4 Студенттерде заманауи бір 

процессорлы компьютерлер 

дің архитектуралары мен 

жұмыс істеу принциптері, 

параллель өңдеу принциптері 

және көп процессорлы 

жүйелерді құру әдістері 

туралы түсінік қалыптастыру. 

БҚ 24 

БҚ28 

БҚ 29 

КҚ5 

Схемотехн

ика 

негіздері 

Ақпаратт

ы қорғау 

негіздері 

 Мәліметтер 

базасының теориясы 

3/1 жергілікті және корпоративтік 

желілерде дерекқор 

серверлерін (ДҚ) құру және 

пайдалану принциптерін, 

клиент – серверлік 

технологияларда дерекқор 

үшін қосымшаларды әзірлеу 

құралдарын, деректерді өңдеу 

және дерекқор серверлерін 

әкімшілендіру құралдарын, 

гетерогенді дерекқорларда 

ақпаратты біріктіру тетіктері 

5 КҚ 5 

КҚ 6 

БҚ 8 

Ақпарат  

теориясы 

Сараптама

лық 

жүйелер 



мен өңдеу құралдарын 

зерделеу. 

 Жүйелік 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

3/1 Бағдарламалау ортасының 

консольдік қосымшасын 

қолдана отырып, Жүйелік 

бағдарламалау негіздерін 

үйрену Visual.Studio.NET 

2010. Windows операциялық 

жүйесінің Жүйелік 

бағдарламалау технологиясы, 

оның алғашқы нұсқасынан 

бастап, Win32 API-нің барлық 

функцияларын анықтайтын 

динамикалық қосылатын 

кітапханаларды пайдалануға 

негізделген. Сондықтан, 

пәннің бірінші кезеңінде 

студенттер DLL құру және 

қолдану принциптерімен 

танысады. Олар екілік сандық 

жүйені қолдана отырып, 

Жүйелік бағдарламалау 

негіздерін, екілік формада 

ақпаратты ұсынуды, 

көрсеткіштерді қолдануды 

үйренеді. 

БҚ 13 

БҚ 15 

БҚ 16 

Ақпарат  

теориясы 

Сараптама

лық 

жүйелер 

 Ақпаратты өңдеудің 

заманауи жүйелері 

3/1 Болашақ техник мамандарға 

ақпаратты өңдеу үшін 

таратылған жүйелерді 

пайдалану және пайдалану 

саласындағы теориялық 

білімді игеру және Java тілінде 

бағдарламалаудың алғашқы 

дағдыларын қалыптастыру. 

БҚ 24 

БҚ28 

БҚ 29 

КҚ5 

Ақпарат  

теориясы 

Сараптама

лық 
жүйелер 

 Ақпаратты қорғау 

негіздері 

3/1 компьютерлік ақпаратты 

қорғаудың ұйымдастырушы 

лық, техникалық, алгоритмдік 

және басқа әдістерімен және 

құралдарымен, осы саладағы 

заңнамамен және стандарттар 

мен, заманауи криптожүйелер 

мен танысу. 

БҚ 3 

БҚ7 

КҚ 3 

Есептеу 

әдістері, 

Есептеу 

жүйелерін 

ұйымдасты

ру 

Қолданба

лы 

бағдарлам

алық 

қамтамас

ыз ету 

 Операциялық 

жүйелер 

2/4 Пәнді оқытудың мақсаты: 

заманауи желілік операциялық 

жүйелерді құрудың негізгі 

тұжырымдамалары мен 

принциптері. Ұйымдастыру 

негіздері, Сондай-ақ Microsoft 

Windows Server, Unix желілік 

операциялық жүйелерінде 

жұмыс істейтін компьютерлік 

желілерді басқару 

5 БҚ 25 

БҚ 26 

БҚ 30 

Есептеу 

әдістері, 

Есептеу 

жүйелерін 

ұйымдасты

ру 

Желілік 

операция

лық 

жүйелер 



технологиялары талқыланады. 

Курстың қысқаша 

сипаттамасы: желілік 

операциялық жүйелерге 

кіріспе. Желілік операциялық 

жүйелерді ұйымдастырудың 

және жұмыс істеуінің негізгі 

принциптері. Жергілікті 

ресурстарды басқару. Енгізу-

шығаруды басқару. 

Таратылған ресурстарды 

басқару. Microsoft желілік ОЖ 

тобы. UNIX ОЖ жұмыс істеу 

ерекшеліктері. 

 Желілік 

операциялық 

жүйелер 

2/4 Пәнді оқытудың мақсаты-

заманауи желілік жүйелерді 

құрудың негізгі 

тұжырымдамалары мен 

принциптері. Ұйымдастыру 

негіздері, Сондай-ақ Microsoft 

Windows Server, Unix желілік 

жүйелерімен жұмыс істейтін 

компьютерлік желілерді 

басқару технологиялары 

талқыланады. 

БҚ 25 

БҚ 26 

БҚ 30 

Есептеу 

әдістері, 

Есептеу 

жүйелерін 

ұйымдасты

ру 

Операция

лық 

жүйелер 

  Операциялық 

жүйелерді басқару 

 

2/4 Пәнді оқытудың мақсаты-

заманауи желілік жүйелерді 

құрудың негізгі 

тұжырымдамалары мен 

принциптері. Ұйымдастыру 

негіздері, Сондай-ақ Microsoft 

Windows Server, Unix желілік 

жүйелерімен жұмыс істейтін 

компьютерлік желілерді 

басқару технологиялары 

талқыланады. 

БҚ 25 

БҚ 26 

БҚ 30 

Есептеу 

әдістері, 

Есептеу 

жүйелерін 

ұйымдасты

ру 

Желілік 

операция

лық 

жүйелер 

 IT-консалтинг 3/2 Ақпараттық технологиялар 

саласындағы консалтинг 

5 БП 24 

КҚ 

1,2,3 

Информати

ка 

саласындағ

ы 

кәсіпкерлік 

Компьют

ерлік 

жүйелер 

талдаушы

сы 

 Интернет-

технологиялар 

3/2 Пәнді оқытудың мақсаты: 

студенттерді Интернет желісін 

құру және оның жұмыс істеу 

принциптерімен, ақпараттық 

ресурстарды іздеуді және 

желіде қарым-қатынасты 

ұйымдастыру құралдарымен, 

Веб технологияларымен 

таныстыру, Интернет-

технологияларды тиімді 

пайдалану дағдыларын алу. 

БП 24 

КҚ 

1,2,3 

Информати

ка 

саласындағ

ы 

кәсіпкерлік 

Компьют

ерлік 

жүйелер 

талдаушы

сы 



 Қазіргі 

компьютерлік 

технологиялар 

3/2 Пәнді оқытудың мақсаты: 

студенттерді болашақ білім 

беру технологияларымен 

таныстыру және оларды 

оқуда, болашақ кәсіби 

қызметінде және өзін-өзі 

тәрбиелеу және біліктілікті 

арттыру процесінде осы 

технологияларды 

шығармашылық және өнімді 

пайдалануға бағыттау. 

БП 24 

КҚ 

1,2,3 

Информати

ка 

саласындағ

ы 

кәсіпкерлік 

Компьют

ерлік 

жүйелер 

талдаушы

сы 

 Заманауи IT-

бағдарламалар 

3/2 Пәнді оқытудың мақсаты: әр 

түрлі деңгейдегі білім беру 

мекемелерінде ғылыми-

зерттеу және педагогикалық 

қызметке қабілетті 

педагогикалық білім беру 

(білім берудегі ақпараттық 

технологиялар) саласындағы 

мамандарды тереңдетілген 

іргелі және кәсіби даярлауды 

қамтамасыз ету 

БП 24 

КҚ 

1,2,3 

Информати

ка 

саласындағ

ы 

кәсіпкерлік 

Компьют

ерлік 

жүйелер 

талдаушы

сы 

 ЭЕМ бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

3/2 Курстың мақсаты: ЭЕМ 

бағдарламалық жасақтамасы 

ның мүмкіндіктері мен жұмыс 

істеу принциптері туралы; 

компьютерді қолдана отырып, 

қолданбалы мәселелерді 

шешудегі заманауи техноло 

гиялардың орны мен рөлі 

туралы студенттердің біртұтас 

түсінігін құру 

5 БП 24 

КҚ 

1,2,3 

Операциял

ық жүйелер 

Веб 

интерфей

стерді 

жобалау 

 ЭЕМ және 

перифериялық 

құрылғылар 

3/2 "ЭЕМ және шеткері 

құрылғылар" курсының 

мақсаты қазіргі заманғы ЭЕМ-

ді, олардың жүйелері мен 

шеткері құрылғыларын 

құрудың ұйымдастырылуы 

мен принциптері туралы 

білімді, оларды талдаудың, 

жобалау мен зерттеудің 

теориялық және практикалық 

дағдыларын, олардың 

бағдарламалық және 

аппараттық құралдарының 

өзара іс-қимылын меңгеру; 

ЭЕМ мен жүйелерді құру және 

пайдалану процесінде кәсіби 

қызмет үшін қажетті 

мәліметтерді алу болып 

табылады. 

БП 24 

КҚ 

1,2,3 

Желілік 

операциял

ық  

жүйелер 

Пайдалан

ушы 

интерфей

сінің 

дизайны 

 Компьютерлік 3/3 Пәнді оқытудың мақсаты: 5 КҚ 5 Операциял Мәліметт



жүйелердің 

интерфейстері 

пайдаланушы интерфейстерін 

жобалау әдістеріне оқыту, 

заманауи компьютерлік 

жүйелердегі бағдарламалық 

және аппараттық 

интерфейстерді ұйымдастыру 

және жұмыс істеу 

принциптерін игеру. 

КҚ4 ық жүйелер ер 

базасыны

ң 

теориясы 

 Веб интерфейстерді 

жобалау 
3/3 Веб-бет-бұл Интернеттегі 

барлық ақпаратты сақтайтын 

құжат. Веб-бет-бұл кішігірім 

мәтіннің немесе мәтіннің 

үлкен бөлігінің бөлігі. 

Мысалы, университеттің веб-

сайты дайындалуда. - 

кафедралардың, 

мамандықтардың атаулары; - 

бөлімдер, олардың 

қызметкерлері туралы 

мәліметтер; - жыл сайын 

аспиранттардың тізімі. Басқа 

веб-бетте веб-беттерге сілтеме 

ретінде жазылған сөз немесе 

сөз тіркестерін арнайы 

команда белгілейді. Бұл 

мәтінге сілтеме ретінде 

сілтеме жасайтын еренсілтеме 

деп аталады. Еренсілтеме 

үшін мәтіннің, тақырыптың 

немесе суреттің қысқа бөлігін 

көрсетуге болады. 

КҚ 

5,6,8,1

3 

КҚ 

5,6,7 

Операциял

ық жүйелер 

Параллел

ьді 

бағдарлам

алау 

 Пайдаланушы 

интерфейсінің 

дизайны 

3/3 Пәннің мақсаты: ақпараттық 

жүйе ретінде web-сайт 

құрылымын жобалау 

технологиясын меңгеру; 

клиент пен сервер тарапынан 

бағдарламалау құралдарымен 

web-сайтты құру 

технологиясын меңгеру; 

серверде web-сайтты 

орналастыру, қолдау және 

сүйемелдеу технологиясын 

меңгеру. 

БҚ 

1,3,7 

КҚ 

4,8,12 

Операциял

ық  

жүйелер 

Сараптам

алық 

жүйелер 

 Сараптамалық 

жүйелер 

4/1 жасанды интеллект 

жүйелеріндегі бағдарламалау 

парадигмалары мен әдістерін 

білу; зияткерлік жүйелердің 

теориялық және әдіснамалық 

негіздері; пропоциялық 

есептеу негіздері және 

предикатты есептеу 

3 

 

КҚ 12 

КҚ8 

Жасанды 

интеллект 

жүйелері 

Инженерл

ік 

міндеттер

ді шешу 

негіздері 

 Параллельді 4/1 орындалған тапсырмалардың КҚ 12 Жасанды Инженерл



бағдарламалау нәтижесін алу керек КҚ8 интеллект 

жүйелері 

ік 

міндеттер

ді шешу 

негіздері 

 Информатика 

саласындағы 

кәсіпкерлік 

2/2 мүлікті пайдаланудан, 

тауарларды сатудан, 

жұмыстарды орындаудан 

немесе қызметтерді 

көрсетуден жүйелі түрде 

пайда алуға бағытталған 

дербес, өз тәуекелімен жүзеге 

асырылатын қызмет. 

Кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыратын адамдар, егер заңда 

өзгеше көзделмесе, заңда 

белгіленген тәртіппен осы 

сипатта тіркелуге тиіс. 

5 ЖҚ5 

ЖҚ6 

БҚ15 

БҚ16 

КҚ1 

КҚ3 

мектептің 

экономика

лық 

пәндері 

IT-

консалтин

г 

 Салықтар және 

салық салу 

2/2 "Салық және салық салу" 

пәнін оқыту студенттердің 

Қазақстанда қолданылатын 

салық салу жүйесінің 

теориялық және әдіснамалық 

негіздерін білуін және салық 

сомасын есептеу және төлеу, 

салық төлеушінің бюджетке 

салық салу бойынша 

практикалық дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған. 

ЖҚ5 

ЖҚ6 

БҚ15 

БҚ16 

КҚ1 

КҚ3 

мектептің 

экономика

лық 

пәндері 

IT-

консалтин

г 

 HR менеджмент 2/2 Hr менеджменті терең және 

өзекті жұмыспен қамту 

саласы. HR менеджментінің 

өзі ағылшын тілінде. адами 

ресурстар, персоналды 

басқару деп аударылады. Бұл 

жоспарды жоспарлау, бағалау 

және орындау процесіне 

бағытталған шешім 

қабылдайтын барлық 

адамдардың әрекеттерін 

қамтиды. компанияның 

мақсаттарына сапалы қол 

жеткізуге бағытталған 

Адамдарды сауатты басқару. 

ЖҚ5 

ЖҚ6 

БҚ15 

БҚ16 

КҚ1 

КҚ3 

мектептің 

экономика

лық 

пәндері 

IT-

консалтин

г 

 Бизнесті жоспарлау 2/2 Бизнес-жоспар өндірісті 

дамыту мүмкіндіктері, 

тауарларды нарыққа жылжыту 

тәсілдері, бағалар, мүмкін 

пайда, кәсіпорын қызметінің 

негізгі қаржылық – 

экономикалық нәтижелері 

туралы объективті түсінік 

береді, тәуекел аймақтарын 

ЖҚ5 

ЖҚ6 

БҚ15 

БҚ16 

КҚ1 

КҚ3 

мектептің 

экономика

лық 

пәндері 

IT-

консалтин

г 



анықтайды, оларды төмендету 

жолдарын ұсынады. Бизнес-

жоспар компанияның қызмет 

саласына, ауқымына, 

меншігіне және ұйымдық – 

құқықтық нысанына 

қарамастан пайдаланылады. 

Ол кәсіпорынды басқарумен 

байланысты ішкі міндеттерді 

де, басқа фирмалармен және 

ұйымдармен байланыс пен 

қарым-қатынас орнатуға 

байланысты сыртқы 

мәселелерді де шешеді. 

 Кәсіпкерлік құқық 2/2 Кәсіпкерліктің нормативтік 

және құқықтық негізі. 

Кәсіпкерлік құқық 

субъектілері олардың жіктелуі 

және заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеудің 

құқықтық мәртебесі. 

Кәсіпкерлік қызметті 

лицензиялау. Бәсекелестіктің 

құқықтық кепілдіктері. Тану 

ұғымы және мәмілелер 

түрлері. Кәсіпкерлер тауар 

айналымында қолданатын 

негізгі шарттар. Кәсіпкерлік 

қызметтегі құқық бұзушылық 

үшін жауапкершілік 

ЖҚ5 

ЖҚ6 

БҚ15 

БҚ16 

КҚ1 

КҚ3 

мектептің 

экономика

лық 

пәндері 

IT-

консалтин

г 

ЖПБ компоненті/ таңдау компоненті бойынша бейіндік пәндер циклі (28 кр)  

 Қолданбалы 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

3/4 Қолданбалы бағдарлама (ПП) 

– белгілі бір міндеттерді 

орындауға арналған және 

пайдаланушымен тікелей 

өзара іс-қимыл жасауға 

есептелген Бағдарлама. 

Негізінен, қолданбалы 

бағдарламалар операциялық 

жүйені қолдана отырып, ДК 

жабдықтарымен және басқа 

бағдарламалармен өзара 

әрекеттесе алмайды. Оларды 

көмекші бағдарламалар деп те 

атайды. Қолданбалы 

бағдарламалық жасақтамаға 

(ҚБҚ) нақты тапсырмаларды 

орындайтын ДК көмегімен 

пайдаланушылардың 

жұмысын жеңілдету үшін 

жазылған компьютерлік 

бағдарламалар кіреді. ҚБҚ 

5 КҚ 11 

КҚ8 

Параллель 

есептеу 

жүйелеріні

ң 

архитектур

асы 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 



мысалы-тапсырыстарды өңдеу 

немесе тарату тізімдерін құру 

бағдарламалары. Қолданбалы 

бағдарламашылар деп 

аталатын ҚБҚ жасаңыз. 

 Компьютерлік 

жүйелер 

талдаушысы 

3/4 Компьютерлік жүйенің 

талдаушысы компанияға 

немесе басқа ұйымға 

компьютерлік технологияны 

тиімді және тиімді 

пайдалануға көмектеседі. Ол 

шығындар мен нәтижелерді 

талдағаннан кейін 

компанияның қазіргі жүйесіне 

жаңа технологияларды 

қосады, бұл оның қаржылық 

тұрғыдан жарамды және 

кәсіпорынға жақсы қызмет 

көрсететіндігін анықтайды. 

Компьютерлік жүйелер 

аналитиктерінің үш түрі бар. 

Жүйені жасаушылар немесе 

сәулетшілер компанияның 

немесе ұйымның ұзақ мерзімді 

мақсаттарына сәйкес келетін 

техникалық шешімдерді 

табады 

КҚ 11 

КҚ 9 

Параллель 

есептеу 

жүйелеріні

ң 

архитектур

асы 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Желілік 

қосымшаларды 

компьютерлік 

бағдарламалау 

3/4 клиент-серверлік архитектура 

ға бағдарланған желілік 

қосымшаларды әзірлеу, 

осындай сәулет элементтерін 

бағдарламалау құралдары мен 

тіл саласында базалық білімі, 

іскерлігі мен практикалық 

дағдылары бар маман даярлау. 

КҚ6 

КҚ 9 

Параллель 

есептеу 

жүйелеріні

ң 

архитектур

асы 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Систематехника 3/4 Оқу бағдарламасы жеті 

дидактикалық бірліктен 

тұрады: жүйелердің жалпы 

сипаттамасы; техникалық 

жүйелерде қолданылатын 

түрлендіру түрлері; 

радиохабар және байланыс 

жүйелері; телефония; 

ақпараттық; навигациялық; 

телевизиялық жүйелер. Оқу 

материалын ұсыну кезінде 

Радиожүйелердің ішкі 

жүйелерін қалыптастыру 

принциптерін толық 

теориялық негіздеу MathCAD 

үшін көптеген оңтайлы 

КҚ 5 

КҚ 7 

КҚ 9 

Схемотехн

ика 

негіздері 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 



есептеулермен бірге жүреді. 

Құзыреттілік тәсіл негізінде 

автоматтандырылған 

радиожүйелерді жүйелік 

талдау мен синтездеудің 

тұжырымдамалық негіздері 

әзірленіп, кеңінен 

қолданылады. 

 Macromedia Flash 4/1 зияткерлік қабілеттерді және 

танымдық 

қызығушылықтарды дамытуға 

ықпал ету, оқушылардың 

ақпараттық технологияларға 

қызығушылығын дамытуға, 

анимация жасау мәселесінде 

оқушылардың құзыреттілігін 

арттыруға ықпал ету, 

анимациямен, дизайнмен 

байланысты мамандықтарға 

қызығушылықты 

қалыптастыруға ықпал ету, 

оқушыларды қолданбалы 

бағдарламалық жасақтамамен 

таныстыруға ықпал ету. 

анимацияны құру 

ерекшеліктерімен танысу 

арқылы профильдің 

ақпараттық - технологиялық 

бағытына қызығушылықты 

қалыптастыру. 

5 КҚ 8 

КҚ 9 

КҚ 11 

Компьютер

лік графика 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Инженерлік 

міндеттерді шешу 

негіздері 

4/1 Пәнді оқытудың мақсаты 

қазіргі заманғы жобалаудың 

құрылымы мен 

ұйымдастырылуын, Химиялық 

техника объектілерін құру 

және пайдалану кезеңдеріне 

қатысты оның әдістері мен 

құралдарын игеруді 

перспективалы мамандардың 

зерттеуі болып табылады. 

КҚ 11 

КҚ 8 

Компьютер

лік графика 

Объектіге 

бағытталғ

ан 

бағдарлам

алау 

  Параллель есептеу 

жүйелерінің 

архитектурасы 

  

 

4/1 Әр түрлі формада ұсынылған 

әр түрлі ақпараттың бірыңғай 

ұйымы, сондай-ақ жалпы 

мәліметтерге қол жеткізуді 

ұйымдастыру туралы білім 

мен идеяларды қалыптастыру 

5 

 

КҚ 11 

КҚ8 

КҚ7 

Адамның 

компьютер

мен өзара 

әрекеттесуі 

Интернет-

қосымша

ларды 

бағдарлам

алау 

 Жасанды интеллект 

жүйесі 

4/1 Пәннің мақсаты: жасанды 

интеллект жүйесін құру 

негіздерін, олардың 

ұйымдастырылуын, жұмыс 

істеуін, өмірлік циклын 

КҚ5 

КҚ7 

КҚ9 

Компьютер

лік графика 

Функцион

алдық 

және 

логикалы

қ 

https://www.facebook.com/YandexTranslateRu
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орындауды, жасанды 

интеллект жүйесін дамыту 

бағыттарын зерделеу, 

студенттердің кәсіби 

қызметінде заманауи 

зияткерлік жүйелерді жобалау 

мен пайдалануда 

құзыреттіліктерін дамыту 

бағдарлам

алау 

 Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалау 

4/2 Пәннің мақсаты-ақпараттық 

жүйелерде ақпаратты қорғау 

жүйелерін құру және 

практикалық қолданудың 

теориялық негіздерін зерттеу, 

студенттерді деректерді 

қорғаудың принциптері, 

әдістері мен құралдары 

туралы жүйелі түсініктерге 

үйрету, оларды жобалау мен 

пайдалануға қажетті 

ақпараттық жүйелерде 

ақпаратты қорғаудың 

практикалық дағдыларын 

игеру. 

5 КҚ 8 

КҚ 10 

БҚ 30 

Параллель 

есептеу 

жүйелеріні

ң 

архитектур

асы, 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Бағдарламалаудың 

заманауи 

технологиялары 

4/2 Компьютерлердегі әртүрлі 

мәселелерді шешу үшін 

адамдар қолданатын 

компьютерлік бағдарламалар 

ды бағдарламалаудың зама 

науи технологиялары. Бағдар 

ламалық жасақтаманы әзірлеу-

бұл информатикадан, жобалар 

ды басқарудан, математика 

дан, инженериядан және 

білімнің басқа салаларынан 

технологияларды, әдіснамалар 

мен практиканы қолдана 

отырып, бағдарламалық жасақ 

таманың жұмыс қабілеттілігін, 

сапасы мен сенімділігін 

құруға және қолдауға 

бағытталған қызмет (Кәсіп) 

және процесс. 

8 

 

КҚ 11 

КҚ8 

КҚ7 

Адамның 

компьютер

мен өзара 

әрекеттесуі 

Интернет-

қосымша

ларды 

бағдарлам

алау 

 Интернет 

қосымшаларын 

бағдарламалау 

4/2 Интернет-қосымшаларды 

бағдарламалау-веб-

қосымшаларды әзірлеуге 

бағытталған бағдарламалау 

бөлімі. Веб-бағдарламалау 

тілдері-бұл негізінен веб-

технологиялармен жұмыс 

істеуге арналған Тілдер. Веб-

бағдарламалау тілдерін екі 

қиылысатын топқа бөлуге 

КҚ 8 

КҚ 10 

БҚ 30 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Объектіге 

бағытталғ

ан 

бағдарлам

алау 



болады: клиент және сервер. 

 Операцияларды 

оңтайландыру және 

зерттеу әдістері 

4/2 Оңтайландыру әдістері және 

операцияларды зерттеу-

математикалық модельдеу, 

статистикалық модельдеу 

және адам қызметінің әртүрлі 

салаларындағы әртүрлі 

эвристикалық тәсілдер 

негізінде оңтайлы шешімдерді 

табу әдістерін жасаумен және 

қолданумен айналысатын пән. 

Кейде операцияларды 

зерттеудің математикалық 

әдістері қолданылады. 

КҚ 

5,6,7 

Компьютер

лік графика 

Интернет-

қосымша

ларды 

бағдарлам

алау 

 Функционалдық 

және логикалық 

бағдарламалау 

4/2 Функционалдық және 

логикалық бағдарламалау-

теоремаларды автоматты 

түрде дәлелдеуге негізделген 

бағдарламалау парадигмасы, 

сондай-ақ берілген фактілер 

мен шығару ережелері 

негізінде ақпаратты логикалық 

шығару принциптерін 

зерттейтін дискретті 

математиканың бөлімі. 

Логикалық бағдарламалау 

шешімдердің математикалық 

принциптерін қолдана 

отырып, математикалық 

логика теориясы мен 

аппаратына негізделген 

КҚ 4 

КҚ 5 

КҚ 10 

Веб 

интерфейст

ерді 

жобалау 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Компьютерлік 

графика 

4/2 Компьютерлік графика-бұл 

компьютерлер арнайы 

бағдарламалық жасақтамамен 

қатар кескіндерді жасау 

(синтездеу) және редакциялау 

үшін де, нақты әлемнен 

алынған визуалды ақпаратты 

одан әрі өңдеу және сақтау 

мақсатында цифрландыру 

құралы ретінде қолданылатын 

қызмет саласы. 

БҚ 25 

БҚ 26 

БҚ 30 

Желілік 

операциял

ық жүйелер 

Сараптам

алық 

жүйелер 

 Интернеттегі 

мультимедиа 

құралдары 

4/2 Интернеттегі медиа-бұл 

ақпаратты (деректерді), + 

дыбысты, анимацияны және 

графикалық кескіндерді 

біріктіретін технология. 

Сонымен қатар, мультимедиа - 

бұл компьютер мен сыртқы + 

орта арасындағы ақпарат 

алмасу құралы. Мультимедиа 

сөзі көптеген медианы 

КҚ 

5,6,7 

Веб 

интерфейст

ерді 

жобалау 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 



білдіреді 

  Компьютерлік 

модельдеу 

 

4/2 Модельдеудің негізгі 

принциптерімен танысу, 

сонымен қатар заманауи 

бағдарламалық құралдарды 

қолдана отырып статикалық 

және динамикалық модельдер 

құру. 

КҚ2 

КҚ 3 

КҚ 4 

Желілік 

операциял

ық жүйелер 

Сараптам

алық 

жүйелер 

  Java бағдарламалау 

тілі 

 

4/2 Пәнді оқытудың мақсаты: Java 

обьектілі-бағдарлы 

бағдарламалау тілінде 

программалау негіздері 

бойынша студенттердің 

бастапқы білімдері, біліктері 

мен дағдыларын 

қалыптастыру. Студенттерді 

Java тілінде бағдарламалау 

білімін келесі пәндерде, 

магистратурада оқуда, сондай-

ақ оқуды бітіргеннен кейін 

кәсіби қызметте қолдануға 

дайындау. 

КҚ 5 

КҚ 6 

БҚ 8 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Жаңа білім беру 

бағдарламалары: Big 

DATA, Data Science, 

E-коммерция, 

Биоинформатика 

4/2 бұл құрылымданбаған 

ақпараттың үлкен көлемі: 

іздеу жүйелеріндегі сұраныс 

статистикасы, спорт 

нәтижелері, 

микроорганизмдер 

геномдарының мәліметтер 

базасы және басқалары. 

КҚ2 

КҚ 3 

КҚ 4 

Желілік 

операциял

ық жүйелер 

Сараптам

алық 

жүйелер 

  PHP бағдарламалау 

тілі 

 

4/2 PHP-бұл айнымалыларды 

жариялау кезінде, сондай-ақ 

айнымалыларды жариялау 

кезінде типті көрсетуді қажет 

етпейтін динамикалық теру 

бағдарламалау тілі. 

КҚ 5 

КҚ 6 

БҚ 8 

Адамның 

компьютер

мен өзара 

әрекеттесуі 

Интернет-

қосымша

ларды 

бағдарлам

алау 

 СИ тілінде 

бағдарламалау 

4/2 СИ-қосымшалар тілінде 

бағдарламалау-бұл веб-

қосымшаларды жасауға 

бағытталған бағдарламалау 

бөлімі. Веб-бағдарламалау 

тілдері-бұл негізінен веб-

технологиялармен жұмыс 

істеуге арналған Тілдер. Веб-

бағдарламалау тілдерін екі 

қиылысатын топқа бөлуге 

болады: клиент және сервер. 

КҚ2 

КҚ 3 

КҚ 4 

Параллель 

есептеу 

жүйелеріні

ң 

архитектур

асы 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Web технологиясы 

және Web дизайны 

4/2 WEB технологиясы -веб-

сайтты немесе веб-

қосымшаны құру процесі. 

Веб-сайтты құру процесі веб-

дизайнды, веб-беттерді 

 КҚ 5 

КҚ 6 

БҚ 8 

Адамның 

компьютер

мен өзара 

әрекеттесуі 

Интернет-

қосымша

ларды 

бағдарлам

алау 



орналастыруды, веб-

бағдарламалауды және веб-

серверді конфигурациялауды 

қамтиды. 

 Компьютерлік 

деректерді талдау 

4/2 параметрлерді статистикалық 

бағалау және статистикалық 

гипотезаларды тексеру, өлшеу 

теориялары, регрессиялық, 

корреляциялық және 

дисперсиялық талдау, уақыт 

қатарларын талдау, сонымен 

қатар кластерлік талдау, 

факторлық талдау, негізгі 

компоненттерді талдау, көп 

өлшемді масштабтау, 

деректерді іздеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КҚ2 

КҚ 3 

КҚ 4 

Параллель 

есептеу 

жүйелеріні

ң 

архитектур

асы 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Бағдарламаларды 

әзірлеудің аспаптық 

бағдарламалық 

құралдары 

4/2 қолданбалы және жүйелік 

бағдарламалық қамтамасыз 

етуден айырмашылығы 

бағдарламаларды жобалау, 

әзірлеу және сүйемелдеу 

барысында пайдалануға 

арналған бағдарламалық 

қамтамасыз етуді зерделейді 

КҚ 5 

КҚ 6 

БҚ 25 

Параллель 

есептеу 

жүйелеріні

ң 

архитектур

асы 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Желі, интернет және 

киберқылмыс 

4/2 компьютерлік жүйенің немесе 

желінің көмегімен, 

компьютерлік жүйенің немесе 

желінің бөлігі ретінде немесе 

компьютерлік жүйеге немесе 

желіге қарсы жасалатын 

қылмысты зерттейді. 

БП 24 

КҚ 

1,2,3 

Параллель 

есептеу 

жүйелеріні

ң 

архитектур

асы 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Ғылым мен білім 

берудегі 

компьютерлік 

технологиялар 

4/2 бұл өндірістік процестерді 

жүргізудің әдістері мен 

құралдары туралы білім 

жиынтығы, оны жалпы 

орындалатын жұмыс деп 

түсіну керек 

БП 24 

КҚ 

1,2,3 

Параллель 

есептеу 

жүйелеріні

ң 

архитектур

асы 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Қазіргі 

компьютерлік 

сыныптар 

4/2 тапсырмалардың тар шеңберін 

шешу немесе қатаң 

анықталған функциялар тобын 

орындау үшін қолданылады 

БП 24 

КҚ 

1,2,3 

Параллель 

есептеу 

жүйелеріні

ң 

архитектур

асы 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 



 Ғаламдық 

компьютерлік 

желілер 

4/2 ол үлкен аумақтарды 

қамтитын және әртүрлі 

қалалар мен елдерде 

орналасқан көптеген 

түйіндерді қамтитын 

компьютерлік желіні 

зерттейді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БП 24 

КҚ 

1,2,3 

Параллель 

есептеу 

жүйелеріні

ң 

архитектур

асы 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 IP - телефония 4/2 IP хаттамасы бойынша 

телефон байланысын 

зерттейді. 

КҚ 6 

КҚ 13 

КҚ 11 

Параллель 

есептеу 

жүйелеріні

ң 

архитектур

асы 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Компьютерлік 

модельдерді құру 

және пайдалану 

4/2 бір немесе бірнеше есептеу 

тораптарында компьютерлік 

модельді (басқаша сандық 

модельді) есептеу процесін 

зерттейді 

КҚ 4 

КҚ 5 

КҚ 10 

Параллель 

есептеу 

жүйелеріні

ң 

архитектур

асы 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Суперкомпьютерлер 

және оларды 

қолдану 

4/2 ол мамандандырылған 

компьютерлік машинаны 

зерттейді, оның техникалық 

параметрлері мен есептеу 

жылдамдығы бойынша 

әлемдегі көптеген 

компьютерлерден асып түседі. 

КҚ 4 

КҚ 5 

КҚ 10 

Параллель 

есептеу 

жүйелеріні

ң 

архитектур

асы 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Бағдарламалық 

жасақтаманы әзірлеу 

технологиясы 

4/2 Бағдарламалау технологиясы. 

Негізгі ұғымдар мен 

принциптер. Бағдарламалау 

технологияларын әзірлеу 

кезеңдері. Модульдік 

бағдарламалау. Бағдарлама 

лық жасақтаманың 

технологиялық сипаттамала 

рын анықтау. Бағдарламалық 

жасақтаманы әзірлеуде 

қолданылатын негізгі әдістер. 

Бағдарламалық жасақтамаға 

қойылатын талаптарды және 

олардың бастапқы жобалау 

деректерін анықтаңыз. 

 КҚ2 

КҚ3 

КҚ4 

Веб 

интерфейст

ерді 

жобалау 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Компьютерлік 4/2 бұл компьютерлер, серверлер,  КҚ 5 Желілік Сараптам



жүйелердің 

қауіпсіздігі 

мобильді құрылғылар, 

электрондық жүйелер, желілер 

және деректер үшін 

шабуылдаушылардан 

қорғаудың әдістері мен 

тәжірибесінің жиынтығы. 

КҚ 6 

БҚ 8 

операциял

ық жүйелер 

алық 

жүйелер 

 Компьютерлік 

жүйелердегі 

ақпаратты қорғау 

4/2 органдардың және (немесе) 

орындаушылардың, олар 

пайдаланатын ақпаратты 

қорғау техникасының, сондай-

ақ ақпаратты қорғау 

объектілерінің ақпаратты 

қорғау туралы талаптарға 

сәйкес ұйымдастырылған 

және жұмыс істейтін 

жиынтығы. 

КҚ2 

КҚ3 

КҚ4 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Компьютерлік 

жүйелердің 

сенімділігі 

4/2 бұл компьютерлік жүйенің 

тапсырмаларды орындау 

кезінде қате мәліметтермен 

және қателермен күресу 

мүмкіндігі 

КҚ 5 

КҚ 6 

БҚ 8 

Веб 

интерфейст

ерді 

жобалау 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Қолданбалы 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

4/2 "РСУ бойынша қолданбалы" 

басқару жүйелерінің 

қолданбалы бағдарламалық 

қамтамасыз етуінің үлгілік 

сыныптарын зерделеу; PLC 

бағдарламалаудың 

практикалық дағдыларын 

меңгеру, технологиялық 

процестерді басқарудың 

күрделі иерархиялық 

автоматтандырылған 

жүйесінің құрамына кіретін 

өнеркәсіптік 

автоматтандырудың қазіргі 

заманғы жабдықтарының 

өзара іс-қимыл жасау 

тәсілдерін зерделеу; болуы 

тиіс. 

КҚ2 

КҚ3 

КҚ4 

Желілік 

операциял

ық жүйелер 

Сараптам

алық 

жүйелер 

 Жергілікті және 

ғаламдық 

компьютерлік 

желілер 

4/2 Автоматтандыру-бұл адамның 

тікелей қатысуынсыз немесе 

адамның қабылдау құқығын 

қалдырмай технологиялық 

процесті басқаруға мүмкіндік 

беретін жүйені немесе 

жүйелерді жүзеге асыруға 

арналған әдістер мен 

құралдардың жиынтығы 

КҚ 5 

КҚ 6 

БҚ 8 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Қорғау әдістері мен 

құралдары 

4/2 бұл инженерлік-техникалық, 

электрлік, электрондық, 

оптикалық және басқа да 

құрылғылар мен 

КҚ2 

КҚ3 

КҚ4 

Веб 

интерфейст

ерді 

жобалау 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 



айлабұйымдардың, аспаптар 

мен техникалық жүйелердің, 

сондай-ақ ақпаратты қорғау 

жөніндегі түрлі міндеттерді 

шешу үшін пайдаланылатын 

өзге де заттық элементтердің 

жиынтығы, оның ішінде 

ақпараттың таралып кетуінің 

алдын алу және қорғалатын 

ақпараттың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету. 

 Электрондық 

коммерция 

4/2 бұл компьютерлік желілер мен 

бизнес-процестер арқылы 

жүзеге асырылатын барлық 

қаржылық және сауда 

операцияларын қамтитын 

экономика саласы 

КҚ 5 

КҚ 6 

БҚ 8 

Желілік 

операциял

ық жүйелер 

Сараптам

алық 

жүйелер 

 Интернет 

қосымшаларын 

жобалау 

4/2  қызмет WSDL (Web Service 

Definition Language) деп 

аталатын арнайы тіл бар. 

WSDL көмегімен сіз web-

сервистен қолданыстағы 

әдістер мен қажетті 

параметрлер туралы ақпарат 

сұрай аласыз, яғни қызмет 

көрсету туралы толық 

сипаттамалық ақпарат ала 

аласыз 

КҚ2 

КҚ3 

КҚ4 

Сараптама

лық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Машина графикасы 4/2  Машиналық графика-

компьютерлердің көмегімен 

кескіндерді құруды, сақтау 

және өңдеу әдістерін 

зерттейтін қызмет саласы. 

КҚ 5 

КҚ 6 

БҚ 8 

Веб 

интерфейст

ерді 

жобалау 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)  

 Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

3/3 

3/4 

Жоғары білім беру 

саласындағы қазіргі заманғы 

өзгерістерді оқыту 

технологиясының өзгеруін, 

мамандарды көп деңгейлі 

даярлауды қамтитын жаңа 

вариативті білім беру 

жүйесіне көшу деп сипаттауға 

болады. Кәсіптік саладағы 

тілдік қарым-қатынас 

дағдыларын меңгеру, ол 

болашақ мамандықтармен 

байланысты проблемалар 

бойынша дәлелді, қисынды 

және дәйекті түрде сөйлей 

білуді болжайды 

10 ЖҚ3 

БҚ1 

БҚ2 

КҚ1 

Шетел  тілі  

 Ағылшын тілінде 

ауызша және 

4/1 EAP немесе Academic Purposes 

ағылшын тілі-бұл ғылыми 

5 ЖҚ3 

БҚ1 

Шетел  тілі  



жазбаша сөйлеу 

практикасы 

жұмыстар, дипломдар, 

эсселер, әдеби шығармаларға 

шолулар және т.б. жазу үшін 

қолданылатын ерекше тілдік 

стиль. Өйткені, лексика мен 

грамматикаға басты назар 

аударылады, ал кейде жазу 

артта қалады. Сондықтан 

академиялық жазуды дамыту-

бұл ағылшын тіліндегі ең 

жақсы оқу, ол сіздің 

біліміңізді жаңа деңгейге 

көтереді. Академиялық 

ағылшын тілі, әсіресе шетелде 

оқып, жұмыс істегісі 

келетіндерге, сондай-ақ 

танымал Кембридж IELTS, 

TOEFL және ESL 

емтихандарын тапсыруға 

қажет. 

БҚ2 

КҚ1 

 Халықаралық 

стандартталған 

тілдік курстар 

4/2 Мәдениетаралық-

коммуникативті 

құзіреттіліктің құрылымы 

білім беру құзіреттілігінің 

сипатын көрсетеді және 

күрделі жеке білім болып 

табылады, оның ішінде ана 

мен басқа мәдениет туралы 

Білім, өз білімін практикалық 

қолдану дағдылары мен 

дағдылары, сондай-ақ осы 

білімді, дағдыларды жүзеге 

асыруға ықпал ететін жеке 

қасиеттер жиынтығы, сайып 

келгенде, оларды басқа 

мәдениет өкілдерімен өзара 

әрекеттесу кезінде 

қолданудың практикалық 

тәжірибесі. Герцог IELTS 

курстары құрылды және 

студенттерге тестті түсінуге 

және оған дайындалуға 

көмектеседі. Тестке 

дайындалу арқылы студенттер 

жетістікке жету және 

мақсаттарына жету үшін 

қажетті дағдыларды 

дамытады. 

5 ЖҚ3 

БҚ1 

БҚ2 

КҚ1 

Шетел  тілі  

 Кәсіптік практика 4/3 білім алушылардың одан әрі 

кәсіби қызмет үшін қажетті 

практикалық тәжірибе мен 

дағдыларды алуына 

12 КҚ5 

КҚ7 

КҚ9 

  



бағытталған оқу процесінің 

бөлігі. 

 Мамандық бойынша 

мемлекеттік 

емтихан/ Дипломдық 

жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау.  

4/4  12  Дипломды

қ жұмысты 

жазу және 

қорғау 

 

    240    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru-ru.facebook.com/YandexTranslateRu/
https://ru-ru.facebook.com/YandexTranslateRu/
https://ru-ru.facebook.com/YandexTranslateRu/
https://ru-ru.facebook.com/YandexTranslateRu/
https://ru-ru.facebook.com/YandexTranslateRu/
https://ru-ru.facebook.com/YandexTranslateRu/
https://ru-ru.facebook.com/YandexTranslateRu/
https://ru-ru.facebook.com/YandexTranslateRu/


3.8. Модульдер мен оқыту нәтижелерінің тізімі 

 

Модуль коды / модуль 

атауы 

Кредит 

модулінің 

еңбек 

сыйымдылығ

ы 

Модуль 

қалыптастыратын 

пәндер коды / 

Атауы 

Нәтижел

ері оқыту 

Нәтижелерді бағалау 

критерийлері оқыту 

Mod 1.1.  Әлеуметтік 

ғылымдар модулі 
10 

Қазақстанның  

қазіргі  заманғы  

тарихы  
ОН1 

 

 

 

 

ОН 2 

1. Эссе жазу (аргументтерді 

көрсету мен дамытуға 

бағытталған, рефлексивті 

бағалау);  

2. Жағдайды сыни талдау; 

3. Зерттелген әдебиеттерді 

сыни бағалау; Сөйлеуді 

дайындау (мәселені және 

оны шешу жолдарын 

белгілеу) 

Философия 

Mod 1.2  Әлеуметтік-

саяси білім модулі 
13 

Саясаттану  және  

әлеуметтану 

 
 

 

 

 

ОН  2 

 

 

 

 

 

1. Топтық жұмысқа қатысу;  

2.Пікірталасқа(дебаттарға,к

еліссөздерге)қатысу;  

3. Ойынға қатысу;  

4. Жазбаша презентация 

дайындау (эссе, есеп, 

рефлексиялық күнделіктер 

және т. б.);  

5. Болып жатқан 

оқиғалардың 

бейнежазбасымен көпшілік 

алдында таныстыруға 

қатысу; Нақты кәсіби 

дағдыларды бақылау 

немесе көрсету. 

Мәдениеттану 

 

Психология 

 

Сыбайлас  

жемқорлыққа күрес  

мәдениет  негіздері 

 

Мәңгілік  ел 

 

Дінтану 

Mod 1.3  Қазіргі 

әлемдегі коммуника 

ция негіздері 

25 

Ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялар 

ОН 3 

 

ОН 4 

1. Зертханалық жұмыс 

бойынша есепті дайындау;  

2. Міндеттерді шешу;  

3. Жағдайды 

талдау\жағдайы; 4. 

Мәселелерді жазу;  

5. Жағдайды модельдеу; 

Топтық жұмыс (бөлінген 

мәселені ұжымдық 

талқылау және шешім 

іздеу). 

Қазақ (орыс) тілі 

Шетел  тілі 

Mod 1.4  Дене 

шынықтыру және 

спорттық дайындық 

модулі 

 

8 Дене  шынықтыру ОН 1 

1. Емтихан (ауызша, 

жазбаша);  

2. Эссе жазу (ақпаратты 

жаңғыртуға бағытталған);  

3. Тесттерді 

орындау\шағын тесттер;  

4. Бақылау сұрақтары;  

5. Кейстер;  

6. Бейне талдаулар; 

Презентацияны дайындау. 

Mod 2.1.  STEM-

информатиктердің 
29 

Робототехника  ОН 4 

 

1. Топтық жұмыс 

(ұжымдық талқылау және Ғылыми зерттеу 



білімі және теориялық 

пәндері 

әдістері ОН 12 

ОН 4 

 

ОН 5 

бөлінген проблеманы шешу 

және шешім іздеу);  

2. Сауалнамалар мен 

сұхбаттар жүргізу, жобаны 

дайындау;  

3. Тесттерді 

орындау\шағын тесттер.  

4. Кейс-өлшегіштер;  

5. Жағдайды 

талдау\жағдайы; 6. 

Жағдайды модельдеу;  

7. Мәселелерді жазу;  

8. Мәселелерді талқылау 

және рефлексия;  

9. Нақты мәселе бойынша 

зерттеу өтінімінің жобасын 

дайындау 

Академиялық жазу 

Инжиниринг 

Математикалық 

талдау 

Алгоритмдер 

теориясы 

Информатиканың 

теориялық негіздері 

Ақпарат теориясы 

Тілдер және 

бағдарламалау 

технологиясы 

Деректерді цифрлық 

өңдеу 

Схема негіздері 

Оқу (танысу) 

практикасы 

Mod 2.2   Информатика 

саласындағы 

кәсіпкерлік және 

менеджмент модулі 

 

5 

Мұнай-газ 

саласындағы 

кәсіпкерлік  

Салықтар және 

салық салу  

Уақытты басқару  

HR менеджменті 

Кәсіпкерлік құқық 

ОН 5 

1. 1. Қаржылық міндеттерді 

шешу; 

2.  2. Кейсте.  

3. 3.Тестілеу 

 Mod 2.3. Алгоритмдер, 

деректер түрлері және 

автоматтар 

 

10 

Алгоритмдер және 

деректер құрылымы 
ОН 7 

 

 

ОН 9 

 

ОН 10 

 

1. Тәжірибе\эксперимент 

көрсету;  

2. Бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану;  

3. Практикалық 

тапсырмаларды дайындау;  

4. Топтық жобаларға 

қатысу; 

Тілдер мен 

автоматика теориясы 

Mod 2.4.  Жеке 

компьютерлердегі 

сәулет және семинар 

23 

ЭЕМ-де Практикум  

 

ОН 4 

 

 

ОН 5 

1. Рөлдік ойынға қатысу;  

2. Презентацияны 

дайындау;•  

3. Емтихан (ауызша, 

жазбаша);  

4. Эссе жазу (ақпаратты 

жаңғыртуға бағытталған); 

5. Мультиваративті 

сауалнамаларды толтыру;  

6. Тесттерді 

орындау\шағын тесттер;  

7. Бақылау сауалнамалары; 

8. Топтық жобаларға 

қатысу;  

Жобаны жобалау және 

енгізу. 

ЭЕМ жөндеу және 

жаңғырту 

Дербес компьютерді 

ұйымдастыру және 

оның жұмыс істеу 

ЭЕМ архитектурасы 

есептеу 

Есептеу  әдісі 

жүйелерін 

ұйымдастыру 

Өндірістік тәжірибе 

Mod 2.5.  Ақпаратты 

өңдеу, мәліметтер 

базасы және жүйелік 

бағдарламалау 

10 

Мәліметтер 

базасының теориясы  

 

ОН 4 

 

ОН 6 

1. 1.Мультиваративті 

сауалнамаларды толтыру;  

2. 2.Тесттерді орындау\шағын 

тесттер;  
Жүйелік 

бағдарламалық 



жүйелерінің негіздері қамтамасыз ету  

ОН 5 

3. 3. Бақылау сауалнамалары;  

4. 4.Топтық жобаларға 

қатысу;  

5. 5.Жобаны жобалау және 

енгізу. 

Ақпаратты өңдеудің 

заманауи жүйелері 

Ақпаратты қорғау 

негіздері 

Mod 2.6. Операциялық 

жүйелер және 

деректерді қорғау 

10 

Операциялық 

жүйелер  
ОН 7 

 

ОН 3 

 

ОН 4 

 

 

1.Емтихан (ауызша, 

жазбаша);  

2.Эссе жазу (ақпаратты 

жаңғыртуға бағытталған);  

3.Тесттерді орындау\шағын 

тесттер;  

4. Бақылау сұрақтары;  

5. Кейстер;  

6.Бейне талдаулар; 

Презентацияны дайындау. 

Желілік 

операциялық 

жүйелер 

Операциялық 

жүйелерді басқару 

  

 Mod 2.7. Компьютерлік 

желілер және 

параллельді есептеу 

5 

Компьютерлік 

графика ОН 4 

 

ОН 8 

 

ОН 5 

1. Тәжірибе\ эксперимент 

көрсету;  

2.Бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану;  

3.Практикалық 

тапсырмаларды дайындау; 

Топтық жобаларға қатысу; 

Компьютерлік  

жүйелер 

 

 

Mod 2.8.  Заманауи IT-

технологиялар 

(қосымша білім беру) 

5 

IT-консалтинг 

 

ОН 11 

 

ОН 10 

1. Топтық жұмыс (бөлінген 

мәселені ұжымдық 

талқылау және шешім 

іздеу);  

2.Сауалнамалар мен 

сұхбаттар жүргізу, жобаны 

дайындау;  

3.Тесттерді орындау\шағын 

тесттер.  

4. Кейс-өлшегіштер;  

5.Жағдайды 

талдау\жағдайы;  

6. Жағдайды модельдеу;  

7. Мәселелерді жазу;  

8. Мәселелерді талқылау 

және рефлексия;  

9. Нақты мәселе бойынша 

зерттеу өтінімінің жобасын 

дайындау 

Интернет 

технологиялар 

Қазіргі 

компьютерлік 

технологиялар 

Заманауи IT-

бағдарламалар 

ЭЕМ бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

ЭЕМ және 

перифериялық 

құрылғылар 

Mod 2.9. 

Бағдарламалық 

жасақтама және 

жасанды интеллект 

23 

Адамның 

компьютермен өзара 

әрекеттесуі  
ОН 7 

 

 

 

 

ОН 8 

 

 

ОН 9 

 

1.Топтық жұмыс (ұжымдық 

талқылау және бөлінген 

проблеманы шешу және 

шешім іздеу);  

2.Сауалнамалар мен 

сұхбаттар жүргізу, жобаны 

дайындау;  

3.Тесттерді орындау\шағын 

тесттер.  

4. Кейс-өлшегіштер;  

5.Жағдайды 

талдау\жағдайы; 

Мәліметтер базасы 

және білім базасы 

Компьютерлік 

жүйелердің 

интерфейстері 

Веб-интерфейстерді 

жобалау 

Пайдаланушы 

интерфейсінің 

дизайны 



Жасанды интеллект 

жүйелері  

Сараптамалық 

жүйелер 

Параллель 

бағдарламалау 

Өндірістік тәжірибе 

  Mod 3.1.  Жүйелік 

талдаушы және 

жобаларды басқару 

10 

Қолданбалы 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету  

ОН 11 

 

ОН 10 

Топтық жұмыс (бөлінген 

мәселені ұжымдық 

талқылау және шешім 

іздеу); Компьютерлік 

жүйелер 

талдаушысы 

Желілік 

қосымшаларды 

компьютерлік 

бағдарламалау 

Систематехника 

Macromedia Flash 

Инженерлік 

хадишаларды шешу 

негіздері 

Mod 3.2.  Параллельді 

есептеу жүйелері мен 

жасанды интеллект 

жүйелерінің 

архитектурасы 

17 

Параллель жүйелер 

жүйесінің 

архитектурасы  

ОН 10 

 

ОН 11 

1. Топтық жұмыс (бөлінген 

мәселені ұжымдық 

талқылау және шешім 

іздеу);  

2.Сауалнамалар мен 

сұхбаттар жүргізу, жобаны 

дайындау;  

Тесттерді орындау\шағын 

тесттер. 

Жасанды интеллект 

жүйелері 

Өндірістік тәжірибе  

Mod 4.1.  Жүйелік 

талдау және 

жобаларды басқару 

 

13 

Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалау  

ОН 7 

 

ОН 8 

1.Есептеу бөлігінің 

шешімдері  

2.Жазбаша емтихан;  

3. Кейстер. Бағдарламалаудың 

заманауи 

технологиялары 

Интернет 

қосымшаларын 

бағдарламалау 

Операцияларды 

оңтайландыру және 

зерттеу әдістері 

Функционалдық 

және логикалық 

бағдарламалау 

Интернеттегі 

мультимедиа 

құралдары 

Компьютерлік 

модельдеу 

Java бағдарламалау 

тілі 

Жаңа білім беру 

бағдарламалары  



РНР бағдарламалау 

тілі 

СИ  тілінде 

бағдарламалау 

Mod 4.2.  Web 

технологиялары және 

компьютерлік 

модельдер 

 

13 

Web технологиясы 

және web дизайны  

ОН 7 

 

ОН 8 

 

ОН 9 

 

ОН 11 

1. 1. Емтихан (ауызша, 

жазбаша);  

2. 2. Эссе жазу (ақпаратты 

жаңғыртуға бағытталған);  

3. 3. Тесттерді 

орындау\шағын тесттер;  

4. 4. Бақылау сұрақтары;  

5. 5. Кейстер;  

6. 6. Бейне талдаулар; 

Презентацияны дайындау. 

Компьютерлік 

деректерді талдау 

Бағдарламаларды 

әзірлеудің аспаптық 

бағдарламалық 

құралдары желі, 

Интернет және 

киберқылмыс 

Ғылым мен білім 

берудегі 

компьютерлік 

технологиялар 

Қазіргі ЭЕМ 

сыныптары 

Ғаламдық 

компьютерлік 

желілер 

IP-телефония 

Компьютерлік 

модельдерді құру 

және пайдалану 

Суперкомпьютерлер 

және оларды 

қолдану 

4.3.   Қолданбалы 

информатика және 

кәсіпорынды басқару 

жүйелері 

13 

Бағдарламалық 

жасақтаманы әзірлеу 

технологиясы  

 

 

 

ОН 7 

 

ОН 8 

 

 

ОН 9 

1. 1. Эссе жазу (аргументтерді 

көрсету мен дамытуға 

бағытталған, рефлексивті 

бағалау);  
2. 2. Жағдайды сыни талдау; 
3. 3. Зерттелген әдебиеттерді 

сыни бағалау;  
4. 4.Дайындау сөз 

(фиксирующее проблеманы 

және оның әдістері 

азрешения) 

Компьютерлік 

жүйелердің 

қауіпсіздігі 

Компьютерлік 

жүйелердегі 

ақпаратты қорғау 

Компьютерлік 

жүйелердің 

сенімділігі 

Қолданбалы 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Жергілікті және 

ғаламдық 

компьютерлік 

желілер 

Ақпаратты қорғау 

әдістері мен 

құралдары 

Электрондық 

коммерция 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет 

қосымшаларын 

жобалау  

Машина графикасы 

5.1 Шетел  тілі 

 
20 

Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары  

ОН 3 

1. Рөлдік ойынға қатысу;  

2. Презентацияны 

дайындау; 

 3. Емтихан (ауызша, 

жазбаша); 
Ағылшын тілінде 

ауызша және 

жазбаша сөйлеу 

практикасы 

Халықаралық 

стандартталған 

тілдік курстар 



КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ 

жалпы қалыптастырылатын құзыреттіліктермен (құрауыштарды оқыту нәтижелерімен) білім беру 

бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері) 
 

 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 

КК-1 +        

КК-2 +        

КК-3 +        

КК-4 +        

КК-5 +        

КК-6  +       

КК-7  +       

КК-8  +       

КК-9  +       

КК-10   +      

КК-11   +      

КК-12   +      

КК-13   +      

КК-14   +      

КК-15 +        

КК-16 +        

КК-17  +       

КК-18  +       

КК-19   +      

КК-20 +        

КК-21 +        

ПК-01   +      

ПК-02   +      



ПК-03   +      

ПК-04   +      

ПК-05   +      

ПК-06    +     

ПК-07    +     

ПК-08    +     

ПК-09    +     

ПК-10    +     

ПК-11     +    

ПК-12     +    

ПК-13     +    

ПК-14     +    

ПК-15     +    

ПК-16     +    

ПК-17      +   

ПК-18      +   

ПК-19      +   

ПК-20      +   

ПК-21      +   

ПК-22      +   

ПК-23      +   

ПК-24      +   

ПК-25      +   

ПК-26       +  

ПК-27       +  

ПК-28       +  

ПК-29       +  

ПК-30       +  

ПК-31       +  



ПК-32       +  

ПК-33      +   

ПК-34      +   

ПК-35      +   

ПК-36      +   

ПК-37      +   

ПК-38    +     

ПК-39    +     

ПК-40    +     

ПК-41    +     

ПК-42       +  

ПК-43       +  

ПК-44        + 

ПК-45        + 

ПК-46        + 

ПК-47        + 

ПК-48        + 



ББ ОҚУ ЖОСПАРЫ 

 

Модуль коды Модуль құрамдастары Цикл 

және 

компонент 

Қорытынд

ы бақылау 

жүргізу 

нысаны 

Академиялы

қ кредиттер 

саны 

АИ 

қалыптас

тырушы 

құзыретте

р 

(кодтар5 

бөлімнен) 

ескертпе 

1 квартал, 1 семестр 

Mod 1.2 

Модуль 

социально-

политически

х знаний 

DT/RV/RS 1101 

Дінтану/Религиоведен

ие/Religious studies 

ООД, КВ 

Компьютер

лік  

тестілеу  

5 ОК4  

ME/ME/EC 1101 

Мәңгілік ел/ Мәңгілік 

ел/Eternal country 

OT/KV/RS 1101 

Өлкетану/ 

Кравеведение/ Reginal  

study 

Mod 1.3 

Основы 

коммуникац

ии в 

современно

м мире 

K(О)Т/ K(R)Ya/KRL 

1102/1202 Қазақ 

(орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ООД, ОК Жазбаша  

емтихан 

2 ОК1  

ShT/Iya/FL 1103/1203 

Шетел  тілі/ 

Иностранный  язык/ 

Foreign  Language 

ООД, ОК Ауызша 

емтихан 

2 ОК1  

Mod 1.4 

Модуль 

Физической

и 

спортивной 

подготовки 

DS/FK/PC  

1103/1203/1304/1403 

Дене 

шынықтыру/Физическ

ая культура/Physical 

culture 

ООД,ОК Диф. сынақ 2 ОК   9  

Mod 2.1 

Модуль 

STEM, 

международ

ный модуль 

и 

академическ

ое письмо в 

сфере 

информацио

нной 

технологии 

BM/JM 1105/1205 

Жоғары  математика/ 

Высшая  математика 

БП, БД Ауызша 

емтихан 

4 ОК 10, 

ПК 3 

 

 15   

2 квартал, 1семестр 

Mod 1.1 

Модуль 

социальных наук 

KKZТ/SIK/ MHK 

1201 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы / 

Современная 

ООД, ОК 

Компьютер

лік  

тестілеу 

5 ОК4  



история 

Казахстана/The  

modern history of 

Kazakhstan 

Mod 1.3 

Основы 

коммуникации в 

современном 

мире 

K(О)Т/ 

K(R)Ya/KRL 

1102/1202 Қазақ 

(орыс) тілі / 

Казахский 

(русский) 

язык/Kazakh 

(Russian) 

language 

ООД, ОК 
Жазбаша  

емтихан 
2 ОК1 

 

ShT/Iya/FL 

1103/1203 Шетел  

тілі/ 

Иностранный  

язык/ Foreign  

Language 

ООД, ОК 

Ауызша 

емтихан 

2 ОК1  

Mod 1.4 

Модуль 

Физической и 

спортивной 

подготовки 

DS/FK/PC  

1103/1203/1304/1

403 Дене 

шынықтыру/Физ

ическая 

культура/Physical 

culture 

ООД,ОК Диф. сынақ 2 ОК   9 

 

Mod 2.1 

Модуль STEM, 

международный 

модуль и 

академическое 

письмо в сфере 

информационной 

технологииинфор

матики 

BM/JM 1105/1205 

Жоғары  

математика/ 

Высшая  

математика 

БП, БД Ауызша 

емтихан 

4 ОК 

10,ПК 

3 

 

Итого за семестр 15   

3 квартал, 2 семестр 

Mod 1.1 

Модуль 

социальных наук 

Fil/Fil/Pil 1301 

Философия/Фило

софия/Philosophy 

ООД, ОК Эссе 5 ОК 4 

 

Mod 2.1 

Модуль STEM, 

международный 

модуль и 

академическое 

письмо в сфере 

информационной 

технологии 

информатики 

AKT /IKT/ ICT 

1302 Ақпараттық 

–

коммуникациялы

қ технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) / 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(на англ. 

языке)/Informatio

n and 

Communication 

Technologies (in 

ООД, ОК 

Компьютер

лік  

тестілеу 

5 ОК 2  



English. language) 

Mod 1.2 

Основы 

коммуникации в 

современном 

мире 

K(О)Т/ 

K(R)Ya/KRL 

1102/1202 Қазақ 

(орыс) тілі / 

Казахский 

(русский) 

язык/Kazakh 

(Russian) 

language 

ООД, ОК 
Жазбаша  

емтихан 
3 ОК 1  

SТ/IYa /FL 

1303/1402 

/2102/2201 Шетел 

тілі/ 

Иностранный 

язык/Foreign 

Language 

ООД, ОК 
Ауызша  

емтихан 
3 ОК 1  

Mod 1.4 

Модуль 

Физической и 

спортивной 

подготовки 

DS/FK/PC  

1103/1203/1304/1

403 Дене 

шынықтыру/Физ

ическая 

культура/Physical

culture 

ООД,ОК Диф. сынақ 2 ОК   9 

 

Итого за семестр 18   

4 квартал, 2 семестр 

Mod 1.1 

Модуль 

социально- 

политических 

знаний 

SA/PS/PSS 

1401/2101 

Саясаттану және 

әлеуметтану/Пол

итология и 

социология/Politi

cal Science and 

Sociology 

ООД, ОК 

Компьютер

лік  

тестілеу 

5 ОК4  
MT/KT/CS 

1401/2101 

Мәдениеттану 

/Культурология/

Cultural studies 

Psy/PsyPsy 

1401/2101 

Психология / 

Психология/Psyc

hology 

Mod 1.3 

Основы 

коммуникации в 

современном 

мире 

K(О)Т/ 

K(R)Ya/KRL 

1102/1202 Қазақ 

(орыс) тілі / 

Казахский 

(русский) 

язык/Kazakh 

(Russian) 

ООД, ОК 
Жазбаша  

емтихан 
3 ОК 1  



language 

SТ/IYa /FL 

1303/1402 

/2102/2201 Шетел 

тілі / 

Иностранный 

язык/Foreign 

Language 

ООД, ОК 
Ауызша  

емтихан 
3 ОК 1  

Mod 1.4 

Модуль 

Физической и 

спортивной 

подготовки 

DS/FK/PC  

1103/1203/1304/1

403 Дене 

шынықтыру/Физ

ическая 

культура/Physical 

culture 

ООД,ОК Диф. сынақ 2 ОК   9  

 OIT/UOP/LP 1405 

Учебная 

практика 

БД, ВК Есеп 1 ПК 1 

 

Итого за семестр 14   

Итого за 1 год 62   

1 квартал, 3 семестр 

Mod 1.1 

Модуль 

социально- 

политических 

знаний 

SA/PS/PSS 

1401/2101 

Саясаттану және 

әлеуметтану/Пол

итология и 

социология/Politi

cal Science and 

Sociology 

ООД, КВ 

Компьютер

лік  

тестілеу 

3 ОК 4  
MT/KT/CS 

1401/2101 

Мәдениеттану 

/Культурология/

Cultural studies 

Psy/PsyPsy 

1401/2101 

Психология / 

Психология 

/Psychology 

Mod 2.1 

Модуль STEM, 

международный 

модуль и 

академическое 

письмо в сфере 

информационной 

технологии 

AT/TA/TA 2102 

Ақпарат 

теориясы/Теория 

информации/Info

rmationtheory 

БД (ВК) 
Жазбаша  

емтихан 
4 ПК8 

 

STN/OST/SB 

2102 

Сұлбатехника 

негіздері/Основы 

схематехники/Sc

hematicbasics 



ITN/TOI/TFI 2102 

Информатиканың 

теориялық 

негіздері/Теорети

ческие основы 

информатики/The

oreticalfoundation

sofInformatics 

Mod 2.1 

Модуль STEM, 

международный 

модуль и 

академическое 

письмо в сфере 

информационной 

технологии 

AT/TI/IT 2103 

Ақпарат 

теориясы/Теория 

информации/Info

rmationtheory 
БД (ВК) 

Ауызша 

емтихан 
3 ПК 4 

 

Итого за семестр 10   

2 квартал, 3 семестр 

Mod 2.1 

Модуль STEM, 

международный 

модуль и 

академическое 

письмо в сфере 

информационной 

технологии 

BTT/YaTP/PLT 

2201 

Бағдарламалау 

тілдері және 

технологиялары/

Языки и 

технология 

программирован

ия/Programmingla

nguagesandtechno

logies 

БД (ВК) 

Компьютер

лік  

тестілеу 

5 ПК 4  

DSO/ChOD/DDP 

2202 Деректерд і 

сандық 

өңдеу/Цифровая 

обработка 

данных/Digitaldat

aprocessing  

БД (ВК) 
Жазбаша  

емтихан 
5 ПК 4 

 

Mod 1.2 Модуль 

социально-

политических 

знаний 

SZhKMN/OAKK/

FACC 2104 

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

күрес мәдениет 

негіздері / 

Основы  

антикоррупционо

й культуры 

Fundamentals of 

anti-corruption 

culture 

ООД, КВ 

Компьютер

лік  

тестілеу 

3 ОК4 

 

Mod 2.9 

Предпринимател

ьство и 

менеджмент в 

области 

информатики 

ISK/POI/EII 2203 

Информатика 

саласында 

кәсіпкерлік/Пред

принимательство 

в  отрасли 

информатики/Ent

БД (КВ) 
Жазбаша  

емтихан 
5 ПК 4 

 

 

 

 

 

 



repreneurship in 

the informatics 

industry 

SSS/NN/TT 2203 

Салық және 

салық 

салу/Налоги и 

налогообложение

/Taxesandtaxation 

HRM/HRM/HRM 

2203 HR 

менеджмент/HR 

менеджмент/HR 

Management 

BZ/BP/BP 2203 

Бизнес-

жоспарлау/Бизне

с 

планирование/Bu

siness Planning 

IK/PP/BL 2203 

Іскерлік 

құқық/Предприн

имательское 

право/Business 

law 

EZU/OVS/OCS 

2202 Есептеу 

жүйелерін 

ұйымдастыру/Ор

ганизация 

вычислительных 

систем/Organizati

on of computer 

systems 

Итого за семестр 18   

3 квартал, 4 семестр 

 

Mod 2.2 

Алгоритмы типы 

данных и 

автоматов 

ADK/ASD/ADS 

2301 

Алгоритмдер 

және деректер 

құрылымы 

/Алгоритмы и 

структуры 

данных/Algorithm

s and data 

structures 

БД (ВК) 

Компьютер

лік  

тестілеу 

5 
ОК 

8,ПК 4 
 

TAT/TYA/TLA 

2302 Тілдер мен 

автоматтар 

теориясы/Теория 

БД (ВК) 
Жазбаша  

емтихан 
5 

ОК 

8,ПК 4 
 



языков и 

автоматов/Theory 

of languages and 

automata 

Mod 2.3 

Архитектура и 

практикум в 

персональных 

компьютерах 

EK/AE/SA 2303 

ЭУМ-нің 

құрылымы/Архит

ектура 

ЭВМ/Computer 

architecture 

БД(КВ) 

Компьютер

лік  

тестілеу 

5 ПК 7  

Итого за семестр 15   

4 квартал, 4 семестр 

Mod 3.2 

Архитектура 

систем 

параллельных 

вычислений и 

систем 

искусственного 

интеллекта 

EA/MV/CM 2401 

Есептеу 

әдістері/Методы 

вычислений/Calc

ulation method 

ПД (КВ) 
Жазбаша  

емтихан 
5 ПК 11  

EZhU/OVS/OCS 

2401 Есептеу 

жүйелерін 

ұйымдастыру/Ор

ганизация 

вычислительных 

систем/Organizati

on of 

computersystems 

Mod 2.3 

Архитектура и 

практикум в 

персональных 

компьютерах 

OT/UP/MP 2401 

Өндірістік 

тәжірибе 

/Производственн

ая 

практика/Manufa

cturing practice 

БД(ВК) Есеп 5 ПК 1  

Mod 2.5 

Операционные 

системы и защита 

данных 

OZ/OS/OS 2403 

Операциялық 

жүйелер/Операци

онные 

системы/Operatin

g systems 

БД (ВК) 

Компьютер

лік  

тестілеу 

5 
ПК 

2,ПК 3 

 

ZhOD/SOS/NOS 

2403 Желілік 

операциялық 

деңгейлер/Сетев

ые операционные 

системы/Network

operatingsystems  

OZhB/UOS/OSM 

2403 

Операциялық 

жүйелерді 

басқару/Управле

ние 

операционными 

системами/Operat

ingsystemmanage



ment  

Итого за семестр 15   

Итого за 2 год 58   

1 квартал, 5 семестр 

Mod 2.1 

Модуль STEM, 

международный 

модуль и 

академическое 

письмо в сфере 

информационной 

технологии 

RT/RT/RT 3101 

Робототехника 

 

 

БД (ВК) 

 

 

Компьютер

лік  

тестілеу 

 

 

5 

ПК 8  

ING/ING/ING 

3101 

Инжиниринг/Ин

жиниринг/Engine

ering 

Mod 2.3 

Программное 

обеспечение и 

искусственный 

интеллект 

DKT/TBD/TD 

3102 Деректер 

қорының 

теорияся/Теория 

баз 

данных/Theory 

database 

БД (КВ) 
Жазбаша  

емтихан 
5 ПК 10 

 

ZhB/SPO/SPS 

3102 Жүйелік 

бағдарламалау/С

истемное 

программное 

обеспечение/ 

System 

programming and 

software 

AOZZh/SSOI/MI

PS 3102 

Ақпаратты 

өңдеудің 

заманауи 

жүйелері/Соврем

енные системы 

обработки 

информации/Mod

ern in formation 

processing 

systems 

AKN/OZI/FIS 

3102 Ақпаратты 

қорғау 

негіздері/Основы 

защиты 

информации/Fun

damentals of 

inormation 

security  

Mod 3.2 

Архитектура 

систем 

параллельных 

вычислений и 

систем 

AKOB/VChK/ 

HCI 3103 

Адамның 

компьютермен 

өзара 

байланысы/Взаи

ПД (КВ) 
Жазбаша  

емтихан 
5 ПК 11 

 



искусственного 

интеллекта 

модействие 

человека с 

компьютером/Hu

man-

computerinteractio

n 

Итого за семестр 15   

2 квартал, 5 семестр 

Mod 2.6 

Компьютерные 

сети и 

параллельные 

вычисления 

KZh/KS/CN 3201 

Компьютерлік 

желілер/Компьют

ерные 

сети/Computer 

networks 

БД (ВК) 

Компьютер

лік  

тестілеу 

5 ПК 10  

Mod 2.7 

Современные IT-

технологии 

ITK/ITK/ITC 

3202 IT-

консалтинг/IT-

консалтинг /It-

consulting 

БД (КВ) 
Жазбаша  

емтихан 
5 ПК 10  

IT/IT/IT 3202 

Интернет 

технологиялар/И

нтернет-

технологии/Intern

ettechnology 

KZKT/SKT/MCT 

3202 Қазіргі 

заман 

компьютерлік 

технологиялар/С

овременные 

компьютерные 

технологии/Mode

rncomputertechnol

ogies 

KZITB/SITP/MIT

P 3202 Қазіргі 

заман  IT 

бағдарламалар/С

овременные IT-

программы/Mode

rnITprograms 

EEMK/OEVM/CS  

3202 ЭEМ 

бағдарламалық 

қамтамасызданд

ыру/Программно

е обеспечение 

ЭВМ/Computerso

ftware 
БД (КВ) 

Жазбаша  

емтихан 
5 ПК 10 

 

EEMK/EVMPU/C

P  3202 ЭЕМ 

және қосалқы 

құралдар /ЭВМ и 

периферийные 



устройства 

/Computersandper

ipherals 

Итого за семестр 15   

3 квартал, 6 семестр 

Mod 2.4 

Основы систем 

обработки 

информации, баз 

данных и 

системного 

программирован

ия 

KZhI/IKS/CI 3301 

Компьютерлік 

желілердің 

интерфейсы/Инте

рфейсы 

компьютерных 

систем/Computeri

nterfaces 

БД(КВ) 

Компьютер

лік  

тестілеу 

5 ПК 10 

 

WebIZh/PWebI/W

ebID 3301 Веб 

интерфейстерді 

жобалау/Проекти

рование веб 

интерфейсов/We

bInterfaceDesign 

KIZhD/DPI/UID 

3301 Қолданушы 

интерфейсін 

жобалау және 

оның  

дизайны/Дизайн 

пользовательског

о 

интерфейса/Useri

nterfacedesign 

Mod 3.2 

Архитектура 

систем 

параллельных 

вычислений и 

систем 

искусственного 

интеллекта 

ZhIZh/SII/AIS 

3302 Жасанды 

интеллект 

жүйелері/Систем

ы искусственного 

интеллекта/   

ArtificialIntelligen

ceSystems 

ПД (КВ) 
Ауызша  

емтихан 
5 ПК 11 

 

Дополнительное 

образование 

ATDO/PUIAY/LE

S 3303/3403 

Ағылшын тілін 

деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары/

Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка 

(UpperIntermidiat

e, Advance, 

Proficiency)/Level 

English 

Studies/Academic 

MINOR 
Жазбаша  

емтихан 
5 ОК 1 

 



English language. 

(UpperIntermidiat

e, Advance, 

Proficiency) 

Итого за семестр 15   

4 квартал, 6 семестр 

Mod 2.3 

Программное 

обеспечение и 

искусственный 

интелект 

OT/PP/MP 3401 

Производственная 

практика 

БД(ВК) Есеп  5  ПК 1   

Mod 4.1 

Системный 

аналитик и 

управление 

проектами 

KBK/PPO 3402  

Қолданбалы 

бағдарламалық 

қамтама/Приклад

ное программное 

обеспечение/Appl

ication software 

ПД (КВ) 
Жазбаша  

емтихан 
5 

ПК 3,  

ПК 8 

 

KZA/AKS/CSA 

3402 

Компьютерлік 

жүйелердің 

аналитигі/Аналит

ик 

компьютерных 

систем/Computer

SystemsAnalyst  

ZKKB/KPSP/CPN

A 3402 Желілік 

қосымшаларды 

компьютерлік 

бағдарламалау/К

омпьютерное 

программирован

ие сетевых 

приложений/Com

puterprogramming

networkapplicatio

ns 

ST/ST/ST  3402 

Систематехника 

/Систематехника 

/Systematics 

Дополнительное 

образование 

ATDO/PUIAY/LE

S 3303/3403 

Ағылшын тілін 

деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары/

Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка 

(UpperIntermidiat

MINOR 
Жазбаша  

емтихан 
5 ОК 1  



e, Advance, 

Proficiency)/Level 

English 

Studies/Academic 

English language. 

(UpperIntermidiat

e, Advance, 

Proficiency) 

Итого за семестр 15   

Итого за 3 год 60   

1 квартал, 7 семестр 

Mod 2.3 

Программное 

обеспечение и 

искусственный 

интелект 

EZ/ES/ES 4101 

Экспертік 

жүйелер 

/Экспертные 

системы /Expert 

systems 

БД (КВ) 

Компьютер

лік  

тестілеу 

3 
ПК 6, 

ПК 11 
 PB/PP/PP 4101  

Паралельді 

бағдарламалау 

/Паралельное 

программирован

ие /Parallel 

programming 

Mod 3.2 

Архитектура 

систем 

параллельных 

вычислений и 

систем 

искусственного 

интеллекта 

MF/MF/MF 4102 

Macromedia 

Flash/Macromedia 

Flash/Macromedia 

Flash 

ПД (КВ) 
Жазбаша  

емтихан 
5 ПК 6  

ITN/OIZ/BSE 

4102  Инженерлік 

тапсырманы 

шешу 

негіздері/Основы 

решения 

инженерных 

задач/The basics 

of solving 

engineering 

problems 

PSA/ASPB/APCS 

4103 Паралельді 

сынақтеулер 

архитектурасы/А

рхитектура 

систем 

паралельных 

вычислений/Arch

itectureofparallelc

omputingsystems 

ПД (КВ) 

Компьютер

лік  

тестілеу  

5 ПК 6  

ZhIZh/SII/AIS 

4103 Жасанды 

интеллект 

жүйелері/Систем

ы искусственного 



интеллекта. 

/Artificialintellige

ncesystems 

Дополнительное 

образование 

ATSZ/PUPR/PSW

E 4104 Ағылшын 

тілінде сөйлеу 

және жазу 

тәжірибесі 

/Практика устной 

и письменной 

речи английского 

языка /Practice 

speaking and 

writing the 

English language 

MINOR 
Жазбаша  

емтихан 
5 ОК 1  

Итого за семестр 18   

2 квартал, 7 семестр 

Mod 3.1 

Системный 

аналитик и 

управление 

проектами 

OBB/OOP/OOP 

4201 Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалау/О

бъектно-

ориентированное 

программирован

ие/Object-oriented 

programming 

ПД (ВК) 

Компьютер

лік  

тестілеу 

5 ПК 7  

Mod 3.1 

Системный 

анализ и 

управление 

проектами 

KZBT/STP/MPT 

4202 Қазіргі 

заманғы 

бағдарламалау 

технологиялары 

/Современные 

технологии 

программирован

ия /Modern 

programming 

technologies 

ПД (КВ) 

Компьютер

лік  

тестілеу 

8 ПК7   

IKB/PIP/PIA 4202 

Интернет 

қосымшаларды 

бағдарламалау 

/Программирован

ие интернет 

приложений 

/Programming 

Internet 

Applications 

OAOZ/MOIO/OO

R 4202 

Оптимизациялық 

әдістер және 

оптимизациялард

ы зерттеу 

/Методы 

оптимизации и 



исследование 

операций 

/Optimization 

Methodsand 

Operations 

Research 

FLB/FLP/FLP 

4202 

Функционалды 

және логикалық 

бағдарламалау 

/Функциональное 

и логическое 

программирован

ие /Functional and 

logical 

programming 

KGr/KGr/KGr 

4202 

Компьютерлік 

графика/Компью

терная 

графика/Compute

rgraphics 

IMK/SMI/OM 

4202 Интернетте 

мультимедиа 

құрылғылары/Ср

едства 

мультимедиа в 

Интернете/Online 

Media 

KU/KM/CM 4202 

Компьютерлік 

үлгілеу/Компьют

ерное 

моделирование/C

omputer modelling 

JBT/YPJ/JPL 

4202 Java 

бағдарламалау 

тілі/Язык 

программирован

ия Java /Java 

programming 

Language 

BDS 4402 Жаңа 

білім 

бағдарламалары  

Big DATA, Data 

Science, E-

коммерция, 

Биоинформатика 

/Новые 

образовательные 



программы: Big 

DATA, Data 

Science, E-

коммерция, 

Биоинформатика 

/New educational 

programs: Big 

DATA, Data 

Science, E-

commerce, 

Bioinformatics 

PBT/YPP/PL 4202 

PHP 

бағдарламалау 

тілі/ Язык 

программирован

ия PHP/PHP 

Рrogramming 

language 

SIP/PYSI/PSI 

4202 Си тілінде 

программалау 

/Программирован

ие на языке СИ. 

/Programming in 

SI. 

Mod 2.4 

Основы систем 

обработки 

информации, баз 

данных и 

системного 

программирован

ия 

WebTWD/WebT

WD /Web D 4203 

Web 

технологиялар 

және Web 

дизайн/Web 

технологии и 

Web 

дизайны/WebTec

hnologyandWebD

esigns 

ПД (КВ) 

Компьютер

лік  

тестілеу 

 ПК7  

 

Mod 3.1 

Системный 

анализ и 

управление 

проектами 

MKT/KAD/CDA 

4204 

Мәліметтерді 

компьютерлік 

талдау/Компьюте

рный анализ 

данных/Computer

dataanalysis 

ПД (КВ) 

Компьютер

лік  

тестілеу 

 ПК6  

 

BKIBK/IPSRP/SD

T 4204 

Бағдарламалық 

құрудың 

нструменталды 

бағдарламалау 

құралдары / 

Инструментальн

ые программные 

средства 



разработки 

программ/Softwar

edevelopmenttools 

ShIKK/SIKP/NIC 

4204 Желілік, 

Интернет және 

киберқылмыс/Се

ть, Интернет и 

киберпреступнос

ть/Network, 

InternetandCyberc

rime 

GBKT/KTNO/CT

SE 4204 Ғылым 

мен білімдегі 

компьютерлік 

технологиялар/К

омпьютерные 

технологии в 

науке и 

образовании/Com

putertechnologiesi

nscienceandeducat

ion 

ZEEM/KSEVM/C

MC 4204 

Заманауи  

ЭЕМ/Классы 

современных 

ЭВМ  

класы/Classesofm

oderncomputers 

ZhKZh/GSK/GCN 

4204 Жаһандық 

компьютерлік 

желілер/Глобальн

ые сети 

компьютеров/Glo

balComputerNetw

orks 

IPT/IPT/IPT 4204 

IP - телефония/IP 

- телефония/IP - 

telephony 

KMKP/PIKM/BU

CM 4204 

Компьютерлік 

модельдерді құру 

және 

пайдалану/Постр

оение и 

использование 

компьютерных 

моделей./Building

andusingcomputer



models 

SKK/SKP/STA 

4204 Супер 

компьютерлер 

және олардың 

қосымшалары/Су

перкомпьютеры 

и их 

применение/Supe

rcomputersandthei

rapplication 

Mod 2.4 

Основы систем 

обработки 

информации, баз 

данных и 

системного 

программирован

ия 

BKKT/TRPO/SD

T 4205 

Бағдармалық 

қамтаманы 

құрастыру 

технологиясы/Те

хнология 

разработки 

программного 

обеспечения/Soft

waredevelopmentt

echnology 

ПД (КВ) 

Компьютер

лік  

тестілеу 

 ПК8  

 

Mod 3.1 

Системный 

анализ и 

управление 

проектами 

KZhK/BKS/CS  

4206 

Компьютерлік 

жүйелердің 

қауыпсыздігі/Без

опасность  

компьютерных 

систем/Computer

Security 

ПД (КВ) 

Компьютер

лік  

тестілеу 

 ПК6  

 

KZhAK/ZIKS/ISC

S 4206 

Компьютерлік 

жүйеде 

ақпаратты 

қорғау/Защита 

информации в 

компьютерных 

системах/Informat

ionsecurityincomp

utersystems 

KZhS/NKS/RCS 

4206 

Компьютерлік 

жүйелер 

сенімділігі/Наде

жность 

компьютерных 

систем/Reliability

ofcomputersystem

s 

KPK/PPO/AS 

4206 Қолданбалы 



программалық 

қамтамасызданд

ыру/Прикладное 

программное 

обеспечение/Appl

icationsoftware 

ZhAKZh/LGKS/L

GCN 4206 

Жергілікті және 

ауқымды 

компьютерлік 

желілері/Локальн

ые и глобальные 

компьютерные 

сети/Localandglob

alcomputernetwor

ks 

AKKA/MSZI/MM

IP 4206 

Ақпаратты 

қорғау құралдары 

және 

әдістері/Методы 

и средства 

защиты 

информации/Met

hodsandmeansofin

formationprotectio

n 

Ekom/Ekom/Eko

m 4206 

Электронды 

коммерция/Элект

ронная 

коммерция/E-

commerce 

IKZh/PIP/AD 

4206 Интернет 

қосымшаларын 

жобалау/Проекти

рование 

Интернет 

приложений/Inter

netApplicationDes

ign 

MGr/MGr/MGr 

4206 

Машинналық 

графика/Машинн

ая 

графика/Machine

graphics 

Дополнительное 

образование 

KSTK/MSYK 

/ISLC 4207 

Халықаралық 

  

5 

 

 



стандартталған 

тіл курстары. 

Международные 

стандартизирова

нные языковые 

курсы/Internation

al standardized 

language courses 

Итого за семестр 18   

3 квартал, 8 семестр 

 OT/PP/MP 4301 

Өндірістік 

тәжірибе/Профес

сиональная 

практика/Manufa

cturingpractice 

  12   

Итого за семестр 12   

4 квартал, 8 семестр 

Государственные 

экзамены 

MBME/GES 

DZZK/NZDR 

/SEDTP 4401 

Мамандық 

бойынша 

мемлекеттік 

емтихан/ 

Государственный 

экзамен по 

специальности. 

Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) жазу 

және қорғау. 

Написание и 

защита 

дипломной 

работы 

(проекта)/Stateex

aminspecialty. 

Writing and 

defense of the 

thesis (project) 

  12  

 

Итого за семестр 12   

Итого за 4 год 60   

Итого: 240   



5. Білім беру бағдарламасын оқыту нәтижелерін бағалауға қойылатын талаптар 

 

Бағалау саясаты объективтілік, ашықтық, икемділік және жоғары саралау қағидаттарына 

негізделген. Студенттердің ББ оқыту нәтижелерін бақылау және бағалау ағымдағы, аралық және 

қорытынды бақылау жүргізу жолымен балдық-рейтингтік жүйе (БРЖ) бойынша жүзеге асырылады. 

Ағымдағы бақылау 100 балдық шкала бойынша бағаланады. 

Білім алушылардың білімін бағалаудың жалпыланған критерийлері (ағымдағы бақылау) 95-100 

балл (А) оқу бағдарламалық материалын жан-жақты, жүйелі және терең білетін, бағдарламада 

көзделген барлық тапсырмаларды өз бетінше орындаған, бағдарламада ұсынылған негізгі және 

қосымша әдебиетті терең меңгерген, практикалық сабақтарда белсенді жұмыс істеген, оқытылатын 

пән бойынша негізгі ғылыми тұжырымдамаларды түсінетін, оқу бағдарламалық материалын түсіну 

мен баяндауда шығармашылық қабілеттер мен ғылыми көзқарас танытқан студент, жауап 

қолданылған терминдердің байлығы мен дәлдігімен ерекшеленеді, материал дәйекті және қисынды 

түрде ұсынылған. 

90-94 балл (A-) оқу бағдарламалық материалын жан-жақты, жүйелі түрде білетін, бағдарламада 

көзделген барлық тапсырмаларды өз бетінше орындаған, негізгі әдебиетті терең меңгерген және 

бағдарлама ұсынған қосымша әдебиетпен танысқан, практикалық сабақтарда белсенді жұмыс істеген, 

одан әрі оқу үшін жеткілікті пән бойынша білімнің жүйелі сипатын, сондай-ақ оларды өз бетінше 

толықтыру қабілетін көрсеткен студент лайық, жауап пайдаланылған терминдердің дәлдігімен 

ерекшеленеді, материал дәйекті және қисынды баяндалады. 

85-89 балл (B+) оқу-бағдарламалық материалды толық білетін, жауапта Елеулі дәлсіздіктерге 

жол бермейтін, бағдарламада көзделген барлық тапсырмаларды өз бетінше орындаған, бағдарламада 

ұсынылған негізгі әдебиетті меңгерген, практикалық сабақтарда белсенді жұмыс істеген, одан әрі оқу 

үшін жеткілікті пән бойынша білімнің жүйелі сипатын, сондай-ақ оларды өз бетінше толықтыру 

қабілетін көрсеткен студент лайық. 

80-84 балл (B) оқу бағдарламалық материалын жеткілікті түрде толық білген, жауапта Елеулі 

дәлсіздіктерге жол бермейтін, бағдарламада көзделген барлық тапсырмаларды өз бетінше орындаған, 

бағдарламада ұсынылған негізгі әдебиетті меңгерген, практикалық сабақтарда белсенді жұмыс істеген, 

одан әрі оқу үшін жеткілікті пән бойынша білімнің жүйелі сипатын, сондай-ақ оларды өз бетінше 

толықтыру қабілетін көрсеткен студент лайық. 

75-79 балл (B-) оқу бағдарламалық материалын жеткілікті түрде толық білген, жауапта Елеулі 

дәлсіздіктерге жол бермейтін, бағдарламада көзделген негізгі тапсырмаларды өз бетінше орындаған, 

бағдарламада ұсынылған негізгі әдебиетті меңгерген, практикалық сабақтарда жеткілікті 

белсенділігімен ерекшеленетін, одан әрі оқу үшін жеткілікті пән бойынша білімнің жүйелі сипатын 

көрсеткен студент лайық. 

60-74 (C) одан әрі оқу және мамандық бойынша алдағы жұмыс үшін қажетті көлемде негізгі 

оқу-бағдарламалық материалды білетін, практикалық сабақтарда белсенділігімен ерекшеленбейтін, 

бағдарламада көзделген негізгі тапсырмаларды өз бетінше орындаған, негізгі әдебиетті меңгерген, 

алайда оларды орындау кезінде және емтиханға жауапта кейбір қателіктерге жол берген, бірақ оларды 

өз бетінше жою үшін қажетті білімі бар студент лайық. 

60-64 балл (C-) негізгі оқу-бағдарламалық материалды білуін тапқан, практикалық сабақтарда 

белсенділігімен ерекшеленбеген, бағдарламада көзделген негізгі тапсырмаларды өз бетінше 

орындаған, алайда оларды орындау кезінде және емтиханға жауапта кейбір қателіктерге жол берген, 

бірақ оқытушының басшылығымен жіберілген қателіктерді жою үшін қажетті білімі бар студент 

лайық. 

50-59 балл (D) негізгі оқу-бағдарламалық материалды білуін тапқан, практикалық сабақтарда 

белсенділігімен ерекшеленбеген, бағдарламада көзделген негізгі тапсырмаларды өз бетінше 

орындаған, алайда оларды орындау кезінде және емтиханға жауап беру кезінде қателіктерге жол 

берген, бірақ оқытушының басшылығымен неғұрлым елеулі қателіктерді жою үшін қажетті білімі бар 

студент лайық. 

25-49 балл (FX) негізгі оқу-бағдарламалық материалды қанағаттанарлық білетін, практикалық 

сабақтарда белсенділігімен ерекшеленбейтін, бағдарламада көзделген негізгі тапсырмаларды өз 

бетінше орындаған, бірақ оларды орындау кезінде (көбінесе тапсыру мерзімдері кешіктіріліп) және 

емтиханға жауапта елеулі қателіктер жіберген, бірақ оқытушының басшылығымен ең маңызды 

қателіктерді жою үшін негізгі қажетті білімі бар студент лайық. 



0-24 балл (F) негізгі оқу-бағдарламалық материалдың елеулі бөлігі бойынша білімдеріндегі 

олқылықтарды немесе білімінің жоқтығын анықтаған, бағдарламада көзделген негізгі тапсырмаларды 

өз бетінше орындамаған, бағдарламада көзделген тапсырмаларды орындауда принципті қателіктер 

жіберген, негізгі практикалық, семинарлық, зертханалық сабақтарды өтемеген және тиісті пән 

бойынша қосымша сабақтарсыз оқуын жалғастыра алмайтын немесе кәсіби қызметке кірісе алмайтын 

студентке қойылады. 

«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»БББ пәндері бойынша балл жинау 

тәртібі. 

Алғашқы 7 апта ішінде «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»БББ пәндері 

бойынша 7 тапсырма қарастырылған. Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (Тк) алынған баллдардың 

орташа арифметикалық мәнімен (0-ден 100-ге дейін) айқындалады. 

Пән бойынша келесі 8 аптада 8 тапсырманы орындау қарастырылған. 

Аралық бақылау жазбаша түрде өтеді. Студент сұрақтарға және/немесе тесттерге жауап беруі 

керек. Аралық бақылауға СӨЖ және СӨЖ тапсырмаларын кесте бойынша орындаған студенттер 

жіберіледі. 

Бірінші рейтинг (сондай-ақ екінші рейтинг) бағалар санына бөлінген ағымдағы бақылау 

бойынша барлық бағалар сомасынан + аралық бақылау бағасы 2-ге бөлінген (орташа арифметикалық 

мән) анықталады. Бірінші рейтинг Р1 = (Тк1 + Рк1)/2 құрайды мұнда: Тк1-бірінші ағымдағы бақылау 

бойынша орташа арифметикалық баға; 

Екінші рейтинг Р2 = (Тк2 + Рк2)/2 құрайды 

мұндағы: Тк2-екінші ағымдағы бақылау бойынша орташа арифметикалық баға; 

Рк2 - екінші межелік бақылауды бағалау. 

Дәрістерде дәлелсіз себептермен болмауы тапсырылған тапсырмалардың бағасын 3 баллға 

төмендетеді, практикалық және зертханалық сабақтарда болмауы тапсырылған тапсырмалардың 

бағасын 5 баллға төмендетуге әкеледі. 

Сабақтарды дәлелді себептермен өткізіп алған кезде өткен материалды пысықтауға жол 

беріледі. Орташа рейтинг (Рср.) бірінші рейтинг және екінші рейтинг қорытындылары бойынша 

емтиханға жіберу болып табылады және кемінде 50 баллды құрайды. Орташа рейтинг (Рср.) 

емтиханға мынадай түрде анықталады: Рср. = (Р1 + Р2)/2 

Қорытынды бағаны есептеу. Пән бойынша емтиханнан кейін пән бойынша қорытынды баға 

пайызбен көрсетіледі, ол формуламен айқындалады: 

Және % = (Р1 + Р2) х 0,6 + Э х 0,4 2 

2 

мұнда: Р1 – бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; Р2 – екінші рейтинг бағасының 

пайыздық мазмұны; Э-емтихан бағасының пайыздық мазмұны. Курс бағдарламасы бойынша 

жетістіктер деңгейі кредиттік оқыту технологиясында қабылданған қорытынды бағалар шәкілі 

бойынша бағаланады: 

Дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS (иситиэс) - ке аудара отырып, білім алушылардың оқу 

жетістіктерін есепке алуды бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі 

 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Сандық эквивалент Балдар (%- дық 

мазмұн) 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 



D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 
 

 

6 Академиялық адалдық 

Академиялық адалдық немесе академиялық алаяқтық - бұл ғылыми және білім беру қызметімен 

байланысты алаяқтықтың немесе алдаудың кез-келген түрі. Академиялық адалдықтың негізгі 

қағидаттары: 

1) академиялық жұмыста адалдық пен өзара құрметтеуді қалыптастыратын негізгі 

институционалдық құндылық ретінде академиялық адалдықты қамтамасыз ету; 

2) жоғары этикалық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған академиялық адалдықтың 

әділ және объективті қағидаларын бекіту; ; 

3) басқа білім беру ұйымдарының верификацияланатын транскриптері негізінде білім 

алушының кредиттерін қайта есепке алудың нақты тетігі мен рәсімін айқындау арқылы білім 

алушының дәйекті және үздіксіз оқу траекториясын қамтамасыз ету; 

4) академиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал ететін тәлімгер ретінде оқытушының өз 

білім алушыларына құрмет көрсетуі; 

5) академиялық адалдықты ілгерілеткені және қорғағаны үшін білім беру процесіне 

қатысушыларды көтермелеу және ынталандыру; 

6) оқытушының пәннің нақты саясатын, білім алушыдан күтілетін талаптарды анықтауы; 

7) оқытушының білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың нақты параметрлерін 

айқындау; 

8) академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес шаралар қабылдау; 

9) білім алушыларға білім беру, әлеуметтік және психологиялық қолдау көрсететін және 

академиялық адалдық көріністеріне жол бермеуге мүмкіндік беретін академиялық орта құру болып 

табылады. 

Академиялық адалдық түрлеріне мыналар жатады: 

- Плагиат: тиісті сілтемесіз басқа адамның идеяларын, сөздерін немесе мәлімдемелерін иемдену 

немесе көбейту. 

- Құру: деректерді, сілтемелерді немесе академиялық процеске қатысты кез-келген басқа 

ақпаратты бұрмалау. 

- Алдау: оқытушыға немесе әріптестерге жалған ақпарат беру, мысалы, сабақты өткізіп 

жіберудің жалған себебі немесе жұмыс аяқталды деген жалған мәлімдеме. 

- Алдау: сыртқы көмекті тиісті рұқсатсыз немесе осы көмекті пайдалануды мойындамай-ақ 

қолдануға кез-келген әрекет. 

- Саботаж: басқалардың өз жұмысын тоқтатуына немесе басқалардың жұмысын толығымен 

тоқтатуға бағытталған әрекеттер. Мұндай әрекеттерге кітапхана кітаптарынан беттерді жырту немесе 

басқа адамдардың эксперименттерін үзу жатады. 

Тапсырмаларды орындаудағы адалдық институттың миссиясы үшін және студенттің жеке 

басының тұтастығын дамыту үшін қажет. Алдау, плагиат немесе академиялық адалдықтың басқа 

түрлеріне жол берілмейді және тапсырманың орындалмауы немесе сабақтан тыс уақытта қайта 

тапсыруды қамтитын тиісті санкцияларға әкеледі. 

Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін мүмкіндіктер 

1. Икемді оқыту режимі; 

2. Ыңғайлы уақытта пән талаптарын тапсыру; 

3. Бақылау нормативтерін тапсырудың орнына физикалық қасиеттері бойынша жаттығулар 

кешенін құрастыру, рефераттар жазу үшін жазбаша жұмыс беріледі. 

4. Жүріп-тұруды шектеуге байланысты оқу сабақтарына тұрақты емес баруға рұқсат етіледі; 

5. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға қашықтықтан білім алуға мүмкіндік беріледі. 

 

 

 

 



 

Білім беру бағдарламасы қаралып, отырыстарда бекітуге ұсынылды: 

 

Институтының оқу-әдістемелік кеңесінің 

хаттама № ______    «_____»  _______________ 20__ ж. 

 

Институттың ОӘК төрағасы     _____________      __________________________ 

     (қолы)                     (А.Ж.Т) 

 

Институтының оқу-әдістемелік кеңесінің  

хаттама № ______    «_____»  _______________ 20__ ж 

 

 

Институттың ОӘК төрағасы     _____________      __________________________ 

     (қолы)                     (А.Ж.Т) 

 

 

«Инженерлік-техникалық» факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің 

хаттама №______    «_____»  _______________ 20__ ж 

 

Факультет ОӘК төрағасы ___________________           _________________ 

    (қолы)                     (А.Ж.Т) 

 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасының оқу-әдістемелік семинары 

хаттама № ______    «_____»  _______________ 20__ ж 

 

Кафедра  меңгерушісі    ___________________     _______________________ 

                                          (қолы)     (А.Ж.Т) 

 

 

 

 


	1.2 Берілетін дәреже 6В06101 – Информатика білім бағдарламасы бойынша білім бакалаврлар / Бакалавр образования по образовательной программе 6В06101-Информатика.
	- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы №583 бұйрығымен бекітілген оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидалары (2018 жылғы 28 қыркүйектегі өзгерістермен).
	Еңбек нарығындағы қажеттілік
	6В06101 «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бакалавры келесі лауазымдарды атқара алады: компьютерлік дизайн саласындағы бағдарламашы маман, Web бағдарламашы, объектіге бағытталған бағдарламалау саласы...
	Лауазымдар тізбесі
	бизнес-талдаушы; - бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу бойынша маман; - бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу бойынша маман; - деректер базасын әкімшілендіру бойынша маман; - жүйелік әкімші; - орта мектеп мұғалімі; - колледж оқытушысы.
	Біліктілік сипаттамасы
	Кәсіби қызмет саласы Кәсіби қызмет саласы 6В06101 «Информатика» Білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бакалавры:
	* информатика;
	* Ақпараттық технологиялар, аймақтық және жаһандық ақпараттық желілер және Internet-технологиялар;
	Кәсіби қызмет объектілері
	6В06101 "Информатика" бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері: АТ-компаниялар; - аналитикалық компаниялар; - дамыған АТ-инфрақұрылымы бар ірі компаниялар; - мемлекеттік мекемелер; - интернет-компаниялар; - жобалау және ғылыми-зерттеу институттары; ...
	Кәсіби қызмет пәндері
	6В06101 «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бакалавры:
	* сенімділік және ақауларға төзімділік қағидаттарын ескере отырып, заманауи операциялық жүйелерді әзірлеуге, нақты уақыт жүйелерін жобалауға, параллельді компьютерлер арқылы таратылған деректерді өңдеуге арналған аппараттық құрал;
	* аймақтық және жаһандық ақпараттық желілер мен Internet-технологияларды дамытуға арналған бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету;
	* ғылым мен техниканың есептерін компьютерлік визуалдауға, табиғи үдерістерді анимациялауға, ғылыми зерттеулер мен педагогикалық қызметтегі абстрактілі түсініктерге арналған бағдарламалық жасақтама;
	* деректер базасын (ДҚБЖ), сараптамалық жүйелер мен жасанды интеллект жүйелерін, үлгіні тану мәселелерін жобалаудың заманауи тәсілдері;
	* заманауи математикалық әдістер, қолданбалы математика әдістері, шешуге арналған Информатика
	Кәсіби қызмет түрлері
	6В06101 «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:
	• ғылыми-зерттеу;
	* ғылыми-технологиялық;
	* ғылыми-өндірістік;
	* ұйымдастырушылық-басқарушылық.
	* сараптамалық-талдау.
	Кәсіби қызметтің функциялары
	6В06101 «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бакалавры келесі функционалдық міндеттерді орындауға дайын болуы керек:
	* компьютерлік технологияларды пайдаланатын салалардағы ғылыми-зерттеу қызметі;
	* пайдаланушылардың сұраныстарын, пәндік саланың модельдерін және техникалық құралдардың мүмкіндіктерін талдау негізінде кәсіби қызмет объектілерінің жекелеген компоненттерінің талаптары мен ерекшеліктерін әзірлеу;
	* мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді сипаттау және сүйемелдеу үшін техникалық құжаттаманы жасау;
	* белгіленген мерзімде берілген сапамен кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу процесін ұйымдастыру;
	* мультимедиалық және басқа ІТ-технологияларды кеңінен қолдана отырып, Педагогикалық қызметті жүзеге асыру;
	• сәйкестігін өскелең беделін талабымен жұмыс берушілер.
	Кәсіби қызметтің типтік міндеттері
	Кәсіби қызметтің типтік міндеттері-кәсіби қызмет объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, экономикалық тиімді, эргономикалық компьютерлік технологияларды жетілдіруге және дамытуға қатысу, әртүрлі салалардағы процестерді автоматтандыру.
	Кәсіби қызметтің бағыттары
	* кәсіби қызмет объектілерінің жұмыс істеуіне байланысты есептеу және ақпараттық процестердің бағдарламалық модельдерін жасау және зерттеу;
	* аппараттық - бағдарламалық кешендердің адам-машина интерфейсін жобалау технологиялары;
	* есептеу жүйелерінің, автоматтандырылған жүйелердің компоненттерін құру және белгіленген мерзімде белгілі бір сападағы бағдарламалар мен бағдарламалық кешендерді шығару;
	* объектілерді әзірлеу процесінің жекелеген кезеңдерін ұйымдастыру
	* белгіленген мерзімде берілген сапамен кәсіби қызметті;
	* заманауи әдістер, белгіленген стандарттарға сәйкес технология құралдары негізінде оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу;
	* ғылыми-зерттеу жұмысында және практикалық қызметте диплом алдындағы практика нәтижелерін қолдану және дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау.
	Кәсіби қызметтің мазмұны
	6В06101 – «Информатика» мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалаврының кәсіби қызметінің мазмұны:
	«Жүйелік талдаушы және жобаларды басқару»: аппараттық-бағдарламалық кешендерді тиімді іске асыру үшін есептеу техникасы құралдарын, бағдарламалау құралдарын қолдану; кәсіби қызмет объектілерінің жұмыс істеуіне байланысты есептеу және ақпараттық процес...
	«Web-технологиялар және желілік технологиялар»: аппараттық-бағдарламалық кешендерді іске асыру; кәсіби қызмет объектілерінің жұмыс істеуіне байланысты есептеу және ақпараттық процестердің математикалық және бағдарламалық модельдерін меңгеру; міндеттер...
	Оқыту нәтижелері және негізгі құзыреттер
	Жалпы, базалық және кәсіби құзыреттер (ЖҚ, БҚ, КҚ)
	ББ бойынша оқуды сәтті аяқтау түлекке келесі құзыреттерді қалыптастыруға ықпал етеді:
	* ЖБП саласындағы жалпы құзыреттер мен оқыту нәтижелері
	* "Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)" даярлау бағыты бойынша жалпы (түйінді) құзыреттер (ЖҚ)
	* "Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)" (КҚ) даярлау бағыты бойынша кәсіби құзыреттер.
	Жалпы құзыреттер және оқыту нәтижелері (ЖБП)
	ЖҚ 1: ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру негізінде бәсекеге қабілетті болашақ маманның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдарын қалыптастыруға, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде коммуникация бағдарламаларын құруға, с...
	ЖҚ 2: дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдарының қалыптасуы негізінде болашақ маман тұлғасының әлеуметтік-мәдени дамуын қамтамасыз ететін жалпы құзыреттілік жүйесін қалыптастырады;
	ЖҚ 3: мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілеттерін дамыту;
	ЖҚ 4: өз өмірі мен қызметінің барлық салаларында заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру және пайдалану арқылы ақпараттық сауаттылықты дамытуға ықпал етеді;
	ЖҚ 5: Өмір бойы өзін-өзі дамыту және білім беру дағдыларын қалыптастырады;
	ЖҚ 6: қабілетті тұлғаны қалыптастыру.
	ЖБП циклінің міндетті пәндерін оқу аяқталғаннан кейін білім алушы:
	1: табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми және философиялық білім әдістерімен ғылыми түсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған шындықты бағалау;
	2: мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен ерекшеліктерін түсіндіру;
	3: Әлеуметтік және өндірістік салаларда болып жатқан барлық нәрселерге өз Бағалауыңызды дәлелдеңіз;
	4: Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтары мен өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстаным таныту;
	5: Қазақстанның қазіргі тарихы оқиғаларының себептері мен салдарларын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану;
	6: әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның негізгі білімін ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру;
	7: интегративті процестердің заманауи өнімі ретінде осы ғылымдар туралы білімді синтездеу;
	8: белгілі бір ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеудің ғылыми әдістері мен әдістерін қолдану;
	9: жеке адамгершілік және азаматтық ұстанымды дамыту;
	10: қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдану;
	11: жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсету;
	12: әлемдік мойындауға ие қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласындағы білімді практикада қолдану;
	13: әдіснама мен талдауды таңдауды жүзеге асыру;
	14: зерттеу нәтижелерін қорытындылау;
	15: жаңа білімді синтездеу және оны қоғамдық маңызы бар гуманитарлық өнім түрінде таныстыру;
	16: тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіптік) қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға кіру;
	17: грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын пайдалануды жүзеге асыру; қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдау;
	18: қарым-қатынасқа қатысушылардың әрекеттері мен әрекеттерін бағалау.
	19: жеке қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистер;
	20: өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын ұстану.
	6В06101 «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бакалавры келесі құзыреттіліктерді игеруі тиіс:
	Жалпы құзыреттер (ЖҚ)
	ЖҚ-1 тілдер саласындағы құзыреттер
	- мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру.
	- мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты сөйлеу қабілеті.
	- мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ағымдағы құжаттаманы сауатты құрастыру қабілеті.
	- көпмәдениетті, полиэтиленді және көпконфессиялы қоғамда сындарлы диалог құру, қарым-қатынас жасау біліктері мен дағдылары, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болу.
	- кәсіби халықаралық қарым-қатынастың мамандандырылған терминологиясы аясында қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру.
	ЖҚ-2 Компьютерлік құзыреттілік
	- заманауи техникамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.
	- кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану қабілеті.
	- заманауи ақпарат құралдары мен ақпараттық технологияларды меңгеру.
	- қажетті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу әдістерін, оны түрлендіруді, сақтауды және беруді меңгеру.
	- білім мен ақпаратты интерактивті пайдалану мүмкіндігі.
	- ақпараттық өзара іс-қимылдың, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің, түсіндірудің негізгі тәсілдері мен құралдарын меңгеру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу дағдысының болуы;
	- ақпаратты қабылдау және әдістемелік жинақтау, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдау қабілетіне ие болу.
	ЖҚ-3 Оқу құзыреті
	-жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында жаңа білім алу және үйрену, осы білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану қабілеті.
	- күнделікті кәсіби қызметке және білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгеру.
	- әр түрлі көздерден ақпаратты табу, өңдеу және талдау мүмкіндігі.
	- ақпараттың сенімділігі мен сенімділігін бағалау және әрекет ету қабілеті
	- осы негізде.
	ЖҚ-4 Әлеуметтік  құзыреттер
	- өз қызметінде Қазақстан Республикасының негізгі мемлекеттік құжаттары мен нормативтік актілерін басшылыққа алу қабілеті.
	- Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу қабілеті.
	- қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу қабілеті.
	- өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану қабілеті.
	- проблемаларды анықтау, тұжырымдау және шешу қабілеті.
	- патриотизм, құрмет көрсету, ашық болу қабілеті.
	ЖҚ-5 Этикалық құзыреттер
	- мәдениеттің негізгі құндылықтарын түсіну және сақтау, азаматтық пен гуманизмге ие болу.
	- этикалық нормаларға сәйкес әрекет ету қабілеті.
	- барлық басты кәсіби қасиеттерге ие болу, жұмыс берушілер тарапынан қойылатын барлық заманауи талаптарға жауап беру.
	- іскерлік этика нормаларын сақтау, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын меңгеру қабілеті.
	- әртүрлі әлеуметтік жағдайларда тиісті түрде шарлау мүмкіндігі.
	- кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу;
	- этикалық мінез-құлық ережелерінен, оның ішінде басқа адамдарға қатысты ауытқуларға төзбеушілікке ие болу;
	- азаматтық жауапкершілікке ие болу және этикалық мінез-құлық ережелерін сақтауды талап ету.
	ЖҚ-6 Кәсіпкерлік және экономикалық құзыреттер
	- экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну.
	- экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы туралы түсінікке ие болу.
	- инновациялық қызметке қабілеттілік.
	- ресурстарға қажеттілікті бағалау және кәсіби қызметтегі міндеттерді шешу кезінде оларды пайдалануды жоспарлау қабілеті.
	- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті.
	- бастамашылық пен кәсіпкерлікке қабілеттілік.
	ЖҚ-7 Ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттер
	- бастамашылық таныту және проблемалардың ұйымдастырушылық
	- басқарушылық шешімдерін табу қабілеті.
	- ұйымдастыру және жоспарлау қабілеті.
	- қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне жауапты қарау.
	- мақсат қою және оларға жету мүмкіндігі.
	- бірлескен іс-әрекеттерді ұйымдастыру, бастама көтеру және нәтижеге жауап беру мүмкіндігі.
	- өмір мен қызметтің әртүрлі салаларында алған білім мен дағдыларды пайдалана отырып, идеяларды қалыптастыру және оларды іске асыру қабілеті.
	- қоршаған ортаны түсіну және басқару, шешім қабылдау және проблемаларды шешу мүмкіндігі.
	- мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешімдер қабылдауы үшін ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін меңгеру;
	- деректер базаларымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу қабілетін меңгеру.
	ЖҚ-8 Коммуникативтік құзыреттілік
	- командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну қабілеті.
	- қақтығыстарды шешу және келіссөздер жүргізу мүмкіндігі.
	- ымыраға келе білу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыру.
	- жауапкершілікті қабылдау және шешім қабылдау, бірлескен шешім қабылдауға қатысу мүмкіндігі.
	- өз міндеттерін шығармашылықпен және ұжымның басқа мүшелерімен өзара іс-қимыл жасай отырып, ұжымдағы жұмысқа дайын болу.
	ЖҚ-9 Құндылық және мәдениетаралық құзыреттер
	- басқа мәдениеттер мен діндердің өкілдерімен нәтижелі қарым-қатынас жасау.
	- әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу.
	- ұлттық мәдениеттің құндылығын сезіну, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен және ұқыпты қарау.
	- түрлі этномәдениеттер мен діндерге төзімді болу.
	- қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және олардың кәсіби қызметінде оларға назар аудару.
	ЖҚ-10 Өзгерістер мен белгісіздіктердің үдемелі серпіні жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты ауыстыруға дайын болу.
	3.3 Пәндер туралы мәліметтер

