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1. Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

6В06152- «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту 

бағдарламасы оқу үдерісін басқарудың демократиялық принциптеріне қол жеткізуге, 

академиялық еркіндік пен жоғары оқу орындарының мүмкіндіктерін кеңейтуге 

бағытталған; мамандық бойынша жоғары білімді қоғам мен ғылымның өзгермелі 

қажеттіліктеріне бейімдеу; басқа елдерде мамандардың дайындық деңгейін мойындау; 

еңбек нарығының өзгермелі жағдайында түлектердің жоғары мобильділігі.  

Бұл білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы No 604 бұйрығымен бекітілген Жоғары білімді 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, Ұлттық біліктілік шеңбері мен кәсіби 

стандарттар негізінде әзірленген. аймақтық еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере 

отырып, Дублин Дескрипторлары мен Еуропалық біліктілік шеңберіне сәйкес. 

6В06152 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының білім беру бағдарламасы 

бойынша кадрларды даярлау траекториялары бойынша жүргізіледі: 

-Жүйелік интеграция және ақпараттық жүйелерді басқару; 

- Ақпараттық жүйелердің дизайны және жобаларды басқару; 

-Ақпараттық жүйелер мен желілік технологиялар. 

Білім беру бағдарламасы - «Ақпараттық жүйелер» 6В06152 -Ақпараттық жүйелер 

мамандығы бойынша бітірушіге қажетті негізгі құзыреттілікті қалыптастырудың жаңа 

тәсілін ұсынады. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық жоғары білім беру жүйесін Болон процесіне 

қосуға жағдай мен мүмкіндіктер жасауға бағытталған, бұл оны еуропалық және 

халықаралық білім кеңістігімен үйлестіреді. 

6В06152 - «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы мамандығы бойынша 

бітірушіге «Инженерлік ғылым және технология» мамандығы бойынша сараптамалық 

және аналитикалық қызметке қажетті негізгі құзыреттілікті қалыптастырудың жаңа 

тәсілін ұсынады. Білім беру бағдарламасы ұлттық жоғары білім беру жүйесін Болон 

процесіне қосуға жағдай мен мүмкіндіктер жасауға бағытталған, бұл оны еуропалық 

және халықаралық білім кеңістігімен үйлестіруге мүмкіндік береді. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларының халықаралық 

танылуын қамтамасыз етуге, білім алушылар мен білім беру ұйымдарының 

профессорлық -оқытушылық құрамының академиялық ұтқырлығы үшін жағдай жасауға, 

сондай -ақ білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларының халықаралық 

танылуын қамтамасыз етуге, білім алушылар мен білім беру ұйымдарының 

профессорлық -оқытушылық құрамының академиялық ұтқырлығы үшін жағдай жасауға, 

сондай -ақ білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Кәсіби бакалавриаттың білім беру бағдарламасы - 6В06152 -Ақпараттық жүйелер - 

бұл жоғары оқу орнының оқу бағдарламасына сәйкес білім беру бағдарламасын 

әзірлеуге қойылатын талаптарды анықтайтын оқу -әдістемелік құжаттар мен 

материалдар кешені. оқыту 

Білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің 

талаптарына сәйкес келетін мамандарды дайындаудың құзыреттілік үлгісі негізінде 

әзірленген. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттіліктерін, олардың дайындық деңгейі 

мен нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығын сипаттайды. 

Білім беру бағдарламасының тұтастығына бакалавр 6В06152-Ақпараттық 

жүйелерде болуы керек құзыреттердің барлық топтарын қалыптастыруға оқытылатын 

модульдердің құрамы, тереңдігі мен бағдарлануы қол жеткізеді.  

 

2. Білім беру бағдарламасының мақсаты мен негіздемесі 



 

 

Басты мақсат: ақпаратты өңдеудің жоғары тиімді әдістеріне ие және ақпараттық 

жүйелер саласында алған білімдерін қолдана алатын, жоғары білімді мамандардың 

сапасына қойылатын заманауи талаптарға сай практикалық дағдылары мен 

көшбасшылық қасиеттері бар білікті мамандарды дайындау. . 

Білім беру принциптері білім мен ғылымның негізгі принциптеріне сәйкес 

құрылған және студенттердің академиялық ұтқырлығына және олардың еңбек нарығына 

сәтті бейімделуіне қол жеткізуге бағытталған. 

Курстардың, бағдарламалардың, бағалау критерийлерінің халықаралық 

стандарттарымен ашықтық және корреляция. 

Мамандық пәндерін оқытудың білім беру стратегиясының бірлігі мен әртүрлілігі 

мыналарды көздейді: 

• негізгі факультеттің барлық факультеттерінің бірлігі, курсты ұйымдастыру, 

сонымен қатар бағалау критерийлері, формалары мен бақылау құралдарының 

конъюгациясы; 

• бітіруші кафедралардың сұранысына байланысты нақты курстың мазмұнын 

әзірлеу кезінде әр түрлі факультеттердің нақты мақсаттары мен міндеттерін ескеруді, 

сондай -ақ негізгі курсты таңдау курстарымен толықтыруды көздейтін стратегияның 

икемділігі; 

• заманауи білім беруді жаңғырту талаптарына сәйкес келетін әдістемелік 

техникалар, тәсілдер мен оқыту әдістерінің кешені ретінде түсінілетін пәндерді оқытуда 

заманауи білім беру технологияларын қолдану; 

• теориялық дайындық барысында алған білімді практикада бекіту, кәсіби 

практиканың әр түрін ұйымдастыру және өткізу нәтижесінде практикалық дағдыларды 

қалыптастыру: білім беру, тілдік, өндірістік, диплом алдындағы; 

• ақпараттық технологиялар саласындағы болашақ мамандар арасында тілдік 

құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал ететін үштілді білім беруді оқу үдерісінде қолдану. 

Пәнаралық үйлестіру принципі әр түрлі пәндердің тақырыптарын олардың 

қайталануын жою үшін үйлестіруді және қоршаған әлемдегі заттар мен құбылыстарды 

оқушының санасында қалыптастыруды көздейді. Нәтижесінде жалпы ғылыми пәндерді 

де, мамандық пәндерін де оқуда коммуникацияның кәсіби саласында коммуникативтік 

құзыреттілікті қалыптастыру үшін оңтайлы жағдайлар жасалады. 

Оқытудың кәсіби бағдарлану принципі (мамандықты ескере отырып) оқу 

бағдарламасының пәндері бойынша студенттердің болашақтағы мамандығы мен 

аудиториядағы кәсіби қызығушылықтарын ескеруді қарастырады. 

Қазіргі білім беруді жаңарту білім беру мазмұнын жаңартудың маңызды 

тұжырымдамалық ережелерінің бірі ретінде құзыреттілікке негізделген көзқарасты 

болжайды. 

Осы ережеге сүйене отырып, осы бағдарламаны іске асырудың міндеттері 

келесідей: 

1. кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең спектрін құру; 

2. болашақ мамандарда негізгі кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру; 

3. болашақ мамандардың кәсіби қызметі үшін базалық болып табылатын 

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру; 

4. эксперимент шеңберінде оның барлық кезеңдерінде студенттердің өз бетінше 

ізденушілік және зерттеу іс -әрекетінің алғышарттарын құру; 

5. ғылыми -техникалық ақпаратпен жұмыс істей білу, кәсіби қызметте отандық 

және шетелдік тәжірибені қолдану, алынған ақпаратты жүйелеу және қорыту; 

6. жұмыс пен оқу процесін өз бетінше бақылау мүмкіндігі: 

Кәсіби қызмет түрлеріне байланысты бакалавр модульдік білім беру 

бағдарламасына сәйкес келесі міндеттерді орындауы тиіс: 



Өндірістік және технологиялық қызмет саласында: 

- ақпараттық жүйелердің компоненттерін құру, бағдарламалар мен бағдарламалық 

қамтамасыз ету жүйесін шығару; 

- ақпараттық жүйелердің бағдарламалық жүйелерін сынау және күйін келтіру; 

- компьютерлік желілердің желілік қызметтерін орнату, конфигурациялау және 

басқару; 

- кәсіби қызмет объектілерін сертификаттау. Ұйымдастырушылық -басқару қызметі 

саласында: 

- ақпараттық жүйелерді құруды, енгізуді және қызмет көрсетуді жобалық басқару; 

- технологияны таңдау, даму процесін ұйымдастыру құралдары және 

кәсіби қызмет объектілерін енгізу; 

- кәсіби қызметтің объектілерін белгілі бір уақытта берілген сапада дамыту 

процесінің жеке кезеңдерін ұйымдастыру; 

- кәсіби қызмет объектілерін дамыту процесін қабылданған ұйым шеңберінде 

кадрларды дайындау. 

Жобалау және инженерлік қызмет саласында: 

- пайдаланушылардың сұраныстарын, пәндік аймақ модельдерін және техникалық 

құралдардың мүмкіндіктерін талдау негізінде кәсіби қызмет объектілерінің жеке 

компоненттеріне талаптар мен спецификациялар әзірлеу; 

- ақпараттық жүйелер компоненттерінің архитектурасын жобалау; 

- аппараттық және бағдарламалық жүйелер үшін адам-машина интерфейсін 

жобалау; 

- заманауи әдістерге, жобалау құралдары мен технологияларына негізделген 

ақпараттық жүйелерді математикалық, лингвистикалық, ақпараттық, бағдарламалық 

және техникалық қамтамасыз етуді жобалау, соның ішінде компьютерлік жобалау 

жүйесін қолдану. 

 

3. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Бағдарлама циклы: 

Бірінші цикл: бакалавр 6 деңгейі НРК / ОРК / МСКО 

Берілетін дәреже / Берілген дәреже 6В06152- Ақпараттық жүйелер білім 

бағдарламасы бойша білім бакалавры / 6В06152 Ақпараттық жүйелер білім беру 

бағдарламасы бойынша бакалавр 

Бағдарламаны меңгерудің нормативтік мерзімі, жалпы еңбек сыйымдылығы мен 

жоғары білім деңгейіне сәйкес келетін біліктілік 1 -кестеде көрсетілген. 

 
Кесте 1 

ҚР МЖМБС сәйкес ББ 

атауы, коды 

Біліктілігі (дәрежесі) ББ игерудің 

нормативтік мерзімі 

Еңбек сыйымдылығы 

(кредиттер бойынша) 

6В06152- Ақпараттық 
жүйелер 

Бакалавр 4 жылдық күндізгі 240 ECTS 

6В06152- Ақпараттық 

жүйелер 

Бакалавр 3 жыл, күндізгі, 

қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

180 ECTS 

6В06152- Ақпараттық 

жүйелер 

Бакалавр 2 жыл, күндізгі, 

қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

1. ECTS 

 

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

 
3.1 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). 

3.2 Жұмысқа орналасу перспективалары 

1. Бітіруші келесі ұйымдар мен мекемелерге жұмысқа орналасуға мүмкіндік 

алады: 

2. өнеркәсіптік секторда автоматтандырылған басқару жүйесін жобалау, 

енгізу және пайдалану; 

3. ғылым мен білім саласындағы ақпараттық іздеу жүйесін әзірлеу, енгізу 

және пайдалану; 

4. денсаулық сақтау саласындағы сараптамалық жүйелер мен интеллектуалды 

жүйелерді әзірлеу, енгізу және пайдалану; шағын және орта бизнесте ақпаратты 

басқару жүйесін әзірлеу, енгізу және пайдалану; 

5. мемлекеттік органдарда ақпараттық және ұйымдастыру жүйелерін әзірлеу, 

енгізу және пайдалану. 

 

3.3 Маманның біліктілік сипаттамасы 

6В06152 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша кәсіптік бакалавриаттың білім 

беру бағдарламасы - бұл жоғары оқу орнының білім беру бағдарламасын әзірлеуге 

қойылатын талаптарды және талаптарды анықтайтын оқу -әдістемелік құжаттар мен 

материалдардың кешені.  

Білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің 

талаптарына сәйкес келетін мамандарды дайындаудың құзыреттілік үлгісі негізінде 

әзірленген. Бұл   түлектердің негізгі құзыреттіліктерін, олардың дайындық деңгейі мен 

нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығын сипаттайды. 

6В06152 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының білім беру бағдарламасы бойынша 

кадрларды даярлау траекториялары бойынша жүргізіледі: 

-Жүйелік интеграция және ақпараттық жүйелерді басқару; 

- Ақпараттық жүйелердің дизайны және жобаларды басқару; 

-Ақпараттық жүйелер мен желілік технологиялар. 

Кәсіби бакалавриаттың білім беру бағдарламасы - «Ақпараттық жүйелер» - бұл 

бағытқа сәйкес жоғары оқу орнының білім беру бағдарламасын әзірлеуге қойылатын 

талаптарды және талаптарын анықтайтын оқу -әдістемелік құжаттар мен материалдар 

кешені. оқыту 

Білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің 

талаптарына сәйкес келетін мамандарды дайындаудың құзыреттілік үлгісі негізінде 

әзірленген. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттіліктерін, олардың дайындық деңгейі 

мен нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығын сипаттайды. 

Білім беру бағдарламасының тұтастығына бакалаврдың «Ақпараттық жүйелер» 

мамандығында болуы керек құзыреттердің барлық топтарын қалыптастыруға 

оқытылатын модульдердің құрамы, тереңдігі мен бағдарлануы қол жеткізеді. 

 

3.4 Кәсіби қызметтің сферасы 

 



3.5 Кәсіби қызметтің объектілері 

1. Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері болып әр түрлі меншік нысанындағы 

кәсіпорындар мен ұйымдар, олар адам қызметінің әр түрлі салаларында 

ақпараттық жүйелерді әзірлейді, енгізеді және қолданады, олардың жұмысына 

техникалық құжаттама, мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде қолдау 

көрсетеді. 

 

3.7 Түлектің кәсіби қызмет түрлері 6В06152 –"Ақпараттық жүйелер" мамандығы 

бойынша техника және технологиялар бакалаврлары келесі кәсіби қызмет түрлерін 

орындай алады: 

-жобалау-конструкторлық; 

- өндірістік-технологиялық; 

- ұйымдастыру-басқару; 

- пайдалану; 

- сараптамалық-талдау. 

6в06152 –"Ақпараттық жүйелер" мамандығы бойынша техника және 

технологиялар бакалавры білім беру траекториялары бөлінісінде мынаны құрайды:: 

"Ақпараттық жүйелерді жүйелік біріктіру және әкімшілендіру": ақпараттық 

жүйелердің әртүрлі компоненттерін және тұтастай ақпараттық жүйелерді жобалау және 

әзірлеу; ақпараттық жүйелердің желілік инфрақұрылымын инсталляциялау, 

конфигурациялау және әкімшілендіру; Ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін 

ақпараттық, бағдарламалық, техникалық және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз етуді 

сүйемелдеу; Ақпараттық жүйелерді зерттеу, жобалау және пайдалану, модельдеу 

алгоритмдерін әзірлеу және оларды алгоритмдік тілдер мен модельдеудің қолданбалы 

бағдарламаларының пакеттерін пайдалана отырып іске асыру, модельдеу 

дерекқорларын қолдана отырып жобалау процесін автоматтандыруды орындау; 

деректерді статистикалық өңдеу; есептерді зерттеу және модельдеу, алгоритмдік тілдер 

мен қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдана отырып бағдарламалық модульдер 

мен алгоритмдерді әзірлеу; логикалық бағдарламалау. 

"Ақпараттық жүйелерді жобалау және жобаларды басқару": ақпараттық 

жүйелердің әртүрлі компоненттерін және тұтастай ақпараттық жүйелерді жобалау және 

әзірлеу; ақпараттық жүйелердің желілік инфрақұрылымын инсталляциялау, 

конфигурациялау және әкімшілендіру; Ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін 

ақпараттық, бағдарламалық, техникалық және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз етуді 

сүйемелдеу; ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін ақпараттық, 

бағдарламалық, техникалық және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз етуді жобалау және 

сүйемелдеу; ақпараттық жүйелерді және олардың элементтерін қазіргі заманғы 

бағдарламалау; деректерді өңдеу жүйелерін бағдарламалық-аппараттық қорғауды 

қамтамасыз ету; ақпараттық жүйелердің деректер базасын жобалау және әкімшілендіру; 

аппараттық құралдарды жобалау, есептеу жүйелері мен кешендерін құру кезінде 

оларды кешендеу; шешілетін тапсырмаға сәйкес жабдықтың ұтымды конфигурациясын 

таңдау. 

"Ақпараттық жүйелер және желілік технологиялар": ақпараттық жүйелердің 

әртүрлі компоненттерін және тұтастай ақпараттық жүйелерді жобалау және әзірлеу; 

ақпараттық жүйелердің желілік инфрақұрылымын инсталляциялау, конфигурациялау 

және әкімшілендіру; Ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін ақпараттық, 

бағдарламалық, техникалық және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз етуді сүйемелдеу 



дағдылары; бағдарламалық кешендердің ерекшеліктерін, алгоритмдерді ресімдеудің 

үлгілік әдістемелерін және оларды жобалаудың негізгі тәсілдерін әзірлеу; автоматты 

басқару жүйелерін құру, олардың математикалық модельдерін құру және қайта құру, 

сызықтық, сызықты емес, дискретті, оңтайлы және бейімделген жүйелерді талдау және 

синтездеу; корпоративтік жүйелерде деректерді сақтау мәселелерін шешу; 

бағдарламалық жүйелер мен ақпараттық технологиялардың негізгі түсініктері мен 

әзірлеу тәртібін айқындайтын мемлекеттік стандарттар жүйесін пайдалана отырып, 

бағдарламалық құралдарды, ақпараттық технологиялар мен өнімдерді әзірлеу процесін 

ұйымдастыру; "бұлтты"технологияларды қолдана отырып, қосымшаларды әзірлеу және 

қолдау үшін жүйелік әкімшілік. 

 

4. Білім беру бағдарламасы құзыреттерінің тізбесі 

ЖББ циклі міндетті компонент 

 

ОК 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; 

ОК 2:Дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдарының қалыптасуы 

негізінде болашақ маман тұлғасының әлеуметтік-мәдени дамуын қамтамасыз ететін 

жалпы құзыреттілік жүйесін қалыптастырады; 

ОК 3: Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық Әлеуметтік және кәсіби 

қарым-қатынас жасау қабілеттерін дамыту; 

ОК 4:Өз өмірі мен қызметінің барлық салаларында заманауи ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды меңгеру және пайдалану арқылы ақпараттық 

сауаттылықты дамытуға ықпал етеді; 

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

ОК 6:Қазіргі әлемде ұтқырлыққа, сыни ойлауға және физикалық өзін-өзі 

жетілдіруге қабілетті адамды қалыптастырады. 

ЖББ 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; 

 

5. Жалпы құзыреттілік (ЖҚ) 

 

Код   Жалпы құзыреттілік 

ЖҚ 

1  

 

Гуманитарлық мәдениетті, адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қатынасты реттейтін этикалық 

және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін және өз еңбегін ғылыми негізде 

ұйымдастыра білуді меңгеру. 

ЖҚ 

2  

 

Қоғамдық пікірге, дәстүрге, әдет–ғұрыпқа, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-

этикалық құндылықтарды білу және олардың кәсіби қызметінде оларға назар аудару. 

ЖҚ 

3  

 

Өзінің кәсіби қызметінде техникалық әдебиетті оқу және ауызекі сөйлеу дағдылары 

деңгейінде мемлекеттік тілді және кемінде бір шет тілін білуін қолдану. 

ЖҚ 

4  

 

Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын 

меңгеру, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдысы бар 

ЖҚ 

5  

Экономикалық білім негіздерін білу, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. туралы 

ғылыми түсініктерге ие болу. 

ЖҚ 

6  

Қызметтің әртүрлі салаларында құқықтық білім негіздерін пайдалану 

ЖҚ 

7  

Өндірістік персоналды және халықты авариялардың, апаттардың, дүлей зілзалалардың 

ықтимал салдарларынан қорғау әдістерін білу. 



ЖҚ 

8  

Көлік-технологиялық машиналар мен кешендерді пайдаланудың техникалық және 

технологиялық проблемаларын сәйкестендіру, тұжырымдау және шешу үшін іргелі білім 

жүйесін (математикалық, жаратылыстану-ғылыми, инженерлік және экономикалық) 

қолдану 

ЖҚ 

9 

Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын 

меңгеру, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу. Мұнай, газ және 

газ конденсатын өндіру және кен орындарын игеру мәселелерін шешу үшін компьютерлік 

бағдарламалар пакеттерімен жұмыс істеу дағдысы болу керек. 

ЖҚ 

10 

- Қойылған міндеттерді шешу үшін жауапкершілікті өз мойнына алу қабілеті, оған 

басқаларды тарта білу, бағыныштыларды жұмысқа қажетті барлық нәрселермен қамтамасыз 

ету және қолдау. 

ЖҚ 

11 

- Күнделікті мәселелерді, әсіресе тұлғааралық қақтығыстарды тыныш және ұтымды шешу 

мүмкіндігі. 

ЖҚ 

12 

- Белгілі бір жобаны жүзеге асыру үшін құрылған шағын топтың қызметін ұйымдастыру 

мүмкіндігі. 

ЖҚ 

13 

- Коммуникативтік міндеттерді шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық 

технологияларды қолдану қабілеті. 

ЖҚ 

14 

Басқару шешімдерінің ұсынылған нұсқаларын сыни бағалау және әлеуметтік-экономикалық 

тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді және ықтимал әлеуметтік-экономикалық 

салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу және 

негіздеу қабілеті. 

 
 

6 Базалық құзіреттілік (БК) 

Білу және түсіну (Дескриптор А): 

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

жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы негізгі негіздер; 

БК   2: интегралдық микросхемалар жұмысының негізінде жатқан интегралдық микросхемаларға, 

физикалық заңдарға жататын негізгі терминологияны, әртүрлі типтегі интегралдық 

микросхемаларды дайындау технологиясының ерекшеліктерін; 

БК 3: бағдарламалық кешендердің ерекшеліктерін әзірлеудің негізгі негіздері, алгоритмдерді ресімдеудің 

үлгілік әдістемелері және оларды жобалаудың негізгі тәсілдері; 

БК      4 : Ақпараттық жүйелерді жобалаудың заманауи модельдері, әдістері мен технологиялары; 

БК 5: ұйымдардың бизнес қызметінде ақпараттық жүйелерді құру және енгізу жобаларын басқару әдістері 

мен технологиялары; 

БК 6: деректерді өңдеу жүйелерін бағдарламалық-аппараттық қорғауды қамтамасыз ету қағидаттары; 

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

байланысты мәселелердің мәні; 

БК 8: оқу, тілдік, өндірістік және дипломалды практикалардың болашақ кәсіби қызметінің мақсаттарын, 

міндеттерін, мазмұны мен маңызын түсіну. 

БК 9: ұйымдастыру-басқару қызметінің негіздері. 

 



Қолдана білу және түсіну (Дескриптор В): 

БК  10 : - негізгі ұғымдар мен экономикалық категорияларды зерттеу кезінде; 

БК11- автоматты басқару жүйелерін құру принциптерін және олардың математикалық модельдерін 

құрастыру және түрлендіру әдістерін, сызықтық, сызықты емес, дискретті, оңтайлы және бейімделгіш 

жүйелерді талдау мен синтездеудің негізгі әдістерін меңгеру; 

БК12- есептеу жүйелері мен кешендерін құру кезінде аппараттық құралдарды жобалау әдістерін және 

оларды комплекстеу тәсілдерін меңгеру;; 

БК13- ақпараттық жүйелердің желілік инфрақұрылымын орнату, конфигурациялау және әкімшілендіру 

дағдыларына ие болу; 

БК14- Ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін ақпараттық, бағдарламалық, техникалық және 
ұйымдастыру - құқықтық қамтамасыз етуді сүйемелдеу дағдыларының болуы; 

БК14- зерттеу, жобалау және пайдалану кезінде жүйелі тәсілді қолдана білу 

алгоритмдік тілдерді және модельдеудің қолданбалы бағдарламаларының пакеттерін пайдалана отырып, 

модельдеу алгоритмдерін әзірлеу және оларды іске асыру; 

БК15 бағдарламалық жүйелер мен ақпараттық технологиялардың негізгі түсініктері мен әзірлеу тәртібін 

айқындайтын мемлекеттік стандарттар жүйесін пайдалана отырып, бағдарламалық құралдарды, 

ақпараттық технологиялар мен өнімдерді әзірлеу процесін ұйымдастыру дағдысының болуы; 

БК16-Ақпараттық жүйелерді және олардың элементтерін ақпараттық, бағдарламалық, техникалық және 

ұйымдық-құқықтық қамтамасыз етуді жобалау және сүйемелдеу; 

БК17- жүйелер адамдардан, процедуралардан, аппараттық құралдардан, бағдарламалық жасақтамадан 

және деректерден тұратын мәселелерді кәсіби түрде шешу; 
БК18- қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ақпараттық жүйелерді сүйемелдеудің бағдарламалық және 

техникалық құжаттамасын жасау үшін терминологияны меңгеру. 

Пайымдау (Дескриптор С): 

БК 20 : - корпоративтік жүйелерде деректерді сақтау мәселелерін шеше білу; 

БК21- есептерді зерттеу мен модельдеуде оңтайландыру әдістерін қолдана білу, бағдарламалық 

модульдер мен алгоритмдерді әзірлеу, оларды алгоритмдік тілдер мен қолданбалы бағдарламалар 

пакеттерін қолдана отырып жүзеге асыру; 

БК22- Ақпараттық жүйелерді әзірлеу мен енгізудің өзіндік және шетелдік тәжірибесін талдау; 

БК23- ақпараттық жүйені енгізу және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін әзірлеу тиімділігін 

талдау және бағалау әдістерін пайдалану; 

БК24- шешілетін тапсырмаға сәйкес жабдықтың ұтымды конфигурациясын анықтай білу, ақпараттық 

жүйелердің аппараттық құралдарын кешендеу және архитектураны таңдау; 

БК25- ақпараттық жүйелердің әртүрлі компоненттерін және жалпы ақпараттық жүйелерді жобалау мен 

әзірлеуді басқару дағдысының болуы; 
БК26- жобалау процесін автоматтандыру кезінде бизнес-процестерді модельдеу жүйелерін қолданудың 

негізділігі туралы шешім қабылдау; 

БК27- қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ақпараттық технологиялардың негізгі ұғымдарына 

салыстырмалы талдау жүргізу. 

Қарым-қатынас саласындағы дағдылар (Дескриптор D): 

БК 21: - берілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай Тиімді коммуникациялар құру; 

БК22- сындарлы диалог жүргізу дағдыларын меңгеру; 

БК23- тұлғааралық қарым-қатынасты құру; 

БК24- тұлғааралық қарым-қатынас және топта жұмыс істеу технологиясын меңгеру, топтық әзірлеудегі 

жұмысты басқару; 

БК24- әртүрлі деңгейдегі семинарларда, пікірталастарда, конференцияларда шетелдік әріптестермен 

тәжірибе алмасу үшін осы тілдің ана тілдерімен еркін сөйлесуге мүмкіндік беретін көлемде шет тілінде 

диалог ұйымдастыру; 
БК24-ағымдағы мәселелерді шешу үшін есептеу жүйелерінің бағдарламалық және техникалық 

құралдарымен адам-оператор жұмысының негізгі принциптерін қолдана білу; 

БК25- ақпараттық жүйелердің пәндік саласы бойынша пәндер мәселелері бойынша командада жұмыс 

істеу; 

БК26- Ақпараттық жүйелерді жобалау және әзірлеу кезінде басқа пәндік салалардағы сарапшылармен 

өзара әрекеттесу; 

БК27- әлемнің жетекші елдерінің ақпараттық жүйелері саласындағы практикалық тәжірибені пайдалана 

отырып, халықаралық контексте жұмыс істеу; 

БК28- ұтқырлық, икемділік тәсілдерін меңгеру; ымыраға келу, өз пікірін ұжымның пікірімен 

байланыстыра білу; 

БК29- Әлеуметтік,этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинау және түсіндіру; 
БК30- мамандарға да, маман еместерге де ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер туралы хабарлау 

мүмкіндігі.. 



 



 

 

Оқыту саласындағы іскерліктер (Дескриптор Е): 

БК 24: - одан әрі оқу үшін қажетті материалдарды өз бетінше табу, зерделеу, құрылымдау және 

жүйелеу; 

БК25- қызметтің таңдалған бағыты бойынша шетелдік тәжірибені зерттеу қабілетін көрсету; 

БК26- қызмет бейіні бойынша Интернеттен, ғылыми және мерзімді әдебиеттерден қажетті ақпаратты 

іздеуге қабілеттілігін көрсету; 

БК27- кәсіби практикадан өту кезінде алынған біліктілік пен дағдыларды одан әрі жетілдіру − ; 

БК28- кәсіби қызметте мемлекеттік қаулыларды, өкімдерді, бұйрықтарды, стандарттарды, 

нормативтерді, математикалық модельдерді, Ақпараттық жүйелер мен желілерді жобалау, әзірлеу, дайындау, 

енгізу және сүйемелдеу әдістерін, тәсілдері мен технологияларын таба білу және пайдалану; 
БК29- Информатика, Ақпараттық технологиялар, Ақпараттық қауіпсіздік және деректерді қорғау, 

компьютерлік модельдеу, компьютерлік жүйелердің архитектурасы, Схемотехника саласында кәсіби білім 

дағдыларын пайдалану; 

БК30- кәсіби қызмет объектілерінің математикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету 

элементтерін жобалаудың жаңа әдістерін үйрену қабілетін көрсету; 

БК31- күнделікті кәсіби қызметке және магистратурада білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алу 

дағдыларын меңгеру; 

БК32- өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі тәрбиелеуге, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберліктің өсуіне 

ұмтылу. 

КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІК (КҚ) 

 

Код   ББ ИГЕРУ НӘТИЖЕСІНДЕ ҚАЛЫПТАСАТЫН БІТІРУШІНІҢ ҚҰЗЫРЕТТЕРІ 

 

ПК 1 ОК-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 іскерліктері мен дағдылары, ынтымақтастыққа қабілетті болу. 

- Кәсіби халықаралық қарым-қатынастың мамандандырылған терминологиясы аясында қарым-

қатынас құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру. 

1.  

ПК 2 ОК-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.ОК- 

ПК 3 3 Оқу құзыреті 

-Жаратылыстану-ғылыми және техникалық 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 осы негізде әрекет ету мүмкіндігі. 

2.  

ПК 4 ОК-4  Әлеуметтік құзыреттер 

- Өз қызметінде негіз қалаушы мемлекеттік құжаттарды және Қазақстан Республикасының 

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. 

  

ПК 5 ОК-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 және этикалық мінез-құлық ережелерін сақтауды талап етуге ие 

болу; 

 

ПК 6 ОК-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. 

ПК 7 ОК-7 Ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттер 

-Бастамашылық таныту және проблемалардың ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерін 

табу қабілеті. 

- Дербес ұйымдастыру және жоспарлау қабілеті. 

- Ұжыммен жұмыс кезінде кәсіби мәселелерді шешудің әртүрлі нұсқаларын өз бетінше әзірлеу және 

ұсыну мүмкіндігі. 

- 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. 

- Деректер базаларымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу қабілетін меңгеру. 

 

ПК 8 ОК-8  Коммуникативтік құзыреттілік 

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

4. - Қақтығыстарды шешу және келіссөздер жүргізу мүмкіндігі. 

5. - Ымыраға келе білу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыру. 

6. - Жауапкершілікті қабылдау және шешім қабылдау, бірлескен шешім қабылдауға қатысу 
мүмкіндігі. 

7. - Өз міндеттерін шығармашылықпен және ұжымның басқа мүшелерімен өзара іс-қимыл 
жасай отырып, ұжымдағы жұмысқа дайын болу. 

ПК 9 ОК-9 Құндылық және мәдениетаралық құзыреттер 

Басқа мәдениеттер мен діндердің өкілдерімен тиімді 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, салт-дәстүрге негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу, 

 

ПК 

10 

 

ОК-10 Өзгерістер мен белгісіздіктердің үдемелі серпіні жағдайында әлеуметтік, 

экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты ауыстыруға 

дайындық 

- 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. 



 

- Жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу қабілеті. 

- Өзгерістерге икемді жауап беру және ақылға қонымды тәуекелді қабылдау мүмкіндігі. 

ПК 

11 

 

ПК-1 Академиялық құзыреттер 

- 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. 

ПК12 

 

ПК-2 Қалыптастырушы (кәсіби) құзыретВладение методами системного и сравнительного анализа. 

- 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 

ПК 

 13 

ПК-3 Систематизирующая компетенция 

8. Систематизировать знания об основных принципах организации и функционирования 
отдельных устройств и ЭВМ в целом, а также систем, комплексов и сетей ЭВМ. 

9. Способность понимать и применять современные языки программирования; средства 

вычислительной техники и программирования; методы и средства защиты информации; элементы 
математического, лингвистического, информационного и программного обеспечения 
компьютерных систем обработки информации. 

10. Систематизировать учебный и научный материал, приемы, средства реализации составления 
программного обеспечения. 

 

 

Оқу нәтижелері (ОН) 

(ОН1) Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін 

оның аса маңызды үш құрамдас бөлігі (этноформаттаушы, азаматтық, 

жалпыұлттық) мәнмәтінінде білу, мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру, Тарихи, 

сондай-ақ әлеуметтік-гуманитарлық тақырыптар бойынша пікірталастар кезінде өз 

ұстанымын түсіндіру, сендіру қабілеті, тиімді коммуникациялар құра білу, Қазақстан 

мәдениетінің базистік құндылықтарын және мәдениетінің өркениеттегі орнын білу, 

моральдық сана құндылықтарын іске асыру және күнделікті практикада 

адамгершілік, адамгершілік және құқықтық мәдениет деңгейін арттыру бойынша 

жұмыс істей білу, сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың рухани-адамгершілік 

тетіктерін іске қосу. 



 

(ОН2)Ақпараттық менеджмент саласындағы білімді, ақпараттық 

мониторингті жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеру, бағдарламалық 

модульдерді жөндеу жүйесін әзірлеу, бағдарламалық модульдерді қолдану жөніндегі 

нұсқаулықтарды әзірлеу, алынған нәтижелерді түсіндіру, барабар өзін-өзі бағалауға 

және өзін-өзі бақылауға, әділдік пен объективтілікке ұмтылу. 

(ОН3) Операциялық жүйелерді, бағдарламалық жасақтаманы, кеңсе 

қосымшаларын орнатыңыз, теңшеңіз және жаңартыңыз. 

(ОН4),Kәсіби міндеттерді тұжырымдау және шешу, ақпараттық жүйелердің 

архитектурасы мен конфигурациясына сараптамалық бағалау жүргізу, шешімдер 

қабылдау. 

(ОН5).Мәселені түсіну және анықтау үшін жүйелік тұжырымдамаларды 

қолдануға, заманауи құралдарды қолдана отырып бағдарламалауға, әзірленген 

ақпараттық жүйеге техникалық құжаттама жасауға, жүйелер адамдардан, 

процедуралардан, аппараттық құралдардан, бағдарламалық жасақтамадан және 

деректерден тұратындығына байланысты мәселелерді шешуге қабілетті 

(ОН6). IT саласының әртүрлі жүйелері мен объектілерінің математикалық 

модельдерін құруға, компьютерлік модельдерді әзірлеуге және бейімдеуге, д. 

компьютерлік модельдеу нәтижелерін түсіндіруге және талдауға қабілетті. 

(ОН 7); ,ағдарлама мен қосымшаның есептерін шешудің математикалық 

модельдері мен алгоритмдерін талдау негізінде әзірлеуге, оларға техникалық 

құжаттамаларды қалыптастыруға, оларды тестілеу мен жөндеуді жүргізуге қабілетті. 

(ОН8). Клиент-серверлік қосымшаларды, мұнай-газ саласындағы ақпараттық 

жүйелерді және ақпаратты қорғау жүйелерін жобалау және енгізу, жүйелерді 

техникалық сүйемелдеуді жүзеге асыру. 

(ОН9).Кәсіби мәселелерді шешудің нұсқаларын ұсынуға, эксперимент 

жүргізуге, деректерді түсіндіруге және қорытынды жасауға, өз көзқарасын қорғауға 

қабілетті. 

(ОН10).Ақпараттық жүйелердің аппараттық және бағдарламалық-

аппараттық кешендерімен жұмыс істеу, ақпараттық жүйелердің аппараттық 

құралдарының архитектурасын таңдау және кешендеу, Ақпараттық жүйелерді және 

олардың элементтерін нақты салаларда жобалау дағдыларын меңгеру. 

(ОН11).Қолданыстағы ақпараттық жүйелер мен дерекқорларды, ақпараттық 

процестерді, деректер сапасын, бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасын және 

оның белгіленген талаптар мен ерекшеліктерге сәйкестігін бағалауға қабілетті. 

(ОН12).Жабдықтың техникалық жағдайын тексеру, орнату және баптау, 

бағдарламалық-техникалық құралдар мен желілердің үздіксіз жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету, ақпаратты рұқсатсыз кіруден кешенді қорғау. 

 

8. Сведения о дисциплинах 
 

 Пәндер аталуы Ку

рс/ 

ква

рта

л 

Пәндердің 

қысқаша мазмұны 

Кр

ед

ит 

сан

ы 

Құзіретті

лік  

пререквиз

иттер 

Пострекв

изиттер 

  Жалпы білім беретін пәндер циклы ЖОО компоненті (51 кр) 



 

 Қазақстанның 

қазіргі заманғы 

тарихы 

1/2 Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихы " 

жобасының 

қазақстандық 

бірегейлікті, 

халықтың өзін-өзі 

тануын нығайтудағы, 

жаңа 

мыңжылдықтағы 

зияткерлік серпіліс 

қажеттілігімен 

байланысты 

міндеттерді іске 

асырудағы оның 

орасан зор рөлімен 

шартталған.  

5 ОК1 ОК2 

БК 14  

орта 

мектептер 

мен 

колледждер

ге арналған 

бағдарлама

да 

айқындалға

н білім 

Философия 

 Философия 1/3 дүниетанымдық, 

азаматтық және 

адамгершілік 

ұстанымдарының 

қалыптасуы негізінде 

Болашақ маманның жеке 

басының әлеуметтік-

мәдени дамуын 

қамтамасыз ететін жалпы 

құзыреттілік жүйесін 

қалыптастырады; 

табиғи және әлеуметтік  

 

5 ОК1 ОК 2 

БК7 БК9  

Қазақстанн

ың қазіргі 

заманғы 

тарихы 

Саясаттану 

әлеуметтан

у 

 Саясаттану 

Әлеуметтану 

1/4 әлеуметтік, саяси, 

мәдени және 

психологияның 

негізгі білімін 

ескеріп, жеке, 

әлеуметтік, кәсіби 

және кәсіби қарым-

қатынның әр түрлі 

салаларындағы 

жағдайларға баға 

беру; 

8 ОК1 ОК2 

БК10 БК14 

БК21 

Қазақстанн

ың қазіргі 

заманғы 

тарихы, 

философия 

Мәңгілік ел 

 

 Культурология   әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану және 

психологияның 

негізгі білімін ескере 

отырып, тұлғааралық, 

Әлеуметтік және 

кәсіби қарым-

қатынастың әртүрлі 

салаларындағы 

жағдайларға баға 

беру; 

ОК1 ОК2 

БК10 БК14 

БК21 

Қазақстанн

ың қазіргі 

заманғы 

тарихы, 

философия 

Мәңгілік ел 



 

 Психология әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану және 

психологияның 

негізгі білімін ескере 

отырып, тұлғааралық, 

Әлеуметтік және 

кәсіби қарым 

ОК1 ОК2 

БК10 БК14 

БК21 

 

Қазақстанн

ың қазіргі 

заманғы 

тарихы, 

философия 

Мәңгілік 

ел, 

Краеведени

е 

 Мәнгілік ел/ Вечная 

страна/ 

2/1 "Тәрбие", "этникалық 

тәрбие", "ұлттық 

тәрбие"ұғымдарының 

мәні. Ұлттық тәрбие 

идеалы контексінде 

болашақ 

мамандардың ұлттық 

тәрбиесін 

өзектендіру.  

5 ОК1 ОК2 

БК10 БК14 

БК21 

 

орта 

мектептер 

мен 

колледждер

ге арналған 

бағдарлама

да 

айқындалға

н білім 

Қазақстанн

ың қазіргі 

заманғы 

тарихы 

 Өлкетану 

/Краеведение 

 Табиғатты және оның 

барлық элементтерін 

(геология, рельеф, 

жер қойнауы, 

топырақ, климат, су 

объектілері, 

өсімдіктер, жануарлар 

әлемі) олардың өзара 

байланысын зерттеу.  

орта 

мектептер 

мен 

колледждер

ге арналған 

бағдарлама

да 

айқындалға

н білім 

Совр.истор

ия 

Казахстана, 

философия 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

1/3 ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды 

меңгеру негізінде 

бәсекеге қабілетті 

болашақ маманның 

дүниетанымдық, 

азаматтық және 

адамгершілік 

ұстанымдарын 

қалыптастыруға, өзін-

өзі жетілдіруге және 

кәсіби табысқа 

бағытталған; 

5 ОК4 БК3 

БК4 

орта 

мектептер 

мен 

колледждер

ге арналған 

бағдарлама

да 

айқындалға

н білім 

Акпарат 

теориясы, 

Робототехн

ика,  

 Казахский (русский) 

язык 

1/1 

1/2 

болашақ маманның 

дүниетанымдық, 

азаматтық және 

адамгершілік 

ұстанымдарын 

қалыптастыруға, 

мемлекеттік, орыс 

және шет тілдерінде 

коммуникация 

бағдарламаларын 

құруға, салауатты 

10 ОК3 БК13 орта 

мектептер 

мен 

колледждер

ге арналған 

бағдарлама

да 

айқындалға

н білім 

 



 

өмір салтына 

бағдарлауға, өзін-өзі 

жетілдіруге және 

кәсіби табысқа 

бағытталған; 

 Иностранный язык 1/3 

1/4 

 

мемлекеттік, орыс 

және шет тілдерінде 

тұлғааралық 

Әлеуметтік және 

кәсіби қарым-қатынас 

жасау қабілеттерін 

дамыту; 

10 ОК3 БК1 

БК2 

орта 

мектептер 

мен 

колледждер

ге арналған 

бағдарлама

да 

айқындалға

н білім 

Программы 

уровневого 

изучения 

английског

о языка , 

 Физическая 

культура 

1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды 

меңгеру негізінде 

бәсекеге қабілетті 

болашақ маманның 

дүниетанымдық, 

азаматтық және 

адамгершілік 

ұстанымдарын 

қалыптастыруға, 

бағытталған; 

8 Курс 

обеспечивае

т решение 

основных 

задач 

физическог

о 

воспитания 

студентов, 

предусматр

ивает сдачу 

контрольны

х 

упражнений 

и 

нормативов. 

ОК3 

орта 

мектептер 

мен 

колледждер

ге арналған 

бағдарлама

да 

айқындалға

н білім 

 

 Цикл базовых дисциплин Вузовский компонент (54 кр) 

 Робототехника  3/1 қазіргі әлемде 

ұтқырлыққа, сыни 

ойлауға және 

физикалық өзін-өзі 

жетілдіруге 

қабілетті тұлға 

қалыптастырады. 

5 ОК24 ОК14 

БК4 БК6 

Инфор

мацион

но-

коммун

икацио

нные 

технол

огии 

3D 

моделиро

вание, 

Современ

ные 

компьюте

рные 

 Инжиниринг  ОК24 ОК14 

БК4 БК6 

 Математикалық 

талдау/Математичес

кий анализ 

1/1 ЖОО компоненті 

базалық пәндер 

циклі (54 кр) 

3 ОК 4,БК2 орта 

мектепте

р мен 

колледж

дерге 

арналған 

бағдарла

мада 

айқында

Организа

ция 

вычислит

ельных 

систем 



 

лған 

білім 

 Физика/Физика 1/2 ғылыми-

техникалық 

шығармашылықпен 

информатика, 

математика, 

физика, сызу, 

технология, 

жаратылыстану 

ғылымдарының 

интеграциясы. 

3 ОК 4,БК2 орта 

мектепте

р мен 

колледж

дерге 

арналған 

бағдарла

мада 

айқында

лған 

білім 

Теория 

информац

ии, 

Цифровая 

обработка 

данных 

 Ақпарат 

теориясы/Теория 

информации 

1/4 инжинирингтің 

қазіргі заманғы 

қағидаттарын 

(әдістерін) 

зерделеу, оған 

қойылатын 

талаптарды 

қанағаттандыратын 

сенімді, сапалы 

бағдарламалық 

қамтамасыз етуді 

құру үшін 

теориялық негізді 

қалыптастыру 

4 ПК 5,ПК 6,БК 

8 

Физика

, 

Инфор

мацион

но-

коммун

икацио

нные 

технол

огии  

Цифровая 

обработка 

данных, 

Алгоритм

изация и 

языки 

программ

ирование 

 Оқу-танысу 

тәжірибесі / Учебно-

ознакомительная 

практика /  

1/3 математикалық 

және олардың 

қосымшаларының 

негізгі ұғымдарын; 

классикалық және 

қазіргі заманғы 

математиканың 

іргелі ұғымдарын, 

заңдары мен 

теориясын зерттеу; 

математикалық 

әдістерді қолдана 

білу; 

Математикалық 

интуицияны 

дамыту; 

математикалық 

мәдениетті 

тәрбиелеу; 

1 ОК13 БК6 

БК13 ПК7 

Основны

е 

програм

мы за 1 

курс 

 



 

 Бағдарламалау 

тілдері және 

технологиялары/ 

Языки и технология 

программирования 

2/1 Физика бізді 

қоршаған әлемде 

болып жатқан 

процестерді 

зерттейді және 

сипаттайды, 

сондықтан ол өте 

қызықты. Сондай-

ақ, физика өте 

маңызды және 

университетке 

түскеннен кейін 

физика пәнінен 

алған дағдылар 

инженерлік және 

ғылыми 

мамандықтардан 

сәулет және IT 

мамандықтарына 

дейін көптеген 

мамандықтар 

бойынша 

университеттік 

пәндердің үлкен 

класында кеңінен 

қолданылады 

5  Инфор

мацион

но-

коммун

икацио

нные 

технол

огии, 

Теория 

информ

ации 

Технологии  

программир

ования/, 

Алгоритмиз

ация и 

языки 

программир

ование 

 Деректерді сандық 

өңдеу/Цифровая 

обработка данных 

2/3 Есептер спектрлік 

әдістерді қолдануға 

негізделген ақпарат 

(сигналдар) 

теориясы, 

мәліметтерді өңдеу 

үшін қолданылатын 

математикалық 

аппарат қатарлар 

және интегралдар 

сигналдарды ЭЕМ-

де ұсыну әдістері. 

5 ПК 5,ПК 6,БК 

8 

Информа

ционно-

коммуни

кационн

ые 

технолог

ии, 

Теория 

информа

ции 

Инструмент

альные 

средства 

программир

ования, 

Робототехн

ика 

 Основы 

антикоррупционой 

культуры 

2/2  3 ПК5,ПК7 Политол

огия и 

социолог

ия 

Психоло

гия 

 

 Ақпараттық 

жүйелердегі 

мәліметтер 

базасы/Базы данных 

2/1 болашақ кәсіби 

қызметті ескере 

отырып, 

Алгоритмдеу және 

5 

 

ПК 5,ПК 6,БК 

8 

Ақпара

ттық-

коммун

Системное 

программно

е 

обеспечени



 

в информационных 

системах   

бағдарламалау 

тілдері саласында 

жүйеленген білім 

мен дағдыларды 

қалыптастыру. 

икация

лық 

технол

огиялар

, 

е, 

Технологии  

программир

ования 

 Ақпараттық 

қауіпсіздік және 

ақпаратты 

қорғау/Информацио

нная безопасность и 

защита 

информации/Informa

tion Security and 

Information 

Protection 

Спектрлік әдістерді 

қолдануға 

негізделген 

мәліметтерді 

(сигналдарды) 

сандық өңдеудің 

міндеттері, 

мәліметтерді өңдеу 

үшін қолданылатын 

математикалық 

аппарат Фурье 

қатарлары мен 

интегралдары, Z-

түрлендіру. ЭЕМ-де 

сигналдарды ұсыну 

әдістері. 

БК 21,ПК 7, 

ОК 4 

Ақпара

ттық-

коммун

икация

лық 

технол

огиялар

,Теория 

информ

ации 

Безопасност

ь 

операционн

ых систем / 

, 

Алгоритмиз

ация и 

языки 

программир

ование 

 Системное 

программное  

обеспечение 

2/2 Қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты " 

сыбайлас 

жемқорлықты 

ұлттық 

қауіпсіздікке 

тікелей қауіп-қатер 

қатарына қояды 

және мемлекет пен 

қоғамды осы 

келеңсіз 

құбылыспен 

күресте күш-

жігерді біріктіруге 

бағыттайды. 

Қазақстанның осы 

маңызды мәселе 

бойынша қағидатты 

ұстанымын 

көрсететін еліміздің 

басты стратегиялық 

құжаты 

мемлекеттің алдағы 

жылдардағы 

сыбайлас 

5  Ақпара

ттық-

коммун

икация

лық 

технол

огиялар

, Базы 

данных 

в 

информ

ационн

ых 

система

х, 

Технолог

ии  

программ

ирования 

, 

Компьютер

ные сети и 

сетевое 

администри

рование/  



 

жемқорлыққа қарсы 

саясатының негізі 

болып табылады. 

Сыбайлас 

жемқорлық 

мемлекеттік 

басқару 

тиімділігінің, елдің 

инвестициялық 

тартымдылығының 

төмендеуіне 

әкелетіні, үдемелі 

әлеуметтік-

экономикалық 

дамуды тежейтіні 

баршаға мәлім. 

 Амалдық жүйенің 

қауіпсіздігі/Безопас

ность операционных 

систем / Operating 

system security 

ғылыми және 

қолданбалы пән 

ретінде мәліметтер 

базасын басқару 

жүйесін құру 

негіздері бойынша 

студенттердің 

алғашқы білімдері, 

біліктері мен 

дағдыларын 

қалыптастыру; 

 Ақпара

ттық-

коммун

икация

лық 

технол

огиялар

, Базы 

данных 

в 

информ

ационн

ых 

система

х 

Технолог

ии  

программ

ирования, 

Компьютер

ные сети и 

сетевое 

администри

рование/ 

 Бағдарламалау 

технологиясы/ 

Технология   

программирования 

2/3 Ақпараттық 

технологиялардың 

заңнамалық 

аспектілері. 

Криптографиялық 

әдістер. 

Симметриялық 

криптографиялық 

жүйелер. 

Асимметриялық 

криптографиялық 

жүйелер. 

Кілттермен алмасу 

міндеті. 

5  Ақпара

ттық 

жүйеле

рдегі 

жүйелі

к 

бағдарл

амалық 

қамтам

асыз 

ету, 

Дерект

ер 

Жүйелер 

мен 

желілерді

ң 

қауіпсізді

гі және 

әкімшілігі 

, 

Операция

лық 

жүйелер 



 

 Алгоритмдеу және 

бағдарламалау 

тілдері/Алгоритмиза

ция и языки 

программирование  

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. 

 Базасы 

 Компьютерлік 

желілер және 

желіні 

басқару/Компью

терные сети и 

сетевое 

администрирова

2/3 C#тілінде DLL құру 

және қолдану. C # 

тілінде 

көрсеткіштерді 

қолдану. C # 

тіліндегі тұрақты 

тіркестер. Бір 

процесте жіптер 

5 БК 

20,21,ПК9 

Ақпарат

тық 

жүйелер

дегі 

жүйелік 

бағдарл

амалық 

қамтама

Жүйелер 

мен 

желілердің 

қауіпсіздіг

і және 

Әкімшілігі 

, есептеу 

машинала



 

ние/Computer 

networks and 

network 

administration 

арасында 

деректерді беру. 

процестері. 

сыз ету, 

Деректе

р 

Базасы 

ры, 

жүйелер 

мен 

желілер 

 Жүйелер мен 

желілерді 

басқару және 

қауіпсіздік/ 

Безопасность и 

администрирова

ние систем и 

сетей  

2/4 Бағдарламалау 

технологиясына, 

бағдарламалық 

инженерияға енгізу. 

Бағдарламалық 

жасақтаманы 

жобалау процесін 

ұйымдастыру. 

Бағдарламалық 

жасақтаманы 

жобалау әдістері. 

Бағдарламалау 

парадигмалары. 

Бағдарламалық 

кодты құру 

технологиясы. 

Бағдарламалық 

жасақтаманы 

ұжымдық әзірлеу 

технологиялары. 

Бағдарламалық 

жасақтаманы 

әзірлеудің 

технологиялық 

құралдары. 

Бағдарламаларды 

жөндеу және 

тестілеу әдістері. 

5 БК 22, БК 

23,ПК 8 

Компью

терлік 

желілер 

және 

желілік 

әкімшіл

ендіру, 

Есептеу 

машинала

ры, 

жүйелер 

мен 

желілер, 

объектіге 

бағытталға

н 

бағдарлам

алау 

 Операциялық 

жүйелер/Операц

ионные системы 

2/4 Компьютер моделі. 

Алгоритмдер. 

Алгоритмдерді 

талдау 

принциптері. 

Деректер түрлері 

мен құрылымдары. 

Ішкі сұрыптау 

алгоритмдері. 

Жиындар. Хэш 

кестелері. Іздеу 

алгоритмдері. 

Динамикалық 

бағдарламалау. 

Графиктермен 

жұмыс істеу 

5 БК 25,БК 

26,БК 30 

Компь

ютерлік 

желілер 

және 

желілік 

әкімшіл

ендіру, 

жүйелі

к 

бағдарл

амалық 

қамтам

асыз 

ету  

Есептеу 

машинала

ры, 

желілік 

жүйелер, 

Заманауи 

компьюте

рлік 

технологи

ялар / 



 

алгоритмдері. 

 Компьютерлер, 

жүйелер мен 

желілер/Вычисл

ительные 

машины, 

системы и сети 

3/1 Компьютерлік 

желілерді жіктеу. 

Заманауи желілік 

технологиялардың 

ерекшеліктері. 

Компьютерлік 

желілерді 

бағдарламалық 

және ақпараттық 

қамтамасыз ету. 

Жергілікті және 

ғаламдық 

компьютерлік 

желілер. 

5 БК 

24,БК28,БК 

29,ПК5 

БК 

24,БК28,БК 

29,ПК5 

Операц

иялық 

жүйеле

р, 

жүйеле

р мен 

желілер

ді 

басқару 

және 

қауіпсіз

дігі 

Заманауи 

IT-

бағдарла

малар, 

адамның 

компьюте

рмен 

өзара 

әрекеттес

уі 

 Есептеу 

жүйелерін 

ұйымдастыру/Ор

ганизация 

вычислительных 

систем 

/Organization of 

computing 

systems 

Жүйелік 

әкімшілендірудің 

негізгі мақсаты 

желіні ол арналған 

мақсаттар мен 

міндеттерге сәйкес 

келтіру болып 

табылады. 

 Өндірістік 

тәжірибе/Произв

одственная 

практика/Manufa

cturing practice 

 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. 

5    

 Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалау/О

бъектно-

3/1 Жергілікті және 

ғаламдық 

компьютерлік 

жүйелердің 

архитектурасы. 

5 ПК 8,ПК 

10,БК 30 

Операц

иялық 

жүйеле

р, 

Современ

ные 

компьюте

рные 



 

ориентированное 

программирован

ие 

Жергілікті және 

ғаламдық 

компьютерлік 

жүйелердің 

бағдарламалық 

құралдары. PHP, 

HTLM, SQL 

бағдарламалау 

тілдері. 

Компьютерлік желі 

серверінің 

базасында 

деректерді жинау, 

жазу, іздеу 

операцияларын іске 

асыру. 

жүйеле

р мен 

желілер

ді 

басқару 

және 

қауіпсіз

д 

технологи

и, 

Программ

ирование 

в Python 

 Бағдарламалау 

құралдары/ 

Инструментальн

ые средства 

программирован

ия  

заманауи бір 

процессорлы 

компьютерлердің 

архитектуралары 

мен жұмыс істеу 

принциптері, 

параллельді өңдеу 

принциптері және 

көп процессорлы 

жүйелерді құру 

әдістері туралы 

түсінік. 

ПК 5,ПК 

3,БК 25 

Операц

иялық 

жүйелер

, 

Бағдарл

амалау 

техноло

гиялары 

Заманауи 

IT-

бағдарлам

алар, 

Алгоритмд

ер, 

деректер 

құрылымы 

және 

бағдарлам

алау 

 IT-консальтинг/IT-

консальтинг/It-

consulting 

3/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БД 24,ПК 1,2,3 Есептеу 

машина

лары, 

жүйелер 

мен 

желілер, 

бағдарл

амалауд

ың 

аспапты

қ 

құралда

ры , 

 

Ақпаратты 

қорғау 

әдістері 

мен 

құралдары

, адам-

машиналы

қ өзара іс-

қимыл 

 3D  үлгілеу/3D 

моделирование/3D 

Modeling 

Пәннің мақсаты-

ақпараттық 

жүйелерде 

ақпаратты қорғау 

жүйелерін құрудың 

және практикалық 

қолданудың 

теориялық 

негіздерін зерттеу, 

студенттерге 

деректерді 

қорғаудың 

принциптері, 

әдістері мен 

құралдары туралы 

жүйелі түсініктерді 

БД 24,ПК 1,2,3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

үйрету,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интернет 

технологиялар/И

нтернет-

технологии 

бұл бағдарламалау 

технологиясын 

қолдауға арналған 

бағдарламалық 

өнімдер 

қосымшаларды 

құруға арналған 

құралдар – тілдер 

мен бағдарламалау 

жүйелерінің 

жиынтығы, 

пайдаланушының 

аспаптық ортасы, 

сонымен қатар 

жасалған 

бағдарламаларды 

күйін келтіруге 

және қолдауға 

арналған әртүрлі 

бағдарламалық 

компоненттер. 

БД 24,ПК 

1,2,3 

 Қазіргі заманғы 

компьютерлік 

технологиялар/С

овременные 

компьютерные 

технологии 

IT-консалтинг-

қаржылық, 

коммерциялық, 

заңдық, 

технологиялық, 

техникалық, 

сараптамалық 

қызмет 

саласындағы кең 

ауқымды мәселелер 

бойынша 

басшыларға, 

басқарушыларға 

кеңес беру қызметі. 

Консалтингтің 

мақсаты-басқару 

жүйесіне 

(менеджментке) 

мәлімделген 

мақсаттарға қол 

жеткізуге 

көмектесу. 

БД 24,ПК 

1,2,3 

 Қазіргі заманғы  IT 

бағдарламалар/ 

Современные IT-

Негізгі міндет-

жақын болашақта 

құру жоспарланған 

БК 

8,БК10,ПК4 

  



 

программы қазіргі уақытта жоқ 

объект туралы 

толық түсінік беру 

 

 ЭEМ бағдарламалық 

қамтамасыздандыру

/Программное 

обеспечение 

ЭВМ/Computer 

software 

ақпараттық 

ресурстарды 

іздестіруді және 

желіде, Веб 

технологияларымен 

қарым-қатынасты 

ұйымдастыру 

құралдарымен 

Интернет желісін 

құру және оның 

жұмыс істеу 

қағидаттары, 

Интернет-

технологияларды 

тиімді пайдалану 

дағдыларын алу. 

 

 ЭЕМ және қосалқы 

құралдар/ЭВМ и 

периферийные 

устройства/ 

модульдік-блоктық 

құрылыс қағидаты 

және оқушылардың 

болашақ 

мамандығын 

таңдауда өзін-өзі 

анықтауға ықпал 

ететін 

қызығушылықтары

н дамытуға 

бағытталған білімді 

қалыптастырудың 

кезеңдік құрылымы 

бар. 

 

 Адамның 

компьютермен 

өзара 

байланысы/Взаи

модействие 

человека с 

компьютером/Hu

man-computerin 

teraction 

3/2 бағдарламалық 

жасақтаманы 

әзірлеу әдістері мен 

құралдарының 

жиынтығы. 

Технологияда 

операциялардың 

орындалу реттілігі, 

әр операция 

орындалатын 

жағдайлар, 

операциялардың 

сипаттамасы 

анықталуы керек: 

5 БК 22, БК 

23,ПК 8 

Есептеу 

жүйелер

ін 

ұйымда

стыру , 

объектіг

е 

бағытта

лған 

бағдарл

амалау 

Ақпаратт

ы қорғау 

құралдар

ының 

әдістері, 

адам-

машинал

ық өзара 

іс-қимыл 



 

бастапқы деректер, 

нормативтік 

құжаттар, оның 

ішінде стандарттар, 

бағалау 

критерийлері мен 

әдістері, нәтижелері 

және т. б. 

 Python тілінде 

бағдарламалау/Прог

раммирование в 

Python/Python 

Programming 

3/2 білім алушыларда 

ЭЕМ 

бағдарламалық 

қамтамасыз етудің 

мүмкіндіктері мен 

жұмыс істеу 

қағидаттары 

туралы; 

компьютерді 

пайдалана отырып 

қолданбалы 

міндеттерді 

шешудегі қазіргі 

заманғы 

технологиялардың 

орны мен рөлі 

туралы тұтас 

түсінікті 

қалыптастыру 

5 ПК 8,ПК 9 Операц

иялық 

жүйелер 

, 

объектіг

е 

бағытта

лған 

бағдарл

амалау 

Ақпаратт

ы қорғау 

әдістері 

мен 

құралдар

ы 

 Мәліметтер 

алгоритмдері, 

құрылымы және 

бағдарламалау/Алго

ритмы, структуры 

данных и 

программирование  

қазіргі заманғы 

ЭЕМ, жүйелер мен 

олардың шеткері 

құрылғыларын 

құрудың 

ұйымдастырылуы 

мен принциптері, 

оларды талдаудың, 

жобалау мен 

зерттеудің 

теориялық негіздері 

мен практикалық 

дағдылары, 

олардың 

бағдарламалық 

және аппараттық 

құралдарының 

өзара іс-қимылы 

туралы білімді 

меңгеру; ЭЕМ мен 

жүйелерді құру 

БК 8, БК 7, 

БК 6,ПК 10 

Операц

иялық 

жүйелер 

, 

объектіг

е 

бағытта

лған 

бағдарл

амалау 

Ақпаратт

ы қорғау 

әдістері 

мен 

құралдар

ы 



 

және пайдалану 

процесінде кәсіби 

қызмет үшін 

қажетті 

мәліметтерді алу. 

 Ақпаратты 

қорғаудың әдістері 

мен 

құралдары/Методы 

и средства защиты 

информации 

3/3 Мультипроцессорл

ық есептеу 

жүйелерінің 

архитектурасы, 

қолдану салалары 

және өнімділігін 

бағалау әдістері 

туралы іргелі білім 

беру. 

5 БК 8, БК 7, 

БК 6,ПК 10 

Python-

да 

бағдарл

амалау, 

адамны

ң 

компью

термен 

өзара 

әрекетте

суі 

Бұлтты 

технологи

ялар, 

жасанды 

интеллект 

жүйелері 

және 

сараптама

лық 

жүйелер/ 

 Адам мен машина 

арасындагы өзара 

байланыс/Человеко-

машинное 

взаимодействие/ 

Human-machine 

interaction 

3/3 Python-да 

бағдарламалау 

тілдің 

мүмкіндіктері. 

Python-да 

графикалық 

қосымшаларды 

құру. 

Платформаның 

жетілдірілген 

мүмкіндіктері 

5 БК 

5,6,8,13,ПК 

5,6,7 

Қазіргі 

компью

терлік 

техноло

гиялар, 

Python-

да 

бағдарл

амалау 

Web-

интерфейс

тердің 

дизайны, 

жасанды 

интеллект 

жүйелері 

және 

сараптама

лық 

жүйелер 

 Веб-интерфейсті 

жобалау/ Дизайн 

Web-интерфейсов/ 

Web Interface Design 

4/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студенттердің 

ақпаратты өңдеудің 

іргелі 

алгоритмдерімен 

қатар жаңа 

заманауи 

алгоритмдер мен 

әдістерді игеруге 

деген ұмтылысын 

дамытуда есептерді 

шешудің тиімді 

алгоритмдерін 

жасауда білім мен 

дағдыларды игеруі. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БК 1,3,7,ПК 

4,8,12 

Ақпарат

ты 

қорғау 

әдістері 

мен 

құралда

ры, 

адам-

машина

лық 

өзара іс-

қимыл 

Системы 

искусстве

нного 

интеллект

а, 

Интерфей

сы 

информац

ионных 

систем 

Системы 

искусствен

ного 

интелекта 
 Интернет 

қауіпсіздігі/ 

Безопасность 

интернет-

технологии /Internet 

Ақпаратты қорғау 

үшін жеке қорғау 

тетіктерін әзірлеу 

ғана емес, тұтас 

шаралар кешенін 

ұйымдастыру, яғни 

ОК 8,ПК 

10,12,13,БК 

8,9,10 



 

Security  

 

 

 

 

 

 

ақпараттың 

жоғалуын 

болдырмау 

мақсатында арнайы 

құралдарды, әдістер 

мен іс-шараларды 

пайдалану талап 

етіледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 Өндірістік 

тәжірибе/Производс

твенная 

практика/Manufactur

ing practice 

3/4  5 ПК2,ПК3,ПК5  Дипломды

қ 

жұмысты 

(жобаны) 

жазу және 

қорғау 

немесе 

кешенді 

емтиханды 

дайындау 

және 

тапсыру 

 ДК жұмыс істеуін 

құру мен 

ұйымдастырудың 

теориялық 

негіздерін, 

бағдарламалық 

жасақтамасын , 

экономикалық , 

ақпараттық 

мәселелерді шешу 

үшін заманауи 

техникалық 

құралдарды тиімді 

пайдалану  зерттеу  

 Ақпараттық 

жүйелер 

саласындағы 

кәсіпкерлік/Предпри

нимательство в  

отрасли 

информационных 

систем/ 

 

2/2 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 

5 ОК5 ОК6 БК15 

БК16 ПК1 ПК3 

Ақпаратт

ық-

коммуни

кациялы

қ 

технолог

иялар 

Адам-

машиналық 

өзара 

әрекеттесу/

Human-

machine 

interaction 



 

табысқа 

бағытталған; 

 Кәсіпкерлік және 

бизнесті басқару 

негіздері/Основы 

предпринимательск

ой деятельности и 

управления 

бизнесом / 

 

мемлекеттік, орыс 

және шет тілдерінде 

тұлғааралық 

Әлеуметтік және 

кәсіби қарым-

қатынас жасау 

қабілеттерін 

дамыту; 

ОК5 ОК6 БК15 

БК16 ПК1 ПК3 
  

 Кәсіпкерлік құқық / 

Предпринима-

тельское право /  

 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; 

 ОК5 ОК6 БК15 

БК16 ПК1 ПК3 

 Салық және салық 

салу/Налоги и 

налогообложение/ 

мемлекеттік, орыс 

және шет тілдерінде 

тұлғааралық 

Әлеуметтік және 

кәсіби қарым-

қатынас жасау 

қабілеттерін 

дамыту; 

ОК5 ОК6 БК15 

БК16 ПК1 ПК3 
  

 Уақытты 

басқару/Тайм 

менеджмент/ 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды 

меңгеру негізінде 

бәсекеге қабілетті 

болашақ маманның 

ОК5 ОК6 БК15 

БК16 ПК1 ПК3 
HR 

менеджм

ент/HR 

менеджм

ент/HR 

Managem

 



 

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; 

ent 

 HR менеджмент/HR 

менеджмент 
қазіргі әлемде 

ұтқырлыққа, сыни 

ойлауға және 

физикалық өзін-өзі 

жетілдіруге 

қабілетті тұлға 

қалыптастырады. 

 Коучинг 

тіңнегіздері/Основы 

каучинга/Basics of 

Couching 

коучингтің не 

екенін анықтау; 

ұйымдағы 

жаттықтырушыны

ң рөлі неде екенін 

түсіндіру; 

коучингтің негізгі 

принциптерімен 

таныстыру; 

ұйымды басқару 

үшін коучингті 

қалай қолдануға 

болатындығын 

көрсету 

    

   ЖОО компоненті 

базалық пәндер 

циклі (54 кр) 

    

 Цикл профилирующых дисциплин Вузовский компонент/Компонент по выбору 

(60 кр) 



 

 Бұлттық 

технологиялар 

/Облачные 

технологии / 

Cloud 

technologies 

3/4 инжинирингтің 

қазіргі заманғы 

қағидаттарын 

(әдістерін) 

зерделеу, оған 

қойылатын 

талаптарды 

қанағаттандыратын 

сенімді, сапалы 

бағдарламалық 

қамтамасыз етуді 

құру үшін 

теориялық негізді 

қалыптастыру 

5 ОК9 ОК10 

ПК1 ПК8 
Алгоритм

дер, 

мәліметте

р 

құрылым

ы және 

бағдарлам

алау 

Системы 

искусстве

нного 

интеллект

а и 

экспертн

ые 

системы 

 Мәліметтерді 

параллель өңдеу/ 

Параллельная 

обработка 

данных/ Parallel 

data processing 

математикалық 

және олардың 

қосымшаларының 

негізгі ұғымдарын; 

классикалық және 

қазіргі заманғы 

математиканың 

іргелі ұғымдарын, 

заңдары мен 

теориясын зерттеу; 

математикалық 

әдістерді қолдана 

білу; 

Математикалық 

интуицияны 

дамыту; 

математикалық 

мәдениетті 

тәрбиелеу; 

ПК2 ПК3 

ПК4 

 Жасанды интеллект 

жүйелері және 

сараптамалық 

жүйелер/Системы 

искусственного 

интеллекта и 

экспертные системы 

4/1 Физика бізді 

қоршаған әлемде 

болып жатқан 

процестерді 

зерттейді және 

сипаттайды, 

сондықтан ол өте 

қызықты. Сондай-

ақ, физика өте 

маңызды және 

университетке 

түскеннен кейін 

физика пәнінен 

алған дағдылар 

инженерлік және 

5 ПК4 ПК8 Бұлтты 

технологи

ялар 

ақпаратт

ық 

жүйелерд

і жобалау 



 

ғылыми 

мамандықтардан 

сәулет және IT 

мамандықтарына 

дейін көптеген 

мамандықтар 

бойынша 

университеттік 

пәндердің үлкен 

класында кеңінен 

қолданылады 

 Нейрондық 

желілер/Нейронные 

сети  

Есептер спектрлік 

әдістерді қолдануға 

негізделген ақпарат 

(сигналдар) 

теориясы, 

мәліметтерді өңдеу 

үшін қолданылатын 

математикалық 

аппарат қатарлар 

және интегралдар 

сигналдарды ЭЕМ-

де ұсыну әдістері. 

 

 МГӨ ақпараттық 

жүйелерін 

жобалау/Проектирова

ние информационных 

систем в НГО  

4/1  5 ПК2 ПК3 

ПК4 
Бұлтты 

технологи

ялар, адам-

машиналы

қ өзара 

әрекеттесу

/ 

Ақпараттық 

жүйелердің 

интерфейсте

рі,  

 Клиент-сервер 

қосымшаларын 

жобалау/Проектирова

ние клиент-серверных 

приложений/Designing 

client-server 

applications 

болашақ кәсіби 

қызметті ескере 

отырып, 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау 

тілдері саласында 

жүйеленген білім 

мен дағдыларды 

қалыптастыру. 

ПК 1,ПК 

3,ПК 8 
Ондағы 

ақпаратты

қ 

жүйелерді 

жобалау 

Интерфейсы 

информацио

нных систем 

 Өндірістік 

тәжірибе./Профессион

альная практика 

4/3 Спектрлік әдістерді 

қолдануға 

негізделген 

мәліметтерді 

(сигналдарды) 

сандық өңдеудің 

міндеттері, 

мәліметтерді өңдеу 

12 ПК1,ПК5,П

К8 

 Дипломды

қ 

жұмысты 

(жобаны) 

жазу және 

қорғау 

немесе 

кешенді 



 

үшін қолданылатын 

математикалық 

аппарат Фурье 

қатарлары мен 

интегралдары, Z-

түрлендіру. ЭЕМ-де 

сигналдарды ұсыну 

әдістері. 

емтиханды 

дайындау 

және 

тапсыру 

 Ақпараттық жүйенің 

интерфейстері/ 

Интерфейсы 

информационных 

систем/ Information 

System Interfaces 

4/2 Қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты " 

сыбайлас 

жемқорлықты 

ұлттық 

қауіпсіздікке 

тікелей қауіп-қатер 

қатарына қояды 

және мемлекет пен 

қоғамды осы 

келеңсіз 

құбылыспен 

күресте күш-

жігерді біріктіруге 

бағыттайды. 

Қазақстанның осы 

маңызды мәселе 

бойынша қағидатты 

ұстанымын 

көрсететін еліміздің 

басты стратегиялық 

құжаты 

мемлекеттің алдағы 

жылдардағы 

сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

саясатының негізі 

болып табылады. 

Сыбайлас 

жемқорлық 

мемлекеттік 

басқару 

тиімділігінің, елдің 

инвестициялық 

тартымдылығының 

төмендеуіне 

әкелетіні, үдемелі 

әлеуметтік-

экономикалық 

дамуды тежейтіні 

5 ПК 5,ПК4 Клиент-

сервер 

қосымшасын 

жобалау/ 

Проектирова

ние клиент-

серверных 

приложений/  

Дипломды

қ 

жұмысты 

(жобаны) 

жазу және 

қорғау 

немесе 

кешенді 

емтиханды 

дайындау 

және 

тапсыру 



 

баршаға мәлім. 

 Мобильді 

қосымшаны 

жасақтау/ 

Разработка 

приложений для 

мобильных 

устройств/  

4/2 ғылыми және 

қолданбалы пән 

ретінде мәліметтер 

базасын басқару 

жүйесін құру 

негіздері бойынша 

студенттердің 

алғашқы білімдері, 

біліктері мен 

дағдыларын 

қалыптастыру; 

8 ПК 6,ПК 

13,ПК 11 

Мобильді 

қосымша

ны 

жасақтау/ 

Разработк

а 

приложен

ий для 

мобильны

х 

устройств

/ 

Ондағы 

ақпаратты

қ 

жүйелерді 

жобалау/ 

 

 Интернет 

қосымшаларды 

бағдарламалау/Прог

раммирование 

интернет-

приложений/Progra

mming Internet 

Applications 

Ақпараттық 

технологиялардың 

заңнамалық 

аспектілері. 

Криптографиялық 

әдістер. 

Симметриялық 

криптографиялық 

жүйелер. 

Асимметриялық 

криптографиялық 

жүйелер. 

Кілттермен алмасу 

міндеті. 

ПК 4,ПК 

5,ПК 10 

 Желілік 

қосымшаларды 

жасақтау/Разработка 

сетевых 

приложений 

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 

ПК 

12,ПК8 

Дипломды

қ 

жұмысты 

(жобаны) 

жазу және 

қорғау 

немесе 

кешенді 

емтиханды 

дайындау 

және 

тапсыру 



 

қосылатын 

кітапханаларды 

пайдалануға 

негізделген. 

Сондықтан, пәннің 

бірінші кезеңінде 

студенттер DLL 

құру және қолдану 

принциптерімен 

танысады.  

 МГӨ 

нысандарын 

компьютерлік 

модельдеу/Комп

ьютерное 

моделирование 

объектов НГО 

4/2 C#тілінде DLL құру 

және қолдану. C # 

тілінде 

көрсеткіштерді 

қолдану. C # 

тіліндегі тұрақты 

тіркестер. Бір 

процесте жіптер 

арасында 

деректерді беру. 

процестері. 

5    

 Компьютерлік 

графика/Компью

терная графика   

4/2 Бағдарламалау 

технологиясына, 

бағдарламалық 

инженерияға енгізу. 

Бағдарламалық 

жасақтаманы 

жобалау процесін 

ұйымдастыру. 

Бағдарламалық 

жасақтаманы 

жобалау әдістері. 

Бағдарламалау 

парадигмалары. 

Бағдарламалық 

кодты құру 

технологиясы. 

Бағдарламалық 

жасақтаманы 

ұжымдық әзірлеу 

технологиялары. 

Бағдарламалық 

жасақтаманы 

әзірлеудің 

технологиялық 

құралдары. 

Бағдарламаларды 

жөндеу және 

8  Жасанды 

интеллект 

жүйелері 

және 

сараптама

лық 

жүйелер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломды

қ 

жұмысты 

(жобаны) 

жазу және 

қорғау 

немесе 

кешенді 

емтиханды 

дайындау 

және 

тапсыру 



 

тестілеу әдістері.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Модельдер және 

басқару 

әдістері/Модели и 

методы управления 

Компьютер моделі. 

Алгоритмдер. 

Алгоритмдерді талдау 

принциптері. 

Деректер түрлері мен 

құрылымдары. Ішкі 

сұрыптау 

алгоритмдері. 

Жиындар. Хэш 

кестелері. Іздеу 

алгоритмдері. 

Динамикалық 

бағдарламалау.  

  

 МГӨ-де ақпараттың 

кешенді жүйесін 

модельдеу/Моделир

ование комплексной 

системы защиты 

информации в НГО 

Компьютерлік 

желілерді жіктеу. 

Заманауи желілік 

технологиялардың 

ерекшеліктері. 

Компьютерлік 

желілерді 

бағдарламалық және 

ақпараттық 

қамтамасыз ету. 

Жергілікті және 

ғаламдық 

компьютерлік 

желілер. 

 Ақпараттық 

жүйелердің 

бағдарламалық 

жасақтамасы/ 

Программные 

средства ИС 

4/2 Жүйелік 

әкімшілендірудің 

негізгі мақсаты желіні 

ол арналған 

мақсаттар мен 

міндеттерге сәйкес 

келтіру болып 

табылады. 

5  Системы 

искусственн

ого 

интеллекта 

и 

экспертные 

системы/ 

Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) 

жазу және 

қорғау 

немесе 

кешенді 

емтиханды 

дайындау 

және 

тапсыру 

 Бағдарламалық 

жасақтама жасау / 

Инструментальные 

средства 

программирования 

4/2 Желілік операциялық 

жүйелерді 

ұйымдастырудың 

және жұмыс істеуінің 

негізгі принциптері. 

Жергілікті 

ресурстарды басқару. 

Енгізу-шығаруды 

басқару. Таратылған 

ресурстарды басқару. 

Microsoft желілік ОЖ 

тобы. UNIX ОЖ 

8  Проектир

ование 

информац

ионных 

систем в 

НГО 

Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) 

жазу және 

қорғау 

немесе 

кешенді 

емтиханды 

дайындау 

және 

тапсыру 



 

жұмыс істеу 

ерекшеліктері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бағдарламалық 

жасақтама жасау 

технологиясы/Техно

логия разработки 

программного 

обеспечения 

Жергілікті және 

ғаламдық 

компьютерлік 

жүйелердің 

архитектурасы. 

Жергілікті және 

ғаламдық 

  Дипломд

ық 

жұмысты 

(жобаны) 

жазу 

және 



 

компьютерлік 

жүйелердің 

бағдарламалық 

құралдары. PHP, 

HTLM, SQL 

бағдарламалау 

тілдері. 

Компьютерлік желі 

серверінің 

базасында 

деректерді жинау, 

жазу, іздеу 

операцияларын іске 

асыру. 

қорғау 

немесе 

кешенді 

емтиханд

ы 

дайындау 

және 

тапсыру 

  Дополнительные виды обучения (ДВО) 

 Ағылшын тілін 

деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары 

/ Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка  

3/3 

3/4 

 10 ОК3 БК1 

БК2 ПК1 

Иностранн

ый язык 

 

 Ағылшын 

тілінде сөйлеу 

және жазу 

тәжірибесі / 

Практика устной 

и письменной 

речи 

английского 

языка  

4/1  5 ОК3 БК1 

БК2 ПК 

Иностранн

ый язык 

 

 

 Халықаралық 

стандартталған 

4/2  ОК3 БК1 

БК2 ПК 

Иностранн

ый 

 



 

тіл курстары / 

Международные 

стандартизирова

нные языковые 

курсы  

Негізгі міндет-жақын 

болашақта құру 

жоспарланған қазіргі 

уақытта жоқ объект 

туралы толық түсінік 

беру 

5   язык  

 Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау немесе 

кешенді емтиханды 

тапсыру және 

дайындалу/Написан

ие и защита 

дипломной работы 

(проекта) или 

подготовка и сдача 

комплексного 

экзамена  

 

4/4  12    

 

 

 

9. Модульдер мен оқыту нәтижелерінің тізім 

Модуль коды / модуль атауы Оқу 

нәтиже

сі 

Оқыту 

нәтижелерін 

бағалау 

критерийлері 

Оқыту нәтижелерін бағалау 

критерийлері 

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ МОДУЛЬДЕРІ 

 

Mod 1.1. Әлеуметтік-

ғылымдар модуль /Модуль 

социальных наук 

Автоте

ст  

Государственн

ый экзамен 

Современная история 

Казахстана  

эссе Тест Философия/Философия 

 

Mod 1.2 Әлеуметтік және 

саясаттық білім 

модулі/Модуль социально-

политических знаний/Social 

and Political Knowledge 

Автоте

ст 

Защита 

доклада 

Саясаттану және әлеуметтану / 

Политология и социология 

Мәдениеттану /Культурология 

Психология/Психологи 



 

Module Автоте

ст  

Портфолио  

Мәнгілік ел/ Вечная страна 

Өлкетану/Краеведение/  

 

Mod 1.3 Қазіргі әлемдегі 

коммуникация 

негіздері/Основы 

коммуникации в 

современном 

мир/Fundamentals of 

communication in the modern 

world 

 

Автоте

ст 

Устный 

экзамен 

Ақпараттық -коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) / Информационно-

коммуникационные технологии 

 тест Қазақ (орыс) тілі / Казахский 

(русский) язык 

 Писменный 

экзамен 

Шетел тілі / Иностранный язык 

 

Mod 1.4 Денешынықтыру 

және спорт мәдениеті/Модуль 

физическая культура и 

спорта/Module physical 

education and sports 

 

8 Диф.зачет Дене шынықтыру/Физическая 

культура 

БАЗАЛЫҚ МОДУЛЬДЕР 

Mod 2.1 STEM-білім және 

теориялық пәндер модулі/ 

Модуль STEM -образование и 

теоретические дисциплины 

информационных систем  

31 Тест Робототехника 

/Робототехника/Robotics 

Инжиниринг/Инжиниринг/Engi

neering 

 

 

Устный 

экзамен 

Жоғары математика /Высшая 

математика/Higher mathematics 

Устный экзамен 

 

Физика/Физика/Physics 

  

письменно Ақпарат теориясы/Теория 



 

информации/Information theory 

Отчет по 

практика 

Оқу (танысу) іс-тәжірибе 

/Учебная (ознакомительная) 

практика/Learning practice 

  Устный экзамен Бағдарламалау тілдері және 

технологиялары/Языки и 

технология 

программирования/Programming 

language sandtechnologies 

 Устный экзамен Деректерді сандық 

өңдеу/Цифровая обработка 

данных/Digital data processing 

   Сыбайлас жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері / Основы   

 

Mod 2.2. Ақпараттық жүйе 

және 

қауіпсіздік/Информационная 

система и  безопасность 

13 Устный экзамен 

 

Ақпараттық жүйелердегі 

мәліметтер базасы/Базы данных 

в информационных системах 

/Databases in information systems 

доклад Ақпараттық қауіпсіздік және 

ақпаратты 

қорғау/Информационная 

безопасность и защита 

информации/Information 

Security and Information 

Protection 

 

Mod 2.3. Алгоритмдер және 

бағдарламалау 

тілдері/Алгоритмы и языки 

программирования 

15 Устный экзамен Жүйелік бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/Системное 

программное обеспечение/ System 

software 

Устный экзамен Амалдық жүйенің 

қауіпсіздігі/Безопасность 

операционных систем / Operating 

system security 

тест Бағдарламалау 

технологиясы/Технологии  

программирования/Programming 

technology 



 

тест Алгоритмдеу және бағдарламалау 

тілдері/Алгоритмизация и языки 

программирование /Algorithmization 

and programming languages 

  

 

Mod 2.4.  Компьютерлік желі 

және компьютерлік қауіпсіздік 

/Компьютерные сети и 

компьютерная безопасность 

5 Тест 

 

 

Компьютерлік желілер және желіні 

басқару/Компьютерные сети и сетевое 

администрирование/Computer networks 

and network administration 

 

5 Устный экзамен 

 

Жүйелер мен желілерді басқару және 

қауіпсіздік/ Безопасность и 

администрирование систем и сетей 

/Security and administration of systems 

and networks 

 

Mod 2.5. Операциялық жүйе 

және   желі /Операционные 

системы и сети 

10   

Устный экзамен 

 

Операциялық жүйелер/Операционные 

системы/Operating systems 

Тест Компьютерлер, жүйелер мен 

желілер/Вычислительные машины, 

системы и сети/Computers, systems and 

networks 

Тест Есептеу жүйелерін 

ұйымдастыру/Организация 

вычислительных систем /Organization 

of computing systems 

  Отчет по 

практика 

Өндірістік тәжірибе/Производственная 

практика/Manufacturing practice 

 

Mod 2.6. Объектіге 

бағытталған бағдарламалау 

/Объектно-ориентированное 

программирование  

5 Устный 

экзамен 

Объектіге бағытталған 

бағдарламалау/Объектно-

ориентированное 

программирование/ Object 

oriented programming 

Устный 

экзамен 

Бағдарламалау құралдары/ 

Инструментальные средства 

программирования 



 

/Programming tools 

 

Mod 2.7. Қазіргі замануи  IT-

технологиялар/ 

СовременныеIT-технологии 

Қосымшабілім/Дополнительн

ое образование в 

нефтегазовой 

промышленности 

 

5 Тест IT-консальтинг/IT-

консальтинг/It-consulting 

3D  үлгілеу/3D 

моделирование/3D Modeling 

Интернет 

технологиялар/Интернет-

технологии/Internet technology 

 Тест Қазіргі заманғы компьютерлік 

технологиялар/Современные 

компьютерные 

технологии/Modern computer 

technologies 

   Қазіргі заманғы  IT 

бағдарламалар/ Современные 

IT- 

   ЭEМ бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/Программн

ое обеспечение ЭВМ/Computer 

software 

   ЭЕМ және 

қосалқықұралдар/ЭВМ и 

периферийные устройства/ 

 

Mod 2.8. Бағдарламалық 

қамтама және жасанды 

интеллект/Программное 

обеспечение и искусственный 

интелект 

 

5 Устный экзамен Адамның компьютермен өзара 

байланысы/Взаимодействие 

человека с 

компьютером/Human-computerin 

teraction 

5 Устный экзамен Python тілінде 

бағдарламалау/Программирование в 

Python/Python Programming 

Мәліметтер алгоритмдері, құрылымы 

және бағдарламалау/Алгоритмы, 

структуры данных и 

программирование /Algorithms, data 

structures and programming 



 

5 Реферат Ақпаратты қорғаудың әдістері 

мен құралдары/Методы и 

средства защиты 

информации/Methods and means 

of information protection 

Реферат Адам мен машина арасындагы 

өзара байланыс/Человеко-

машинное взаимодействие/ 

Human-machine interaction 

3 Устный 

экзамен 

Веб-интерфейсті жобалау/ 

Дизайн Web-интерфейсов/ Web 

Interface Design  

Устный 

экзамен 

Интернет қауіпсіздігі/ 

Безопасность интернет-

технологии /Internet Security 

 5 Отчет Өндірістік 

тәжірибе/Производственная  

практика 

 

Mod 2.9. Ақпараттық 

жүйелер саласындағы 

кәсіпкерлік және 

менеджмент/Предпринимател

ьство и менеджмент в 

области информационных 

систем 

5 Устно Ақпараттық жүйелер 

саласындағы 

кәсіпкерлік/Предпринимательст

во в  отрасли информационных 

систем/ 

Entrepreneurship in the 

Information Systems Industry 

Устно Салық және салық салу/Налоги 

и налогообложение/Taxes and 

taxation 

Устно Уақытты басқару/Тайм 

менеджмент/Time-management 

   Коучинг тіңнегіздері/Основы 

каучинга/Basics of Couching 

   HR менеджмент/HR менеджмент/HR 

Management 

   Кәсіпкерлік және бизнесті басқару 

негіздері/Основы 

предпринимательской деятельности и 

управления бизнесом / 

Fundamentals of Entrepreneurship and 



 

Business Management 

   Кәсіпкерлік 

құқық/Предпринимательское 

право/Businesslaw 

ЖОО компоненті/таңдау компоненті бойынша бейіндік пәндер циклі (60 кр) 

 

Mod 3.1. Паралельді 

сынақтеулер 

архитектурасы/Архитектура 

систем паралельных 

вычислений и система 

искусственного интеллекта 

5 Тест 

 

Бұлттық технологиялар /Облачные 

технологии / Cloud technologies 

Мәліметтерді параллель өңдеу/ 

Параллельная обработка данных/ 

Parallel data processing 

5 Устный 

экзамен 

Жасанды интеллект жүйелері 

және сараптамалық 

жүйелер/Системы 

искусственного интеллекта и 

экспертные системы/Artificial 

Intelligence Systems and Expert 

Systems 

Нейрондық желілер/Нейронные 

сети /Neural networks 

Mod 3.2. Жүйелік талдаушы 

және жобаларды 

басқару/Системный 

аналитик и управление 

проектами 

5 Тест 

 

 

 

 МГӨ ақпараттық жүйелерін 

жобалау/Проектирование 

информационных систем в 

НГО/ Design of information 

systems in OGP 

Тест Клиент-сервер қосымшаларын 

жобалау/Проектирование 

клиент-серверных 

приложений/Designing client-

server applications 

   

12 отчет Өндірістік 

тәжірибе./Профессиональная 

 

4.1 Модуль жүйелік 

талдаушы және жобаларды 

басқару /Системный анализ и 

5 Тест 

 

Ақпараттық жүйенің интерфейстері/ 

Интерфейсы информационных систем/ 

Information System Interfaces 



 

управление пректами 

 

8 Письменна

я работа 

 

Мобильді қосымшаны жасақтау/ 

Разработка приложений для 

мобильных устройств/ Mobile 

Application Development 

Письменна

я работа 

 

Интернет қосымшаларды 

бағдарламалау/Программирование 

интернет-приложений/Programming 

Internet Applications 

Письменна

я работа 

 

Желілік қосымшаларды 

жасақтау/Разработка сетевых 

приложений/ Network Application 

Development 

Қосымша оқу түрлері (ДВО) 

 

5.1 Шет тілі/Иностранный 

язык/Foreign language 

 

10 Тест 

 

Ағылшын тілін деңгейлеп 

оқытудың бағдарламалары / 

Программы уровневого 

изучения английского языка  

5 Письменная 

работа 

 

Ағылшын тілінде сөйлеу және 

жазу тәжірибесі / Практика 

устной и письменной речи 

английского языка  

5 Письменная 

работа 

 

Халықаралық стандартталған 

тіл курстары / Международные 

стандартизированные языковые 

курсы  

6 Мемлекеттік емтихандар/Государственные экзамен 

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан/ 

Государственный экзамен по 

специальности. Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау. Написание и защита 

дипломной                                                                                                               

работы 

(проекта)/Stateexam/defenseofth

esis (project) 

12 Защита или 

комплексный 

экзамен/ 

Қорғау немесе 

кешенді 

емтихан 

 

 

10 Корреляциялық матрица 

қалыптасқан құзыреттіліктері бар жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқу 

нәтижелері (құраушы компоненттердің оқу нәтижелері)) 



 

 
 

 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 

 

ОК-1 +            

ОК-2  +           

ОК-3  +           

ОК-4 +            

ОК-5  +           

ОК-6    +         

ОК-7   +          

ОК-8   +          

ОК-9     +        

ОК-10     +        

ОК-11     +        

ОК-12             

ОК-13             

ПК1       +      

ПК2       + +     

ПК3        +     

ПК4      +       

ПК5      +       

ПК 6         +    

ПК7       +      

ПК8       +      

ПК9        +     

ПК10         + +   

ПК11     +        

ПК12        +     

ПК13         +    

БК 1       +  +    

БК 2       +      

БК 3       +      

БК 4        +     

БК 5       +      

БК 6       +      

БК 7       +      

БК 8          + + + 

БК 9         + +   

БК 10         + + +  

БК 11         +   + 

БК 12        +  +  + 

БК 13        +     



 

 

 

 

1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Курс/квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос пр 

Всего 

1/1 7 5 3      

1/2 12   3    15 

1/3 15       15 

1/4 10  5     15 

2/1 5  5 5    15 

2/2 2  10 3    15 

2/3   10 5    15 

2/4   5 10    15 

3/1    15    15 

3/2    15    15 

3/3   10   5  15 

3/4   8  5 5  15 

4/1     10 5  18 

4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Итого 51 5 56 56 28 20 24 240 

 

 

БК 14  +      + +    

БК 15         + + +  

БК 16           + + 

БК 17          +  + 

БК 18           + + 

БК 19             

БК 20        + +    

БК 21           + + 

БК 22       +  + + +  

БК 23   +          

БК 24   +          

БК 25   +          

БК 26 +         +  + 

БК 27   +   +  +     

БК 28  +       +    

БК 29   +    +    +  

БК 30 +    +       + 



 

 

 

11.  

 

12.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОП 

 

Код модуля Составляющие модуля Цикл и 

компонент 

Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

Количеств

о 

академиче

ских 

кредитов 

Формиру

емые 

компетен

ции 

(кодыиз 

раздела 

5) 

примечание 

1 квартал, 1 год 

Mod 1.2 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

MT/KT/CS  1401  

Мәнгілік ел/ Мәнгілік ел 

/Eternal country  

ООД, КВ тест 5  

Кафедра 

Общеобразователь

ных дисциплин 

OT/KV /LS 

Өлкетану/Краеведение 

SZhK/OAK/FAC 1101 

Сыбайласжемқорлыққакү

ресмәдениетнегіздері / 

Основыантикоррупционо

йкультуры/ Fundamentals 

of anti-corruption culture 

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 письменно 5  Кафедра 

подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

Mod 1.4 

Модуль 

физической и 

спортивной 

подготовки 

3DSh/FK/PC 

1103/1203/1304/1403 

Денешынықтыру/Физичес

кая культура/Physical 

culture 

ООД, ОК Диф.зачет 2  Кафедра 

Общеобразователь

ных дисциплин 

Mod 2.1 

Модуль STEM 

– образование  

и  теоитические 

дисциплины  

информатики 

ZhM/VM/HM 1104 

Жоғары математика 

/Высшая 

математика/Higher 

mathematics 

Математикалық 

талдау/Математический 

анализ/Mathematicalanalys

is 

БД(BK) Письменны

й экзамен 

3  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

 15   



 

2 квартал, 1год 

Mod 1.1 

Модуль  

социальных  

наук 

KKZТ/SIK/ MHK   1201 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы / 

Современная история 

Казахстана/The  modern 

history of Kazakhstan 

ООД, ОК тест 5  Кафедра 

Общеобразователь

ных дисциплин 

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 письменно 5  Кафедра 

подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

Mod 1.4 

Модуль 

физической и 

спортивной 

подготовки 

3DSh/FK/PC 

1103/1203/1304/1403 

Денешынықтыру/Физичес

кая культура/Physical 

culture 

ООД, ОК Диф.зачет 2  Кафедра 

Общеобразователь

ных дисциплин 

Mod 2.1 

Модуль STEM 

– образование  

и  теоитические 

дисциплины  

информатики 

Fiz/Fiz/Fhy  1204  

Физика/Физика/Physics 

БД(ВК) письменно 3  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

 15   

3 квартал, 1 год 

Mod 1.1 

Модуль 

социальных 

наук 

Fil/Fil/Fil  1301 

Философия/Философия/P

hilosophy/ 

ООД,ОК эссе 5  Кафедра 

Общеобразователь

ных дисциплин 

Mod 1.3 

Основы 

коммуникации 

в современном 

мире 

AKT /IKT/ ICT 1302 

Ақпараттық –

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшынтілінде) / 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке)/InformationandCom

municationTechnologies 

(inEnglish. language) 

ООД, ОК тест 5  

Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Mod 1.4 

Модуль 

физической и 

спортивной 

3DSh/FK/PC 

1103/1203/1304/1403 

Денешынықтыру/Физичес

кая культура/Physical 

ООД, ОК Диф.зачет 2  Кафедра 

Общеобразователь

ных дисциплин 



 

подготовки culture 

Mod 1.3 

Основы 

коммуникации 

в современном 

мире 

ShТ/Iya /FL 1303/1402 

/2102/2201 

Шетел тілі / Иностранный 

язык/ForeignLanguage 

ООД,ОК устно 3  Кафедра 

подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

Итого за семестр 15   

4 квартал, 1 год 

Mod 1.2 

Модуль-

социально-

политических 

знаний 

SA/PS/PSS  1401 

Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/ Political 

Science and Sociology 

 

ООД,ОК тест 5  Кафедра 

Общеобразователь

ных дисциплин 

 

Psy/PsyPsy 1401 

Психология / 

Психология/Psychology 

Mod 1.3 

Основы 

коммуникации 

в современном 

мире 

ShТ/Iya /FL 1303/1402 

/2102/2201 

Шетел тілі / Иностранный 

язык/ForeignLanguage 

ООД,ОК устно 3  Кафедра 

подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

Mod 1.4 

Модуль 

физической и 

спортивной 

подготовки 

3DSh/FK/PC 

1103/1203/1304/1403 

Денешынықтыру/Физичес

кая 

культура/Physicalculture 

ООД,ОК Диф зачет 2  Кафедра 

Общеобразователь

ных дисциплин 

Mod 2.1 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информационн

ых систем 

AT/TI/IT 1404 

Ақпараттеориясы/Теория

информации/Information 

theory 

БП(ТК) 

БД(BK 

письменно 4  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Mod 2.1 

Модуль STEM -

образование и 

OT/UP/LP 1404  

Оқу (танысу) іс-тәжірибе 

/Учебная 

БД(ВК) Отчет 1  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны



 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

(ознакомительная) 

практика/Learningpractice 

е технологии 

Итого за семестр 15   

Итого за  1  год  60   

1 квартал, 2 год 

Mod 1.2 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

 

SA/PS/PSS  1401 

Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/ Political 

Science and Sociology 

 

ООД,ОК тест 3 

 

Кафедра 

Общеобразователь

ных дисциплин 
MT/KT/CS  1401 

Мәдениеттану 

/Культурология/Cultural 

studies 

Psy/PsyPsy 1401 

Психология / 

Психология/Psychology 

Mod 1.3 

Основы 

коммуникации 

в современном 

мире 

ShТ/Iya /FL 1303/1402 

/2102/2201 

Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,ОК устно 2  Кафедра 

подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

Mod 2.1 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

DSO/ChOD/DDP 2301 

Деректерді сандық 

өңдеу/Цифровая 

обработка данных/Digital 

data processing 

БД(ВК) Тест 5  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Mod 2.1 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

BTT/YaTP/PLS 

2104Бағдарламалау 

тілдері және 

технологиялары/Языки и 

технология 

программирования/Progra

mming language 

sandtechnologies 

БД(ВК) тест 5  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Итого за семестр 15   

2 квартал, 2год 



 

Mod 1.3. Қазіргі 

әлемде 

коммуникация 

негіздері/Основ

ы  

коммуникации 

в современном 

мире 

ShТ/Iya /FL 

1303/1402/2102/2201 

Шетел тілі / Иностранный 

язык/ForeignLanguage 

ООД 

(ОК) 

тест 5  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Mod 2.1 STEM-

білім және 

теориялық 

пәндер модулі/ 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

SZhKMN/OAKK/FACC 

2202 Сыбайлас 

жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері / 

Основы  

антикоррупционой 

культуры Fundamentals of 

anti-corruption culture 

 тест 5  Кафедра 

подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

Mod 2.3. 

Алгоритмдер 

және 

бағдарламалау 

тілдері/Алгорит

мы и языки 

программирова

ния 

ZhBK/SPO/ SS 2203 

Жүйелік бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/Сист

емное программное 

обеспечение/ System 

software 

AZhK/BOS/ OSS 2203 

Амалдық жүйенің 

қауіпсіздігі/Безопасность 

операционных систем / 

 

БД(КВ) устно 5  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Итого за семестр 15 

3 квартал, 2 год 

Mod 2.1 STEM-

білім және 

теориялық 

пәндер модулі/ 

Модуль STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

DSO/ChOD/DDP 2301 

Деректерді сандық 

өңдеу/Цифровая 

обработка данных/Digital 

data processing information 

systems 

БД(ВК) Тест 5  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Mod 1.4 

Модуль 

Физической и 

спортивной 

подготовки 

BT/TP/ PT 2302 

Бағдарламалау 

технологиясы/Технологии  

программирования/Progra

mming technology 

ABT/AYaP /APL 2302 

Алгоритмдеу және 

БД(КВ) Тест 5  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 



 

бағдарламалау 

тілдері/Алгоритмизация и 

языки программирование 

/Algorithmization and 

programming languages 

Mod 2.4.  

Компьютерлік 

желі және 

компьютерлік 

қауіпсіздік 

/Компьютерные 

сети и 

компьютерная 

безопасность 

KSSA/CNNA 2303 

Компьютерлік желілер 

және желіні 

басқару/Компьютерные 

сети и сетевое 

администрирование/Comp

uter networks and network 

administration 

 

ООД,ОК Тест 5  Кафедра 

подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

Итого за семестр 15  

4 квартал 2 год 

 

Mod 2.4.  

Компьютерлік 

желі және 

компьютерлік 

қауіпсіздік 

/Компьютерные 

сети и 

компьютерная 

безопасность 

ZhZhBK/ BASS/ SASN 

2402 Жүйелер мен 

желілерді басқару және 

қауіпсіздік/ Безопасность 

и администрирование 

систем и сетей /Security 

and administration of 

systems and networks 

БД(ВК) тест 

5  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Mod 2.5. 

Операциялық 

жүйе және   

желі 

/Операционные 

системы и сети 

OZh/OS/OS 2403 

Операциялық 

жүйелер/Операционные 

системы/Operatingsystems 
БД(ВК) тест 

5  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Mod 2.5. 

Операциялық 

жүйе және   

желі 

/Операционные 

системы и сети 

OT/UP/MP 2401 

Өндірістіктәжірибе/Произ

водственная 

практика/Manufacturingpra

ctice 

 отчет 

5  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Итого за семестр     15 

1 квартал 3 год 

Mod 2.1 STEM-

білім және 

теориялық 

пәндер модулі/ 

Модуль STEM -

RT/RT/RT 3101 

Робототехника 

/Робототехника/Robotics 

ING/ING/ING 3101 

БД(КВ) тест 

5  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 



 

образование и 

теоретические 

дисциплины 

информатики 

Инжиниринг/Инжиниринг

/Engineering 

Mod 2.5. 

Операциялық 

жүйе және   

желі 

/Операционные 

системы и сети 

KZhZh/ VMSS/CSN 3102 

Компьютерлер, жүйелер 

мен 

желілер/Вычислительные 

машины, системы и 

сети/Computers, systems 

and networks  

EZhY/OVS/ OCS 3102 

Есептеу жүйелерін 

ұйымдастыру/Организаци

я вычислительных систем 

/Organization of computing 

systems 

БД(КВ) тест 

5  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Mod 2.6. 

Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалау 

/Объектно-

ориентированн

ое 

программирова

ние 

OBB/OOP/ OOP 3103 

Объектіге бағытталған 

бағдарламалау/Объектно-

ориентированное 

программирование/ Object 

oriented programming 

BK/ ISP/ PT 3103 

Бағдарламалау 

құралдары/ 

Инструментальные 

средства 

программирования 

/Programming tools 

БД(КВ) тест 

5  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Итого за семестр 15 

2 квартал3 год   

Mod 2.7. Қазіргі 

замануи  IT-

технологиялар/ 

СовременныеIT

-технологии 

Қосымшабілім 

ITK/ITK/ITC 3201 

IT-консальтинг/IT-

консальтинг/It-consulting 

БД(КВ) 
Устный 

экзамен 

5  Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии  
3DU/3DM /3DM  3201 

3D  үлгілеу/3D 

моделирование/3D 

Modeling 

IT/I T/IT  3201 

Интернет технологиялар/ 

Интернет-

технологии/Internettechnol



 

ogy 

KZKT/SKT/MCT  

3201Қазіргі заманғы 

компьютерлік 

технологиялар/Современн

ые компьютерные 

технологии/Modern 

computer technologies 

KZITB/SITP/MITP  3201 

Қазіргі заманғы  IT 

бағдарламалар/ 

Современные IT-

программы/Modern IT 

programs 

EEMBK/POEVM/CS   

3201 

ЭEМ бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/Прог

раммное обеспечение 

ЭВМ/Computer software 

EEMKK/EVMPU/CP   

3201 

ЭЕМ және 

қосалқықұралдар/ЭВМ и 

периферийные 

устройства/ 

 

Mod 2.8. 

Бағдарламалық 

қамтама және 

жасанды 

интеллект/Прог

раммное 

обеспечение и 

искусственный 

интелект 

AKOB/VChK/ HCI 3202 

Адамның компьютермен 

өзара 

байланысы/Взаимодейств

ие человека с 

компьютером/Human-

computerinteraction 

БД(ВК) тест 

5 

  

PTB/PP /PP  3203 Python 

тілінде 

бағдарламалау/Программ

ирование в Python/Python 

Programming 

ASDP 3203 

Мәліметтер алгоритмдері, 

құрылымы және 

бағдарламалау/Алгоритм

ы, структуры данных и 

программирование 

БД(ВК) тест 

5 

 Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 



 

/Algorithms, data structures 

and programming 

 

Итого за семестр 15   

2 квартал, 3 год 

Mod 2.7 

Современные  

ІТ-технологии 

ITK/ITK/ITC 3201 

  IT-консальтинг/IT-

консальтинг/It-consulting 

БД, КВ Тест 5 

 

Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 
3DU/3DM /3DM  3201 

3D  үлгілеу/3D 

моделирование/3D Modeling 

IT/I T/IT 3201 

  Интернет 

технологиялар/Интернет-

технологии/Internet 

technology 

KZK/SKT/MCT  3201  

Қазіргі заманғы 

компьютерлік 

технологиялар/Современные 

компьютерные 

технологии/Modern computer 

technologies 

KZIT/SITP/MITP  3201 

Қазіргізаманғы  IT 

бағдарламалар/ Современные 

IT-программы/Modern IT 

programs 

EBK/POE/CS 3201   

ЭEМбағдарламалыққамтамас

ыздандыру/Программноеобе

спечениеЭВМ/Computer 

software 

EKK/EPU/CS  3201   

ЭЕМжәнеқосалқықұралдар/Э

ВМипериферийныеустройст

ва/ Computer sandperipherals 

Mod 2.8 

Программное 

обеспечение и 

искусственный 

интелект 

AKOB/VChK/ HCI  3202 

Адамның компьютермен 

өзара 

байланысы/Взаимодейств

ие человека с 

компьютером/Human-

БД, ВК 
Устный 

экзамен 

 

5 

 

Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 



 

computerinteraction 

Mod 2.8 

Программное 

обеспечение и 

искусственный 

интелект 

PTB/PP /PP  3203Python 

тілінде 

бағдарламалау/Программ

ирование в Python/Python 

Programming 

БД, КВ Тест 5 

 

Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

MAK/ASP/ADS 3203 

Мәліметтер алгоритмдері, 

құрылымы және 

бағдарламалау/Алгоритм

ы, структуры данных и 

программирование 

/Algorithms, data structures 

and programming 

Итого за семестр 15   

3 квартал, 3 год 

Mod 2.8. 

Бағдарламалық 

қамтама және 

жасанды 

интеллект/Прог

раммное 

обеспечение и 

искусственный 

интелект 

AKAK/MSXI/ MMIP 3301 

Ақпаратты қорғаудың 

әдістері мен 

құралдары/Методы и 

средства защиты 

информации/Methods and 

means of information 

protection 

AMA/ ChMV /HMI  3302 

Адам мен машина 

арасындагы өзара 

байланыс/Человеко-

машинное 

взаимодействие/ Human-

machine interaction 

БД(ВК) 

БД, КВ 

Устный 

экзамен 

Тест 

5 

5 

 

Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

 

Mod 5 

Дополнительно

е образование 

ATD/PUI/LES 3303/3403 

Ағылшын тілін деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары/Програм

мы уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/LevelEnglishSt

udies/AcademicEnglishlang

uage. (UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

MINOR 
Устный 

экзамен 
5 

 

Кафедра 

подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

Итого за семестр 15   



 

4  квартал, 3 год 

 

Mod 3.1 

Архитектура 

систем 

паралельных 

вычислений и 

система 

искусственного 

интеллекта 

BT/ OT/ CT 3402   

Бұлттық технологиялар 

/Облачные технологии / 

Cloud technologies 

 
БД,КВ 

Тест 

5 

 

Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 
МPO/ POD/ PDP 3402 

Мәліметтерді параллель 

өңдеу/ Параллельная 

обработка данных/ Parallel 

data processing 

 

Mod 2.7 

Дополнительно

е образование 

ATD/PUI/LES 3303/3403 

Ағылшын тілін деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары/Програм

мы уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/LevelEnglishSt

udies/AcademicEnglishlang

uage. (UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

MINOR 

Устный 

экзамен 

5 

 

Кафедра 

подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

 

OT/PP/MP 3401 

Өндірістік 

тәжірибе/Производственн

ая 

практика/Manufacturingpra

ctice 

БД (ВК) 
Практика 

отчет 
5 

 

Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Итого за семестр 15   

Итого за  3  год 60   

1 квартал, 4год 

Mod 2.8 

Программное 

обеспечение и 

искусственный 

интелект 

WIZh/ DWI/ WID 4101 

Веб-интерфейсті жобалау/ 

Дизайн Web-интерфейсов/ 

Web Interface Design  БД, КВ 

 

тест 3 

 

Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

IK/ BIT/ IS 4101Интернет 

қауіпсіздігі/ Безопасность 

интернет-технологии 

/Internet Security 

Mod 3.1 

Архитектура 

систем 

ZhIZh/ SII/ AIS 4102 

Жасандыинтеллектжүйеле

ріжәнесараптамалықжүйе

БД, КВ 

 

Устный 

экзамен 
5 

 

Кафедра 

Информационно-

коммуникационны



 

паралельных 

вычислений и 

система 

искусственного 

интеллекта 

лер/Системыискусственно

гоинтеллектаиэкспертные

системы/Artificial 

Intelligence Systems and 

Expert Systems 

е технологии 

NZh/NS/NN  4102 

Нейрондық 

желілер/Нейронные сети 

/Neural networks 

Mod 5 

Дополнительно

е образование 

ATS/PUP/PSW 4104 

Ағылшынтіліндесөйлеужә

нежазутәжірибесі/Практи

ка устной и письменной 

речи английского 

языка/Practicespeakingand

writingtheEnglishlanguage 

MINOR 

Устный 

экзамен 
5 

 

Кафедра 

подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

Mod 3.2 

Системный 

аналитик и 

управление 

проектами 

MAC/ MKS/ MII 

4204МГӨ ақпараттық 

жүйелерін 

жобалау/Проектирование 

информационных систем 

в НГО/ Design of 

information systems in 

OGP 
ПД КВ Тест 5 

 

Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

CSK/PCS/DCS 4103 

Клиент-сервер 

қосымшасын жобалау/ 

Проектирование клиент-

серверных приложений/ 

Client-server application 

design 

Итого за семестр 18   

2 квартал, 4 год 

Mod 4.1 

Системный 

анализ и 

управление 

пректами 

AZhI/ IIS / ISI 

4201Ақпараттық жүйенің 

интерфейстері/ 

Интерфейсы 

информационных систем/ 

InformationSystemInterface

s 

ПД, КВ 

Тест  5 

 

Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Mod 4.1 

Системный 

анализ и 

управление 

пректами 

MKZh/ RPM/ MAD 4202 

Мобильді қосымшаны 

жасақтау/ Разработка 

приложений для 

мобильных устройств/ 

Mobile Application 

Development 

ПД, KB 

Письменны

й экзамен 
8 

 

Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 



 

IKB/PIP/PIA 4202 

Интернет қосымшаларды 

бағдарламалау/Программ

ирование интернет-

приложений/Programming 

Internet Applications 

ZhKZh/ RSP/ NAD 4202 

Желілік қосымшаларды 

жасақтау/Разработка 

сетевых приложений/ 

Network Application 

Development 

Mod 5 

Дополнительно

е образование 

KhST/MSYa /ISL 4207 

Халықаралық 

стандартталған тіл 

курстары. 

Международные 

стандартизированные 

языковые 

курсы/Internationalstandard

izedlanguagecourses 

ПД, ВК 

Устной 

экзамен 

5 

  

Кафедра 

подготовки 

учителей по 

языкам и 

литературе 

Итого за семестр 18   

3 квартал, 4год 

Mod 3.2 

4301 DP/PR/PW 

Преддипломная   

практика  

Практика 

отчет 12  

Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Итого за семестр 12   

4 квартал, 4 год 

 

MBM/GES /NZDR 

/SEDTP 4401  

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан/ 

Государственный экзамен 

по специальности. 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау. Написание и 

защита дипломной                                                                                                               

работы 

(проекта)/Stateexam/defens

eofthesis (project 

 

Защита или 

комплексны

й экзамен 

12 

 

Кафедра 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Итого за семестр 12   

Итого за  4  год 60   



 

Итого: 240   

 

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. 

"Мұнай-газ ісі"ББ пәндері бойынша балл жинау тәртібі. 

Алғашқы 7 апта ішінде "мұнай-газ ісі" ББ 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 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой эквивалент Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по 

традиционной 

системе 



 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

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.  
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