






 

 

1. Жалпы мәліметтер 

 

6В06152 - Ақпараттық жүйелер бағыты бойынша бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын әзірлеуге 

арналған нормативтік құжаттар 

1.Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III "білім туралы" Заңы (04.07.2018 ж. 

өзгерістер мен толықтырулармен) 

2.Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (ҚР Білім және ғылым министрінің 31.10.2018 

жылғы № 604 бұйрығы) 

3.Сынақ бірліктерін көшіру мен жинақтаудың еуропалық жүйесін пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (ЕСТЅ) 

2015. 
4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының Басқарма Төрағасы орынбасарының бұйрығына 

№5, №6-қосымша 

5."Атамекен "Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының 2019 жылғы 17 шілдедегі № 171" Есеп және аудит "кәсіби 

стандарты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50" дуальды 

оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы " бұйрығы (11.09.2018 ж. өзгерістермен)О внесении 

изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об 

утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563. 

6. Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы. 

7. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын 

бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 
Бұйрығы. 

8. Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 Бұйрығы. 

9. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беретін пәндер 

циклінің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 603 Бұйрығы. 

10. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу пәндерін кодтау жүйесі. ҚР МЖМБС 5.05.001-

2005. 

11. 6b04103 – Есеп және аудит бағыты бойынша есептілік, талдау және аудит саласындағы салалық біліктілік 

шеңберлері 

12. Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу туралы ереже және ұйымдарды практика базасы ретінде 
айқындау.(09.09.2018 жылғы № 1 хаттама). 

13. Студенттердің үлгеріміне ағымдағы бақылау және аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) өткізу туралы 

ереже. (09.09.2018 жылғы № 1 хаттама). 

14. Студенттерді қорытынды аттестаттауды өткізу туралы ереже (09.10.2018 жылғы № 3 хаттама). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

1.1 Бағдарлама циклі:  

Бірінші цикл: бакалавриат 6 денгей НРК / ОРК / МСКО 

 
1.2 Берілетін дәреже/Присуждаемая степень  6В06152- Ақпараттық жүйелер    білім бағдарламасы бойынша 

білім бакалавры/Бакалавр образования  по образовательной программе  6В06152- Информационные системы 

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

сәйкес келетін біліктілік кестеде келтірілген 1. 

Таблица 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 

120 ECTS 

 

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

  

1.4 Нормативтік сілтемелер 
 

Осы құжат нормативтік құжаттардың негізгі ережелеріне сәйкес әзірленді: 

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

- ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген Жоғары білім 
берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты; 

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

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

ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары; 

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

ұйымдастыру қағидалары (2018 жылғы 12 қазандағы өзгерістермен); 

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

жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы; 

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

бекітілген оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидалары 

(2018 жылғы 28 қыркүйектегі өзгерістермен). 

 

  



 

 

2. Білім беру бағдарламасының мақсаты мен негіздемесі 

 

 

Негізгі мақсаты: Ақпаратты өңдеудің жоғары тиімді әдістерін меңгерген және ақпараттық жүйелер 

саласында алған білімдерін қолдана алатын, практикалық дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар, 

жоғары білімі бар мамандардың сапасына қойылатын қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін білікті 

мамандарды даярлау. 

 Білім беру қағидаттары білім мен ғылымның негізгі қағидаттарына сәйкес құрылады және 

студенттердің академиялық ұтқырлығына қол жеткізуге және олардың еңбек нарығында табысты 

бейімделуіне бағытталған. 

 Курстардың, бағдарламалардың, бағалау критерийлерінің халықаралық стандарттарымен 

айқындығы және арақатынасы. 

 Мамандық пәндерін оқытудың білім беру стратегиясының бірлігі мен әртүрлілігі мыналарды 

білдіреді: 

 * базалық тұжырымдаманың барлық факультеттері үшін бірлік, курсты ұйымдастыру, сонымен 

қатар бағалау критерийлерін, бақылау нысандары мен құралдарын ұштастыру; 

 * бітіруші кафедралардың сұранысына байланысты нақты курстың мазмұнын әзірлеу кезінде 

әртүрлі факультеттердің нақты мақсаттары мен міндеттерін есепке алуды, сондай-ақ негізгі курсты таңдау 
курстарымен толықтыруды көздейтін стратегия икемділігі; 

 * пәндерді оқытуда қазіргі заманғы білім беруді жаңғырту талаптарына жауап беретін оқытудың 

әдістемелік тәсілдері, тәсілдері мен әдістемелерінің кешені ретінде түсінілетін қазіргі заманғы білім беру 

технологияларын пайдалану; 

 * Теориялық оқыту барысында алған білімдерін практикада бекіту, әртүрлі кәсіби 

практикаларды: оқу, тілдік, өндірістік, дипломалды практикаларды ұйымдастыру және өткізу нәтижесінде 

практикалық біліктер мен дағдыларды қалыптастыру; 

 * оқу процесінде ақпараттық технологиялар саласындағы болашақ мамандардың тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға ықпал ететін үштілді білім беруді пайдалану. 

Пәнаралық үйлестіру қағидаты әртүрлі пәндердің тақырыптарын олардың қайталануын болдырмау 

және білім алушының санасында қоршаған әлемнің объектілері мен құбылыстарын тұтас қабылдауды 
қалыптастыру мақсатында келісуді көздейді. Нәтижесінде жалпы ғылыми пәндерді де, Мамандық пәндерін де 

оқу кезінде кәсіби қарым-қатынас саласында коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру үшін оңтайлы 

жағдайлар жасалады. 

Оқытудың кәсіптік бағыттылығы(мамандықты есепке алу) қағидаты оқу жоспарының пәндері бойынша 

сабақтарда болашақ мамандықты және білім алушылардың кәсіптік мүдделерін есепке алуды көздейді. 

Қазіргі заманғы білім беруді жаңғырту білім беру мазмұнын жаңартудың маңызды тұжырымдамалық 

ережелерінің бірі ретінде құзыреттілік тәсілді көздейді. 

Осы Ережені негізге ала отырып, осы бағдарламаны енгізудің мақсаттары мыналар болып табылады: 

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

2. болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзыреттерін қалыптастыру; 

3. болашақ мамандардың кәсіби қызметі үшін базалық болып табылатын коммуникативтік 

құзыреттілікті қалыптастыру; 
4. эксперименттің барлық кезеңдерінде студенттердің тәуелсіз іздеу-зерттеу қызметіне алғышарттар 

жасау; 

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

тәжірибені пайдалану, жүйелеу және жалпылау. алынған ақпарат; 

6.Еңбек және оқу қызметі процесін өз бетінше бақылау білігі: 

Кәсіби қызмет түрлеріне байланысты бакалавр модульдік білім беру бағдарламасына сәйкес келесі 

міндеттерді орындауы тиіс::: 

Өндірістік-технологиялық қызмет саласында: 

ақпараттық жүйелердің компоненттерін құру, бағдарламалар мен бағдарламалық кешендерді өндіру; 

- ақпараттық жүйелердің бағдарламалық кешендерін тестілеу және жөндеу; 

- желілік есептеу қызметтерін орнату, конфигурациялау және басқару 

желілер; 

- кәсіби қызмет объектілерін сертификаттау. Ұйымдастыру-басқару қызметі саласында: 

- Ақпараттық жүйелерді құру, енгізу және сүйемелдеу Жобасын басқару; 

- әзірлеу процесін ұйымдастыру кезінде технологияларды, құрал-саймандарды таңдау және 

кәсіптік қызмет объектілерін енгізу; 
- белгіленген мерзімде берілген сапамен кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу процесінің жекелеген 

кезеңдерін ұйымдастыру; 

- кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу процесін қабылданған ұйымдастыру шеңберінде қызметкерлерді 

оқыту. 



 

Жобалау-конструкторлық қызмет саласында: 

- пайдаланушылардың сұраныстарын, пәндік саланың модельдерін және техникалық құралдардың 

мүмкіндіктерін талдау негізінде кәсіби қызмет объектілерінің жекелеген компоненттерінің талаптары 

мен ерекшеліктерін әзірлеу; 

- Ақпараттық жүйелер компоненттерінің архитектурасын жобалау; 

-аппараттық-бағдарламалық кешендердің адам-машина интерфейсін жобалау; 

- жобалаудың заманауи әдістері, құралдары мен технологиялары негізінде ақпараттық жүйелерді 

математикалық, лингвистикалық, ақпараттық, бағдарламалық және техникалық қамтамасыз етуді, 

оның ішінде автоматтандырылған жобалау жүйелерін пайдалана отырып жобалау.В области 

экспертно- талдау Талдау қызметі: 

- мамандандырылған және ғылыми әдебиеттерді зерттеу; 

- Кәсіби саладағы озық отандық тәжірибені зерделеу және қорыту, сондай-ақ халықаралық тәжірибені 

зерттеу; 

- зерттеу эксперименттерін олардың нәтижелерін өндірістік процеске енгізе отырып жүргізу; 

зерттелетін сала мәселесін шешу, дәлелдеу және пайымдауды қалыптастыру үшін тақырыптық 

ақпарат жинауды жүзеге асыру.Научно-исследовательской и развивающей: 

-оқу-тәрбие процесін бақылау, бақыланатын фактілер мен құбылыстарды талдау және олардың себеп-

салдарлық байланыстарын анықтау және олардың дамуын болжау; 
- сынып ұжымының ерекшеліктерін, оқушылардың қызығушылықтарын, олардың оқылатын пәнге 

қатынасын талдау; 

- оқу материалын, оқу құралдарын талдау, күтілетін нәтижелерді болжау; 

- өзінің кәсіби қызметін, оқушылардың оқу қызметін талдау; 

- баспа және ақпараттық көздерден ғылыми ақпаратты іріктеу; 

- күрделі емес әдістемелік экспериментті жоспарлау және өткізу; 

- өзінің кәсіби-педагогикалық қызметіне зерттеудің тиімді дидактикалық нәтижелерін енгізу; 

-баяндамалар, хабарламалар, ғылыми мақалалар, әдістемелік құралдар, эксперименттік-зерттеу 

жұмысының оң нәтижелері түрінде әдебиетті насихаттау және ресімдеу; 

Ұйымдастыру және басқару қызметі саласында: 

- оқу қызметін жоспарлау кезінде қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың объективті заңдылықтарын есепке 
алу; 

- сабақтың нақты мақсаттары мен міндеттерін анықтау, оқушылардың жалпы қызметінің 

бағдарламасын анықтау; 

- оқу материалын нақты сабақтың мақсаттары мен формаларына сәйкес жоспарлау; 

- өзінің кәсіби қызметін Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мазмұны және оқу процесін ұйымдастыруға 

қойылатын заманауи талаптар тұрғысынан жоспарлау; 

- белгілі бір сабақ жоспарын жүзеге асыру мақсатында өз қызметін және оқушылардың қызметін 

ұйымдастыру;; 

- өткізілген және қатысқан сабақтардың нәтижелерін талдау; 

Мәдени және білім беру қызметі саласында: 

- жүйелі, кешенді және сабақтастық принципін ескере отырып сыныптан тыс тәрбие жұмысын 

жоспарлау; 
- өз пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстың оңтайлы нысандары мен әдістерін таңдау және қолдану; 

- Оқушылар үшін әлеуметтік және қоғамдық негізде" Мәңгілік ел " идеясын қалыптастыру; 

Тілдік білім беру тұжырымдамасын білу; 

Сараптамалық-талдау қызметі саласында: 

- ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді меңгеру; 

- қазақ тілін халықаралық деңгейде оқыту әдістерімен озық отандық педагогикалық тәжірибені 

меңгеру; 

- ақпараттық тақырыпты қалыптастыру үшін зерттелетін сала туралы деректерді жинау, іске асыру. 

 

Мақсаты оқу процесі шеңберінде білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларының 

Халықаралық танылуын қамтамасыз етуге, білім беру ұйымдарының білім алушылары мен профессорлық-
оқытушылық құрамының академиялық ұтқырлығы үшін жағдай жасауға, сондай-ақ білім беру сапасын 

арттыруға мүмкіндік береді. 

6В06152 мамандығының кәсіби бакалавриатының білім беру бағдарламасы – 

"Ақпараттық жүйелер" дайындық бағытына сәйкес жоғары оқу орнының білім беру бағдарламасын 

меңгеруіне және іске асыру шарттарына қойылатын талаптарды айқындайтын оқу-әдістемелік құжаттар мен 

материалдар кешені болып табылады. 

Еңбек нарығының мақсаты. 



 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары жіктеуішінің тұжырымдамасына сәйкес 

осы білім беру бағдарламасын табысты меңгерген түлектерге жаратылыстану бакалавры академиялық дәрежесі 

беріледі. 

Білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврлар-6В06152-Ақпараттық жүйелер Келесі лауазымдарды атқара 

алады: компьютерлік дизайн саласындағы бағдарламашы маман, Web бағдарламашы, объектіге бағытталған 

бағдарламалау саласындағы маман, басқару ұйымдары мен бизнес-құрылымдарда, есептеу және компьютерлік 

орталықтарда мәліметтер базасын жобалаушы, жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес біліктілігіне сәйкес 

кәсіби қызметте IT – технологияларды қолданумен байланысты басқа да лауазымдар.Отличительные 
особенности ОП 

 

 6В06152 - "Ақпараттық жүйелер" білім беру бағдарламасы "Техникалық ғылымдар және 

технологиялар"даярлау бағыты бойынша мамандық түлегіне қажетті негізгі құзыреттерді қалыптастыруға жаңа 

тәсілді ұсынады. Білім беру бағдарламасы жобалау - конструкторлық, өндірістік-технологиялық, ұйымдастыру-

басқару, пайдалану, сараптамалық-талдау қызметін орындауға дайындауға бағытталған. Білім беру 

бағдарламасы ұлттық жоғары білім беру жүйесін Болон процесіне қосу бойынша жағдайлар мен мүмкіндіктер 

жасауға бағытталған, бұл оны еуропалық және халықаралық білім беру кеңістігімен үйлестіруге мүмкіндік 

береді. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларының Халықаралық танылуын қамтамасыз етуге, 

білім беру ұйымдарының білім алушылары мен профессорлық-оқытушылық құрамының академиялық 

ұтқырлығы үшін жағдай жасауға, сондай-ақ білім беру сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 
 

 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

   6В06152 – "Ақпараттық жүйелер" мамандығының кәсіби бакалавриатының білім беру бағдарламасы даярлау 

бағытына сәйкес жоғары оқу орнының білім беру бағдарламасын меңгеруіне және іске асыру шарттарына 

қойылатын талаптарды айқындайтын оқу-әдістемелік құжаттар мен материалдар кешені болып табылады. 

    Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарын қамтамасыз 

ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік моделінің негізінде әзірленді. Бұл модель түлектердің негізгі 

құзыреттерінің, олардың дайындық деңгейінің және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығының 

сипаттамасы болып табылады. 

   6В06152 – "Ақпараттық жүйелер" мамандығының білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау 

траекториялар бойынша жүзеге асырылады: 
- Ақпараттық жүйелерді жүйелік біріктіру және әкімшілендіру; 

- Ақпараттық жүйелерді жобалау және жобаларды басқару; 

- Ақпараттық жүйелер және желілік технологиялар. 

Кәсіби бакалавриаттың білім беру бағдарламасы - - "Ақпараттық жүйелер" дайындық бағытына сәйкес 

жоғары оқу орнының білім беру бағдарламасын меңгеруіне және іске асыру шарттарына қойылатын 

талаптарды айқындайтын оқу-әдістемелік құжаттар мен материалдар кешені болып табылады. 

Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарын 

қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік моделінің негізінде әзірленді. Бұл модель түлектердің 

негізгі құзыреттерінің, олардың дайындық деңгейінің және нақты кәсіби функцияларды орындауға 

дайындығының сипаттамасы болып табылады. 

Білім беру бағдарламасының тұтастығына оқыту бағыты бойынша бакалавр – "Ақпараттық 
жүйелер"болуы керек барлық құзыреттілік топтарын қалыптастыруға оқытылатын модульдердің құрамы, 

тереңдігі және бағыты арқылы қол жеткізіледі. 

"Ақпараттық жүйелер"білім беру бағдарламасы бойынша бакалавриат түлегіне "Қазақ тілі мен әдебиеті"білім 

беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. 

3. Жұмысқа орналасу перспективалары 
Түлектің мынадай ұйымдар мен мекемелерде жұмысқа орналасу мүмкіндігі бар: 

− өнеркәсіп саласында автоматтандырылған басқару жүйелерін құрастыру, енгізу және 
пайдалану; 

− ғылым және білім беру саласында ақпараттық-іздестіру жүйелерін әзірлеу, енгізу және 

пайдалану;; 

− Денсаулық сақтау саласындағы сараптамалық жүйелер мен зияткерлік жүйелерді әзірлеу, 

енгізу және пайдалану;; 

− шағын және орта бизнесте ақпараттық басқару жүйелерін әзірлеу, енгізу және пайдалану;; 

− мемлекеттік басқару органдарында ақпараттық-ұйымдастыру жүйелерін әзірлеу, енгізу және 

пайдалану. 

Кәсіби қызмет объектілері 

     Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері адам қызметінің әртүрлі салаларында ақпараттық жүйелерді 

әзірлейтін, енгізетін және пайдаланатын әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар, мемлекеттік, 



 

орыс және ағылшын тілдерінде оларды пайдалану және сүйемелдеу жөніндегі техникалық құжаттама болып 

табылады. 

6.1 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. 

6.2 6В06152 – "Ақпараттық жүйелер" мамандығы бойынша техника және технологиялар 

бакалаврының кәсіби қызметінің мазмұны білім беру траекториялары бөлінісінде мыналардан тұрады:: 

"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 міндетке 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ББ ОҚЫТУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 

Дескрипторлар студенттердің қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді: 

1) оқытылатын саладағы озық білімге негізделген оқытылатын саладағы білім мен түсінушілікті көрсету; 

2) білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, аргументтерді тұжырымдау және зерттелетін саланың 

проблемаларын шешу; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 

4) оқытылатын саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 

білімді қолдану; 

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды оқытылатын салада қолдану; 

7) зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді 

білу мен түсінуді қолдану; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну.; 

    Түлектің негізгі құзыреттілігі Жалпы білімділікке, Әлеуметтік-этикалық құзыреттілікке, ұйымдастырушылық - 

басқарушылық және кәсіби құзыреттілікке қойылатын талаптар негізінде қалыптасады. Зерттеу 

нәтижелері бойынша 6В0102 "Ақпараттық жүйелер" мамандығы бойынша білім бакалаврының 

дескрипторларын білу және түсіну қажет 

Дескриптор А): 

   - кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-

ғылыми пәндер саласындағы негізгі негіздер; 
  - интегралдық микросхемалар жұмысының негізінде жатқан интегралдық микросхемаларға, физикалық заңдарға 

жататын негізгі терминологияны, әртүрлі типтегі интегралдық микросхемаларды дайындау 

технологиясының ерекшеліктерін; 

- бағдарламалық кешендердің ерекшеліктерін әзірлеудің негізгі негіздері, алгоритмдерді ресімдеудің үлгілік 

әдістемелері және оларды жобалаудың негізгі тәсілдері; 

- Ақпараттық жүйелерді жобалаудың заманауи модельдері, әдістері мен технологиялары; 

- ұйымдардың бизнес қызметінде ақпараттық жүйелерді құру және енгізу жобаларын басқару әдістері мен 

технологиялары; 

- деректерді өңдеу жүйелерін бағдарламалық-аппараттық қорғауды қамтамасыз ету қағидаттары; 

- технологиялық процестің кезеңдеріне, өндірістегі еңбек қауіпсіздігіне, қоршаған ортаны қорғауға байланысты 

мәселелердің мәні; 

- оқу, тілдік, өндірістік және дипломалды практикалардың болашақ кәсіби қызметінің мақсаттарын, міндеттерін, 
мазмұны мен маңызын түсіну. 

- ұйымдастыру-басқару қызметінің негіздері. 

Қолдана білу және түсіну (Дескриптор В): 

- негізгі ұғымдар мен экономикалық категорияларды зерттеу кезінде; 

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

комплекстеу тәсілдерін меңгеру;; 

- ақпараттық жүйелердің желілік инфрақұрылымын орнату, конфигурациялау және әкімшілендіру 

дағдыларына ие болу; 

- Ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін ақпараттық, бағдарламалық, техникалық және ұйымдастыру 

- құқықтық қамтамасыз етуді сүйемелдеу дағдыларының болуы; 

- 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; 

- 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; 
-Ақпараттық жүйелерді және олардың элементтерін ақпараттық, бағдарламалық, техникалық және ұйымдық-

құқықтық қамтамасыз етуді жобалау және сүйемелдеу; 

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

деректерден тұратын мәселелерді кәсіби түрде шешу; 

- қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ақпараттық жүйелерді сүйемелдеудің бағдарламалық және техникалық 

құжаттамасын жасау үшін терминологияны меңгеру. 

Пайымдау (Дескриптор С): 



 

- корпоративтік жүйелерде деректерді сақтау мәселелерін шеше білу; 

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

алгоритмдерді әзірлеу, оларды алгоритмдік тілдер мен қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдана отырып 

жүзеге асыру; 

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

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

бағалау әдістерін пайдалану; 

- шешілетін тапсырмаға сәйкес жабдықтың ұтымды конфигурациясын анықтай білу, ақпараттық жүйелердің 
аппараттық құралдарын кешендеу және архитектураны таңдау; 

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

басқару дағдысының болуы; 

- жобалау процесін автоматтандыру кезінде бизнес-процестерді модельдеу жүйелерін қолданудың негізділігі 

туралы шешім қабылдау; 

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

талдау жүргізу. 

Қарым-қатынас саласындағы дағдылар (Дескриптор D): 

- берілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай Тиімді коммуникациялар құру; 

- сындарлы диалог жүргізу дағдыларын меңгеру; 

- тұлғааралық қарым-қатынасты құру; 

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

басқару; 

- әртүрлі деңгейдегі семинарларда, пікірталастарда, конференцияларда шетелдік әріптестермен тәжірибе 

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

ұйымдастыру; 

-ағымдағы мәселелерді шешу үшін есептеу жүйелерінің бағдарламалық және техникалық құралдарымен адам-

оператор жұмысының негізгі принциптерін қолдана білу; 

- ақпараттық жүйелердің пәндік саласы бойынша пәндер мәселелері бойынша командада жұмыс істеу; 
- Ақпараттық жүйелерді жобалау және әзірлеу кезінде басқа пәндік салалардағы сарапшылармен өзара 

әрекеттесу; 

- әлемнің жетекші елдерінің ақпараттық жүйелері саласындағы практикалық тәжірибені пайдалана отырып, 

халықаралық контексте жұмыс істеу; 

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

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

жинау және түсіндіру; 

- мамандарға да, маман еместерге де ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер туралы хабарлау мүмкіндігі.. 

Оқыту саласындағы іскерліктер (Дескриптор Е): 

- одан әрі оқу үшін қажетті материалдарды өз бетінше табу, зерделеу, құрылымдау және жүйелеу; 

- қызметтің таңдалған бағыты бойынша шетелдік тәжірибені зерттеу қабілетін көрсету; 

- қызмет бейіні бойынша Интернеттен, ғылыми және мерзімді әдебиеттерден қажетті ақпаратты 
іздеуге қабілеттілігін көрсету; 

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

- 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; 

- Информатика, Ақпараттық технологиялар, Ақпараттық қауіпсіздік және деректерді қорғау, 

компьютерлік модельдеу, компьютерлік жүйелердің архитектурасы, Схемотехника саласында кәсіби білім 

дағдыларын пайдалану; 

- кәсіби қызмет объектілерінің математикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету 

элементтерін жобалаудың жаңа әдістерін үйрену қабілетін көрсету; 

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

дағдыларын меңгеру; 
- өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі тәрбиелеуге, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберліктің өсуіне 

ұмтылу. 

Бұл бағдарламаның түлектері мыналарды көрсете алады:  

− -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 дәлелдеу, 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. (РО1), 

− -Ақпараттық менеджмент саласында білімді, ақпараттық мониторингті жүзеге асыру біліктері мен 

дағдыларын меңгеру, бағдарламалық модульдерді жөндеу жүйесін әзірлеу, бағдарламалық модульдерді 

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

және өзін-өзі бақылауға, әділдік пен объективтілікке ұмтылу. (РО2), 

− Операциялық жүйелерді, бағдарламалық жасақтаманы, кеңсе қосымшаларын орнату, 

конфигурациялау және жаңарту.  (РО3), 

− Кәсіби міндеттерді тұжырымдау және шешу, ақпараттық жүйелердің архитектурасы мен 

конфигурациясына сараптамалық бағалау жүргізу, шешімдер қабылдау. (РО4), 

− Мәселелерді түсіну және анықтау үшін жүйелік тұжырымдамаларды қолдануға, заманауи 

құралдарды қолдана отырып бағдарламалауға, әзірленген ақпараттық жүйеге техникалық құжаттама 

жасауға, жүйелер адамдардан, процедуралардан, аппараттық жабдықтардан, бағдарламалық 

жасақтамадан және деректерден (RO5) тұратын мәселелерді шешуге қабілетті  

−  Мұнай-газ саласының әртүрлі жүйелері мен объектілерінің математикалық модельдерін құруға, 

компьютерлік модельдерді әзірлеуге және бейімдеуге, д. (РО6) компьютерлік модельдеу нәтижелерін 

түсіндіруге және талдауға қабілетті. 

− Бағдарламаның және қосымшаның есептерін шешудің алгоритмдері мен математикалық 

модельдерін талдау негізінде әзірлеуге, оларға техникалық құжаттамаларды қалыптастыруға, оларды 

тестілеу мен күйін келтіруге қабілетті (РО7); 

− Клиент-серверлік қосымшаларды, мұнай-газ саласындағы ақпараттық жүйелерді және ақпаратты 

қорғау жүйелерін жобалау және енгізу, я (РО8) жүйелеріне техникалық сүйемелдеуді жүзеге асыру. 

− Кәсіби мәселелерді шешудің нұсқаларын ұсынуға, эксперимент жүргізуге, деректерді түсіндіруге 

және қорытынды жасауға, өз көзқарасын қорғауға қабілетті(РО9). 

− Ақпараттық жүйелердің аппараттық және бағдарламалық-аппараттық кешендерімен жұмыс істеу, 

ақпараттық жүйелердің аппараттық құралдарының архитектурасын таңдау және кешендеу, нақты 

салаларда ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін жобалау дағдыларын меңгеру (РО10). 

−  Қолданыстағы ақпараттық жүйелер мен дерекқорларды, ақпараттық процестерді, деректер 

сапасын, бағдарламалық жасақтаманың сапасын және оның белгіленген талаптар мен сипаттамаларға 
сәйкестігін бағалай алады.(РО11) 

− Ат-Жабдықтың техникалық жағдайын тексеруге, орнату мен реттеуді жүргізуге, бағдарламалық-

техникалық құралдар мен желілердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, ақпаратты рұқсатсыз 

кіруден кешенді қорғауға міндетті.(РО12). 

ББ ИГЕРУ НӘТИЖЕСІНДЕ ҚАЛЫПТАСАТЫН БІТІРУШІНІҢ ҚҰЗЫРЕТТЕРІ 

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. 

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-

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. 

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. 

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; 

 
 

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. 

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. 

ОК-8  Коммуникативтік құзыреттілік 

- - Командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну қабілеті. 
- - Қақтығыстарды шешу және келіссөздер жүргізу мүмкіндігі. 
- - Ымыраға келе білу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыру. 
- - Жауапкершілікті қабылдау және шешім қабылдау, бірлескен шешім қабылдауға қатысу мүмкіндігі. 

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

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, 

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-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. 

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-3 

Систематизирующая компетенция 

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

- 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. 

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

ПК-4 Зерттеу құзыреті 

- Ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерін және олардың ішкі жүйелерін зерттеу және 

жобалау үшін модельдеу тілдерін пайдалану қабілетін меңгеру. 

- Сандық және символдық ақпаратты өңдеу міндеттері үшін жоғары деңгейдегі тілдерде бағдарламаларды 

әзірлеу, құрастыру, жөндеу, тестілеу және құжаттау қабілетіне ие болу. 

- Заманауи операциялық орталарда және деректер қорын басқару орталарында бағдарламалау қабілетіне ие 

болу. 

- Ақпаратты өңдеу, басқару және сараптамалық жүйелердің компьютерлік жүйелерінің мәселелерін шешу 

үшін зияткерлік құралдарды әзірлеу қабілетіне ие болу. 

- Әр түрлі салаларда есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейтін, енгізетін және 

пайдаланатын мемлекеттік және жеке кәсіпорындар мен ұйымдарда жұмыс істеу қабілетіне ие болу. 

- Аппараттық-бағдарламалық кешендерді құру кезінде электрондық схемаларды, микропроцессорлық 

құралдарды талдау және синтездеу әдіснамасын білу. 

- Бағдарламалау, математикалық модельдеу, талдау және синтез саласында білімді меңгеру, есептеу 

техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету саласында теориялық білім мен практикалық тәжірибе 

деңгейін тұрақты жетілдіруге ұмтылу. 

ПК-5 Мәдени-ағарту құзыреті 

- Мәдениет ұйымдары мен мекемелерінің қызметі тақырыбындағы техникалық аспектілерді ақпараттық 

қамтамасыз етуді әзірлеу қабілетіне ие болу. 

ПК-6 Бақылау құзыреті 

- Ақпараттық менеджмент саласында білімді, ақпараттық мониторингті жүзеге асыру біліктері мен 

дағдыларын меңгеру, бағдарламалық модульдерді жөндеу жүйесін әзірлеу, бағдарламалық модульдерді 

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

өзін-өзі бақылауға, әділдік пен объективтілікке ұмтылу. 



 

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

мүмкіндігі. 

ПК-7 Бағдарламалық құзыреттілік 

- Теориялық сабақтарға дайындық кезінде материалды іріктеу әдістерін меңгеру. 

- Бағдарламалық өнімді әзірлеу және тестілеу сатысын жоспарлау әдістерін меңгеру. 

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

дағдыларын, техникалық және әдістемелік білім жүйесін меңгеру. 

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

ПК-8 Құзіреттілікті дамыту 

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

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

және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеті. 

- Кәсіби қызметті жүзеге асыру және магистратурада білім алуды жалғастыру үшін, сондай-ақ көшбасшылық 

қасиеттерді дамыту үшін қажетті жаңа білім мен дағдыларды игеру дағдыларын меңгеру. 

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

Жоғары ынтасы болуы тиіс. 

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

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

білім алуға және өзін-өзі тануға ұмтылу. 

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

әлеуметтік-маңызды құбылыстарды, оқиғаларды, процестерді талдай білу және бағалай білу; сандық талдау 

мен модельдеудің, теориялық және эксперименттік зерттеудің негізгі әдістерін меңгеру; 

ПК-9 Шығармашылық құзыреттілік 

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

қызметті қайта құру дағдылары мен дағдыларын меңгеру, ақпараттық жүйелер саласындағы авторлық 

жаңашыл идеяларды іске асыру; 

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

әрекет ету қабілеті. 

- Абстрактілі ойлау, талдау және синтездеу қабілеті. 

- Инновациялық Өлшем. 

- Белсенді өмірлік ұстаным. 

ПК-10 Ұйымдастыру-әдістемелік құзыреті 

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

бағдарламалық өнім мен жүйенің ағымдағы техникалық құжаттамасын әзірлеу дағдылары мен дағдыларын 

меңгеру, ұйымдастырушылық қабілеттерге ие болу, жоғары орындаушылық тәртіпті көрсету. 

- Қазақстан Заңнамасының және құқықтық жүйесінің негіздерін білу. 

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

тұрғысынан өзіңіздің кәсіби іс-әрекетіңізді жоспарлаңыз. 

- Ұйымдастырушылық қабілеттерге ие болу, жоғары орындаушылық тәртіпті көрсету. 

ПК-11 Сараптамалық-талдамалық құзырет 

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

қызметін қамтамасыз ету үшін ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін меңгеру. 

- Статистикалық материалды талдау, күтілетін нәтижелерді болжау қабілеті. 

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

мүмкіндігі. 

ПК-12 Ұйымдастыру-әдістемелік құзыреттер 
- Білім беру саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды, оқыту және нұсқаулық материалдарды, 

ағымдағы оқу және ұйымдастыру құжаттамаларын (дидактикалық, емтихан материалдары және т.б.) дамытуға 

ұйымдастырушылық дағдылары мен қабілеті бар жоғары өнімді тәртіпті көрсетеді. 

- Қазақстандағы заңнама мен құқықтық жүйенің негіздерін білу. 

- Оқу іс-шараларында шет тілін меңгеруді жоспарлау. 

- Сабақтың нақты мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау, оқушылардың бірлескен бағдарламаларын жүзеге 

асыру. 

- Оқу материалын сабақтың мақсаттары мен нақты түрлеріне сәйкес жоспарлау. 

- Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың объективті заңдылықтарын жоспарлау. 



 

- Сабақ жоспарын (сабақтар сериясын) және өз қызметін іске асыру мақсатында студенттерді ұйымдастыру. 

- Сабақ нәтижелері мен нәтижелерін талдау. 

- Әдістемелік бақылау мақсаттарын анықтау (түзету, оқыту, бақылау). 

- Сәйкестендіру Бағдарламасында қарастырылған іздеу объектісін бақылау. 

- Тиісті түзетулер негізінде оқу процесін талдау. 

ПК-13 Аналитикалық құзыреттер 

- Оқу үшін ақпаратпен жұмыс істей білу. 

-Оқыту мен білім берудегі себеп-салдарлық қатынастарды талдау және орнату, олардың дамуын болжау, 

фактілер мен құбылыстарды бақылау. 

- Күтілетін нәтижелерді болжау, Оқу материалдары мен оқу құралдарын талдау. 

- Сауатты қорытынды жасай білу және ақпаратты талдау, жаңа идеяларды қалыптастыруға, сыни ойлауға 

қабілетті болу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

3. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ 

ҚР МЖМБС талаптарына сәйкес Ақпараттық жүйелер - 6b061 білім беру бағдарламасы бойынша 

бакалаврларды дайындау. Білім беру бағдарламасының құрылымы пәннің міндетті компоненттерінің саны мен 

көлемімен, оларды оқыту тәртібімен, бақылау түрлерімен және оқыту циклінің баламалы бөліктерімен (таңдау 

бойынша пәндер) реттеледі. 

      Білім беру бағдарламасының құрылымы құзыреттілікті қалыптастыруды қамтамасыз ететін тараулар мен 

циклдерді (пәндер, практика) меңгеру үшін жүйелі түрде көрініс табады. 

Оқу мерзімі - 4 жыл Берілетін дәреже - "6В06152-Ақпараттық жүйелер" білім беру бағдарламасы бойынша 
білім бакалавры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Циклдер мен пәндердің атауы Жалпы еңбек сыйымдылығы 

АКАДЕМИЯЛЫҚ САҒАТАРДА академиялық 

кредиттерде 

1 2 3 4 

1 Жалпы білім беретін пәндер циклі (ЖБП ) 1680 артық емес 56 артық емес 

 

 

 

 

1) 

Міндетті компонент 1530 артық емес 51 артық емес 

Қазақстанның қазіргі тарихы 150 5 

Философия 150 5 

Шет тілі 300 10 

Қазақ (орыс) тілі 300 10 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

150 5 

Әлеуметтік-саяси білім модулі 240 8 

Дене дайындығы 240 8 

2) ЖОО компоненті  Не менее 150 Не менее 5 

2 Базалық пәндер циклі (ДҚ)   Не более 3360 Не более 112 

1) ЖОО компоненті   

3 Бейіндеуші пәндер циклі)   Не менее 1800 Не менее 60 

1) ЖОО компоненті   

4 Оқытудың қосымша түрлері (БЖТ)   

5 Қорытынды аттестаттау 360 12 

 Жиыны  Не менее 7200 Не менее 240 

 Қосымша 4 

Мемлекеттік жалпыға 

міндетті 

жоғары білім беру 

стандартына 



 

 

4. ББ ОҚУ ЖОСПАРЫ 

 

Модуль коды Модуль құрамдастары Цикл және 

компонент 

Қорытынды 

бақылау 

жүргізу 

нысаны 

Академиялы

қ кредиттер 

саны 

Қалып

тастыр

ылаты

н 

құзыре

ттер (5-

бөлімні

ң 

кодтар

ы) 

ескертпе 

1 квартал, 1 жыл 

Mod 1.1 

Әлеуметтік 

ғылымдар 

модулі 

MT/KT/CS  1401  

Мәнгілік ел/ Мәнгілік ел 

/Eternal country  

ООД, КВ 
Тест 

 
5  

Кафедра 

Жалпы білім 

беру пәндері 

DT/RV/RS  1101 

Дінтану/Религиоведение/

Religious studies 

SZhK/OAK/FAC 1101 

Сыбайлас жемқорлыққа 

күрес мәдениет негіздері / 

Основы  

антикоррупционой 

культуры/ Fundamentals of 

anti-corruption culture 

Mod 1.3 

Қазіргі әлемдегі 

коммуникация 

негіздері 

K(О)Т/ K(R)Ya/KRL  

1102/1202  Қазақ (орыс) 

тілі / Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ООД, ОК Тест 5  Тіл және 

әдебиет 

мұғалімдерін 

даярлау 

кафедрасы 

Mod 1.4  

Дене 
шынықтыру 

және спорттық 

дайындық 

модулі 

3DSh/FK/PC 

1103/1203/1304/1403 Дене 
шынықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ООД,ОК Диф сынақ 2  Кафедра 

Жалпы білім 
беру пәндері 

Mod 2.1  

 STEM модулі – 

информатикан

ың білім беру 

және 

теоитикалық 

пәндері 

ZhM/VM/HM 1104 

Жоғары математика 

/Высшая 

математика/Higher 

mathematics 

Математикалық 

талдау/Математический 

анализ/Mathematicalanalys

is 

БД(КВ) Жазбаша 

емтихан 

3  Кафедра 

Информатика,А

втоматтандыру 

және басқару 

Семестр үшін жиыны 15   

2 квартал, 1год 

Mod 1.1 

Әлеуметтік 

ғылымдар 

модулі 

KKZТ/SIK/ MHK   1201 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы / 

Современная история 

Казахстана/The  modern 

history of Kazakhstan 

ООД, ОК Мемлекеттік 

емтихан 

5  

Кафедра 

Жалпы білім 

беру пәндері 

MOD 1.3 

Қазіргі әлемдегі 

коммуникация 

K(О)Т/ K(R)Ya/KRL  

1102/1202  Қазақ (орыс) 

тілі / Казахский (русский) 

ООД, ОК Тест 5  Тіл және 

әдебиет 

мұғалімдерін 



 

негіздері язык/Kazakh (Russian) 

language 

даярлау 

кафедрасы 

Mod 2.1  

STEM модулі – 

информатикан

ың білім беру 

және 

теоитикалық 

пәндер 

Fiz/Fiz/Fhy  1204  

Физика/Физика/Physic  

БД(ВК) Тест 3  Кафедра 

Информатика,А

втоматтандыру 

және басқару 

Mod 1.4 

Дене 
шынықтыру 

және спорттық 

дайындық 

модулі 

DSh /FK/PC 

1103/1203/1304/1403 
Денешынықтыру/Физичес

кая культура/Physical 

culture 

ООД,ОК Диф сынақ 2  Кафедра 

Жалпы білім 
беру пәндері 

Семестр үшін жиыны 15   

3 квартал, 1 год 

Mod 1.1 

Әлеуметтік 

ғылымдар 

модулі 

Fil/Fil/Fil  1301 

Философия/Философия/P

hilosophy/ 

ООД, ОК Тест 5  
Кафедра 

Жалпы білім 

беру пәндері 

Mod 1.3 

Қазіргі әлемдегі 

коммуникация 

негіздері 

AKT /IKT/ ICT 1302 

Ақпараттық –

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшынтілінде) / 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке)/InformationandCom

municationTechnologies 

(inEnglish. language) 

ООД, ОК 
Ауызша 

естихан 
5  

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар  

Mod 1.3 

Қазіргі әлемдегі 

коммуникация 

негіздері 

ShТ/Iya /FL 1303/1402 

/2102/2201 

Шетел тілі / Иностранный 

язык/ForeignLanguage  

ООД,ОК Тест 3  Тіл және 

әдебиет 

мұғалімдерін 

даярлау 

кафедрасы 

Mod 1.4 

Дене 

шынықтыру 

және спорттық 

дайындық 

модулі 

3DSh/FK/PC 

1103/1203/1304/1403 

Денешынықтыру/Физичес

кая культура/Physical 

culture 

ООД,ОК Диф сынақ 2  Кафедра 

Жалпы білім 

беру пәндері 

Семестр үшін жиыны 15   

4 квартал, 1 год 

Mod 1.2 

Модуль-

әлеуметтік- 

саяси білім 

SA/PS/PSS  1401 

Саясаттану және 

әлеуметтану / 
Политология и 

социология/ Political 

Science and Sociology 

ООД,ОК Баяндама 

қорғау 

5  Кафедра 

Жалпы білім 

беру пәндері 

MT/KT/CS  1401 

Мәдениеттану 

/Культурология/Cultural 

studies 

Psy/PsyPsy 1401 

Психология / 



 

Психология/Psychology 

Mod 1.2  

Қазіргі әлемдегі 

коммуникация 

негіздері 

ShТ/Iya /FL 1303/1402 

/2102/2201 Шетел тілі / 

Иностранный 

язык/ForeignLanguage 

ООД,ОК Тест 3  Тіл және 

әдебиет 

мұғалімдерін 

даярлау 

кафедрасы 

Mod 1.4 
Дене 

шынықтыру 

және спорттық 

дайындық 

модулі 

3DSh/FK/PC 
1103/1203/1304/1403 

Денешынықтыру/Физичес

кая 

культура/Physicalculture 

ООД,ОК Диф сынақ 2  Кафедра 
Жалпы білім 

беру пәндері 

Mod 2.1STEM 

модулі-білім 

беру және 

информатикан

ың теориялық 

пәндері 

AT/TI/IT 1404  Ақпарат 

теориясы/Теория 

информации/Information 

theory 

БД(ВК) Тест 4   

STEM модулі-

білім беру және 
информатикан

ың теориялық 

пәндері 

OT/UP/LP 1404  Оқу 

(танысу) іс-тәжірибе 

/Учебная 

(ознакомительная) 

практика/Learningpractice 

БД(ВК) Есеп 1  Кафедра 

Ақпараттық-
коммуникациял

ық 

технологиялар 

Семестр үшін жиыны 15   

Итого за  1  год  60   

1 квартал, 2 год 

 

Mod 1.1 

Модуль-

әлеуметтік- 

саяси білім 

SA/PS/PSS  1401 

Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/ Political 

Science and Sociology 

ООД,ОК Портфолио 3  Кафедра 

Жалпы білім 

беру пәндері 

MT/KT/CS  1401 

Мәдениеттану 

/Культурология/Cultural 

studies 

Psy/PsyPsy 1401 
Психология / 

Психология/Psychology 

Mod 2.1 

STEM модулі-

білім беру және 

информатикан

ың теориялық 

пәндері 

TAT/YaTa/LAT 2103 

Тілдер және автоматтар 

теориясы/Языки и теория 

автоматов/Languages and 

automaton theory 

БД(ВК) Тест 5  Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

STEM модулі-
білім беру және 

информатикан

ың теориялық 

пәндері 

BTT/YaTP/PLS 2104 
Бағдарламалау тілдері 

және 

технологиялары/Языки и 

технология 

программирования/Progra

mming language 

sandtechnologies 

БД(ВК) Ауызша 
естихан 

5  Кафедра 
Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

Mod 1.3 

 
Қазіргі әлемдегі 

ShТ/Iya /FL 1303/1402 

/2102/2201 Шетел тілі / 

Иностранный 

ООД,ОК Тест 2  Тіл және 

әдебиет 
мұғалімдерін 



 

коммуникация 

негіздері 

язык/Foreign Language даярлау 

кафедрасы 

Семестр үшін жиыны 15   

2 квартал, 2 год 

Mod 1.3 

Әлеуметтік-

саяси білім 

модулі 

AZhM/BDIS/DIS  2202 

Ақпараттық жүйелердегі 

мәліметтер базасы/Базы 

данных в 

информационных 

системах /Databases in 

information systems 

БД(ВК) Тест 3  Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

Mod 1.4 
Дене 

шынықтыру 

және спорттық 

дайындық 

модулі 

AKA/IBZ /ISI  2203 

Ақпараттық қауіпсіздік 

және ақпаратты 

қорғау/Информационная 

безопасность и защита 

информации/Information 

Security and Information 

Protection 

БД(ВК) Тест 5  Кафедра 
Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

Mod 1.3 

Қазіргі әлемдегі 

коммуникация 

негіздері 

ShТ/Iya /FL 1303/1402 

/2102/2201 

Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,ОК Тест 2  Тіл және 

әдебиет 

мұғалімдерін 

даярлау 

кафедрасы 

Mod 2.2 

Алгоритмдер, 

деректер 

түрлері және 
автоматтар 

AZhS/POI/ EIS 2203 

Ақпараттық жүйелер 

саласындағы 

кәсіпкерлік/Предпринима
тельство в  отрасли 

информационных систем/ 

Entrepreneurship in the 

Information Systems 

Industry 

БД, КВ 
Ауызша 

емтихан 

5  Кафедра  

«Бизнес басқару 

және құқық» 

2203 SSS/NN/TT 

Салық және салық 

салу/Налоги и 

налогообложение/Taxes 

and taxation 

UB/TM/TM  2204 

Уақытты басқару/Тайм 
менеджмент/Time-

management 

KN/OK/BC 2204 Коучинг 

тіңнегіздері/Основы 

каучинга/Basics of 

Couching 

HRM/HRM/HRM  2204 

HR менеджмент/HR 

менеджмент/HR 

Management 

KBB/ OPDU/ FEB 2204 

Кәсіпкерлік және бизнесті 

басқару негіздері/Основы 

предпринимательской 
деятельности и 

управления бизнесом / 



 

Fundamentals of 

Entrepreneurship and 

Business Management 

 IK/PP/BL  2204  Іскерлік 

құқық/Предпринимательс

кое право/Businesslaw 

Семестр үшін жиыны 15   

3 квартал, 2 год 

Mod 2.3 

Модуль 

Алгоритмдер 

және 

бағдарламалау 

тілдері 

ZhB/SPO/ SS 2301 

Жүйелік бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/Сист

емное программное 

обеспечение/ System 

software 

БД(КВ) Ауызша 

емтихан 

5  Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

AZhK/BOS/ OSS  2301 

Амалдық жүйенің 

қауіпсіздігі/Безопасность 

операционным систем / 

Operating system security 

Mod 2.3 

Модуль 

Алгоритмдер 

және 

бағдарламалау 

тілдері 

BT/TP/ PT  2302 

Бағдарламалау 

технологиясы/Технологии  

программирования/Progra

mming technology 

БД,КВ 

 

Тест 5  Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

ABT/AYaP /APL  2302 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау 
тілдері/Алгоритмизация и 

языки программирование 

/Algorithmization and 

programming languages 

Mod 2.4 

Компьютерлік 

желілер және 

компьютерлік 

қауіпсіздік 

KZh/ KSS/CNN 2303 

Компьютерлік желілер 

және желіні 

басқару/Компьютерные 

сети и сетевое 
администрирование/Comp

uter networks and network 

administration 

БД (КВ) Тест 5  Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

AZhZh/ GLS/GLN 2303 

Ауқымды және жергілікті 

желілер/Глобальное и 

локальное сети/Global and 

local networks 

Семестр үшін жиыны 15   

4 квартал, 2 год 

Mod 2.5 

Модуль / 

Операциялық 

жүйелер мен 

желілер 

ZhZhB/ BAS/ SAS 2402 

Жүйелер мен желілерді 

басқару және қауіпсіздік/ 

Безопасность и 

администрирование 

систем и сетей /Security 

and administration of 
systems and networks 

БД (ВК) Ауызша 

емтихан 

5  Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 



 

Mod 2.8 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

және жасанды 

интеллект 

OT/PP/MP 2401  

Өндірістік 

тәжірибе/Производственн

ая практика/Manufacturing 

practice 

 Практика 

есебі 

5 

 Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

Mod 2.5 

МOSZD 

Операциялық 

жүйелер және 

деректерді 
қорғау 

AS/Azh/AS 2403 

Адаптивные 

системы/Адаптивті 

жүйелер/Adaptive systems 

БД (КВ) Тест 5  Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 
OZh/OS/OS  2403 

Операциялық 

жүйелер/Операционные 

системы/Operatingsystems 

Семестр үшін жиыны 15   

Барлығы 2 жыл 60   

1 квартал, 3 год 

Mod 2.1 Steam-

білім беру және 

информатикан

ың теориялық 
пәндері 

RT/RT/RT 3101 

Робототехника 

/Робототехника/Robotics 

БД, КВ Тест 5  

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 
технологиялар  

ING/ING/ENG 

3101Инжиниринг/Инжини

ринг/Engineering 

GZA/MNI/MSR 3101 

Ғылыми зерттеу 

әдістер/Методы научных 

исследований/Methods of 

scientific research 

Azh/AP/AW 3101 

Академиялық 

жазылым/Академическое 

письмо/Academic writing 

Mod 2.6 

Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалау 

OBB/OOP/ OOP 3103 

Объектіге бағытталған 
бағдарламалау/Объектно-

ориентированное 

программирование/ Object 

oriented programming 

БД, КВ  Реферат 5  

Кафедра 

Ақпараттық-
коммуникациял

ық 

технологиялар 

BK/ ISP/ PT 3103 

Бағдарламалау 

құралдары/ 

Инструментальные 

средства 

программирования 

/Programming tools 

Mod 2.5 
Операциялық 

жүйелер мен 

желілер 

KZhZh/ VMS/CSN 3102 

Компьютерлер, жүйелер 

мен 

желілер/Вычислительные 

машины, системы и 

сети/Computers, systems 

and networks 

БД, КВ  Тест  5  

Кафедра 

Ақпараттық-
коммуникациял

ық 

технологиялар 

EZhY/OVS/ OCS 3102 

Есептеу жүйелерін 



 

ұйымдастыру/Организаци

я вычислительных систем 

/Organization of computing 

systems 

Семестр үшін жиыны 15   

2 квартал, 3 год 

Mod 2.7 

Қазіргі заманғы 

ІТ-

технологиялар 

ITK/ITK/ITC 3201 IT-

консальтинг/IT-
консальтинг/It-consulting 

БД, КВ Тест 5 

 

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 
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 

Қазіргі заманғы  IT 
бағдарламалар/ Современные 
IT-программы/Modern IT 
programs 

EBK/POE/CS 3201   ЭEМ 
бағдарламалық 
қамтамасыздандыру/Програ
ммное обеспечение 
ЭВМ/Computer software 

EKK/EPU/CS  3201   ЭЕМ 
және қосалқықұралдар/ЭВМ 
и периферийные устройства/ 
Computer sandperipherals 

Mod 2.8 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

және жасанды 

интеллект 

AKOB/VChK/ HCI  3202 

Адамның компьютермен 

өзара 

байланысы/Взаимодейств

ие человека с 

компьютером/Human-

computerin teraction 

БД, ВК 
Ауызша 

емтихан 

 

5 

 

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

Mod 2.8 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

және жасанды 

интеллект 

PTB/PP /PP  3203Python 

тілінде 

бағдарламалау/Программ
ирование в Python/Python 

Programming 

БД,КВ 

Тест 

5 

 

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

MAK/ASP/ADS 3203 

Мәліметтер алгоритмдері, 

құрылымы және 

бағдарламалау/Алгоритм

ы, структуры данных и 

программирование 

/Algorithms, data structures 

and programming 



 

Семестр үшін жиыны 15   

3 квартал, 3 год 

Mod 2.1STEM 

модулі-білім 

беру және 

информатикан

ың теориялық 

пәндері 

DSO/ChOD/DDP  3301  

Деректерді сандық 

өңдеу/Цифровая 

обработка данных/Digital 

data processing 

БД(ВК) 
Ауызша 

емтихан 
5 

 

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

 

Mod 2.8 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 
және жасанды 

интеллект 

AKA/MSZ/ MMI 3302 

Ақпаратты қорғаудың 

әдістері мен 

құралдары/Методы и 
средства защиты 

информации/Methods and 

means of information 

protection 
БД, КВ Тест 5 

 

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 
AMA/ ChMV /HMI  3302 

Адам мен машина 

арасындагы өзара 

байланыс/Человеко-
машинное 

взаимодействие/ Human-

machine interaction 

Mod 5 
Қосымша білім 

беру 

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 
Ауызша 
емтихан 

5 

 

Тіл және 

әдебиет 
мұғалімдерін 

даярлау 

кафедрасы 

Семестр үшін жиыны 15   

4  квартал, 3 год 

Mod 3.1 
Параллельді 

есептеу 

жүйелерінің 

архитектурасы 

және жасанды 

интеллект 

жүйесі 

BT/ OT/ CT 3402   

Бұлттық технологиялар 

/Облачные технологии / 

Cloud technologies 

БД,КВ 

Тест  

5 

 

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

МPO/ POD/ PDP 3402 

Мәліметтерді параллель 

өңдеу/ Параллельная 

обработка данных/ Parallel 

data processing 

Mod 5 

Қосымша білім 

беру 

 Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 
бағдарламалары/Програм

мы уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/LevelEnglishSt

udies/AcademicEnglishlang

uage. (UpperIntermidiate, 

MINOR 

Ауызша 

емтихан  

5 

 

Тіл және 

әдебиет 

мұғалімдерін 

даярлау 

кафедрасы 



 

Advance, Proficiency) 

 

Өндірістік 

тәжірибе/Производственн

ая 
практика/Manufacturingpra

ctice 

БД (ВК) 
Практика 

есебі  
5 

 

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял
ық 

технологиялар 

Семестр үшін жиыны 15   

Итого за  3  год 60   

1  квартал, 4год 

Mod 2.8 

Бағдарламалық 

қамтама және 

жасанды 

интеллект 

WIZh/ DWI/ WID 4101 

Веб-интерфейсті жобалау/ 

Дизайн Web-интерфейсов/ 

Web Interface Design  
БД, КВ 

 
Жоба қорғау 3 

 

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

IK/ BIT/ IS 4101Интернет 

қауіпсіздігі/ Безопасность 

интернет-технологии 

/Internet Security 

Mod 3.1 

Параллельді 
есептеу 

жүйелерінің 

архитектурасы 

және жасанды 

интеллект 

жүйесі 

ZhIZh/ SII/ AIS 4102 

Жасанды интеллект 

жүйелері және 

сараптамалық 

жүйелер/Системы 

искусственного 

интеллекта и экспертные 

системы/Artificial 
Intelligence Systems and 

Expert Systems 

БД, КВ 

 

Ауызша 

емтихан  
5 

 

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

NZh/NS/NN  4102 

Нейрондық 

желілер/Нейронные сети 

/Neural networks 

Mod 5 

Қосымша білім 

беру 

ATS/PUP/PSW 4104 

Ағылшын тілінде сөйлеу 

және жазу 

тәжірибесі/Практика 

устной и письменной речи 

английского 

языка/Practicespeakingand

writingtheEnglishlanguage 

MINOR 

Ауызша 

емтихан  
5 

 

Тіл және 

әдебиет 

мұғалімдерін 

даярлау 

кафедрасы 

Mod 3.1 

Параллельді 

есептеу 

жүйелерінің 
архитектурасы 

және жасанды 

интеллект 

жүйесі 

MAC/ MKS/ MII 4204 

МГӨ ақпараттық 

жүйелерін 

жобалау/Проектирование 
информационных систем 

в НГО/ Design of 

information systems in 

OGP 
ПД КВ Тест 5 

 

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 
CSK/PCS/DCS 4103 

Клиент-сервер 

қосымшасын жобалау/ 

Проектирование клиент-

серверных приложений/ 



 

Client-server application 

design 

Семестр үшін жиыны 18   

2 квартал, 4 год 

Mod 3.2 

Жүйелік талдау 

және 
префикстерді 

басқару 

AZhI/ IIS / ISI 4201 

Ақпараттық жүйенің 

интерфейстері/ 

Интерфейсы 
информационных систем/ 

Information System 

Interfaces 

ПД, КВ 

Тест  5 

 

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял
ық 

технологиялар 

Mod 3.2 

Жүйелік талдау 

және 

префикстерді 

басқару 

MKZh/ RPM/ MAD 4202 

Мобильді қосымшаны 

жасақтау/ Разработка 

приложений для 

мобильных устройств/ 

Mobile Application 

Development 

ПД, ВК 

Жазбаша 

емтихан  
8 

 

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

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 

Жүйелік талдау 

және 

жобаларды 

басқару 

KhST/MSYa /ISL 4207 

Халықаралық 

стандартталған тіл 

курстары. 

Международные 

стандартизированные 

языковые 

курсы/Internationalstandard

izedlanguagecourses 

ПД, ВК 

Ауызша 

естихан 

5 

  

Тіл және 

әдебиет 

мұғалімдерін 

даярлау 

кафедрасы 

Семестр үшін жиыны 18   

3 квартал, 4 год 

Mod 3.2 

4301 DP/PR/PW Диплом 

алды практика 

 

Практика 

есебі 12  

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

Семестр үшін жиыны 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

 

Дипломдық 
жұмысты 

қорғау немесе 

мемелекеттік 

емтихан  

12 

 

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 
технологиялар 



 

eofthesis (project 

Семестр үшін жиыны 12   

Барлығы 4 жыл 60   

Жиыны: 240   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОҚУ МОДУЛЬДЕРІНІҢ КАРТАСЫ 

 (модуль сипаттамасы) 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSN01 

2 Модуль атауы Әлеуметтік ғылымдар модулі 
1) Қазіргі 

Қазақстан тарихы 
   (ООД/ОК, 5 кр.) 

2) Философия 

(ООД/ОК, 5 кр.) 

3 Модульді жасаушылар Сарсенов А.С., Бозахаева Г.К 

4 Кафедра-модуль иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % участия 

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,4 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 



 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, Қазақстан 

тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 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. Қазақстандық қоғамның алға қойған мақсаттарын 

табысты іске асыру үшін рухани және идеялық өзегі болуға тиіс, бұған қоғамдық сананы жаңғырту 

тетіктерін ашатын және рухани-мәдени дәстүрлердің сабақтастығына негізделген "Рухани жаңғыру" 

бағдарламасы ықпал етеді. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру; студенттердің 

назарын мемлекеттіліктің қалыптасуы мен даму проблемаларына және тарихи-мәдени процестерге 

бағыттау. 

Ц2 студенттерде философия туралы әлемді танудың ерекше формасы ретінде, оның негізгі бөлімдері, 

проблемалары және болашақ кәсіби қызмет контекстінде оларды зерттеу әдістері туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

код ББ сипаттамасы Мақсат кодтары 

КК1 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы оқиғаларының себептері мен салдарларын 

Тарихи сипаттау және талдау тәсілдерін меңгеруге, патриотизм мен азаматтық 
ұстанымды қалыптастыру үшін тарихи дамудың негізгі кезеңдері мен 

заңдылықтарын талдауға, тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының 

негізгі кезеңдерін білуін көрсетуге, тарихи өткенді талдау және дәлелді ақпарат 

негізінде қазіргі заманғы проблемалардың ықтимал шешімдерін ұсынуға қабілетті 

-Тарихи өткеннің құбылыстары мен оқиғаларын сыни талдау арқылы адамзат 

қоғамының әлемдік-тарихи дамуының жалпы парадигмасымен байланыстыру; 

- мәдениаралық диалог пен рухани мұраға ұқыпты қараудың практикалық әлеуетін 

анықтау; 

- қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді қалыптастырудағы тарихи білімнің негіз 

қалаушы рөлін негіздеу, қазіргі заманғы қоғамның өзара түсіністігі, толеранттылығы 

мен демократиялық құндылықтары басымдықтарында өзіндік азаматтық ұстанымын 
қалыптастыру. 

Ц1 

КК2 - Философияның тарихи дамуы контексінде онтология мен метафизиканың негізгі 

мазмұнын сипаттай алады; 

- шындықты философиялық түсінудің ерекшеліктерін түсіндіру; 

- дүниетанымды табиғи және әлеуметтік әлемді философиялық түсіну мен 

зерттеудің өнімі ретінде негіздеу; 

- әлемнің ғылыми және философиялық таным әдістерін жіктеу; 

- мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен өзіндік 

ерекшеліктерін түсіндіру; 

- Қазіргі әлемдегі адамның әлеуметтік және жеке болмысының құндылықтары 

ретінде негізгі дүниетанымдық ұғымдардың рөлі мен маңыздылығын негіздеу;-

анализировать этикалық шешімдерді негіздеу және қабылдау үшін медиа 
мәтіндердің, әлеуметтік-мәдени және жеке жағдайлардың философиялық аспектісі; 

- қазіргі жаһандық қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өзінің адамгершілік 

ұстанымын қалыптастыру және сауатты дәлелдеу; 

- Кәсіби саладағы проблемалардың философиялық мазмұнын анықтау үшін өзекті 

зерттеу жүргізу және нәтижелерді талқылау үшін ұсыну. 

Ц2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинар (Практикалық) - оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа 

жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның ішінде оқытушының 

басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 
2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 



 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны: дәріс сабақтарын, семинарлық (практикалық) сабақтарды, білім алушылардың 

өзіндік жұмысын (БӨЖ), білім алушының оқытушының басшылығымен бірлескен жұмысын (БОӨЖ), 

сондай-ақ бақылау түрлерін: ағымдағы, межелік, қорытынды сабақтарды қамтиды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) мыналарды ескереді: 

1. Аудиториядағы жұмыс белсенділігі, яғни кейс-стади түрінде өткізілетін сабақтарда, рөлдік ойындар, 

ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер; 

2. Жазбаша жұмыстардың уақтылы орындалуы; 

3. Бақылау жұмыстары, сауалнамалар, баяндамалар, эсселер, шағын тесттер, ғылыми-зерттеу 
жұмыстары; 

3. Топтық жоба, презентация; 

Қорытынды бақылау-пән бойынша емтихан тапсыру, ол кешенді тестілеу, эссе немесе билеттер 

бойынша ауызша жауап түрінде өтуі мүмкін. 

15 Әдебиет 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және 

қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ 

университеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 

240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. 

Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – Астана: Деловой 

мир Астана, 2014. – 368 с.  

11. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 2010.  

12. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

13. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

14. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

15. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

16. Бертран Р. «История западной философии» – М.: Издатель  Litres, 2018. – 1195 с. 

17. Масалимова А.Р., Алтаев Ж.А., Касабек А.К. «Казахская философия». Учебное пособие. – 

Алматы, 2018. 

 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSPZ02 

2 Модуль атауы Әлеуметтік-саяси білім модулі 

1) саясаттану,  психология, мәдениеттану –(ЖББ /ОК)-8кр. 

2)  Дінтану/ сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері/ Мәңгілік Ел/ (ЖББ /ОК)-5кр. 

3 Модульді жасаушылар Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Куанов М.С 

4 Кафедра-модуль иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  % участия 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша,қазақша 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, Қазақстан 

тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бұл модуль төрт ғылыми пәнді – Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, психологияны зерттейді, 

олардың әрқайсысының өзіндік пәні, терминологиясы және зерттеу әдістері бар. Аталған ғылыми 

пәндер арасындағы өзара іс-қимыл ақпараттық толықтыру; интегративтілік; осы пәндердің зерттеу 

тәсілдерінің әдіснамалық тұтастығы; нәтижеге бағдарланған оқыту әдіснамасының ортақтығы; 

қалыптасқан қабілеттер ретінде оқыту нәтижелерінің типологиясын бірыңғай жүйелі ұсыну 

қағидаттары негізінде жүзеге асырылады. 

Бұл модуль студенттерге адам қоғамының өмірінің ерекше бөлігі ретінде саясаттың, мемлекеттің, 

саяси және әлеуметтік мәдениеттің қызмет етуі мен тарихи дамуы саласындағы білімдерін, сондай-ақ 

адам психологиясы, танымдық процестер психологиясы, тұлғаның дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі 

физикалық және психикалық дамуы туралы білімдерін кеңейтуге көмектеседі. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 "Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту"мемлекеттік бағдарламасында айқындалған қоғамдық 

сананы жаңғырту міндеттерін шешу контекстінде білім алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетанымын қалыптастыру. 

Ц2 Мамандардың жаңа буынын, ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сана-

сезімнің және әлеуметтік есте сақтаудың, кәсібилік пен бәсекеге қабілеттілік рухының даму деңгейі 

жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеу 

Ц3 Әлемдік мәдениет контекстінде отандық мәдениеттің даму ерекшеліктерін түсінуді қалыптастыру және 

өз бетінше кәсіби қызметте қазақ халқының мәдени мұрасын сақтау стратегиясын жүргізе білу. 

12 Оқу нәтижелері 

код Описание РО Мақсат 

кодтары 

КК3 - модульдің (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология) оқу пәндерін 

қалыптастыратын ғылымның барлық салаларындағы пәндік білімді (ұғымдар, идеялар, 

теориялар) түсіндіру және түсіндіру); 

- қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын әлеуметтік-саяси модуль пәндерін базалық 

білім беру жүйелеріндегі интеграциялық процестердің өнімі ретінде түсіндіру; 

- нақты оқу пәнінің мәнмәтінінде және модуль пәндерінің өзара іс-қимыл рәсімдерінде 

зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін пайдалануды алгоритмдендірілген ұсыну; 

оқытылатын пәндердің ғылыми салаларының теориялары мен идеяларының мазмұны 

негізінде әлеуметтік коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайлардың табиғатын 

түсіндіру; 

Ц1 

КК4 - модульдің (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология) оқу пәндерін 

қалыптастыратын ғылымның барлық салаларындағы пәндік білімді (ұғымдар, идеялар, 

теориялар) түсіндіру және түсіндіру); 

- қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын әлеуметтік-саяси модуль пәндерін базалық 

білім беру жүйелеріндегі интеграциялық процестердің өнімі ретінде түсіндіру; 

- нақты оқу пәнінің мәнмәтінінде және модуль пәндерінің өзара іс-қимыл рәсімдерінде 

зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін пайдалануды алгоритмдендірілген ұсыну; 

оқытылатын пәндердің ғылыми салаларының теориялары мен идеяларының мазмұны 

негізінде әлеуметтік коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайлардың табиғатын 

түсіндіру; 

Ц2 

КК5 - қоғамды зерттеудің әртүрлі түрлерінің стратегияларын ажырата білу және нақты 

мәселелерді талдау әдістемесін таңдауды негіздеу; 

-әлеуметтік-гуманитарлық типтегі белгілі бір ғылым тұрғысынан қоғамдағы қатынастардың 

нақты жағдайын бағалау, ықтимал тәуекелдерді ескере отырып, оның даму 

перспективаларын жобалау; 

- қоғамдағы, оның ішінде кәсіби қоғамдағы жанжалды жағдайларды шешу бағдарламаларын 

әзірлеу; 

- коммуникацияның әртүрлі салаларында зерттеу жобалау қызметін жүзеге асыру, қоғамдық 

құнды білімді генерациялау, оны таныстыру; 

- әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дұрыс білдіру және дәлелді қорғау. 

Ц3 

13 Оқыту және оқыту әдістері 



 

    Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинар (Практикалық) - оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа 

жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның ішінде оқытушының 

басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 
3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) жеке 

жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды МOCSM03 

2 Модуль атауы Қазіргі әлемдегі коммуникация негіздері 
1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылш. 

тілінде) - (ЖБП /ОК, 5 кредит) 

2) қазақ (орыс) тілі-(ЖБП/ЖК) 10 кредит) 

3) Шет тілі (ЖБП/ОК, 10 кредит) 

3 Модульді жасаушылар Сейтов М., Жубатырова К.К.,Ығылова А.К., Какпангалиева 

Н.М. 

4 Кафедра-модуль иесі  

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  % участия 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 
30 

 Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 
30 



 

 Шет тілдер кафедрасы 40 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі Русский, казахский 

8 Академиялық кредиттер саны 25 

9 Модуль пререквизиттері Информатика, қазақ, орыс, шет тілдерін бастапқы деңгейде 

меңгергені үшін мектеп түлектеріне қойылатын түпкілікті 

талаптар қабылданады. 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

        Модульдің мақсаты студенттердің коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы 

әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қазақ, орыс, шет тілдерін сапалы 

меңгеруді қамтамасыз ету болып табылады. 

   "Қазақ тілі" рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы аясында тіл үйренудің жаңа форматына және 

студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. 

   Шет тілі дайындық деңгейіне байланысты білім алушы курсты аяқтау сәтінде жалпыеуропалық 

құзыреттіліктің В1 деңгейінен жоғары стартта білім алушының тілдік деңгейі болған кезде 
жалпыеуропалық құзыреттіліктің В2 деңгейіне жетеді. 

     Бағдарламаның мақсаты АКТ болып табылады қабілетін қалыптастыру сыни процестерді, іздеу, 

сақтау және өңдеу әдістерін бағалау және талдау арқылы ақпаратты жинау және беру тәсілдері. 

технологиялар.  

   "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" жалпы білім беру пәнінің жаңартылған мазмұнын 

зерделеу, цифрлық жаһандану дәуіріндегі қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың рөлі мен маңызын сыни түсіну қабілетін қалыптастыру, жаңа "цифрлық" ойлауды 

қалыптастыру, әртүрлі қызмет түрлерінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалану білімі мен дағдыларын игеру. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін, ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу әдістерін, сандық 

технологиялар арқылы ақпаратты жинау және беру тәсілдерін қалыптастыру. 

Ц2 Сөйлеу қызметінің барлық салаларында студенттердің коммуникативтік дағдыларын жетілдіру (оқу, 

тыңдау, жазу, сөйлеу); оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси және әлеуметтік-мәдени салаларда қарым-қатынас 
жасау үшін осы дағдыларды олардың кәсіби мүдделеріне сәйкес дамыту. Қазақ тілін шет тілі ретінде 

үйренушілер үшін тілді қолданудың барлық деңгейлерінің коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым – қатынас құралы ретінде-А1 

қарапайым деңгейі және А2, В1, В2, С1 деңгейлері үшін қазақ тілін меңгеру. 

Ц3 (А2, жалпыеуропалық құзыреттілік) және базалық жеткіліктілік (В1, жалпыеуропалық құзыреттілік) 

деңгейінде шет тілдік білім беру үдерісінде студенттердің коммуникативтік құзыреттілігі. Дайындық 

деңгейіне байланысты білім алушы курсты аяқтау сәтінде білім алушының тілдік деңгейі 

жалпыеуропалық құзыреттіліктің В1 деңгейінен жоғары болған кезде жалпыеуропалық құзыреттіліктің 

В2 деңгейіне жетеді. 

12 Оқу нәтижелері  

код Описание РО Мақсат 

коды 

КК6 -ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсатын, мазмұнын және даму үрдістерін 

түсіндіру, нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым қолайлы технологияны таңдауды негіздеу; 

- ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық 
процестерді іске асыру тәсілдерін түсіндіру; 

- компьютерлік жүйелер мен желілердің архитектурасын, негізгі компоненттердің мақсаты 

мен функцияларын сипаттау; 

- ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарын, бұлтты 

және мобильді сервистерді пайдалануға;; 

- деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілердің 

бағдарламалық және аппараттық жасақтамасын қолдану; 

- ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын таңдауды талдау және негіздеу; 

- сандық технологияларды қолдана отырып, әр түрлі іс-шаралар үшін деректерді талдау және 

басқару құралдарын жасау; 

заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, мамандық 
бойынша жобалық қызметті жүзеге асыру. 

Ц1 

КК7 - лексиканы, білімнің грамматикалық жүйесін және мақсаттардың прагматикалық мазмұнын 

толық түсіну негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдау және пайдалану; 

- мәтіннің нақты мазмұнын жеткізе білу, қорытынды жасай білу, бүкіл мәтіннің және оның 

жекелеген құрылымдық бөліктерінің қорытынды бөлігін сипаттай білу; 

- мәтіндік ақпаратты түсіндіру, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, 

Ц2 



 

оқу-кәсіби мәтіндердің стильдік және жанрлық ерекшеліктерін ашу; 

- қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты сұрату және хабарлау, ауызша қарым-

қатынасқа қатысушылардың әрекеттерін бағалау, таныс немесе бейтаныс әңгімелесушіге әсер 

ету үшін ақпаратты пайдалану; 

- тілдік және мәдениеттанулық қарым-қатынас ерекшеліктеріне сәйкес тұлғалық, әлеуметтік 

және кәсіби құзырет көрсету;; 

- пікірталастарда этикалық, мәдениеттанулық және әлеуметтік маңызды мәселелерді 

талқылайды, өз көзқарасын білдіре алады, оны негіздейді, қатысушылардың пікірін сыни 

бағалай алады; 
-жеке қажеттіліктерді іске асыру (тұрмыстық, оқу, Әлеуметтік, мәдени, Кәсіби), өз 

ұстанымының тиісті лексикалық-грамматикалық және прагматикалық деңгейінде этикалық 

дұрыс, мазмұндық тұрғыдан толық білдіру мақсатында әртүрлі қарым-қатынас жағдайларына 

қатыса білу. 

КК8 - - түсінудің тұжырымдамалық негіздерін жүйелейді 

- серіктес, осы деңгейдегі мәтін авторларының коммуникативті ниеттері; 

- - коммуникативтік мақсатқа сәйкес келетін логикалық құрылымдағы сөйлеу/коммуникация 

формалары мен түрлерін салыстырады және таңдайды; 

- - оқытылатын тілдің әлеуметтік-мәдени нормаларына сәйкестігін ескере отырып, тиісті 

тілдік құралдарды дұрыс таңдау және орынды пайдалану арқылы өзінің Коммуникативтік 

ниетін барабар білдіреді ;; 

- - нақты фактілерді пайдалану деңгейлерін, беделді пікірге сілтемелерді жіктейді; сөйлеу 
әрекеті коммуникативті және танымдық негізделген; 

- - стилистикалық ерекшелігін зерттеуге назар аудара отырып, шет тілінің даму 

заңдылықтарын анықтайды; 

- - ғылыми және әлеуметтік сипаттағы мәтіндердегі оқиғалардың себептері мен салдарын 

лингвистикалық сипаттау және талдау әдістерін меңгерген; 

- - дәлелді ақпаратты пайдалану негізінде қазіргі заманғы проблемалардың мүмкін болатын 

шешімдерін шет тілінде айтады; 

- - осы деңгей үшін жеткілікті дәлелді тілдік құралдары бар тілдік материалды дәлелді түрде 

пайдаланады, қатесіз айтылған сөздердің 75% - ында жол берілген қателерді уақтылы 

және өз бетінше түзетеді ; ; 

- - коммуникативтік актіні құру стратегиясы мен тактикасын меңгереді, сөйлеу тақырыбы 

мен грамматикалық дұрыстығы шеңберінде лексикалық жеткіліктілікке сүйене отырып, 
сөйлеуді дұрыс интонациялық рәсімдейді. 

Ц3 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау түрлері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) жеке 

жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MFSP04 

2 Модуль атауы Дене шынықтыру және спорт модулі 

Дене шынықтыру - (ЖБП/ЖК, 8 кредит) 

3 Модульді жасаушылар Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-модуль иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  % участия 

Әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

100 

6  1,2,3,4 семестр 

7  Русский, казахский 

8 Модульді игеру ұзақтығы 8 

9 Оқыту және бағалау тілі Орта білім беру бағдарламасы 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Описание модуля 

   Модуль әлемдік білім беру стандарттарына сәйкес дене дайындығын қарастыратын "дене 

шынықтыру"  жалпы білім беру пәнін оқытуға бағытталған. Модуль пәнді меңгеру деңгейіне 

қойылатын талаптар контекстінде оқыту барысында оқытушы мен студенттің дене тәрбиесі 

процесіндегі бірлескен ынтымақтастығын анықтайды. 

  Модульдің мазмұны студенттерді төрт оқу бөлімі бойынша бөлуге сәйкес келеді: негізгі, дайындық, 

арнайы (емдік дене шынықтыру топтарын қоса алғанда), спорттық. Білім алушыларды оқу бөлімдеріне 

бөлу оқу жылының басында жынысын, денсаулық жағдайын, дене дамуын, дене және спорттық 

даярлығын ескере отырып жүргізіледі. Білім алушылар бір оқу бөлімшесінен (топтан) екіншісіне оқу 

жылы немесе семестр аяқталғаннан кейін ауыса алады. Білім алушыларды ауруға байланысты 

дайындық және арнайы медициналық оқу бөлімдеріне ауыстыру оқу жылының кез келген уақытында 
жүзеге асырылуы мүмкін. Негізгі және дайындық оқу бөлімдерінде білім алушылар жалпы дене 

даярлығының оқу топтарына және спорт түрлері бойынша топтарға бөлінеді. Дайындық тобына 

физикалық жағдайы төмен немесе денсаулығының шамалы ауытқулары бар Студенттер бөлінеді. 

Арнайы оқу бөлімінде медициналық тексеру деректері бойынша жатқызылған білім алушылар арнайы 

медициналық топқа немесе емдік дене шынықтыру тобына бөлінеді. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Студенттердің әлеуметтік-жеке құзыреттерін және кәсіби қызметке дайындық үшін денсаулықты 

сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене шынықтыру құралдары мен әдістерін мақсатты 

пайдалану қабілетін қалыптастыру; дене жүктемелерін, жүйке-психикалық күйзелістерді және 

болашақ еңбек қызметіндегі қолайсыз факторларды тұрақты түрде ауыстыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код Описание РО Коды целей 

КК9 жеке: 

- өзін-өзі дамытуға және жеке тұлға ретінде 

өзін-өзі анықтау; 

- Еңбек және өмірлік жағдайларда дағдыларды өз бетінше қолдануға дайын болу-кәсіби 

бейімделген дене шынықтыру; 

Ц1 

КК10 метапәндік: 

- танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру және әлеуметтік практикада 

пәнаралық ұғымдар мен әмбебап оқу әрекеттерін (реттеуші, танымдық, 

коммуникативтік) пайдалану қабілеті; 

Ц1 



 

- дербес ақпараттық танымдық іс-әрекетке дайындығы және қабілеті. 

әр түрлі жарыстарға қатысу дағдыларын қалыптастыру 

қызметі. 

КК11 пәндік: 

салауатты өмір салтын, белсенді демалыс пен бос уақытты ұйымдастыру үшін дене 

шынықтыру іс-әрекетінің әртүрлі нысандары мен түрлерін қолдана білу. 

Ц1 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары және 

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

5) студенттер іскерлік, рөлдік, имитациялық және басқа ойындарға қатысатын ойын технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

 Білім алушылардың құзыреттерін бағалау (түлектің қазіргі заманғы әлеуметтік-жеке және әлеуметтік-

кәсіптік құзыреттерін қалыптастыру мақсатында) мынадай өлшемшарттар бойынша жүзеге 

асырылады: жаңартылған бағдарламаны түсінуін, терминологияны меңгеруін көрсету, алынған білімді 

пайдалану; дербес практикалық сабақтарды өткізу практикасына енгізу, пікірталас нысандары. 

Студентті аттестациялық нормативтерді орындауға жіберудің міндетті шарты: 

- оқу семестрлері мен курстары бойынша бағдарламаның теориялық бөлімінің талаптарын орындау; 

- ағзаның физикалық және функционалдық жағдайының қажетті деңгейін қамтамасыз ететін оқу 

сабақтарына қатысу тұрақтылығы; 

- дене шынықтыру даярлығын тестілеуден өту; 

- кәсіби-дене дайындығында іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру. 

Сабақтан ұзақ мерзімге босатылған студенттер және емдік дене шынықтыру топтарының 
студенттері Дене шынықтыру және спорт кафедрасында келесі нормативтік талаптар негізінде 

аттестаттаудан өтеді: 

- "дене шынықтыру" пәні бойынша міндетті дәрістер бойынша теориялық білім деңгейін бағалау»; 

- студенттің денсаулық жағдайын, дене жаттығуларын қолдануға көрсетілімдер мен қарсы 

көрсетілімдерді ескере отырып, дене шынықтыру бойынша қосымша тақырыптың өз бетінше 

игерілуін бағалау; 

- сауықтыру және бейімделген дене шынықтыру мәселелері бойынша кафедраның ғылыми-зерттеу 

жұмысына студенттердің қатысуы. 
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A: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1. Модуль коды MSOTDI  05 

2. Модуль атауы Steam модулі-білім беру және информатиканың теориялық 

пәндері 

1) Робототехника / ING Инжиниринг (ДБ КВ, 5 кредит) 

2) Математикалық талдау (ДБ КВ, 5 кредит) 
4) Жоғары математика (ДБ КВ, 5 кредит) 

5) Физика (ЖК ДБ, 5 кредит) 

6) тілдер және бағдарламалау технологиясы (ДБ ВК, 5 кредит) 

7) Ақпарат теориясы (ДБ ВК, 3 кредит) 

8 ) оқу (танысу) практикасы (ЖК ДБ, 1 кредит) 



 

3. Модуль жасақтаушылар Кубашева Д.А, , Мендигалиева Г.Х, Сейтов М.,Рахметова И.А, 

Калиманов А.А 

4. Кафедра-модуль иесі Информатика,Автоматтандыру және басқару кафедрасы  

5. Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра % участия 

Инженерлік техникалық 10 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 90 

6. Модульді игеру ұзақтығы 2,3,4,5,6 семестр 

7. Оқыту және бағалау тілі Қазақша,орысша,ағылшын тілі 

8. Академиялық кредиттер саны 31 кредит 

9. Модуль пререквизиттері ҚР этносаясаты және ұлтаралық қатынастар, Дінтану, қазақ 

(орыс) тілі, шет тілі, дене шынықтыру 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10. Модцль сипаттамасы       

    Steam модулінде-білім беру және информатиканың теориялық пәндері-Білім берудің модульдік 

бағыты, оның мақсаты баланың ғылыми-техникалық шығармашылығына қатысу мүмкіндігімен 

зияткерлік қабілеттерін дамыту болып табылады. Инженерия, технология және математиканы 

қамтиды..Бұл модульді зерттеу студенттерге математиканы оқып үйренуге және болашақта ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізуге қажетті логикалық ойлау мен математикалық мәдениетті дамытуға 

көмектеседі, студенттерді негізгі математикалық объектілердің қасиеттерін зерттеудің аналитикалық 

әдістерімен таныстырады және негізгі тілектер мен әдістерді игеруге негіз салады, табиғаттағы 
стохастикалық құбылыстарды сипаттаудың жалпы принциптерін зерттейді.техника, экономика және 

қоғам өмірі, оларды талдау үшін тиісті математикалық модельдерді құру. Бұл модульдің 

жаратылыстану, техникалық, экономикалық және басқа да ғылымдардың көптеген өмірлік маңызды 

практикалық міндеттерімен тікелей және кері байланысы олардың өткен ғасырдағы қарқынды дамуына 

және қазіргі заманғы маңызды математикалық бағыттардың біріне айналуына себеп болды. 

    Робототехниканы зерттеу политехникалық бағытқа ие-балалар нақты міндеттерді шешетін 

механизмдерді құрастырады. MINDSTORMS EV3 конструкторы негізіндегі Лего-технология барлық 

жастағы балаларда құрастыру дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді, сондықтан политехникалық 

бейіні жоқ мектептер Робототехника курсына және балалардың ғылыми-техникалық шығармашылығын 

дамытатын кез келген басқа курстарға мұқтаж. Роботтарды игеру, жобалау және бағдарламалау процесі 

орта мектептің мақсаттары мен міндеттерінен асып түседі, сондықтан "білім беру робототехникасы" 
курсы балаларға қосымша білім берудегі инновациялық бағыт болып табылады. 

Операциялық жүйелер аппараттық құралдардың абстракциясын орнатады және компьютер 

қолданушылары бөлісетін ресурстарды басқарады. Осы пәннің тақырыптарында операциялық жүйенің 

компьютерлік жүйенің өзара әрекеттесуіне қатысты негізгі білім ашылады, ядро режиміндегі және 

пайдаланушы режиміндегі жұмыс сипатталады, сонымен қатар операциялық жүйелерді жобалау мен 

дамытудың негізгі тәсілдері сипатталған. Студенттерді с, Java, Python және т.б. сияқты жоғары 

деңгейдегі тілді үйрену арқылы бағдарламалау мәселелерін шешуде заманауи компьютерлік техниканы 

тиімді пайдалануға, студенттерге әдістер мен құралдарды, сондай-ақ бағдарламалау негіздерін игеруге 

және оларды Таңдалған мамандықты белсенді пайдалануға дайындауға таныстыру.Бағдарламалау 

тілдері мен технологтары модулі болашақ мамандықтар бойынша білім алуға, әр түрлі ақпаратты 

өңдеуге, компьютерде Функционалды және есептеу мәселелерін шешуге бағытталған. 

Саяхатты жоспарлау, оларды бір жерге біріктіру және пайдаланушыға қажетті ақпаратты ыңғайлы 
түрде беру кезінде қажет қызметтермен біріктіру үшін клиент-серверлік қосымшаны құру. Осы мақсатқа 

қол жеткізу үшін мынадай міндеттер жиынтығы тұжырымдалды: ақпарат жинау үшін оңтайлы 

сервистерді таңдау; сервисті әзірлеу үшін қажетті технологияларды зерделеу; жобаның жалпы 

құрылымын әзірлеу; деректер базасын жобалау; қосымшаның жұмыс логикасын жазу; пайдаланушы 

интерфейсін жасау. 

11. Модцль мақсаты 

Ц1  Робототехниканы құрастыру саласында білім мен дағдыларды құрылымдау,таныстыру,өзектендіру. 

Ц2 Студенттерді Математикалық талдаудың негізгі ұғымдарымен және қуатты құралдарымен, пән әдістері 



 

ұғымдарының негіздерімен таныстыру. 

Ц3 Логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту, абстрактілі объектілермен жұмыс істеу және сандық 

және сапалық қатынастарды білдіру үшін математикалық ұғымдарды, символдарды дұрыс пайдалану, 

математикалық білімді өз бетінше кеңейтуге және қолданбалы инженерлік есептерге Математикалық 

талдау жүргізуге мүмкіндік беретін жеткілікті жоғары математикалық мәдениетті тәрбиелеу 

Ц4 Ойдың ұтымды қасиеттерін, объективтіліктің, зияткерлік адалдықты, зейінді, шоғырлану қабілетін, 

табандылықты, жұмыс дағдыларын шоғырландыруды, яғни зияткерлікті дамыту және мінезді 

қалыптастыру. 

Ц5 Желілер теориясының негізгі түсініктері мен ережелері. Желілік ақпараттық жүйелердің мысалдары. 

Интернет Желісі. Күрделі желілерді талдау және диагностикалау әдістері. Ақпараттық жүйелердің 

желілік модельдері. 

Ц6 Дерекқордың негізгі қағидаттары мен әдістерін зерделеу және дерекқорды құру әдістерін және олардың 
жұмыс істеуінің жалпы қағидаттарын практикалық игеру; реляциялық дерекқормен жұмыс істеудің 

негізгі деректер модельдері мен тілдік құралдарын зерделеу; дерекқорлар жүйесін ұйымдастыру 

қағидаттарын зерделеу; реляциялық дерекқорды жобалау әдіснамасын зерделеу және еркін пәндік сала 

үшін Дерекқорды әзірлеу. 

Ц7 практикалық дағдыларды ұйымдастыру қабілеті. Дәріс тақырыптарында алынған дағдыларды игеруге, 

алгоритмдерді, деректер алгоритмдерін және алгоритмдерді талдауға қабілетті. 

12 Білім беру нәтижесі 

 ББ сипаттамасы  

КК-8 білуге: 

- мехатронды обьектілерді талдау мен синтездеуге және оларды пайдалануға 

байланысты физикалық, технологиялық және ақпараттық үдерістерді 

модельдеудің негізгі әдістері; - мехатронды объектілер мен роботтарды 

басқарудың құрылымдық сұлбалары мен жүйелерін құрудың негізгі 

сипаттамалары, принциптері; 

- IT-Инжинирингті құру және дамыту тарихы; 

- бағдарламалық инженерияның бағдарламалық құралдардың өмірлік циклімен 

байланысы; 

- бағдарламалық өнімдерді әзірлеудің экономикалық-құқықтық негіздері. 

білу: 
- мехатрондық нысандарды зерттеу үшін оқу, мерзімді және анықтамалық 

әдебиеттерді пайдалану; - кәсіби қызметке байланысты нақты мәселелерді шешу 

үшін теориялық білімді қолдану; 

- IT-инжинирингтің әр түрлі міндеттерін шешу үшін компьютерлік 

технологияларды түсіну және тәжірибеде қолдану; 

- алгоритмдер мен бағдарламалардың күрделілігін бағалауды есептеу әдістерін 

қолдану; 

- бағдарламалық кешендерді тестілеу және құжаттау әдістерін қолдану; 

Ц1 

ПК-1 - Математикалық талдаудың, дискретті математиканың, Ықтималдық теориясы 

мен математикалық статистиканың негізгі ұғымдары мен әдістерін; қолданбалы 

есептерді шешудің негізгі сандық әдістерін білу 

- Дифференциалдық және интегралдық есептеу элементтерін пайдалана отырып, 
қолданбалы есептерді шеше білу; жартылай туындыдағы қарапайым 

дифференциалдық теңдеулерді шешу; Маклорен қатарының көмегімен 

функциялардың мәндерін табу; ықтималдық теориясының элементтерін пайдалана 

отырып, қарапайым есептерді шешу; кездейсоқ шаманың таралу функциясын 

табу; дифференциалдық теңдеулерді сандық шешу үшін Эйлер әдісін пайдалану; 

кестелік деректер бойынша туындының аналитикалық өрнегін табу; Қарапайым 

дифференциалдық теңдеулерді шешу, 

Ц2 

ПК-2 меңгеруі: 

- жылу-энергетикалық және жылу-технологиялық үдерістерге, қондырғылар мен 

жүйелерге арналған математикалық модельдерді әзірлеудің әдістері мен әдістері; 

- математикалық модельдерді Алгоритмдеу тәсілдері; 

- жылу және масса беру есептерін шешудің аналитикалық және сандық әдістері; 

- жылу тасымалдағыштар мен жылу-масса алмасу аппараттарының негізгі 
сипаттамаларын есептеудің сандық әдістері; 

- жылу энергетикалық қондырғыларды оңтайландыру әдістері; 

- оңтайлы жылу энергетикалық жүйелерді есептеу әдістері; 

- білу: 

- жылу энергетикалық және жылу технологиялық процестер мен қондырғыларды 

Ц3 



 

есептеу бағдарламаларын жасау үшін жоғары деңгейлі ТІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУ; 

- жылу энергетикалық жүйе мен оның элементтерін зерттеу және жобалау кезінде 

математикалық модельдеу әдістерін қолдану; 

- Жылу энергетикасы процестерін, қондырғылары мен жүйелерін модельдеу және 

оңтайландыру үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалану; 

- мәтіндік және графикалық редакторларды, мультимедиялық құралдарды және 

компьютерлік желіні пайдалану; 

ПК-3 алгоритмдерді математикадан білу; алгоритмдердің негізгі белгілері; 

бағдарламалау ұғымын нақтылау; сандық функциялар және оларды есептеу 

алгоритмдері; есептелетін функция, рұқсат етілетін жиын ұғымы; ішінара 
рекурсивті функциялар және рекурсивті предикаттар; ішінара рекурсивті 

функциялар класы; алмастыру, қарабайыр Рекурсия, минимизация операторлары; 

рекурсивті предикаттар; Тьюринг машиналары; Тьюринг машиналарымен 

операциялар; шіркеу-Тьюринг тезисі; рекурсивті-тізбеленетін жиындар мен 

предикаттар; нөмірлеу және әмбебап функция, Клини теоремасы; шешілмейтін 

алгоритмдік мәселелер; 

бағдарламалау ұғымына және оған қатысты әрекеттерге әртүрлі тәсілдерді түсіну; 

белгілі бір функцияның рекурсивтілігін есептей білу; Тюринг машиналарын, пост 

машиналарын, MNR құру 

Ц4 

ПК-4 білу және білу: 

операциялық жүйелердің негізгі функциялары; 

- процестерді басқарудың ішкі жүйесінің жұмыс істеуі туралы білімді 
қалыптастыру; 

- жадыны басқарудың ішкі жүйелерін; 

- сыртқы жадыны басқарудың ішкі жүйелерін; 

- практикалық жұмыс және конфигурация дағдыларын үйрету 

- және MS DOS ОЖ; 

- Windows 95/98/NT/2000/XP құрылымы мен жұмыс істеу механизмдері 

- Windows 95/98 жұмыс және конфигурация дағдылары; 

- стандартты сервистік бағдарламалар; 

- MS/DOS операциялық жүйесі; 

- файлдық жүйелер, процестерді басқару және енгізу/шығару ішкі жүйелері 

- UNIX\LINUX ОЖ 

Ц5 

ПК-5 білу: ақпараттық модельдің құрамы; 

логикалық модельдердің түрлері; мәліметтер базасын жобалау кезеңдері; 
мәліметтер базасын жобалаудың жалпы теориясы 

Деректер базалары мен дерекқор жүйелерін қазіргі заманғы ұйымдастыру 

қағидаттары; деректер базаларының негізгі санаттары мен ұғымдары; деректерді 

ұсынудың реляциялық моделі; 

мәліметтер базасын жобалау әдістері; 

деректерді өңдеудің заманауи технологиялары; 

деректер қорын басқару негіздері. 

істей алу керек: нақты тапсырма үшін ақпараттық модель құру; деректер базасын 

басқарудың ең жақсы жүйесін таңдау; қолданбалы бағдарламаны жобалау; пәндік 

аймақтың моделін құру және оған сәйкес мәліметтер базасын құру; 

деректер базасында ақпаратты өңдеуді ұйымдастыру; 
деректер базасының тұтастығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру; 

Таңдалған мамандық бойынша және кәсіби қызмет саласында сабақтас пәндерді 

меңгеру кезіндегі "Деректер Базасы" пәні бойынша білімнің рөлі мен орны туралы 

түсіну 

Ц6 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 
5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Бақылау түрлері. Әр семестр бойы ағымдағы және 2 аралық бақылау жүргізіледі. Семестр соңында-қорытынды 

бақылау. 



 

Бақылау әдістері. Бағалау. Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың 

екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған бірнеше 

тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- тест 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау қорытындысы бойынша студенттер қорытынды бақылау - емтиханды 

жазбаша түрде тапсырады. 

Оқу процесінің мазмұны: дәріс сабақтарын, семинарлық (практикалық) сабақтарды, білім алушылардың өзіндік 

жұмысын (БӨЖ), білім алушының оқытушының басшылығымен бірлескен жұмысын (БОӨЖ), сондай-ақ бақылау 

түрлерін: ағымдағы, межелік, қорытынды сабақтарды қамтиды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) мыналарды ескереді: 

1. Аудиториядағы жұмыс белсенділігі, яғни кейс-стади, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде 

өткізілуі мүмкін сабақтарда; 

2. Жазбаша жұмыстардың уақтылы орындалуы; 

3. Бақылау жұмыстары, сауалнамалар, баяндамалар, эсселер, шағын тесттер, ғылыми-зерттеу жұмыстары; 

3. Топтық жоба, презентация; 

Қорытынды бақылау-пән бойынша емтихан тапсыру, ол кешенді тестілеу, эссе немесе билеттер бойынша ауызша 

жауап түрінде өтуі мүмкін. 
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A: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1. Модуль коды MРOIPP 06 

2. Модуль атауы Ақпараттық жүйе және қауіпсіздік 
1) ақпараттық жүйелердегі дерекқорлар(ДБ,ЖК 3 кредит) 

2) ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау (ДБ, ЖК 5 кредит) 

3. Модуль жасақтаушылар Сейтов М, Кубашева Д.А, Низамедноава Д.И, 

4. Кафедра-модуль иесі Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

5. Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

кафедра % участия 

Информатика,Автоматтандыру және басқару 

кафедрасы 

100 

6. Модульді игеру ұзақтығы 2,3 семестр 

7. Оқыту және бағалау тілі Казахский, русский, иностранный языки 

8. Академиялық кредиттер 

саны 

8 кредит 

9. Модуль пререквизиттері Тілдер және бағдарламалау технологиясы, 

Ақпарат теориясы 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10. Модуль сипаттамасы 

 Модульде ақпараттық жүйе және қауіпсіздік тілдер теориясы мен формалды грамматика негіздері, 
автоматтар теориясы, аудармашыларды әзірлеу әдістері бойынша білім беру. 

Бағдарламалау модулі тұжырымдаманы қолдайтын Заманауи бағдарламалау тілдерін үйренуге 

бағытталған, құрылымдық және процедуралық бағдарламалау принциптерін қолдану кезінде қол 

жетімді емес көптеген міндеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді, сонымен қатар объектілерде 

бағдарламалаудың заманауи тәсілдерін зерттеуге, объектіге бағытталған тілдерде бағдарламалар жазу 

дағдыларын алуға, Даму әдістерімен танысуға мүмкіндік береді.тестілеу, күйін келтіру, талдау, 

бағдарламалардың қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  электрондық компьютерлер мен жүйелердің әртүрлі тораптары мен құрылғыларын құру, бірлесіп 

жұмыс істеу принциптерін және жобалау әдістерін зерттеу. 

Ц1 фундаменталды ұғымдарды, модельдерді, формальды әдістерді, дағдыларды, білімді, курста 

қалыптасқан іргетасты қолдана отырып, белгілі бір арнайы пәнге немесе информатиканы қолданудың 

белгілі бір саласына тез ену үшін, сонымен қатар олардың ақпараттық мәдениетін саналы түрде дамыту 

үшін істің мәнін түсінуге болады. 

Ц2 Студенттерді бұқаралық ақпарат құралдарының қоғаммен байланыс жүйесіндегі орны мен рөлін 
түсінуге дайындау, олардың бұқаралық ақпарат теориялары туралы білімдерін қалыптастыру, 

журналистік шығармашылық саласындағы практикалық дағдыларды қалыптастыру, оларды іс жүзінде 

бұқаралық ақпарат құралдары жүйесімен және олардың "қоғаммен байланыс" мамандығына қатысты 

жұмыс істеу ерекшеліктерімен таныстыру» 

Ц3 Студенттердің физикалық процестерді математикалық модельдеу міндеттерін шешу тәсілдері мен 

әдістерін практикалық игеру үшін қолданбалы бағдарламалардың қазіргі заманғы пакеттерімен ( АҰП) 

теориялық білім мен практикалық дағдылар алуы. 

Ц4 студенттердің компьютерлерді локальдық желілерге біріктіру, локальдық желілерді Интернеттің 

ғаламдық телекоммуникациялық желісіне біріктіру, Интернет желісінде пайдаланылатын деректермен 

алмасу хаттамалары саласында білімдері мен дағдыларын қалыптастыру; студенттердің гипермәтіндерді 

белгілеу тілін, стильдердің каскадты кестелерін, клиенттік және серверлік скрипті бағдарламалау 

тілдерін қолдана отырып, интернет-ресурстарды әзірлеу дағдыларын алу. 

Ц5 Есептеу техникасын, бағдарламалау құралдарын таңдауды және оларды аппараттық-бағдарламалық 

кешендерді тиімді іске асыру үшін қолдануды үйрену; желілік операциялық жүйелердің негізгі 

мүмкіндіктерін зерттеу; 



 

Компьютерлік желілерде адрестеу мен бағыттауды қолдануды үйрену. 

12 Оқу нәтижелері 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-6 Білуге тиіс: ЭЕМ-ге арналған өнеркәсіп шығаратын интегралдық схемалардың 

сипаттамасы мен функционалдық мақсатының номенклатурасын; ЭЕМ-нің 

интегралдық схемаларын жобалаудың негізгі әдістерін меңгеруді; бағдарламаланатын 

БИС және СБАЖ, оның ішінде рам, ПЛМ, ПЛИС, МП құру принциптерін.; 

Істей алу керек: ЭЕМ түрлі құрылғыларын жобалау кезінде схемотехникалық базаны 

таңдау; 

Меңгеруі тиіс: жобаланған схемаларды эксперименттік зерттеу дағдылары; оларды 

жобалау кезінде интегралды схемалардың параметрлерін есептеу және оңтайландыру 
дағдылары. 

Ц1 

ПК-7 меңгеруі керек: дербес компьютерді пайдалану, операциялық жүйелермен және 

сервистік бағдарламалармен, бағдарламалық қабықшалармен жұмыс істеу дағдысы 

болуы керек; 

меңгеруі тиіс: жоғары деңгейдегі қандай да бір тілде Алгоритмдеу және 

бағдарламалаудың негізгі қарапайым дағдылары (Бейсик, Паскаль және т. б.); қажетті 

ақпаратты іздеу және алу, жіберу үшін жергілікті компьютерлік желілердің, 

Интернеттің жаһандық компьютерлік желісінің қызметтерін пайдалану; 

Ц2 

ПК-8 білу:  

- ақпарат теориясының негіздері, ақпаратты тиімді және шуылға төзімді кодтау 

әдістері 

-сигналдарды Аналогты 

-сандық түрлендіру әдістері, түс түзудің негізгі жүйелері; 
 - сандық деректерді сығу әдістері қолынан келуі керек: 

 - хабарламалардағы ақпарат санын есептеуді жүргізу;  

- сандық деректерді кодтау; 

-берілген параметрлері бар сигналдарды Аналогты 

-сандық түрлендіру кезінде кванттау жиілігін және екілік разрядтардың санын 

анықтау, 

Ц3 

ПК-9 білуге: 

- бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі ұғымдары мен терминдерін; 

- бағдарламалық өнімнің ерекшеліктері; 

- бағдарламалық өнімдердің өмірлік циклінің кезеңдерін анықтаңыз; 

- бағдарламалық өнімдерді қорғау әдістері; 

- бағдарламалық өнімдердің жіктелуін; 

- жүйелік бағдарламалық жасақтамаға тән ерекшеліктер; 
- бағдарламалау технологиясының құралдарына тән ерекшеліктер; 

- қолданбалы бағдарламалар пакеттерінің өзіне тән ерекшеліктері. 

білу: 

- MS Excel көмегімен математикалық және экономикалық есептерді шешуге; 

- MS Power Point көмегімен презентациялар жасаңыз 

- графикалық редакторлардың (Adobe Photoshop, Corel Draw) көмегімен суреттер 

жасауға және суреттерді өңдеуге); 

- front Page көмегімен веб-беттер мен веб-түйіндерді жасаңыз; 

- Fine Reader бағдарламасы арқылы таңбаларды тану; 

- математикалық есептерді математикалық пакеттердің (MatLab, MathCad, 

Maple) көмегімен шешуге;); 
- экономикалық мәселелерді экономикалық бағдарламалар арқылы шешу (Бэст-

маркетинг, Project Expert); 

- 1С: Бухгалтерия бағдарламасында қарапайым операцияларды жүзеге асыру; 

Ц4 

ПК-10 білуге: 

− бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі ұғымдары мен терминдерін; 

− бағдарламалық өнімнің ерекшеліктері; 

− бағдарламалық өнімдердің өмірлік циклінің кезеңдерін анықтаңыз; 

− бағдарламалық өнімдерді қорғау әдістері; 

− бағдарламалық өнімдердің жіктелуін; 

− жүйелік бағдарламалық жасақтамаға тән ерекшеліктер; 

− бағдарламалау технологиясының құралдарына тән ерекшеліктер; 

− қолданбалы бағдарламалар пакеттерінің өзіне тән ерекшеліктері. 

Білу: 

Ц5 



 

- MS Excel көмегімен математикалық және экономикалық есептерді шешуге; 

- MS Power Point көмегімен презентациялар жасаңыз 

- графикалық редакторлардың (Adobe Photoshop, Corel Draw) көмегімен суреттер 

жасауға және суреттерді өңдеуге); 

- front Page көмегімен веб-беттер мен веб-түйіндерді жасаңыз; 

- Fine Reader бағдарламасы арқылы таңбаларды тану; 

- математикалық есептерді математикалық пакеттердің (MatLab, MathCad, 

Maple) көмегімен шешуге;); 

- экономикалық мәселелерді экономикалық бағдарламалар арқылы шешу (Бэст-
маркетинг, Project Expert); 

- 1С: Бухгалтерия бағдарламасында қарапайым операцияларды жүзеге асыру; 

- - Интернеттен ақпарат іздеуді жүзеге асыру. 

ПК-11 Жергілікті желілерді жобалау мен құрудың негізгі әдістері, желілер топологиясы. 

Негізгі аппараттық қамтамасыз ету және әртүрлі деректер беру орталарының 

мүмкіндіктері. LAN-ға деректерді берудің негізгі хаттамалары, қолдану аясы, 

салыстырмалы сипаттамалары. Жергілікті және ғаламдық компьютерлік желілерде 

жұмыс істеуге арналған Windows ОЖ-ны орнату әдістемесі. істей алу керек: негізгі 

топологияларды пайдалана отырып, ЖЕЖ жобалау және құру. LAN және Интернет 

желісінде жұмыс істеу үшін Windows ОЖ негізінде жұмыс станциясын орнатыңыз, оны 

рұқсатсыз кіруден қорғаңыз. Windows ортасында желілерде жұмыс істеу үшін қажетті 

бағдарламалық жасақтаманы орнатыңыз және конфигурациялаңыз. 

Ц6 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін болады: 
1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: кеңес беру кезінде бақыланатын және студенттердің қалауы бойынша студенттердің 

мүдделеріне сәйкес әртүрлі нысандарда жүргізілетін оқытушының басшылығымен білім алушының жеке өзіндік 

жұмысы. 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау түрлері 

Бақылау түрлері. Әр семестр бойы ағымдағы және 2 аралық бақылау жүргізіледі. Семестр соңында-қорытынды 

бақылау. 

Оқу процесінің мазмұны: дәріс сабақтарын, семинарлық (практикалық) сабақтарды, білім алушылардың өзіндік 

жұмысын (БӨЖ), білім алушының оқытушының басшылығымен бірлескен жұмысын (БОӨЖ), сондай-ақ бақылау 

түрлерін: ағымдағы, межелік, қорытынды сабақтарды қамтиды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) мыналарды ескереді: 

1. Аудиториядағы жұмыс белсенділігі, яғни кейс-стади, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде 

өткізілуі мүмкін сабақтарда; 
2. Жазбаша жұмыстардың уақтылы орындалуы; 

3. Бақылау жұмыстары, сауалнамалар, баяндамалар, эсселер, шағын тесттер, ғылыми-зерттеу жұмыстары; 

3. Топтық жоба, презентация; 

Қорытынды бақылау-пән бойынша емтихан тапсыру, ол кешенді тестілеу нысанында өтуі мүмкін 
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A: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1. Модуль коды АIYP 07 

2. Модуль атауы Алгоритмдер және бағдарламалау тілдері 
1) жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету(КВ/5 кредит) 

2) Амалдық жүйенің қауіпсіздігі (КВ/5 кредит) 

3) Бағдарламалау технологиялары/ ДБ (КВ/5 кредит) 

4) Алгоритмдеу және тілдер ДҚ бағдарламалау (КВ/5 кредит) 

5) Өндірістік практика ДБ / ЖК 5 кредит 

3. Модуль жасақтаушылар Сейітов М,Кубашева Д.А,Жұмабаева Г.Ж,Низамеденова Д.И 

4. Кафедра-модуль иесі Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

5. Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

кафедра % участия 

Информатика,Автоматтандыру және басқару 

кафедрасы 

100 

6. Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал ,2 жыл 

7. Оқыту және бағалау тілі Казахский, русский  языки 

8. Академиялық кредиттер 

саны 

15 кредитов 

9. Модуль пререквизиттері Ақпараттық жүйелердегі деректер базасы, 

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10. Модуль сипаттамасы 

 "Алгоритмдер және бағдарламалау тілдері" модулінде 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  ақпаратты өңдеудің жоғары тиімді әдістерін меңгерген және ақпараттық жүйелер саласында алған 

білімдерін қолдана алатын, практикалық дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар, жоғары білімі 

бар мамандардың сапасына қойылатын қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін білікті мамандарды 

даярлау. 



 

Ц2 Сигналдарды цифрлық өңдеудің негізгі алгоритмдерін зерттеу, сигналдарды цифрлық өңдеу жүйелерін 

іске асырудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Ц3 тілдер теориясы мен формалды грамматика негіздері, автоматтар теориясы, трансляторларды әзірлеу 

әдістері бойынша білім беру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-12 пәнді оқу нәтижесінде студенттер іргелі ұғымдар, заңдар туралы; абстрактілі 

ұғымдарды, нақты практикалық есептер үшін ережелерді қолдану туралы түсініктері 
болуы тиіс; білуі керек: негізгі ұғымдарды, анықтамаларды, формулаларды, 

теоремаларды; нақты есептерді шешу жолдары мен әдістерін; меңгеруі керек: 

бағдарламада көзделген формулаларды дәлелдеу және шығару; математикалық 

модельдерді құру; математикалық зерттеулер жүргізу; практикалық дағдыларды игеру: 

ӨРҰ тізбесіне кіретін мәселелерді, ұсынылған әдебиеттерді пайдалана отырып, өз 

бетінше жұмыс; қойылған міндеттерді; теоремаларды тұжырымдау және дәлелдеу. 

Ц1 

КК-9 Матрицалық, векторлық және сызықтық алгебраның, аналитикалық геометрияның, 

сызықтық кеңістіктер теориясының, спектрлік теорияның базалық ұғымдары мен 

әдістерін білу; -математикалық логиканың негізгі ұғымдарын; жиындар теориясының 

негізгі ұғымдарын; графтар теориясының негізгі ұғымдарын; қарапайым 

криптографиялық шифрларды; автоматтар теориясының элементтерін; жиындар 

теориясының әдістерін, мәлімдемелер Алгебрасын, автоматтар теориясын, 
Алгоритмдер теориясын; математикалық Лингвистика және формальды тілдер 

теориясының элементтерін; ЭЕМ жадында сандарды сақтау әдістерін және оларды 

қолдану, есептеулердің дәлдігін бағалауды, яғни; 

Инженерлік, экономикалық және басқа да кәсіби есептерді шешуде математикалық 

әдістерді қолдана білу; жүйелерді модельдеу әдістерін таңдау, Басқару жүйелерінің 

мақсаттары мен функцияларын құрылымдау және талдау, қолданбалы салаға жүйелік 

талдау жүргізу; алған білімдерін практикада қолдану; математикалық есептерді 

шешудің негізгі сандық әдістерін пайдалану; сандық әдістердің қолданылу саласын, 

сандық шешімнің тиімділігі мен қателігін бағалау; алынған нәтижелерді талдау және 

қажетті нысанда ұсыну және қорытынды жасау;; операцияларды зерттеуді басқару, 

маркетингтік зерттеулер жүргізу. 

Ц2 

КК-10 Білу: геометрияның негізгі түсініктері, координаталардың әртүрлі жүйелері, 
жазықтықтағы және кеңістіктегі түзудің теңдеулері, екінші ретті қисықтар, олардың 

теңдеулері мен қасиеттері, векторлық алгебраның элементтері. 

Істей алу керек: практикалық есептерді шешу үшін геометрияның негізгі қасиеттері 

мен теоремаларын қолдану. 

Ц3 

КК-11 Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: жиындарды белгілеу тәсілдерін, оларға қатысты 
негізгі операцияларды, жиындар элементтері арасындағы қатынастарды, олардың 

қасиеттері мен қарым-қатынас түрлерін; бейнелеу және функцияларды, бейнелеу 

түрлерін, бейнелеудегі негізгі операцияларды; Комбинаториканың негізгі ұғымдарын, 

комбинаторлық есептерді шешу әдістерін; негізгі комбинаторлық конфигурацияларды, 

қосу-шығару әдісін; графтар теориясының негізгі ұғымдарын, байланысқан графтарды, 

графтардың изоморфизмін біледі.; 

 графиктерде экстремалды есептерді шешу әдістері, графиктің шыңдары мен 

жиектерін бояу алгоритмдері. істей алу керек: объектілер арасындағы сандық және 

сапалық қатынастарды білдіру үшін арнайы математикалық символиканы қолдану; 

жиынтық теориясының негізгі теоремаларын дәлелдеу, есептерді шешу үшін жиынтық 

теориясының аппаратын қолдану, берілген қасиеттерге екілік қатынастарды зерттеу; 

қалыпты формаларды құру және логика алгебрасының функциялар жүйесінің 
функционалды толықтығын анықтау; графиктерде оңтайландыру есептерін шешу. 

Ц4 
 

КК-12 Сигналдарды сандық өңдеу теориясының негіздерін білу( cos): дискреттеу және 

кванттау әдістері, дискретті спектрлік түрлендірулер, сандық сүзу және параметрлік 

спектрлік талдау әдістері. 

СҚКО жүйелерін алгоритмдік жобалау үшін теориялық білімді қолдана білу, типтік 

аспаптық құралдар мен қолданбалы пакеттерді қолдана білу 

компьютерде сигналдарды өңдеудің нақты қолданбалы мәселелерін шешуге арналған 

бағдарламалар. 

Әдістерді қолдану салалары туралы, СҚКО жүйесі архитектурасының міндет 

талаптарына тәуелділігі туралы, цифрлық өңдеудің перспективалық әдістері туралы 

түсінікке ие болу сигналдардың 

Ц5 



 

ПК-13 Білуі керек: автоматтар, формалды тілдер және трансляциялар теориясының негізгі 

ережелерін. 

Меңгеруі керек: формалды грамматиканы, шығару ағаштарын, тану автоматтарын 

құру; формалды тілдерді талдау. 

Түсіну: автоматтар теориясы мен формалды тілдердің терминологиясын, тиісті 

математикалық аппаратты, алынған білімді кәсіби қызметте пайдалану қабілетін. 

Ц6 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 
4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Бақылау түрлері. Әр семестр бойы ағымдағы және 2 аралық бақылау жүргізіледі. Семестр соңында-қорытынды 

бақылау. 

Оқу процесінің мазмұны: дәріс сабақтарын, семинарлық (практикалық) сабақтарды, білім алушылардың өзіндік 

жұмысын (БӨЖ), білім алушының оқытушының басшылығымен бірлескен жұмысын (БОӨЖ), сондай-ақ бақылау 

түрлерін: ағымдағы, межелік, қорытынды сабақтарды қамтиды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) мыналарды ескереді:  
Қорытынды бақылау-пән бойынша емтихан тапсыру, ол кешенді тестілеу нысанында өтуі мүмкін 

15 Әдебиеттер 
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12 .Алексеев В.Е. Сборник задач по дискретной математике: задачник / В.Е. Алексеев, Л.Г. Киселева, Т.Г. 

Смирнова. — Н.Новгород: ННГУ, 2009. — 50 

 

 

A: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1. Модуль коды MАTDA 08 

2. Модуль атауы Компьютерлік желілер және компьютерлік қауіпсіздік 

1) Компьютерлік желілер және ДҚ желілік админстрациясы (ВК) 
2) ДҚ желілері мен ситсемаларының(ШҚ) толықсыздығы және 

админстрациясы) 

3. Модуль жасақтаушылар Сейтов М,Кубашева Д.А,Байжасарова К.К 

4. Кафедра-модуль иесі Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

5. Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

кафедра % участия 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 100 

6. Модульді игеру ұзақтығы 3 семестр 

7. Оқыту және бағалау тілі Казахский, русский  языки 

8. Академиялық кредиттер 

саны 

10 кредитов 

9. Модуль пререквизиттері Математикалық модельдеуді оңтайландыру әдістері, тілдер және 

автоматика теориясы 



 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10. Модуль сипаттамасы 

 Студенттерге Алгоритмдеу және бағдарламалаудың негізгі ұғымдары,Алгоритмдер құрылымы және 

деректер құрылымы,алгоритмдерді құру әдістері,алгоритмдерді талдау,бағдарламаларды құру әдістері 

мен технологиялары,ақпаратты ішкі сұрыптаудың әртүрлі алгоритмдері және іздеу есептері туралы 

білім қалыптастыруға арналған.Пәнді оқу кезінде алгоритмдердің қасиеттері және осы Алгоритмдер 
пайдалы болуы мүмкін жағдайлар қарастырылады, алгоритмдерді талдаумен байланыс 

жасалады,алгоритмдердің тиімділігі зерттеледі. 

11. Модуль мақсаты 

Ц1  "Алгоритмдер және деректер құрылымы" пәнін игерудің мақсаты бағдарламалауда қолданылатын 

деректер құрылымдарын, олардың спецификациясы мен іске асырылуын, деректерді өңдеу 
алгоритмдерін және осы алгоритмдерді талдауды, алгоритмдер мен деректер құрылымдарының өзара 

байланысын зерттеу болып табылады 

12 Оқу нәтижелері 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-13 Бұл студенттерге есептерді шешудің тиімді алгоритмдерін жасауда,студенттердің 

ақпаратты өңдеудің іргелі алгоритмдерімен қатар жаңа заманауи алгоритмдік әдістерді 

игеруге деген ұмтылысын дамытуда білім мен дағдыларды игеруден тұрады. 

Білу-алгоритмдік әдістер; 

- алгоритмдердің құрылымы,ұйымдастырылуы және практикалық іске асырылу 

ерекшеліктері; 

- жаңа технологияларды дамытудың негіздері мен перспективаларын білу; 

Білу 

- алгоритмдердің қасиеттерін және осы Алгоритмдер пайдалы болуы мүмкін 

жағдайларды қарастырыңыз; 

- алгоритмдердің сызықтық, тармақталу және циклдік типіне әкелетін іргелі есептеу 
алгоритмдері мен олардың қасиеттерін қолдана отырып, әртүрлі бағдарламалар 

жасаңыз; 

- әр түрлі сұрыптау әдістерін қолдана отырып, массивтерді айналдырыңыз; 

- алгоритмдерді талдаумен байланысты зерттеу: 

Ц1 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Бақылау түрлері. Әр семестр бойы ағымдағы және 2 аралық бақылау жүргізіледі. Семестр соңында-қорытынды 
бақылау. 

Оқу процесінің мазмұны: дәріс сабақтарын, семинарлық (практикалық) сабақтарды, білім алушылардың өзіндік 

жұмысын (БӨЖ), білім алушының оқытушының басшылығымен бірлескен жұмысын (БОӨЖ), сондай-ақ бақылау 

түрлерін: ағымдағы, межелік, қорытынды сабақтарды қамтиды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) мыналарды ескереді: 

Қорытынды бақылау-пән бойынша емтихан тапсыру, ол кешенді тестілеу нысанында өтуі мүмкін 

15 әдебиеттер 

1.Беклемишев  Д.В. Курс  аналитической   геометрии   и   линейной  алгебры. – М., Наука, 1987 
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A: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1. Модуль коды  MАPPK 09 

2. Модуль атауы Операциялық жүйелер мен желілер 

1) Операциялық жүйелер 

2) Есептеу машиналары, жүйелері мен желілері 

3) есептеу жүйелерін ұйымдастыру 

4)Адаптивті жүйелер 

3. Модуль жасақтаушылар Сейтов М, Кубашева Д.А, Низамеденова Д.И, Жумабаева Г.Ж 

4. Кафедра-модуль иесі Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

5. Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

кафедра % участия 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 100 

6. Модульді игеру ұзақтығы 4  семестр 

7. Оқыту және бағалау тілі Казахский, русский  языки 

8. Академиялық кредиттер 

саны 

10  кредитов 

9. Модуль пререквизиттері Компьютерлік желілер және желілік әкімшілендіру ,жүйелілік және 

желілерді әкімшілендіру 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10. Модуль сипаттамасы 

 "Жеке Сәулет және практикум" модулінде қазіргі заманғы дербес компьютер (ДК) архитектурасының 

негізгі ұғымдарымен танысу, төмен деңгейдегі - ассемблер тілін және онда бағдарламалау әдістерін 

үйрену, ДК аппараттық құралдарының маңызды компоненттерінің құрылғысымен, ақпаратты жіберу 

және басқару тетіктерімен, логикалық жобалаудың негізгі ережелерімен танысу болып табылады.. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  қоғамды ақпараттандыру қарқынының өсуі жағдайында компьютерлік сауаттылықты дамыту және 

қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды пайдалана отырып есептерді әзірлеу және шешу 

саласында кәсіби дағдыларды игеру; MathCad математикалық пакеті құралдарымен математикалық 

есептерді шешуде практикалық дағдыларды игеру; С++тілінде бағдарламалар мен кіші 

бағдарламаларды құрастыруда практикалық дағдыларды игеру. 

Ц2 Бұл студенттердің білім алуы және процессорларды, қатты дискілерді, жадты, аналық платаларды, CD-

ROM, бейне және дыбыстық карталарды және әртүрлі Перифериялық құрылғыларды орнату, қорғау 

және ақаулықтарды жою негіздерін білуі. 

12 Оқу нәтижелері 



 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-15 Mathcad пакетінде есептеуді үйреніңіз; c++бағдарламасында бағдарламаларды әзірлеу 

негіздерін біліңіз. С++тілінде деректер массивін өңдеуге байланысты мәселелерді 

шешуді білдіретін стратегияларда негізгі алгоритмдерді қолдана білу. С++тілінде 

бағдарламалар мен кіші бағдарламаларды құрастыру негіздерін білу. Негізгі 

алгоритмдер негізінде алгоритмдік және бағдарламалық шешімдерді ала білу. Msdos 

ортасында файлдармен және каталогтармен жұмыс істеу тәсілдерін меңгеру. 

Ц1 

ПК-16 білім алушылардың кәсіби қызмет түрін меңгеруі, дербес компьютерлердің, 

серверлердің, перифериялық құрылғылар мен жабдықтардың бағдарламалық 

қамтамасыз етілуін жаңғырту 

Ц2 

ПК-17 Есептеу математикасы әдістерінің негізгі ұғымдары мен идеяларын білу, содан кейін 

олардың негізінде практикалық есептерді шешу дағдыларын меңгеру, ДК-де қарапайым 

математикалық модельдерді іске асыру үшін есептеу математикасының белгілі бір 

әдістерін шебер пайдалану және сандық нәтижені талдай білу ("кері 

байланысты"жүзеге асыру). 

Ц3 

ПК-18 білуге тиіс: ДК құрылысы мен архитектурасының негіздері, есептеу техникасы 
саласындағы негізгі ұғымдар мен терминология, компьютерлердің техникалық және 

пайдалану сипаттамалары, ДК сыныптамасы, әртүрлі ДК типтерін ұйымдастыру 

ерекшеліктері, орталық процессордың, компьютер жадының функционалдық және 

құрылымдық ұйымдастырылуы, үзілістерді және енгізу-шығаруды ұйымдастыру, ДК 

қазіргі жай-күйі мен даму үрдістері.; 

істей алу керек: есептеу жүйелерінің аппараттық құралдарын таңдау, комплекстеу 

және тестілеу, нақты пайдалану үшін ең қолайлы нұсқаны таңдау мақсатында ДК 

түрлерінің барлық алуан түрлілігіне талдау жүргізу, компьютердің негізгі техникалық 

құралдарының (процессор, жад) параметрлеріне салыстырмалы талдау жүргізу, 

компьютердің негізгі конфигурациясын таңдай білу, есептеу техникасын 

өндірушілердің жетекші фирмаларының Web-серверлерімен жұмыс істеу үшін Internet 
желісін пайдалану, Web ортасында ұсынылған пән бойынша білім беру ресурстарын 

пайдалану. 

әр түрлі мақсаттағы компьютерлерді конфигурациялау дағдыларын меңгеру. 

Ц4 

\\13 Оқыту және оқыту әдістері 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Бақылау түрлері. Әр семестр бойы ағымдағы және 2 аралық бақылау жүргізіледі. Семестр соңында-қорытынды 
бақылау. 

Оқу процесінің мазмұны: дәріс сабақтарын, семинарлық (практикалық) сабақтарды, білім алушылардың өзіндік 

жұмысын (БӨЖ), білім алушының оқытушының басшылығымен бірлескен жұмысын (БОӨЖ), сондай-ақ бақылау 

түрлерін: ағымдағы, межелік, қорытынды сабақтарды қамтиды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) мыналарды ескереді: 

Қорытынды бақылау-пән бойынша емтихан тапсыру, ол кешенді тестілеу нысанында өтуі мүмкін 
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A: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1. Модуль коды OOP 10 

2. Модуль атауы Объектіні бағдарлау бағдарламалау 

1.Обьективті-бағдарлау программирования ДБ(КВ)-5 кредит 

2.ДБ(КВ)программалаудың аспаптық құралдары -5 кредит 

 

3. Модуль жасақтаушылар Сейтов М,Кубашева Д.А,Низамеденова Д.И,Байжасарова К.К 

4. Кафедра-модуль иесі Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

5. Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

кафедра % участия 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 100 

6. Модульді игеру ұзақтығы 4 семестр 

7. Оқыту және бағалау тілі Казахский, русский  языки 

8. Академиялық кредиттер 

саны 

5 кредитов 

9. Модуль пререквизиттері Операциялық жүйелер, есептеуіш машиналар, жүйелер мен желілер, 

есептеуіш жүйелерді ұйымдастыру 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10. Модуль сипаттамасы 

 Модуль көздейді "объектіге бағытталған бағдарламалау" кейбір бірыңғай автоматтандырылған 

ақпараттық жүйеде әртүрлі тапсырмалармен ортақ пайдаланылатын деректердің бірыңғай жиынтығы 

ретінде анықталуы мүмкін 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  студенттердің ақпаратты өңдеудің негізгі рәсімдері, модельдері, әдістері мен құралдары; әртүрлі 

қосымшалар үшін ақпаратты өңдеу алгоритмдері туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады; 

ақпаратты өңдеу технологияларының тұжырымдамалары, модельдері мен қағидаттары туралы 

жүйеленген түсініктерді қалыптастыру; ақпарат алмасуды және ақпаратты шоғырландыруды 

ұйымдастыру, оны іздеу және алу принциптерімен танысу; деректерді трансформациялау және оларды 
визуалдау тәсілдері туралы түсінік алу. 



 

Ц2 студенттердің жүйелік бағдарламалауды меңгеруі; 

пәннің жекелеген тақырыптарын өз бетінше зерделеу және үлгілік міндеттерді шешу дағдыларын 

меңгеру; 

бағдарламалық өнімдерді іске асыру үшін заманауи интеграцияланған бағдарламалау жүйелерінде 

жұмыс істеу дағдыларын игеру; 

студенттердің алған білімдерін игеру, сондай-ақ тәуелсіз танымдық іс-әрекетті жандандыру арқылы 
олардың өздігінен білім алуға деген ынтасын қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-21 Білу: 
 - бағдарламалық өнімдерді сынауды жөндеудің негізгі принциптері 

- аппараттық құралдарды ескере отырып, жүйелік бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу 

әдістері 

есептеу машинасының бағдарламалық ерекшеліктері; 

- Заманауи бағдарламалау жүйелерінің ерекшеліктері және жүйелік бағдарламалық 

жасақтаманы әзірлеу принциптері; 

істей алуы керек: Заманауи бағдарламалау тілдерінде бағдарламалық модуль кодын 

әзірлеуді жүзеге асыру; 

- жеке модуль ретінде әзірленген алгоритм бойынша бағдарлама құру; 

- бағдарламаны Модуль деңгейінде жөндеу және тестілеу. 

Ц1 

ПК-22 Білуге: 

- ЭЕМ құру негіздері және архитектурасы; 
- заманауи операциялық жүйелерді құру принциптері және оларды қолдану 

ерекшеліктері; 

- алгоритмдер мен бағдарламаларды әзірлеу технологиялары, әр түрлі режимдерде 

ЭЕМ-де есептерді жөндеу және шешу әдістері, бағдарламалауға объектілі-бағытталған 

тәсілдің негіздері; 

білу: 

- операциялық жүйелердің нақты конфигурацияларын баптау; 

- - тапсырманы қою және оны шешу алгоритмін әзірлеу, қолданбалы бағдарламалау 

жүйелерін пайдалану, негізгі құжаттарды әзірлеу, объектіге бағытталған 

бағдарламаларды қоса алғанда, Заманауи бағдарламалау жүйелерімен жұмыс істеу; 

Ц2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 
3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Бақылау түрлері. Әр семестр бойы ағымдағы және 2 аралық бақылау жүргізіледі. Семестр соңында-қорытынды 

бақылау. 

Оқу процесінің мазмұны: дәріс сабақтарын, семинарлық (практикалық) сабақтарды, білім алушылардың өзіндік 

жұмысын (БӨЖ), білім алушының оқытушының басшылығымен бірлескен жұмысын (БОӨЖ), сондай-ақ бақылау 

түрлерін: ағымдағы, межелік, қорытынды сабақтарды қамтиды. 
Ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) мыналарды ескереді: 

Қорытынды бақылау-пән бойынша емтихан тапсыру, ол кешенді тестілеу нысанында өтуі мүмкін 
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1. Модуль коды MSIT 13 

2. Модуль атауы Заманауи ІТ-технологиялар ДБ (КВ)-5 кредит 

1) ІТ-консалтинг 

2) 3D модельдеу 

3) Интернет-технологиялар 

4) заманауи компьютерлік технологиялар 
5) заманауи IT-бағдарламалар 

6) ЭЕМ бағдарламалық қамтамасыз ету 

7) ЭЕМ және перифериялық құрылғылар 

3. Модуль жасақтаушылар Сейтов М,Кубашева Д.А,Низамеденова Д.И,Байжасарова 

К.К.Жұбатырова Қ.Ж 

4. Кафедра-модуль иесі Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

5. Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

кафедра % участия 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 100 

6. Модульді игеру ұзақтығы 6  семестр 

7. Оқыту және бағалау тілі Казахский, русский  языки 

8. Академиялық кредиттер 

саны 

5 кредитов 

9. Модуль пререквизиттері Робототехника, Инжиниринг, ақпаратты қорғау негіздері 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10. Модуль сипаттамасы 

 
Пәннің мақсаты-студентті заманауи ақпараттық технологиялармен және олардың өнеркәсіпте, әкімшілік 

басқаруда, оқытуда қолданылуымен таныстыру. Алған білім негізінде болашақ маман ақпаратты жинау, 

өңдеу, сақтау және шығарудың заманауи құралдары мен әдістерін қолдана білуі, заманауи ақпараттық 

технологияларды игеруі керек. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 Ақпараттық технологиялар бойынша кеңес беру компанияларға АТ-ны тиімді пайдалану негізінде 

бизнес мақсаттарын жүзеге асыруға көмектеседі. Ат-консалтинг басқару консалтингінің бір бөлігі 

ретінде-бұл бизнесті басқарудың заманауи әдістерін ақпараттық технологиялар әкелетін сапалы жаңа 

мүмкіндіктермен біріктіру.Студенттерде кәсіби және зияткерлік қызмет түрі ретінде IT-консалтинг 

туралы жүйелі түсінік қалыптастыру. 

Ц2 Тыңдаушыларда заманауи ақпараттық технологиялар туралы тұтас түсінік қалыптастыру: 

пән мұғалімінің жұмысында қолданылатын заманауи кеңсе технологиялары; 

интернеттегі жұмыс негіздері. 

Сайт құрылысының негіздерімен, Интернет-технологиялардың білім беру мүмкіндіктерімен танысу. 

Ақпараттық технологиялар мен интернет ресурстарын қолдана отырып сабақты құрастыру негіздері 

Ц3 оқушылардың ақпаратты алу, түрлендіру, сақтау және пайдалану процестері туралы білімді берік және 

саналы игеруін қамтамасыз ету және осы негізде студенттерге әлемнің заманауи ғылыми бейнесін 

қалыптастырудағы информатиканың рөлін, қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттық 
технологиялардың маңыздылығын ашу, студенттерге оқу және кейінгі кәсіби қызметінде компьютерді 

саналы және ұтымды пайдалану дағдыларын үйрету. 

Ц4 Компьютерлік бағдарламалық жасақтаманың мүмкіндіктері мен жұмыс істеу принциптері туралы тұтас 

көзқарасты қалыптастыру; компьютерді қолдана отырып қолданбалы мәселелерді шешудегі заманауи 

технологиялардың орны мен рөлі туралы. 

12 Оқу нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Коды целей 

ПК-32 Білуге: 
- ат-консалтинг қызметтері нарығының қазіргі жағдайын білу; 

- консалтингтік процестің мазмұнын білу; 

- консалтингтік компанияны таңдау қалай ұйымдастырылатынын біліңіз; 

- сайт құру негіздері; 

- бағдарламалық жасақтама түрлері; 

Ц1 



 

- жүйелік бағдарламалаудың негізгі міндеттері; 

- әр түрлі құрал-саймандардың жұмыс істеу принциптері 

Білу: 

- ат-консалтинг тәжірибесі туралы түсінік. 

- өнімдік ат-консалтинг туралы жүйелі түсінік; 

- заманауи ақпараттық технологиялар туралы тұтас түсінік; 

- интернет-ресурстар негізінде білім беру қызметін жобалау, нақты білім беру 

практикасына барабар оқыту модельдерін құру. 

- жұмыс барысында мәселенің түрін және оны шешу үшін қажетті аспаптық ортаны 
анықтау; 

- жаңа ақпараттық технологиялар құралдарын пайдалана отырып, міндеттерді шешу. 

КК-13 білуге: 

- Примитивтермен жұмыс істеудің негізгі әдістері; 

- Примитивтерді редакциялаудың негізгі әдістері. Білу: кез-келген жалғандықтың үш 

өлшемді нысандарын жасау; 

Дайын кітапханаларды дұрыс қолдану; 

Ағаш, былғары, күдері, алтын және басқа материалдардың бетін модельдеу үшін 

нақты текстураларды жасау және қолдану; 

Жасанды және табиғи жарық көздерімен жұмыс істеуге;; 

Интерьерлер мен экстерьерлер дизайнының фотореалистік визуализациясын 

"нөлден" бастап жасауға;»; 
Камералармен жұмыс істеуге және нақты анимация жасауға қабілетті. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент "3D модельдеу" жалпы теориялық негіздері 

бойынша дайындық және 3D Studio MAX бағдарламасында жұмыс істеудің берік 

практикалық дағдыларын алуы керек. 

Ц2 

ПК-34 білуге: 

- Интернеттің ғаламдық компьютерлік желісін ұйымдастырудың негізгі принциптері 

мен технологиялары; 

- интернет қолданбалы сервистерін құру және жұмыс істеу негіздері; 

Интернетке арналған қолданбалы бағдарламалаудың негізгі технологиялары. 

Білу: 

- IP-пакеттерді берудің барынша кідірісімен желі учаскесін анықтау; 

- HTTP сұрауларын қалыптастыру және HTTP жауаптарының өрістерін талдау; 

гипермәтіндік құжаттарды әзірлеу. 

Ц3 

ПК-35 Білуге: 
Қазіргі компьютерлік технологияны дамытудың негізгі бағыттары; 

Білу: 

Білім алуды бағдарламалық құралдарды өз бетінше игеру және пайдалану 

кезінде,сондай-ақ әзірленетін мамандандырылған қолданбалы бағдарламалық 

құралдарға қойылатын талаптарды тұжырымдау кезінде қолдану; 

Ц4 

ПК-36 білуге: 

қоғамды ақпараттандыру процестері; 

бағдарламалық өнімдер мен ақпараттық ресурстарды пайдалану және құру мәселелері 

бойынша нормативтік-құқықтық база; 

электрондық білім беру ресурстарының, ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялардың типологиялары; 

жеке компьютерлер мен компьютерлік жүйелердің жалпы құрамы мен құрылымы; 
білу: 

педагогикалық міндеттерді шешуге бағытталған ақпаратты іздеуді, сақтауды, өңдеуді 

және ұсынуды жүзеге асыру; 

кәсіби және білім беру міндеттерін шешу үшін бағдарламалық және аппараттық 

құралдарды таңдауды жүзеге асыру; 

ДК бағдарламаларының стандартты пакеттерін пайдаланыңыз. 

Ц5 

ПК-37 · білу: ақпараттық процестердің құрамы, құрылымы және қасиеттері, құрамы, 

құрылымы, ақпаратты өңдеудің негізгі түрлері мен рәсімдері, 

* істей алу керек: дербес компьютердің пайдаланушысы ретінде жұмыс істеу, 

ақпаратты өңдеу бойынша есептерді математикалық және ақпараттық қою, 

Ц6 

ПК-38 Білуге тиіс: ЭЕМ құру және архитектурасының негіздері; ЭЕМ сандық және аналогты 

элементтерін құру принциптері, параметрлері және сипаттамалары; ЭЕМ-мен өзара іс-

қимылдың қазіргі заманғы техникалық және бағдарламалық құралдары; ЭЕМ-нің 

негізгі құрылғыларының жұмыс істеу алгоритмдері және құрылымдық 
ұйымдастырылуы; ЭЕМ мен жүйелердің және олардың жекелеген құрылғыларының 

сипаттамаларын бағалау әдістері; ЭЕМ мен жүйелердің үздік отандық және шетелдік 

Ц7 



 

үлгілерінің техникалық сипаттамалары мен экономикалық көрсеткіштері. 

Істей алу керек: құрылатын есептеуіш және ақпараттық жүйелерде және желілік 

құрылымдарда бағдарламалық-аппараттық құралдарды таңдау, кешендеу және 

пайдалану; есептеу және ақпараттық жүйелердің бағдарламалық-аппараттық 

құралдарын инсталляциялау, тестілеу, сынау және пайдалану; қазіргі заманғы 

компьютерлер мен жүйелерді жобалау, конфигурацияны таңдау, баптау және пайдалану 

мәселелерін шешу; Жеке құрылғылар мен компьютерлердің өнімділігін оның жеке 

компоненттерін біле отырып, тұтастай бағалау; нақты Ақпараттық, есептеу немесе 

басқару жүйесінде оның жұмыс істеуіне қойылатын талаптарды ең жақсы түрде 
қанағаттандыратын ЭЕМ сыныбы мен конфигурациясын анықтау; пайдаланушыларды 

ЭЕМ мен жүйелерді пайдалану қағидалары мен қажетті дағдыларына үйрету. 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Бақылау түрлері. Әр семестр бойы ағымдағы және 2 аралық бақылау жүргізіледі. Семестр соңында-қорытынды 
бақылау. 

Оқу процесінің мазмұны: дәріс сабақтарын, семинарлық (практикалық) сабақтарды, білім алушылардың өзіндік 

жұмысын (БӨЖ), білім алушының оқытушының басшылығымен бірлескен жұмысын (БОӨЖ), сондай-ақ бақылау 

түрлерін: ағымдағы, межелік, қорытынды сабақтарды қамтиды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) мыналарды ескереді: 

Қорытынды бақылау-пән бойынша емтихан тапсыру, ол кешенді тестілеу нысанында өтуі мүмкін 
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A: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1. Модуль коды MPOII 12 

2. Модуль атауы Бағдарламалық қамтамасыз ету және жасанды интеллект 1)адамның 

компьютермен өзара іс-қимылы ДБ(ВК) -5 кредит 

2) вPython бағдарламалау 

3) Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау 

4) ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары 
5) адам-машиналық өзара іс-қимыл 

6) Web-интерфейстердің дизайны 

7) интернет технологиясының тұрақсыздығы 

8) өндірістік практика-5 кредит 

3. Модуль жасақтаушылар Сейтов М,Кубашева Д.А,Низамеденова Д.И,Байжасарова 

К.К.Жұбатырова Қ.Ж 



 

4. Кафедра-модуль иесі Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

5. Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

кафедра % участия 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 100 

6. Модульді игеру ұзақтығы 2 жыл 2 квартал 

7. Оқыту және бағалау тілі Казахский, русский  языки 

8. Академиялық кредиттер 

саны 

23 кредит 

9. Модуль пререквизиттері Операциялық жүйелер, дербес компьютерді ұйымдастыру және оның 

жұмыс істеуі, есептеу жүйелерін ұйымдастыру 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10. Модуль сипаттамасы 

 
студенттерді жасанды интеллект жүйелерінде қолданылатын шешімдерді іздеудің негізгі әдістерімен 

таныстыру-студенттің аналитикалық қабілеттерін қалыптастыру, бұл оған мамандандырылған 

проблемалық аймақтағы мәселелерді шешуде зерттелген әдістерді, құралдар мен тілдерді негізделген 

таңдау жасауға мүмкіндік береді. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 Логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту, абстрактілі объектілермен жұмыс істеу және сандық 

және сапалық қатынастарды білдіру үшін математикалық ұғымдарды, символдарды тұтыну үшін 

дұрыс болу 

Ц2 Delphi - де Windows-қа арналған визуалды объектіге бағытталған қолданбалы дизайн жүйесінде 

бағдарламаларды жазудың негізгі әдістерін үйрету. Деректер базасымен жұмыс істеу кезінде есептердің, 

сұраулардың және жобаның мақсаты мен түрлері қарастырылады. Шебердің көмегімен есепті әзірлеу 

реттілігі, есеп объектілерінің түрлері мен қасиеттері, оны дизайнерде өзгерту бөлшектелген. Шебердің, 

конструктордың және SQL бағдарламасының көмегімен сұраныстарды әзірлеу негіздері келтірілген. 

Ц3 мамандарды даярлаудың ұзақ теориялық курсын бекітуге. Студенттер дағдыларды қолданудың алғашқы 

тәжірибесін алады, сонымен бірге болашақ мамандығы туралы жаңа мәліметтер алады. Бірақ сапалы 

білімге сенімді болу үшін қолданылатын әдістерді білу жеткіліксіз. 

12 Оқу нәтижелері 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-39 Білуге: 

- интеграцияланған даму ортасын игеру және оның негізгі басқару элементтерінің 

мақсатын анықтау, 

- Паскаль тілінің негіздерімен таныстыру, 

- визуалды компоненттерді зерттеу, бағдарламаларды күйін келтіруді және 

анықтамалық жүйені қолдануды үйрету. 

Білу: 

-Windows қосымшаларын әзірлеу 

- Күрделі терезе интерфейсін жасаңыз 

- Формалардың өзара әрекеттесуін жүзеге асыру ерекше жағдайларды өңдеу-

бағдарламаларды түзету 

Ц1 

ПК-40 студенттің дерекқор жүйесінің негізгі ұғымдарын, реляциялық деректер базасын 

басқару жүйесінің архитектурасын; клиент/сервер архитектурасын; реляциялық модель 

түсінігін, SQL Стандартты реляциялық тілінің элементтерін; нақты реляциялық 

деректер базасын құра білу; желілік деректер базасында жұмыс істей білу; дерекқорды 

қорғау және қауіпсіздік әдістерін қолдана білу; дерекқорды басқару туралы түсінікке ие 

болу және алынған дағдыларды электронды инженердің практикалық қызметінде 

қолдану. 

Ц2 

КК-14 Білуге: 

орта және арнаулы орта білім беру мекемелеріне арналған информатика және АКТ 
бойынша базалық және элективті курстардың оқу бағдарламаларының негізгі мазмұны; 

Білу: 

информатика және АКТ сабақтарының және тәрбиелік іс-шаралардың (ҚТД 

нәтижелілігі және әлеуметтік маңызы бар жобалар) талдауы мен өзіндік талдауын 

жүргізу; информатика және АКТ сабақтарында және сабақтан тыс уақытта оқу-тәрбие 

Ц3 



 

процесін ұйымдастыру және жүргізу; 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 
2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Бақылау түрлері. Әр семестр бойы ағымдағы және 2 аралық бақылау жүргізіледі. Семестр соңында-қорытынды 

бақылау. 

Оқу процесінің мазмұны: дәріс сабақтарын, семинарлық (практикалық) сабақтарды, білім алушылардың өзіндік 

жұмысын (БӨЖ), білім алушының оқытушының басшылығымен бірлескен жұмысын (БОӨЖ), сондай-ақ бақылау 
түрлерін: ағымдағы, межелік, қорытынды сабақтарды қамтиды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) мыналарды ескереді: 

Қорытынды бақылау-пән бойынша емтихан тапсыру, ол кешенді тестілеу нысанында өтуі мүмкін 

15 Әдебиет 

1.Андреев А. И др. Windows 2000 Professional. Русская версия. – Пб.: БХВ-Петербург. 

Березин С.В., Раков С.В.Internet у вас дома. -2-е изд. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 752с. 

2.Блэк У. Интернет: протоколы безопасности. Учебный курс. - СПб.: Питер, 2001 -288 с 

3.Гиз Ксениа, Холмс Александра Основы Web-дизайна:вспомогательное руководство,: Пер. с англ. - М.: Изд. дом 

«Вильямс», 2002. – 640 с. 

4.Гукин Дэн, Гукин Сандра Хардин. Освой самостоятельно Microsoft Windows 2000 Professional за 24 часа.: Пер.с 
англ.: М.: Издательский дом "Вильямс", 2000.-288с. 

5.Гай Харт-Девис. Word 2000/ Базовый курс : Пер. с англ.-К.: +, М.: ЭНТРОП,СПб.: Корона-Принт, 2000.-400с. 

6.Григ. Т. Сети Интранет/Пер.с англ.-Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2000.-368с. 

Долженков В.А., Колесников Ю.В. Самоучитель Microsoft Excel 2002. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. - 432 с. 

7.Дроблас А., Гринберг С. Adobe Premiere 6.5. Библия пользователя.: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 

624 с. 

8.Жаринов К.В. Основы веб-мастеринга -СПб.: БХВ-Петербург, 2003- 352с. 

 

9.Информационная безопасность государственных организаций и коммерческих фирм./ Под общей ред. Реймана - 

М.: НТЦ "ФИОРД-ИНФО, 2002. - 272 с. 

10.Камарда Б. Использование MS Word 2002 - СПб.: Питер, 2002 - 520с 
 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды   PMIS 13  

2 Модуль атауы Ақпараттық жүйелер саласындағы кәсіпкерлік және 

менеджмент Білім берудегі менеджмент / Менеджмент в 

образовании; Кәсіпкерлік құқық / Предпринимательское 

право; налоги и налоговое / Налоговое и налоговое; 

Уақыт менеджменті / уақыт менеджменті; Каучинг 

негіздері / каучинг негіздері; HR менеджмент / HR 

менеджмент; Бизнес жоспарлау / Бизнес жоспарлау 

3 Модуль жасақтаушылар Бизнес басқару және құқық кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Бизнес басқару және құқық кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  

- 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3-ші оқу жылының, 3-4 квартал,  

4-ші оқу жылының ,1-2 квартал 



 

7 Оқыту және бағалау тілі казахский 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

белгілі бір білім жүйесіне әкелетін кәсіпкерлік құқықтың теориялық негіздерін қамту, кәсіпкерлік 

заңнаманың құқықтық қағидаттары мен нарықтарын түсіндіру, нормативтік құқықтық актілердің 

қайшылықтары мен кемшіліктерін анықтау және оларды жою тәсілдерін көрсету, кәсіпкерлік 

тәжірибемен , кәсіпкерлер құжаттарымен, салық стандарттарымен танысу. 

Бизнес-жоспарды қолданудың негізгі бағыттары. Бизнес-жоспарларды әзірлеу принциптері. 

Кәсіпорынның өндірістік жоспарының мазмұны, оның кәсіпорын жоспарларының өзара әрекеттесу 

механизміндегі рөлі. мемлекеттің фискалдық жүйесінің, оның ішінде салық жүйесінің қоғамдық-

экономикалық, саяси және құқықтық негіздері нысанасын, сондай-ақ мемлекеттің салық қызметінің 
негізгі функциялары мен құқықтық нысандарының ерекшеліктерін ашу 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 уақытты басқару ұғымы, оның мәні мен міндеттері-жеке уақытты ұйымдастыру дағдыларын 

қалыптастыруға және дамытуға үйрету. 

Ц2 студенттердің коучинг философиясын игеруі және оны кәсіби тәжірибеде қолдану, жеке жұмыс 

істеуді үйрену, клиенттің ішкі әлемін зерттеу және адамның ерекше ресурстары мен қажеттіліктерін 

ашу мүмкіндігі. 

Ц3 студенттердің операциялық жүйемен байланысты басқарушылық қызмет саласында теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды меңгеруі. 

12 Оқу нәтижелері 

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. 

- Қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу қабілеті. 

- Өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану қабілеті. 

- Қоғамдық және еңбек өміріне, атап айтқанда, барған сайын әр түрлі қоғамдарға тиімді және 

сындарлы түрде қатысуға, сондай-ақ қажет болған жағдайда қақтығыстарды шешуге мүмкіндік 

беретін мінез-құлық нысандарын дамыту; 

- Әлемдегі өзара тәуелділікті, коммуникативтілікті түсіну сезімін дамыту, қақтығыстардың алдын 

алу және жою, ымыраға келу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыру қабілеті; 
- Іскерлік этика нормаларын сақтауға, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын білуге 

қабілетті. 

ОК-

6 

Кәсіпкерлік және экономикалық құзыреттер 

- Экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік 

сектордың рөлін білу және түсіну. 

- Экономикалық білім негізде 

№жжжжрін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы туралы түсінікке ие болу. 

- Ресурстарға қажеттілікті бағалау және кәсіби қызметтегі міндеттерді шешу кезінде оларды 

пайдалануды жоспарлау қабілеті. 

- Кәсіби міндеттерге қол жеткізу үшін идеяларды іс-әрекетке айналдыруға, жобаларды жоспарлауға 

және басқаруға қабілетті. этикалық құндылықтарды түсінеді; 

- - Адамдармен жұмыс істей білу, Тапсырыс берушілермен өзара іс-қимыл, персоналды 

басқару, пайдаланушылармен өзара іс-қимыл, рұқсат беретін және уәкілетті органдармен жұмыс, 

билік өкілдерімен жұмыс саласында білімді меңгеру; Қазақстанның құқықтық жүйесі мен 

заңнамасының негіздерін,қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін біледі. 

ОК-

7 

 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. 

- Ресурстарға қажеттілікті бағалау және кәсіби қызметтегі міндеттерді шешу кезінде оларды 

пайдалануды жоспарлау қабілеті. 
- Кәсіби міндеттерге қол жеткізу үшін идеяларды іс-әрекетке айналдыруға, жобаларды жоспарлауға 



 

және басқаруға қабілетті. этикалық құндылықтарды түсінеді; 

- Адамдармен жұмыс істей білу, Тапсырыс берушілермен өзара іс-қимыл, персоналды басқару, 

пайдаланушылармен өзара іс-қимыл, рұқсат беретін және уәкілетті органдармен жұмыс, билік 

өкілдерімен жұмыс саласында білімді меңгеру; Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының 

негіздерін, қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін біледі. 

ПК-

9 

Бағдарламалық қамтамасыз ету құзыреті 

- Теориялық зерттеулер үшін материалды іріктеу әдістері. 

- Тілдік сабақтар мен сабақтан тыс іс-шараларды жоспарлау әдістері. 

-Нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайларды ескере отырып, пәндік, психологиялық-

педагогикалық және әдістемелік білім жүйесін, кәсіби қызметте теориялық білімді қолдану біліктері 

мен дағдыларын меңгеру; 

- Жауапты педагогтың педагогикалық қызметінің нәтижелері туралы хабардар болуы. 

-Оқу-тәрбие іс-шараларын өткізу кезінде Time managent әдістерін қолдану. 

ПК-

5 

Жүйеленген құзыреттер 

- Синергетикалық, әлеуметтік, педагогикалық жүйелер саласындағы білімге ие болу (жүйелік тәсіл, 

педагогикалық жүйенің принципі), психологиялық-педагогикалық білім бойынша іздеу, 

формализациялау, құрылымдау және жүйелеу дағдылары мен дағдыларына ие болу, педагогикалық 

ерік-жігерді тұтастай қабылдауға және жүйелі ойлауға қабілетті болу. 

- Оқытудың жаңа технологияларын және жоғары білікті оқытушылардың тәжірибесін ұйымдастыру 

қабілеті. 

ПК-

8 

Басқарушылық құзыреттер 

- Педагогикалық мониторинг жүргізу, Педагогикалық өлшеу көрсеткіштері жүйесін әзірлеу, бақылау 

және бағалау материалдарын әзірлеу, нәтижелерді түсіндіру, өзін-өзі бағалау және педагогикалық 

басқару дағдыларын анықтау, әділдік пен объективтілікке ұмтылу. 

-Психологиялық-педагогикалық диагностика, талдау және синтез негізінде кешенді педагогикалық 

мониторинг ұйымдастыру мүмкіндігіне ие болу. 

- Еңбек процесін басқару мен бақылаудың мақсатты міндеттері, Білім беру ұйымын дербес басқару. 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін 

болады:1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар-

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 

жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының 
басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі 

түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға 

арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 
бақылауды тапсырады. 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1. Модуль коды MISP 14 

2. Модуль атауы Жүйе интерфейсі және бағдарламалау 

1) бұлтты технологиялар 

2) деректерді параллель өңдеу 

3) жасанды интеллект жүйелері және сараптамалық жүйелер 

4) нейрондық желілер 

3. Модуль жасақтаушылар Сейтов М,Кубашева Д.А,Низамеденова Д.И,Жумабаева Г.Ж 

4. Кафедра-модуль иесі Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

5. Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

кафедра % участия 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 100 

6. Модульді игеру ұзақтығы 5 семестр 

7. Оқыту және бағалау тілі Казахский, русский  языки 

8. Академиялық кредиттер 

саны 

10 кредитов 

9. Модуль пререквизиттері "Информатика","Алгоритмдік тілдерде Бағдарламалау", "Бағдарламалау 

технологиясы", "бағдарламаларды әзірлеудің аспаптық құралдары". 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10. Модуль сипаттамасы 

 
Адам-оператордың компьютерлік жүйемен өзара әрекеттесуін жүзеге асыратын пайдаланушы, 

бағдарламалық және аппараттық интерфейстерді жобалау және таңдау мәселелері. Компьютерлік 

жүйелер интерфейстерінің кешені. Компьютерлік жүйелер интерфейстерінің өзара байланысы. 

Интерфейстердің анықтамалары. Интерфейстердің өзектілігі. Адамның есептеу ортасымен өзара 

әрекеттесу интерфейсін инженерлік-психологиялық жобалаудың мақсаттары мен міндеттері. 

Компьютерлік жүйелердегі адам операторының рөлі. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 

"Компьютерлік жүйелердің интерфейстері" -бұл пайдаланушы интерфейстерін жобалау әдістерін 

үйрету, заманауи компьютерлік жүйелердегі бағдарламалық және аппараттық интерфейстерді 
ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптерін игеру. 

Ц2 Сандық техниканың элементтері мен құрылғыларының заманауи деңгейі мен даму 

перспективалары. Сигналдардың пішіні; олардың параметрлері: төмен және жоғары логикалық 

деңгейлер, қайталану жиілігі, алдыңғы, кесу. Сандық ақпаратты беру сигналдары және олардың 

параметрлері. Веб-интерфейстердің дизайны бәсекеге қабілетті және тартымды сыртқы беттерді 

әзірлеуді қамтиды, онда сатып алушы да өзіне қажетті бағытта бағдарлай алады. Бәсекелестер 



 

нарығын зерттеу, олардың жобаларын SWOT-талдау; мінез-құлық үлгілерін талдау негізінде 

келушілердің мінез-құлқын болжау; Пайдаланушының графикалық интерфейсін жобалаудың 

заманауи технологияларының теориялық және практикалық негіздерін меңгеру. Интерфейсті 

тікелей жобалау және зерттеу;корпоративті сәйкестендіруді құру, жобаны іске асыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-41 ілуге: 

- адам-машина жүйелерін Инженерлік-психологиялық және эргономикалық жобалау 

әдістері; 

- адам-есептеу ортасының өзара әрекеттесу интерфейстерін жүйелік акт жасау әдістері. 

- есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз етудің үлгілік құралдарын 
пайдалану; 

Умееть: 

- оператордың есептеу ортасымен өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін аппараттық-

бағдарламалық құралдарға қойылатын талаптарды тұжырымдау ; 

- компьютерлік жүйелердің интерфейстерін жүзеге асыру үшін жобалық шешімдерді 

таңдау және негіздеу. 

Ц1 

ПК-42 Білуге: 

-электронды-есептеу техникасы туралы негізгі мәліметтер: жіктелуі, сипаттамалары, 

әрекет ету принципі; 

- ақпараттың түрлері және оны ЭЕМ-ге ұсыну тәсілдері; санау жүйелері, сандарды бір 

Сан жүйесінен екіншісіне ауыстыру, бүтін емес арифметика ережелері, сандарды ЭЕМ-

нің разрядтық торында көрсету тәсілдері; 
- ЭЕМ логикалық негіздері, қарапайым логикалық функциялар; 

- есептеу техникасының типтік тораптары мен құрылғылары: регистрлер, 

дешифраторлар, есептегіштер, сумматорлар; жад құрылғыларын құру және жіктеу 

принциптері; 

- есептеу техникасында интерфейстерді ұйымдастыру тәсілдері; есептеу техникасының 

шеткері құрылғылары; 

- есептеу техникасының үлгілік тораптары мен құрылғылары; ЭЕМ жұмысындағы 

аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудің өзара іс-қимылы; 

- микропроцессорлық жүйелер негіздері: микропроцессордың архитектурасы және 

оның элементтері, микропроцессордың командалық жүйесі, командаларды орындау 

тәртібі, микропроцессордың жұмыс циклі; 

- ЭЕМ жұмысындағы аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудің өзара 

әрекеттесу қағидаттары; машиналық тілдердің әр түрлеріндегі Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негіздері (Білім беру мекемесін таңдау бойынша); кәсіби қызмет 

саласындағы бағдарламалық қамтамасыз ету; 

Білу: 
- сандық схеманың шығуындағы логикалық күйді оның кірістеріндегі белгілі күйлер 

бойынша анықтау; 

- берілген параметрлер мен пайдалану шарттарына сүйене отырып, анықтамалық 

бойынша чиптің түрін таңдаңыз; 

- жадпен және сыртқы құрылғылармен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру үшін 

бағдарламалар құру; 

- сандық чиптерге салынған электр тізбектерін оқыңыз. 

Ц2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 
2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Бақылау түрлері. Әр семестр бойы ағымдағы және 2 аралық бақылау жүргізіледі. Семестр соңында-қорытынды 

бақылау. 

Оқу процесінің мазмұны: дәріс сабақтарын, семинарлық (практикалық) сабақтарды, білім алушылардың өзіндік 

жұмысын (БӨЖ), білім алушының оқытушының басшылығымен бірлескен жұмысын (БОӨЖ), сондай-ақ бақылау 

түрлерін: ағымдағы, межелік, қорытынды сабақтарды қамтиды. 
Ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) мыналарды ескереді: 



 

Қорытынды бақылау-пән бойынша емтихан тапсыру, ол кешенді тестілеу нысанында өтуі мүмкін 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1. Модуль коды MISP 15 

2. Модуль атауы Жүйелік талдаушы және жобаларды басқару 

1) МГӨ ақпараттық жүйелерді жобалау 

2) Клиент-серверлік қосымшалар 

3) Диплом алдындағы практика 

3. Модуль жасақтаушылар Сейтов М,Кубашева Д.А,Низамеденова Д.И,Жумабаева Г.Ж 

4. Кафедра-модуль иесі Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

5. Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

кафедра % участия 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 100 

6. Модульді игеру ұзақтығы 5 семестр 

7. Оқыту және бағалау тілі Казахский, русский  языки 

8. Академиялық кредиттер 

саны 

17 кредитов 

9. Модуль пререквизиттері  "Информатика","Алгоритмдік тілдерде Бағдарламалау", "Бағдарламалау 

технологиясы", "бағдарламаларды әзірлеудің аспаптық құралдары". 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10. Модуль сипаттамасы 

 
Адам-оператордың компьютерлік жүйемен өзара әрекеттесуін жүзеге асыратын пайдаланушы, 

бағдарламалық және аппараттық интерфейстерді жобалау және таңдау мәселелері. Компьютерлік 

жүйелер интерфейстерінің кешені. Компьютерлік жүйелер интерфейстерінің өзара байланысы. 

Интерфейстердің анықтамалары. Интерфейстердің өзектілігі. Адамның есептеу ортасымен өзара 

әрекеттесу интерфейсін инженерлік-психологиялық жобалаудың мақсаттары мен міндеттері. 

Компьютерлік жүйелердегі адам операторының рөлі. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 

"Компьютерлік жүйелердің интерфейстері" -бұл пайдаланушы интерфейстерін жобалау әдістерін 

үйрету, заманауи компьютерлік жүйелердегі бағдарламалық және аппараттық интерфейстерді 
ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптерін игеру. 

Ц2  Сандық техниканың элементтері мен құрылғыларының заманауи деңгейі мен даму 

перспективалары. Сигналдардың пішіні; олардың параметрлері: төмен және жоғары логикалық 

деңгейлер, қайталану жиілігі, алдыңғы, кесу. Сандық ақпаратты беру сигналдары және олардың 



 

параметрлері. Веб-интерфейстердің дизайны бәсекеге қабілетті және тартымды сыртқы беттерді 

әзірлеуді қамтиды, онда сатып алушы да өзіне қажетті бағытта бағдарлай алады. Бәсекелестер 

нарығын зерттеу, олардың жобаларын SWOT-талдау; мінез-құлық үлгілерін талдау негізінде 

келушілердің мінез-құлқын болжау; Пайдаланушының графикалық интерфейсін жобалаудың 

заманауи технологияларының теориялық және практикалық негіздерін меңгеру. Интерфейсті 

тікелей жобалау және зерттеу;корпоративті сәйкестендіруді құру, жобаны іске асыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-41 Білуге: 

- адам-машина жүйелерін Инженерлік-психологиялық және эргономикалық жобалау 

әдістері; 
- адам-есептеу ортасының өзара әрекеттесу интерфейстерін жүйелік акт жасау әдістері. 

- есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз етудің үлгілік құралдарын 

пайдалану; 

Умееть: 

- оператордың есептеу ортасымен өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін аппараттық-

бағдарламалық құралдарға қойылатын талаптарды тұжырымдау ; 

- компьютерлік жүйелердің интерфейстерін жүзеге асыру үшін жобалық шешімдерді 

таңдау және негіздеу. 

Ц1 

ПК-42 Білуге: 

-электронды-есептеу техникасы туралы негізгі мәліметтер: жіктелуі, сипаттамалары, 

әрекет ету принципі; 

- ақпараттың түрлері және оны ЭЕМ-ге ұсыну тәсілдері; санау жүйелері, сандарды бір 
Сан жүйесінен екіншісіне ауыстыру, бүтін емес арифметика ережелері, сандарды ЭЕМ-

нің разрядтық торында көрсету тәсілдері; 

- ЭЕМ логикалық негіздері, қарапайым логикалық функциялар; 

- есептеу техникасының типтік тораптары мен құрылғылары: регистрлер, 

дешифраторлар, есептегіштер, сумматорлар; жад құрылғыларын құру және жіктеу 

принциптері; 

- есептеу техникасында интерфейстерді ұйымдастыру тәсілдері; есептеу техникасының 

шеткері құрылғылары; 

- есептеу техникасының үлгілік тораптары мен құрылғылары; ЭЕМ жұмысындағы 

аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудің өзара іс-қимылы; 

- микропроцессорлық жүйелер негіздері: микропроцессордың архитектурасы және 

оның элементтері, микропроцессордың командалық жүйесі, командаларды орындау 
тәртібі, микропроцессордың жұмыс циклі; 

- ЭЕМ жұмысындағы аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудің өзара 

әрекеттесу принциптері; машиналық тілдердің әр түрлеріндегі Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негіздері (Білім беру мекемесін таңдау бойынша); кәсіби қызмет 

саласындағы бағдарламалық қамтамасыз ету; 

Білу: 

- сандық схеманың шығуындағы логикалық күйді оның кірістеріндегі белгілі күйлер 

бойынша анықтау; 

- берілген параметрлер мен пайдалану шарттарына сүйене отырып, анықтамалық 

бойынша чиптің түрін таңдаңыз; 

- жадпен және сыртқы құрылғылармен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру үшін 
бағдарламалар құру; 

- сандық чиптерге салынған электр тізбектерін оқыңыз. 

Ц2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Бақылау түрлері. Әр семестр бойы ағымдағы және 2 аралық бақылау жүргізіледі. Семестр соңында-қорытынды 

бақылау. 
Оқу процесінің мазмұны: дәріс сабақтарын, семинарлық (практикалық) сабақтарды, білім алушылардың өзіндік 

жұмысын (БӨЖ), білім алушының оқытушының басшылығымен бірлескен жұмысын (БОӨЖ), сондай-ақ бақылау 

түрлерін: ағымдағы, межелік, қорытынды сабақтарды қамтиды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) мыналарды ескереді: 



 

Қорытынды бақылау-пән бойынша емтихан тапсыру, ол кешенді тестілеу нысанында өтуі мүмкін 
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Бағалау әдістері 

1. Модуль коды MSIITP 16 

2. Модуль атауы Жасанды интеллект жүйелері және қолданбалы бағдарламалау 

1) ақпараттық жүйелердің интерфейстері-ДБ (ВК)5 кредит 

2) мобильдік құрылғыларға арналған қосымшаларды әзірлеу ПД (КВ)-8 

кредит 
3) Интернет-қосымшаларды бағдарламалау 

4) желілік қосымшаларды әзірлеу 

3. Модуль жасақтаушылар Сейтов М,Кубашева Д.А,Низамеденова Д.И,Байжасарова 

К.К,Жұбатырова Қ.Ж 

4. Кафедра-модуль иесі Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

5. Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

кафедра % участия 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 100 

6. Модульді игеру ұзақтығы 4 год 2 кв 

7. Оқыту және бағалау тілі Казахский, русский  языки 

8. Академиялық кредиттер 

саны 

13 кредитов 

9. Модуль пререквизиттері Операциялық жүйелер, ақпаратты қорғау негіздері, желілік операциялық 

жүйелер, перациялық жүйелерді басқару 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10. Модуль сипаттамасы 

 
Сараптама жүйелері жасанды интеллект әдістерін қолдану мен дамытуда маңызды практикалық нәтиже 

ретінде пайда болды - компьютерлерді қолдана отырып, зияткерлік (шығармашылық) сипаттағы 

мәселелерді шешу әдістерін зерттейтін ғылыми пәндер жиынтығы. 

Жасанды интеллект саласының қырық жылдан астам даму тарихы бар. Басынан бастап ол көптеген 

күрделі мәселелерді қарастырды, олар басқалармен қатар әлі де зерттеу тақырыбы болып табылады: 

Теоремалардың Автоматты дәлелі, машиналық аударма, кескінді тану және көріністерді талдау, 

роботтардың іс-әрекетін жоспарлау, Алгоритмдер және ойын стратегиялары. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 

Пәнді игерудің мақсаты-Қолданбалы информатика маманының кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру 

кезінде болашақта дамитын қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы пайдалану саласындағы 
студенттердің негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыру. 



 

Ц2 Компьютерлік жүйелер талдаушысы ғылыми және инженерлік мәселелерді анықтайды және 

компьютерді қолдана отырып, олардың шешімін әзірлейді. Бұл процесс жаңа компьютерлік жүйелерді 

жоспарлау мен дамытуды немесе қолмен немесе аз тиімді әдістермен орындалатын операцияларды 

қолдану жолдарын табуды қамтуы мүмкін. Талдаушы жаңа жүйелерді жобалай алады, соның ішінде 

компьютердің қуатын арттыру үшін компьютерлік бағдарламалар пакеттерін жасай алады.Әдетте ол 

тапсырманы ұйым менеджерлерімен және деректерді өңдеу мәселелерін пайдаланушылармен 

талқылаудан бастайды, олардың нақты сипаттамалары мен мәнін анықтайды. Студенттерді гетерогенді 

жүйелер мен желілерді басқаруға үйрету. Объектілі-бағытталған программалау принциптерін меңгеру, 

объектілі - бағытталған программалау құралдарына міндеттерді қою және жүзеге асыру.Macromedia 

Flash бағдарламасындағы Web-дизайн принциптері бойынша клиптерді, презентацияларды жобалау 

және әзірлеу принциптерімен таныстыру Macromedia-да мультимедиялық өнімдерді, клиптерді, аудио 

фрагменттерді жасау технологиялары бойынша жұмыс ерекшеліктерімен таныстыру 

Macromedia Flash - те арнайы Интернет-технологиялар бағдарламасымен жұмыс істеу 

дағдыларын дамыту. 

Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі курсы бар Негізгі математикалық пәндердің келесі 

буыны болып табылады. 

12 Оқу нәтижелері 

Код Описание РО Коды целей 

ПК-43 - Негізгі ұғымдар мен терминдер және т. б 
- Объектіге бағытталған бағдарламалау технологиясының негізгі принциптері 

-Объектіге бағытталған бағдарламалау тілін қолдана отырып, бағдарлама 

компоненттерін жасау тәсілдері. 

- Объектіге бағытталған бағдарламалаудың заманауи бағдарламалық құралдары 

Білу: 

- Практикалық міндеттерді шешу үшін заманауи бағдарламалық құралдарды қолдану. 

- Объектілі-бағытталған программалау тілінде программалар компоненттерін жасау. 

- Бағдарламалық компоненттерді тестілеу 

Ц1 

 

ПК-44 
Білуге: 

- клипті құру мысалында бағдарламалық қосымшалардың жұмыс әдістерімен 

таныстыру. 

- Macromedia Flash-те мультимедиялық өнімдерді, клиптерді, аудио фрагменттерді 

жасау технологиялары бойынша жұмыс ерекшеліктерімен таныстыру. 

- Macromedia Flash-те интернет-технологиялардың арнайы бағдарламасымен жұмыс 

істеу іскерлігін дамыту. 

Білу: 

- автокөлік кәсіпорнының түрлі қызмет түрлерімен жұмыс істеу үшін бағдарламалық 

құралдарды қолдану; 
- өзінің өндірістік қызметінде ұйымдастыру техникасын ұтымды пайдалану, 

ұйымдастыру техникасының құрамын іріктеуді және жұмыс орнын жинақтауды жүзеге 

асыру. 

Ц2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Бақылау түрлері. Әр семестр бойы ағымдағы және 2 аралық бақылау жүргізіледі. Семестр соңында-қорытынды 
бақылау. 

Оқу процесінің мазмұны: дәріс сабақтарын, семинарлық (практикалық) сабақтарды, білім алушылардың өзіндік 

жұмысын (БӨЖ), білім алушының оқытушының басшылығымен бірлескен жұмысын (БОӨЖ), сондай-ақ бақылау 

түрлерін: ағымдағы, межелік, қорытынды сабақтарды қамтиды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) мыналарды ескереді: 

Қорытынды бақылау-пән бойынша емтихан тапсыру, ол кешенді тестілеу нысанында өтуі мүмкін 

15 әдебиет 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды DPO17 

2 Модуль атауы Қосымша білім беру 

1) ағылшын тілін деңгейлеп оқыту бағдарламалары (Upper 

Intermidiate, Advance, Proficiency) 
2) ағылшын тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу 

практикасы 

3) халықаралық стандартталған Тілдік курстар 

3 Модуль жасақтаушылар Шет тілі кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Шет тілі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  % участия 

Шет тілі кафедрасы 100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 7 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі Русский, казахский 

8 Академиялық кредиттер саны 20 

9 Модуль пререквизиттері Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету, параллельді 

есептеу жүйелерінің архитектурасы, Компьютерлік 

жүйелердің интерфейстері 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРА 

10 Модульдің сипаттамасы жоғары мәдени деңгеймен және кең көкжиекпен сипатталатын терең кәсіби-

педагогикалық және филологиялық білімі бар, оқытылатын тілді еркін меңгерген ағылшын тілінің 

оқытушысы бакалавр лингвистінің дайындық дәрежесін қамтамасыз ету болып табылады.Ағылшын 

тілінде сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін еркін, нормативті дұрыс және функционалды-барабар 

меңгеруді қамтамасыз етуден тұрады. Курсты оқу барысында студенттер бірқатар коммуникативтік 

құзыреттіліктерді қалыптастыруы керек. Олардың қатарына, ең алдымен, ағылшын тілінің жүйесі мен 

құрылымы және оның жұмыс істеу ережелері туралы білімді, сондай-ақ ағылшын тілінде дұрыс 
ресімделген (фонетикалық, лексикалық және грамматикалық) тұжырымдар жасай отырып, осы білімді 

коммуникация процесінде пайдалану қабілетін қамтитын лингвистикалық құзыреттілік кіреді 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Оқушылардың жас ерекшеліктерін және олардың білім деңгейін ескере отырып, оқу және бақылау 

тапсырмаларын және басқа да оқу материалдарын құрастыру қабілетіне ие болады; оқушылардың 

жазбаша және ауызша сөйлеудегі қателіктерін байқап, кәсіби түрде түзетеді; заманауи техникалық 

құралдарды және оқытудың жаңа технологияларын қолданады. Бұл дағдылар болашақ мұғалімдердің 

кәсіби дағдыларының негізіне айнала отырып, жалпы педагогикалық және арнайы әдістемелік 

дайындық барысында дамиды, жинақталады және байытылады. Тәрбиелік, жалпы білім беру және 
дамытушылық мақсаттар студенттердің жалпы мәдени және филологиялық көкжиегін кеңейтуді, 

таңдалған кәсіби қызмет аясында біліктілікті жетілдіруді қамтиды. 

12 Оқу нәтижелері 



 

КК-19 Пән бойынша ұсынылған технологиялық картаға сәйкес пәннің мазмұндық-тақырыптық 

құрамын білу; 

Істей алу-пән бойынша мемлекеттік стандарттарға енгізілген шеңберде ағылшын тілінде 

сөйлеу қызметінің барлық түрлерін еркін меңгеру; - ағылшын тілінің лексикасы, 

фразеологиясы және стилистикасы саласындағы практикалық білімді теориялық 

жалпылауды жүзеге асыру; - оқытылатын пән көлемінде нақты тілдік материалды талдау; 

- нақты тілдік материалды байқаудан өз бетінше қорытынды жасау; 

материалмен. 

Ц1 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 
2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Модульді іске асыру процесінде пайдаланылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 
1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

15 әдебиет 
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А:     ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIGA 21 

2 Модуль атауы Қорытынды мемлекеттік аттестаттау модулі 

Nzdripske дипломдық жұмысты жазу және қорғау (жоба) немесе 
кешенді емтиханды дайындау және тапсыру (АА, 12 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылар Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

4 Кафедра-модуль иесі Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

Кафедра % участия 

Кафедра ИАжУ  100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 8 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі русский, казахский 



 

 

 

8.КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ 

жалпы қалыптастырылатын құзыреттіліктермен (құрауыштарды оқыту нәтижелерімен) білім беру 

бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері) 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

24 кредитов  

9 Модуль пререквизиттері Алгоритмдер мен мәліметтер құрылымы, Математикалық талдау, 

тілдер және бағдарламалау технологиялары, Arduino 

микроконтроллерлік тақталарын бағдарламалау, нейрондық желілер 

және олардың қосымшалары, 
Операциялық жүйелер, Компьютерлік желілер, объектіге бағытталған 

бағдарламалау( Lazarus, Delphi, Borland C++, C++ Builder), 

бағдарламалық жасақтаманы құрудың заманауи технологиялары, 

адамның компьютермен өзара әрекеттесуі, параллельді есептеу 

жүйелерінің архитектурасы 

В.  Оқыту және оқыту туралы толық ақпарат 

10 Модуль сипаттамасы 

  "Дипломдық жұмысты жазу және қорғау" - болашақта білім алушының мазмұны бойынша 

өндірістің, ғылымның және мәдениеттің дамуындағы Ғылым, техника және мәдениет шарттары нақты 

мәселелерді қамтитын зерттеу жұмысының нәтижесі болып табылады.Ол келесі бөлімдерді қамтиды: 

дипломдық жұмыс тақырыбына қойылатын талаптар. Дипломдық жұмысқа жазылу Ережеге 

қойылатын талаптар. Дипломдық жұмыстың құрылымы мен мазмұны. Дипломдық жұмысты рәсімдеу 

тәртібі. Дипломдық жұмысты қорғауға ұсыну тәртібі. Дипломдық жұмысты қорғау тәртібі. 

11 Модуль мақсаттары 

Ц 1 "Мемлекеттік қорытынды аттестаттаудың" мақсаты – түлектің таңдаған мамандығы бойынша 

практикалық қызметке дайындығын және арнайы теориялық білім деңгейін анықтау. Бағдарламалау, 

мәліметтер базасын құру, Компьютерлік желілер және басқа технологиялар негізінде пәндер бойынша 

білімдерін жинақтайды. 

12 Оқу нәтижелері 

Код Описание РО Мақсат 

кодтары 

КК-20 жеке: 

Осы модульді сәтті аяқтау нәтижесінде студенттер: 

- зерттеу барысында алынған нәтижелерді қорытындылау негізінде нақты нәтижелер 
мен ұсыныстар; 

- қызмет нысандарын немесе нақты проблемаларды, міндеттерді, мәселелерді және 

оларды шешу жолдарын жетілдіру жолдарын зерттеудің алынған нәтижелерін 

қорыту негізінде; 

- зерттеу барысында жүргізілген барлық деректердің дәлдігі мен объективтілігі, 

қабылданған шешімдерді талдау. 

Ц1 

КК-21 пәндік: 

дербес ғылыми зерттеулер әдістемесін жасау мен игеруде және зерттеудің нақты 

мәселелерін әзірлеуде тәжірибелі; 

- студенттің, ғылымның, техниканың, Ақпараттық технологиялар мен практикалық 

дағдылардың әр түрлі салаларында өз бетінше жұмыс істеуге көмектесетін, кәсіби 

құзыреттілікті қалыптастыратын; 

Ц2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

Аттестаттаудың міндеттері-деңгей мен көлемге баға беру қажеттілігі: 
- заманауи менеджмент саласындағы теориялық білім; 

- әртүрлі деңгейдегі және меншік нысанындағы ұйымдарды басқару саласындағы қолданбалы білім; 

- ұйымдастырушылық жобалаудың заманауи құралдарын меңгеру. 

14 Бағалау үлгісі 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау мынадай нысандарда өткізіледі:: 

1. Пәнаралық жазбаша емтихан; 

2. Бакалавр бітіру біліктілік жұмысын қорғау (ДРК). 

15 әдебиет 

Негізгі және қосымша әдебиеттер модульді құрайтын пәндердің силлабустарында келтірілген. 

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



 

 

КК1 +            

КК2  +           

КК3  +           

КК4 +            

КК5  +           

КК6    +         

КК7   +          

КК8   +          

КК9     +        

КК10     +        

КК11     +        

ПК1       +      

ПК2       + +     

ПК3        +     

ПК4      +       

ПК5      +       

ПК 6         +    

ПК7       +      

ПК8       +      

ПК9        +     

ПК10         + +   

ПК11     +        

ПК12        +     

ПК13         +    

ПК14       +  +    

ПК15       +      

ПК16       +      

ПК17        +     

ПК18       +      



 

 

ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

 

Курс Квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ 

/minor 

ПД ВК ПД КВ ИА Всего 

1 

1-2 15 5 10     
30 

3-4 29  1-пр.     
30 

2 

1-2 7  13 10    
30 

3-4   
15 

5-пр. 
10    

30 

3 

1-2   5 25    
30 

3-4   5-пр. 10 15   
30 

ПК19       +      

ПК20       +      

ПК21          + + + 

ПК22         + +   

ПК23         + + +  

ПК24         +   + 

ПК25        +  +  + 

ПК26        +     

ПК27        + +    

ПК28         + + +  

ПК29           + + 

ПК30          +  + 

ПК31           + + 

ПК32             

ПК33        + +    

ПК34           + + 

ПК35       +  + + +  

ПК36   +          

ПК37   +          

ПК38   +          



 

4 

1-2    3 15 18  
36 

3-4      12-пр 12 
24 

Итого 51 5 54 58 30 18 12 240 

 

 

3. Білім алушылардың жетістіктерін бақылау нысандары 

Бакалавриат бағдарламаларын меңгеру сапасын бағалау келесі нысандарды қамтиды: 

- үлгерімді ағымдағы бақылау; 

- білім алушыларды аралық аттестаттау; 

- қорытынды (мемлекеттік қорытынды) аттестаттаудан өтеді. 

Білім беру бағдарламасында жоспарланған оқыту нәтижелеріне және барлық құзыреттердің қалыптасқан 

деңгейіне қол жеткізуді бағалау үшін келесі бағалау құралдары қолданылады: типтік тапсырмалар, бақылау 

жұмыстары, тесттер және т. б. 

Қалыптасқан құзыреттерді анықтау әдісіне сәйкес бақылау түрлерін үш топқа топтастыруға болады, 

олардың әрқайсысының өзіндік артықшылықтары бар: 
- ауызша, студенттің білімі мен көкжиегін бағалауға мүмкіндік береді, логикалық жауап құра білу, 

монологиялық сөйлеу қабілеті және оқытушының тәрбиелік әсерінің үлкен мүмкіндіктері бар басқа да 

коммуникативтік дағдылар; 

- жазбаша, оқытушының уақытын қысқартуға мүмкіндік береді, барлық студенттерді бірдей жағдайға 

қояды, оқытушының көмегі болмаған кезде жауаптарды объективті бағалайды, бағалаудың негізділігін 

тексереді; студенттің дайындығын бағалаудағы субъективтілік; 

- ақпараттық технологияларды пайдалана отырып бақылау, бұл студенттердің бақыланатын материалды 

меңгеруі туралы объективті ақпаратты жедел алуға, осы ақпаратты оқытушыға егжей-тегжейлі және 

дербестендіруге, білім беру бағдарламасының барлық пәндері мен модульдері бойынша студенттердің 

жетістіктерін интегралдық (рейтингтік) бағалауды қалыптастыруға және жинақтауға, ақпараттық ресурстар мен 

құралдармен жұмыс істеудің практикалық іскерліктері мен дағдыларын дарытуға, өзіндік жұмыс процесінде 
студенттердің уәждемесі мен өзін-өзі бақылауын арттыруға мүмкіндік береді. 

Пән бойынша білімді ағымдағы бақылау сабақ кезінде және студенттердің өзіндік жұмысының 

қорытындысы бойынша студенттердің білімін тұрақты және жүйелі түрде тексеруге, сондай-ақ оқытудың 

мазмұны мен әдістеріне өзгерістер енгізу қажеттілігін анықтау мақсатында арналған. 

Білімді ағымдағы бақылау жүргізіледі: 

- сабақ барысында сабақ кестесіне сәйкес оқытушының қатысуымен аудиториялық жұмыс кезінде; 

- оқытушының қатысуынсыз, кейіннен оқытушының немесе оқу ассистентінің нәтижелерін тексере 

отырып, студенттердің өзіндік жұмыс сағаттарында; 

- студенттерді қашықтықтан, аудиториялық сабақтар кезінде де, студенттердің өзіндік жұмысы кезінде 

де, оның ішінде нәтижелерді автоматты түрде бағалау кезінде де студенттерді оқыту кезінде үнемі 

пайдаланылатын ақпараттық білім беру ортасының құралдарын пайдалану арқылы; 

Ағымдағы бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін. Білімді ағымдағы бақылау 
нысандары: 

- жеке немесе топтық сауалнама-оқытушыдан (студенттерден) алдын ала тұжырымдалған сұрақтарға 

жауап алу арқылы оқытушы мен студент (студенттер) арасындағы өзара іс-қимылды жүзеге асырудан тұратын 

білімді бақылау әдісі; 

- әңгімелесу-белгілі бір бөлім, тақырып, проблема және т. б. бойынша студенттің білім көлемін 

анықтауға арналған оқытушының оқытылатын пәнге байланысты тақырыптарға студентпен арнайы сұхбаты.; 

- коллоквиум (лат. colloquium-әңгімелесу, әңгімелесу) - білім беру жүйесіндегі студенттердің білімін 

арттыру және анықтау мақсатындағы оқу сабақтарының бір түрі; коллоквиумда: жеке бөлімдер, бөлімдер, 

тақырыптар, оқытылатын курс мәселелері (әдетте семинарлық және басқа да практикалық оқу сабақтарының 

тақырыптарына енгізілмейді), рефераттар, жобалар және білім алушылардың басқа да жұмыстары 

талқыланады; 
- презентация - орындалған тапсырманы жеке немесе топтық ұсыну; 

- тест (ағылш, test - сынама - сынақ, зерттеу) - педагогикада-орындау нәтижелері бойынша студенттің 

білімі, іскерлігі мен дағдылары туралы бағаланатын стандартталған тапсырма; тестке бірнеше таңдау 

сұрақтары, сұрақтар - анықтамалар, есептер және есептеуге арналған тапсырмалар кіруі мүмкін; 

- іскерлік жағдайларды талдау-мәтіндік, графикалық немесе ауызша материал түрінде берілген 

жағдайларды талдау, мәселені шешудің нұсқаларын талдау, оңтайлы нұсқаны таңдау немесе кәсіби қызметтің 

нақты жағдайларын модельдейтін күрделі тапсырмалар; 

- есептеу тапсырмасы-белгілі бір бастапқы деректерде шешім табу үшін теориялық білімді практикалық 

қолдануды талап ететін тапсырма түрінде ұсынылған студенттің білімі мен дағдыларын бақылау түрі; 



 

- эссе (франц. essai-талпыныс, сынама, очерк) - нақты бір себеп немесе мәселе бойынша жеке әсерлер 

мен пайымдауларды білдіретін және пәнді айқындайтын немесе толық түсіндіруге көрінеу үміткер емес шағын 

көлемді және еркін композициялы шығарма; эссе жауап берушінің негіздемесін, түсініктемелерін және өз 

пікірін қоса алғанда, проблемалық мәселелерді қарауды көздейді; 

- бақылау жұмысы - Оқу пәнінің мазмұны бойынша теориялық сұрақтарға жауаптарды мазмұндау және 

практикалық тапсырмаларды шешу болып табылатын студенттердің өзіндік жұмысының негізгі түрлерінің бірі; 

- зертханалық жұмыс - теориялық білімді тереңдету және бекіту, өз бетінше тәжірибе жасау дағдыларын 

дамыту мақсатында студенттердің өзіндік практикалық жұмысы мен зерттеулерінің бір түрі; 
- реферат-кәсіптік циклдің вариативтік (бейіндік) пәндерін игеру кезінде қолдану ұсынылатын жазбаша 

жұмыс нысаны; белгілі бір ғылыми тақырып бойынша ғылыми еңбектердің, әдебиеттердің мазмұнын қысқаша 

баяндау болып табылады. Рефератты дайындау студенттің дәрісте толық қаралмайтын белгілі бір тақырып 

бойынша бірнеше әдеби дереккөздерді (монографиялар, ғылыми мақалалар және т. б.) өз бетінше зерделеуін, 

материалды жүйелеуді және оның қысқаша мазмұнын білдіреді; реферат жазудың мақсаты - студентке ғылыми 

есептерге, шолулар мен мақалаларға қойылатын талаптарға сәйкес жиналған материалдар мен фактілерді 

қысқаша және қысқаша ұсыну дағдыларын қалыптастыру; 

- есеп (практикалар, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары және т.б. бойынша) — студентке базалық 

және бейінді оқу өндірістік, ғылыми-өндірістік практикалар мен ҒЗЖ өту кезінде алған білімдерін, іскерліктері 

мен дағдыларын қорытындылауға мүмкіндік беретін жазбаша бақылау нысаны. Есептер әр оқушының есепті 

жазуға қатысуын көрсете отырып, ұжымдық түрде жасалуы мүмкін. Өндірістік, ғылыми - өндірістік 

практикалар мен ҒЗЖ бойынша есептер жеке дайындалады. Есептердің көлемі 20-25 бет болуы мүмкін, есеп 
құрылымы курстық жұмыстың құрылымына жақын. 

- орындалған тапсырмаларды қорғау. 

Аралық бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін: 

- жазбаша бақылау сауалнамасы; 

- коллоквиум; 

- тест; 

- эссе; 

- бақылау жұмыстары; 

- курстық жұмыстар-жалпы кәсіптік және бейіндік Кәсіптік пәндерді (модульдерді) шығармашылық игеруге 

және тиісті кәсіптік құзыреттерді әзірлеуге бағытталған дербес жазбаша жұмыс түрі; курстық жұмысты жазу 

кезінде таңдалған тақырыпты толық ашу, материалды баяндау логикасын сақтау, жалпылау мен қорытынды 
жасай білу қабілетін көрсету қажет; 

- реферат; 

- студенттің ғылыми-зерттеу жұмысының орындалуы туралы есептер және т.б. 

Әр пән білімді аралық бақылаумен аяқталады. Білімді аралық бақылау пәнді оқу кезеңінің соңында оны игеру 

нәтижелерін жан-жақты тексеруге арналған. 

Аралық аттестаттаудың негізгі нысандары: 

- сынақ-пәндердің оқу материалын (пәндердің бөлімдерін) меңгеруді, сондай-ақ практика бағдарламаларын 

орындауды бағалау нысаны; сынақтарды тапсыру нәтижелері әдетте "сынақтан өтті" деген белгімен 

бағаланады»; 

- сараланған сынақтар ("өте жақсы", "Жақсы", "Қанағаттанарлық" бағаларымен); сараланған сынақтар, әдетте, 

курстық жұмыстар, практика, сондай-ақ кейбір пәндер бойынша қойылады (білім беру ұйымының қалауы 
бойынша білім беру бағдарламасында белгіленеді).); 

- емтихан (лат. exagium-өлшеу)-белгіленген ережелер бойынша жүргізілетін қандай да бір оқу пәні бойынша 

студенттердің білімін тексеру сынағы. 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау түлектің кәсіптік міндеттерді орындауға дайындық деңгейін және оның 

даярлығының даярлау бағыты бойынша ВПВО МЖМБС және негізгі білім беру бағдарламасының (ООП) 

талаптарына сәйкестігін белгілейді. 

Бітірушілерді қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың қорытынды аттестаттау сынақтарының нысандарына 

мыналар жатады: 

- бітіру біліктілік жұмысын қорғау (міндетті) - ғылыми немесе ғылыми-практикалық міндеттерді шешумен 

байланысты өзіндік логикалық аяқталған зерттеу; 

- мемлекеттік емтихан (білім беру ұйымының қалауы бойынша енгізіледі). 

Білім беру салалары мен деңгейлеріне сәйкес берілетін дәрежелердің атаулары (МЖМБС 2018) 

№ 

п/п 

Білім беру саласының 

атауы 

Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша берілетін дәреже 

1 6В0061 - " ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар» 

6В06152 - ақпараттық-коммуникациялық технологиялар "білім беру 

бағдарламасы бойынша білім бакалавры» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


	1.2 Берілетін дәреже/Присуждаемая степень  6В06152- Ақпараттық жүйелер    білім бағдарламасы бойынша білім бакалавры/Бакалавр образования  по образовательной программе  6В06152- Информационные системы
	- 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.
	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-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.
	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.
	ОК-5 Этикалық құзыреттер
	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.
	ОК-7 Ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттер
	ОК-8  Коммуникативтік құзыреттілік
	ОК-9 Құндылық және мәдениетаралық құзыреттер
	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-3 Систематизирующая компетенция
	ПК-4 Зерттеу құзыреті
	- Ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерін және олардың ішкі жүйелерін зерттеу және жобалау үшін модельдеу тілдерін пайдалану қабілетін меңгеру.
	- Сандық және символдық ақпаратты өңдеу міндеттері үшін жоғары деңгейдегі тілдерде бағдарламаларды әзірлеу, құрастыру, жөндеу, тестілеу және құжаттау қабілетіне ие болу.
	- Заманауи операциялық орталарда және деректер қорын басқару орталарында бағдарламалау қабілетіне ие болу.
	- Ақпаратты өңдеу, басқару және сараптамалық жүйелердің компьютерлік жүйелерінің мәселелерін шешу үшін зияткерлік құралдарды әзірлеу қабілетіне ие болу.
	- Әр түрлі салаларда есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейтін, енгізетін және пайдаланатын мемлекеттік және жеке кәсіпорындар мен ұйымдарда жұмыс істеу қабілетіне ие болу.
	- Аппараттық-бағдарламалық кешендерді құру кезінде электрондық схемаларды, микропроцессорлық құралдарды талдау және синтездеу әдіснамасын білу.
	- Бағдарламалау, математикалық модельдеу, талдау және синтез саласында білімді меңгеру, есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету саласында теориялық білім мен практикалық тәжірибе деңгейін тұрақты жетілдіруге ұмтылу.
	ПК-5 Мәдени-ағарту құзыреті
	- Мәдениет ұйымдары мен мекемелерінің қызметі тақырыбындағы техникалық аспектілерді ақпараттық қамтамасыз етуді әзірлеу қабілетіне ие болу.
	ПК-6 Бақылау құзыреті
	- Ақпараттық менеджмент саласында білімді, ақпараттық мониторингті жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеру, бағдарламалық модульдерді жөндеу жүйесін әзірлеу, бағдарламалық модульдерді қолдану бойынша нұсқаулықтарды әзірлеу, алынған нәтижелерді т...
	- Ұйым алға қойған мақсаттар мен міндеттер аясында еңбек процестерін дербес басқару және бақылау мүмкіндігі.
	ПК-7 Бағдарламалық құзыреттілік
	- Теориялық сабақтарға дайындық кезінде материалды іріктеу әдістерін меңгеру.
	- Бағдарламалық өнімді әзірлеу және тестілеу сатысын жоспарлау әдістерін меңгеру.
	- Нақты әлеуметтік жағдайларды ескере отырып, кәсіби қызметте теориялық білімді қолдану дағдылары мен дағдыларын, техникалық және әдістемелік білім жүйесін меңгеру.
	- Оқу және еңбек қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру кезінде Time management әдістерін меңгеру.
	ПК-8 Құзіреттілікті дамыту
	- Өзін-өзі дамытуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберліктің өсуіне ұмтылу.
	-Математикалық, жаратылыстану және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар саласында оқу, жаңа білім алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеті.
	- Кәсіби қызметті жүзеге асыру және магистратурада білім алуды жалғастыру үшін, сондай-ақ көшбасшылық қасиеттерді дамыту үшін қажетті жаңа білім мен дағдыларды игеру дағдыларын меңгеру.
	- Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіне білу қабілеті, кәсіби қызметті орындауға Жоғары ынтасы болуы тиіс.
	- Жаңа ақпараттық жүйелер саласында білімге ие болу, әлемнің жоғары кәсіби бағдарламашыларының тәжірибесін зерделеу, жинақтау, тарату және қолдану, кәсіби қызметке жоғары уәждемеге ие болу, өздігінен білім алуға және өзін-өзі тануға ұмтылу.
	- Табиғат, қоғам, ойлау дамуының заңдылықтарын білу және осы білімді кәсіби қызметте қолдана білу; әлеуметтік-маңызды құбылыстарды, оқиғаларды, процестерді талдай білу және бағалай білу; сандық талдау мен модельдеудің, теориялық және эксперименттік зе...
	ПК-9 Шығармашылық құзыреттілік
	- Шығармашылық психологиясы саласында білімді, шығармашылық қызметтің теориялық негіздерін, кәсіби қызметті қайта құру дағдылары мен дағдыларын меңгеру, ақпараттық жүйелер саласындағы авторлық жаңашыл идеяларды іске асыру;
	- Шығармашылық міндеттерге қызығушылықтың көрінісі, стандартты ұсынылған схема бойынша ғана емес, әрекет ету қабілеті.
	- Абстрактілі ойлау, талдау және синтездеу қабілеті.
	- Инновациялық Өлшем.
	- Белсенді өмірлік ұстаным.
	ПК-10 Ұйымдастыру-әдістемелік құзыреті
	- IT технология саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды, Нұсқаулық құжаттаманы, бағдарламалық өнім мен жүйенің ағымдағы техникалық құжаттамасын әзірлеу дағдылары мен дағдыларын меңгеру, ұйымдастырушылық қабілеттерге ие болу, жоғары орындаушыл...
	- Қазақстан Заңнамасының және құқықтық жүйесінің негіздерін білу.
	- Оқу және еңбек қызметі процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуына қойылатын заманауи талаптар тұрғысынан өзіңіздің кәсіби іс-әрекетіңізді жоспарлаңыз.
	- Ұйымдастырушылық қабілеттерге ие болу, жоғары орындаушылық тәртіпті көрсету.
	ПК-11 Сараптамалық-талдамалық құзырет

