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Жалпы мәліметтер 

 

6В06153 - "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету"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 

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. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының Басқарма Төрағасы орынбасарының 

бұйрығына №5, №6-қосымша  
"Атамекен "2019 жылғы 17 шілдедегі № 171"ВТиПО" кәсіби стандартыҚазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрығы"Дуальді оқытуды ұйымдастыру 

қағидаларын бекіту туралы" (11.09.2018 ж. өзгерістермен) 

4. "Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығына өзгеріс 

енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563 

бұйрығы. 

5. Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын 

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

6. 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. 

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

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 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. 6В04103 – 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

2.1 Бағдарлама циклі:  

 
Бірінші кезең: бакалавриат 6 деңгей ҚРҰҚ / СБШ / БСХС 

 

2.2 Берілетін дәреже: 6В06153 - "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" білім беру бағдарламасы 

бойынша білім бакалавры» 

 

2.3 Кредиттердің жалпы көлемі: 
6В061573- "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" ББ бойынша ҚР-да жоғары білімнің білім беру 

бағдарламалары іске асырылады және қорытынды аттестаттаудан табысты өткен тұлғаға біліктілік (дәреже) 

бакалавр беріледі ************ 6В061573- "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" бағыты 

бойынша» 

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

келетін біліктілік 1-кестеде келтіріледі. 
 

 

ҚР МЖМБС 

сәйкес ББ атауы, 

коды 

Біліктілігі (дәрежесі) ББ игерудің нормативтік 

мерзімі 

Еңбек сыйымдылығы 

(кредиттер бойынша) 

6В06153 - " 

Есептеу техникасы 

және 
бағдарламалық 

қамтамасыз ету» 

Бакалавр 4 жыл күндізгі 240 ECTS 

6В06153 - " 

Есептеу техникасы 

және 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету» 

Бакалавр 3 жыл, күндізгі, 

қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

180 ECTS 

6В06153 - " 

Есептеу техникасы 

және 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету» 

Бакалавр 2 жыл, күндізгі, 

қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

120 ECTS 

 

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

 

2.5 ББерекшелігі 

 

"Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" бағыты бойынша бакалаврларды даярлау бағдарламасы Дублиндік 

дескрипторлар негізінде қалыптастырылған және әдістемелік, пәндік және жалпы даярлық құзыреті арқылы 

көрсетілетін оқыту нәтижелерімен айқындалады. Студенттің лингвистикалық білім жүйесін меңгеруі, тілдің жұмыс 

істеу механизмдерін және сөйлеу әрекеттерінің алгоритмдерін түсінуі, стратегияларды және дамыған танымдық 

қабілеттілікті меңгеруі және көптілді құзыреттілікті меңгеруі үшін еліміздің барлық білім беру жүйесін 

компьютерлендіру саласында маман даярлауға бағытталған тілдік даярлау модулі әзірленді. 

Бұл білім беру бағдарламасы осы бағыт бойынша даярлаудың қазіргі заманғы отандық және әлемдік тәжірибесін, 

мамандану саласындағы авторлық және ұжымдық ғылыми жетістіктер мен оқу-әдістемелік әзірлемелерді, жұмыс 
берушілердің талаптарын және еңбек нарығының сұраныстарын жинақтауды ескере отырып әзірленді. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 БАҒДАРЛАМАНЫҢМАҚСАТЫМЕННЕГІЗДЕМЕСІ 

  
 3.1 ББмақсаттары 

  
Бұл білім беру бағдарламасының мақсаты-IT-технологиялар саласындағы кәсіби құзыреттіліктерге 

толыққанды сапалы кәсіби білім алу үшін жағдайларды қамтамасыз ету. Білім беру бағдарламаларын таңдау 

арқылы мамандық бойынша ең жылдам жұмысқа орналасу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жұмыс күші 

нарығында түлектердің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру 

Білім беру қағидаттары білім мен ғылымның негізгі қағидаттарына сәйкес құрылады және 

студенттердің академиялық ұтқырлығына қол жеткізуге және олардың еңбек нарығында табысты 

бейімделуіне бағытталған. 

 Мамандық пәндерін оқытудың білім беру стратегиясының бірлігі мен әртүрлілігі мыналарды 

білдіреді: 

  базалық тұжырымдаманың барлық факультеттері үшін бірлік, курсты ұйымдастыру, сондай-ақ 

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

технологияларын пайдалану; 

 Теориялық оқыту барысында алған білімдерін практикада бекіту, әр түрлі 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. мамандық пәндерінің 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты Ақпаратты өңдеудің жоғары тиімді әдістерін меңгерген 

және алынған білімді есептеу техникасы саласында қолдана алатын мамандарды даярлау болып табылады. 

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

1. кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең ауқымын құру; 
2. болашақ мамандар арасында негізгі кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру; 

3. болашақ мамандардың кәсіби қызметінің негізі болып табылатын коммуникативтік құзыреттілікті 

қалыптастыру; 

4. оның барлық кезеңдерінде эксперимент жүргізу шеңберінде студенттердің дербес іздестіру-зерттеу 

қызметі үшін алғышарттар жасау; 

5. ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істей білуді қалыптастыру, кәсіби қызметте отандық және 

шетелдік тәжірибені пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу және қорыту; 

6. жауапкершілікті өз мойнына алу қабілетін қалыптастыру, Еңбек және оқу іс-әрекеті процесін дербес 

бақылауға үйрету.. 

 

Бакалаврдың кәсіби қызмет түрлеріне (білім берудің бірінші сатысы) сәйкес ББ келесі міндеттерді 
шешеді: 

- Жобалау-конструкторлық қызмет саласында: 

- пәндік сала модельдері мен техникалық құралдардың мүмкіндіктері негізінде кәсіби қызмет 

объектілерінің жекелеген компоненттерінің талаптары мен ерекшеліктерін әзірлеу; 

- аппараттық-бағдарламалық кешендер компоненттерінің архитектурасын жобалау; 

- аппараттық-бағдарламалық кешендердің адам-машина интерфейсін жобалау; 

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

бағдарламалау құралдарын қолдану; 

- жобалаудың заманауи әдістері, құралдары мен технологиялары негізінде ақпаратты өңдеу мен 

басқарудың компьютерлік жүйелерінің математикалық, лингвистикалық, ақпараттық және бағдарламалық 

қамтамасыз ету элементтерін жобалау. 

- Өндірістік-технологиялық қызмет саласында: 
- ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерінің компоненттерін құра білу, Белгілі бір 

деңгейдегі бағдарламалар мен бағдарламалық кешендерді шығару; 



-  аппараттық-бағдарламалық кешендерді тестілеу және күйін келтіру; 

- сынақтар бағдарламалары мен әдістемелерін әзірлеу, кәсіби қызмет объектілеріне сынақтар жүргізу; 

- аппараттық және бағдарламалық құралдарды жинақтау, есептеу жүйелерін, Исет кешендерін 

құрастыру; 

кәсіптік қызмет объектілерін сертификаттау. 
- Эксперименттік-зерттеу қызметі саласында: 

-математикалық модельдерді, компьютерлік технологиялар әдістерін және ғылыми зерттеулерде, 

жобалау-конструкторлық қызметте, технологиялық, экономикалық, әлеуметтік жүйелерді басқаруда 

және адам қызметінің гуманитарлық салаларында шешімдер қабылдауды қолдау жүйесін таңдай 

білу;проводить анализ, теоретическое и экспериментальное исследование методов, алгоритмов, 

программ, аппаратно-программных комплексов исистем; 

- кәсіби қызмет объектілерінің жұмыс істеуіне байланысты есептеу және ақпараттық процестердің 

математикалық және бағдарламалық модельдерін құру және зерттеу; 

- -бағдарламалық-аппараттық кешендерді зерттеу жоспарларын, бағдарламаларын және әдістемесін 

әзірлеу. 

- Ұйымдастыру-басқару қызметі саласында: 

-  кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу процесінің жекелеген кезеңдерін ұйымдастыру; 

- кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу процесін бағалау, бақылау және басқару; 

-  кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу және зерттеу процесін ұйымдастыру кезінде технологияларды, 

аспаптық бағдарламалық құралдарды және есептеу техникасы құралдарын таңдау 

- кәсіптік қызмет объектілерін әзірлеу процесін қабылданған ұйымдастыру шеңберінде қызметкерлерді 

оқыту. 

 

 3.2 студенттер үшін ББ негіздемесі 

 

6В06153 - "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету"білім беру бағдарламасы мынадай 

талаптарға сәйкес келуі қажет: 

-"техникалық ғылымдар және технологиялар"мамандығы бойынша түлегі. 

 Білім беру бағдарламасы жобалық - конструкторлық, өндірістік-технологиялық, эксперименттік-

зерттеу, 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 бағдарламаларын халықаралық деңгейде тануды 
қамтамасыз етуге, білім беру ұйымдарының білім алушылары мен профессорлық-оқытушылық құрамының 

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

6В061573 –"Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығының кәсіби 

бакалавриатының білім беру бағдарламасы даярлау бағытына сәйкес жоғары оқу орнының білім беру 

бағдарламасын игеруге және іске асыру шарттарына қойылатын талаптарды айқындайтын оқу - әдістемелік 

құжаттар мен материалдар кешені болып табылады. 

Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарын 

қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік моделінің негізінде әзірленді. Бұл модель 

түлектердің негізгі құзыреттерін, олардың дайындық деңгейін және нақты кәсіби функцияларды орындауға 

дайындығын сипаттайды. 

6В06153 –"Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығының білім беру 
бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау келесі траекториялар бойынша жүзеге асырылады: 

1. Жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету 

2. Жүйелік талдау және компьютерлік модельдеу; 

3. Жүйелік басқару және компьютерлік бағдарламалау. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.08.2012 жылғы №1080 Қаулысымен бекітілген Жоғары білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына және ҚР БҒМ 16.08.2013 Ж. "жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" бұйрығымен 

бекітілген мамандықтың үлгілік оқу жоспарына сәйкес жалпы орта білім беру негізінде күндізгі оқу нысаны 

үшін МОП-ны игеру мерзімі  6B06153 –"Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" 

мамандығының № 343 (жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу 

жоспарларының тізбесіне 101-қосымша)4 жылды құрайды. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 еңбек нарығындағы қажеттілік 

 
Қазіргі әлем-бұл сандық технологиялар мен интернет әлемі. Бүгінгі таңда компьютерлер өздерінің 

жетекші функцияларының бірін орындай алмайтын адам қызметінің саласын елестету қиын. Бірақ кез – 

келген, тіпті ең керемет компьютер-бұл машина, ал адамзат әлі де сәтсіздікке ұшырамайтын машиналар ойлап 

тапқан жоқ. 

Сондықтан қазіргі еңбек нарығында мамандық жүйелік әкімші болып табылады ең сұранысқа ие. 

Себебі кеңселердің, өнеркәсіптік кәсіпорындардың, атом электр станцияларының және тіпті ғарышкерлердің 

ұшуды басқару орталығының жұмысы жүйелік әкімшілердің жұмысына байланысты. 

Бүгінгі таңда әкімшілікте DevOps-қа көшу бар, бұл бағыт өте танымал, оның ажырамас бөлігі үздіксіз 

Интеграция және үздіксіз депрессия түрінде, атап айтқанда Chef, Puppet, Ansible. + Дженкинс (және т.б.). 

Қазіргі бизнес-орта ұйымдарға және олардың бағдарламалық қамтамасыз ету қабілетіне үлкен талаптар 

қояды. Бизнес жетекшілеріне икемділік қажет. Әзірлеушілерге күнделікті негізде жаңа құралдар мен 

мүмкіндіктер жасау үшін мүмкіндіктер қажет. 
Пайдалану мамандарына сұраныс бойынша медианы инициализациялау мүмкіндігі қажет. 

Клиенттер соңғы мүмкіндіктердің барлық платформаларда қол жетімді және қол жетімді болуын 

қалайды. 

Бұл DevOps қозғалысын ынталандыратын кейбір факторлар. Қазіргі заманғы қосымшалар портативті 

құрылғылардың көмегімен күрделі өңдеуді қолдайды, бірақ сонымен бірге олар пайдаланушыларға қажетті 

бизнес мүмкіндіктерін ұсыну үшін корпоративті қосымшаларға, мұрагерлік деректер қоймаларына және 

сыртқы, үшінші тарап API-ге жүгінуі керек. 

Бүгінгі it компаниялардағы әкімшілерге жаңа құралдарды үйренуге тура келеді, міне, осындай құралдар 

осы білім беру бағдарламасы бойынша оқытуды көздейді. 

3.4 кәсіби қызмет саласы 

Осы білім беру бағдарламасының түлектері өздерінің кәсіби қызметін "желілік, жүйелік әкімшілер 
және сервер әкімшілері" кәсіби стандартына сәйкес жүзеге асырады (ҰКП 05.12.2018 ж. № 330 бұйрығы) 

1. Жергілікті есептеу желілерінің әкімшісі 

2. Желілік әкімші 

3. Желілік әкімші 

Жүйелік әкімші мекеменің немесе кәсіпорынның компьютерлендірілген жүйелерінің, жергілікті 

желілерінің және бағдарламалық жасақтамасының үздіксіз жұмысын қамтамасыз етумен айналысады. 

Жүйелік әкімшінің орнын алу үшін IT-технологиялар саласында жоғары техникалық білім қажет. 

Жүйелік әкімшілерде кәсіби міндеттердің кең ауқымы бар: ең алдымен, бұл дербес компьютерлер мен 

перифериялық құрылғыларды басқару, олардың конфигурациясы және конфигурациясы. 

Жедел жүйелер мен басқа бағдарламалық жасақтаманы орнату, конфигурациялау және жаңарту 

мүмкіндігі қажет. 

IT-технология маманы кәсіпорынның ақпараттық жүйелерінің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге 
міндетті. 

Тиіс талдай техникалық құжаттама, жүргізуге резервтік көшіру және деректерді қалпына келтіру. 

Жүйелік әкімшілер қажетті жабдықты, оның компоненттерін және бағдарламалық жасақтаманы 

сатып алуға қатысады. Оның міндеттеріне жұмыста техникалық жабдықты пайдаланатын осы мекеменің 

барлық қызметкерлеріне кеңес беру және оқыту кіреді. 

 

2.5 мамандарды жұмысқа орналастыру перспективалары 

 

Түлек әр түрлі салаларда есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейтін, енгізетін 

және пайдаланатын мемлекеттік және жеке меншік кәсіпорындар мен ұйымдарда жұмысқа орналасу 

мүмкіндігіне ие: 
- машина жасау, металлургия, көлік, телекоммуникация; 

-  ғылым және білім; 

- денсаулық сақтау; 

- ауыл шаруашылығы; 

- қызмет көрсету секторы; 

- бизнес экономикасы; 

- IPR-дің әртүрлі технологияларын басқару. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

2.5 Бітірушінің біліктілік сипаттамасы 

 

2.5.1 Кәсіби қызмет саласы 

 

Техника және технологиялар бакалаврының кәсіби қызмет саласы денсаулық сақтау, білім беру, мәдени-

ағарту секторының әртүрлі салаларында есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейтін, 

енгізетін және пайдаланатын мемлекеттік және жеке кәсіпорындар мен ұйымдар болып табылады. Көптілді оқыту 

болашақ мамандарға шет тіліндегі кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға: инновациялық жобаларға қатысуға, 

мамандандырылған шетелдік әдебиеттермен жұмыс істеуге, шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасуға мүмкіндік 

береді. 

 

2.5.2  Кәсіптік қызмет объектілері 

 

Техника және технологиялар бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері: есептеу машиналары, кешендер, жүйелер 
мен желілер, ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелері, Автоматтандырылған жобалау жүйелері, 

Есептеу техникасы құралдары мен ақпараттық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету (бағдарламалар, 

бағдарламалық кешендер және жүйелер), мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде бағдарламалық қамтамасыз 

етуге ілеспе құжаттама болып табылады. 

 

2.5.3 Кәсіби қызмет пәні 

Техника және технологиялар бакалаврының кәсіби қызметінің пәндері: жоғарыда аталған жүйелерді математикалық, 
ақпараттық, техникалық, эргономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қамтамасыз ету. 

 

2.5.4 Кәсіби қызмет түрлері 

 

6b06153 - "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы бойынша техника және 

технологиялар бакалаврлары келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады: 

- жобалау-конструкторлық; 

- өндірістік-технологиялық; 
- эксперименттік-зерттеу; 

- ұйымдастыру-басқарушылық; 

- пайдалану; 

- сараптамалық-талдау. 

 

2.5.5 Кәсіби қызметтің функциялары 

 

6В06153 – "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы бойынша техника және 
технологиялар бакалавры іргелі және арнайы дайындыққа сәйкес кәсіби қызмет объектілері бойынша мынадай 

функцияларды орындай алады: 

- кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін заманауи техникамен, ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу 

дағдыларын сенімді меңгеру; 

- операциялық және ақпараттық жүйелерді жобалау; 

- операциялық және ақпараттық жүйелерді пайдалану; 

- жүйелер мен желілерді әкімшілендіру; 

- Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу; 

-  жүйелерді тестілеу; 

-  бағдарламалық-аппараттық қорғауды қамтамасыз ету; 

- мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде бағдарламалық қамтамасыз етуді сипаттау және 
сүйемелдеу үшін техникалық құжаттаманы жасау; 

- тілдер және бағдарламалау технологиялары, ақпараттық жүйелерге, бағдарламалық-аппараттық 

құралдарға қызмет көрсету саласындағы мамандандырылған әдебиеттерді зерттеу, талдау; 

- кәсіптік білім беру үшін өзін-өзі талдау және өздігінен білім алу дағдыларын меңгеру; 

- және  жеке өсу. 

 

2.5.6 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері 

 

Техника және технологиялар бакалаврының кәсіби қызметінің үлгілік міндеттері: 

- кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең ауқымын меңгеру; 



- өзін-өзі дамыту үшін әлеуеті бар және экономиканың өзгеретін жағдайларына тез бейімделетін 

құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу; 

- көптілділік бағдарламасын жүзеге асыру аясында мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру; 

- аппараттық-бағдарламалық кешендер компоненттерінің және тиісті адам-машина интерфейстерінің 

архитектурасын жобалау; 
-  есептеу техникасы құралдарын, ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерін іске асыру 

үшін бағдарламалау құралдарын қолдану; 

-  кәсіптік қызмет объектілерінің математикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету 

элементтерін жобалау; 

- кәсіби қызмет объектілерінің жұмыс істеуіне байланысты есептеу және ақпараттық процестердің 

математикалық және бағдарламалық модельдерін жасау және зерттеу; 

- есептеу техникасы құралдарымен құбылыстардың, процестердің және жүйелердің математикалық 

модельдерін таңдау және іске асыру; 

- кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу және зерттеу процесін ұйымдастыру кезінде технологияларды, 

аспаптық бағдарламалық құралдарды және есептеу техникасы құралдарын таңдау; 

- жүйелік, аспаптық және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді, есептеу техникасын және 

ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерін орнату, баптау және қызмет көрсету;  
- бағдарламалық өнімдерді, ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерін сүйемелдеу; 

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

дипломдық жұмысты(жобаны) қорғау. 

2.5.7 Кәсіби қызметтің бағыттары 

Кәсіби қызметтің бағыттары: 

-  математикалық, ақпараттық, техникалық, эргономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық 

қамтамасыз етуді әзірлеу және пайдалану: 

- жүйелерін, жүйелерін және желілерін; 

- ақпаратты өңдеу және басқарудың компьютерлік жүйелері; 

- автоматтандырылған жобалау жүйелері;; 

- ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерінің есептеу техникасы құралдарын 
бағдарламалық қамтамасыз ету (бағдарламалар, жүйелік бағдарламалық кешендер); 

-  есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету саласындағы мамандандырылған 

әдебиеттерді шығару тұрғысынан хабардарлықты және ой-өрісті кеңейту үшін шет тілдері саласындағы білімді 

жетілдіру; 

-  жоғары білікті маманның қосымша жеке қасиеттерін қалыптастыру үшін негізгі ретінде қосымша 

басқару дағдыларын, public speaking, Time management дағдыларын қалыптастыру; 

-  ғылыми зерттеулер мен өндірістік қызметті жүзеге асыру. 

 

2.5.8 Кәсіби қызметтің мазмұны 

6В06153 - "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы бойынша техника және 

технологиялар бакалаврының кәсіби қызметінің мазмұны білім беру траекториясы бөлінісінде мынадай: 

"Жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету": Аппараттық-
бағдарламалық кешендер компоненттерінің және тиісті адам-машина интерфейстерінің архитектурасын жобалау; 

ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерін іске асыру; кәсіби қызмет объектілерінің 

математикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету элементтерін жобалау; ақпаратты өңдеудің кең 

мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін қолданбалы бағдарламалардың қазіргі заманғы пакеттерімен жұмыс істеу, 

операцияларды оңтайландыру және зерттеу әдістерімен міндеттерді шешу; ақпараттық модельдерді құру және 

алынған нәтижелерге талдау жүргізу; әртүрлі пәндік салалардағы әртүрлі аппараттық платформаларда заманауи 

ДҚБЖ қолдана отырып, ақпараттық қосымшаларды жобалау; Ақпараттық жүйелерді жобалау кезінде байланыс 

құрылғыларын пайдалану; әртүрлі аспаптық құралдармен бағдарламалау; логикалық нәтижені қолдана отырып 

бағдарламалар құру.  

"Жүйелік талдау және компьютерлік модельдеу": аппараттық-бағдарламалық кешендер 

компоненттерінің және тиісті адам-машина интерфейстерінің архитектурасын жобалау; есептеу техникасы 
құралдарын қолдану, Ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерін іске асыру үшін бағдарламалау 

құралдары; кәсіби қызмет объектілерінің математикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету 

элементтерін жобалау; ақпаратты өңдеудің кең мүмкіндіктерін, операцияларды оңтайландыру және зерттеу 

әдістерімен есептерді шешуді қамтамасыз ететін қолданбалы бағдарламалардың қазіргі заманғы пакеттерімен 

жұмыс істеу; ақпараттық модульдерді құру және алынған нәтижелерге талдау жүргізу; әртүрлі пәндік 

салалардағы әртүрлі аппараттық платформаларда қазіргі заманғы ДҚБЖ пайдалана отырып, ақпараттық 

қосымшаларды жобалау; кодтау және декодтау техникалық құралдарының функционалдық схемаларын, 

қағидаттық электр схемаларын синтездеу; автоматика элементтері мен құрылғыларының жұмыс істеуін талдау, 

автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді жобалау; ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы 

құралдары негізінде ақпаратты қорғаудың үлгілік схемаларын әзірлеу және жасау. 

"Жүйелік әкімшілендіру және компьютерлік бағдарламалау": аппараттық-бағдарламалық кешендер 
компоненттерінің және тиісті адам - машина интерфейстерінің архитектурасын жобалау; ақпаратты өңдеу және 

басқарудың компьютерлік жүйелерін іске асыру; кәсіби қызмет объектілерінің математикалық, ақпараттық және 



бағдарламалық қамтамасыз ету элементтерін жобалау; ақпаратты өңдеудің кең мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін 

қолданбалы бағдарламалардың қазіргі заманғы пакеттерімен жұмыс істеу, операцияларды оңтайландыру және 

зерттеу әдістерімен міндеттерді шешу; ақпараттық модульдерді құру және алынған нәтижелерді талдау; әртүрлі 

пәндік салалардағы әртүрлі аппараттық платформаларда заманауи ДҚБЖ қолдана отырып, ақпараттық 

қосымшаларды жобалау; кәсіби бағытталған есептеу жүйелерінде адам-ЭЕМ диалогының бағдарламалық және 
техникалық құралдарымен жұмыс; әртүрлі әдістер мен шешімдерді қолдана отырып, телекоммуникациялық 

есептеу желілерін құру мәселелерін шешу. 

 

 

 

 

 
4. ББ ОҚЫТУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 

Мамандық бойынша ББ-да оқу нәтижелері пунктінде салыңыз: дескрипторлар студенттердің қабілеттерін 

сипаттайтын оқу нәтижелерін көрсетеді: 

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

2) білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және зерттелетін саланың 
мәселелерін шешу; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинау және түсіндіру; 

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 жазудың әдістерін білу және оларды зерттелетін 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.; 

Оқыту нәтижелері мен түйінді мәселелер 

 

Түлектің негізгі құзыреттілігі Жалпы білімділікке, Әлеуметтік-этикалық құзыреттілікке, 

ұйымдастырушылық-басқарушылық және кәсіби құзыреттілікке қойылатын талаптар негізінде қалыптасады. 

Дублин дескрипторларын есепке ала отырып оқыту нәтижелері бойынша 6В06153 – "Есептеу техникасы 

және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры: 

Білу және түсіну (Дескриптор А): 

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

жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық негіздер; 

ҚР Білім беру жүйесінің нормативтік-құқықтық базасының мазмұны (заңдар, тұжырымдамалар, 

халықаралық келісімдер, стандарттар, нұсқаулықтар, ат ережелері).д.; 

техникалық пәндер бойынша жалпы орта (Толық) білім беру мазмұнының міндетті минимумы; 
мектептегі математикалық білімнің құрылымы мен мазмұны (математика және информатика бойынша 

міндетті және бейіндік дайындық); 

жалпы орта білім берудің, кәсіптік-техникалық білім берудің және орта кәсіптік білім берудің оқу-тәрбие 

ұйымдарындағы бітірушілердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар (әрбір бейінім бойынша); 

осы білім беру ұйымында қолданылатын әртүрлі білім беру технологияларындағы бағалау жүйелері мен 

критерийлері; 

осы мамандылық бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көзделген көлемде 

жалпы білім беретін пәндер, базалық пәндер және бейіндеуші пәндер циклдеріне енгізілген пәндер бойынша 

білім жүйесі; 

модельдердің негізгі сыныптары мен модельдеу әдістері, технологиялық модельдерді құру принциптері, 

формализация әдістері, Алгоритмдеу және nevm жүйелерінің модельдерін енгізу туралы түсінікке ие болу; 

ЭЕМ және есептеу жүйелерінің әртүрлі архитектураларын, сондай-ақ микропроцессорлық құрылғылар 
мен көп процессорлық жүйелердің архитектурасын, есептеу техникасы құралдарының заманауи аналогты 

және цифрлық элементтік базаларын, ақпаратты өңдеудің электрондық құрылғыларының элементтері мен 

тораптарын жобалау және есептеу әдістерін білу; 

технологияның негізгі негіздерін, бағдарламалық өнімді өндіру әдістері мен құралдарын білу; қазіргі 

заманғы операциялық жүйені құру және жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету принциптерін түсіну; 

зияткерлік есептерді шешуді автоматтандыру үшін компьютерлік жүйелерде қолданылатын негізгі 

модельдерді, әдістер мен құралдарды, сараптамалық жүйелерді құру принциптері мен әдістерін білу; 

оқу, тілдік, өндірістік және дипломалды практиканың болашақ кәсіби қызметінің мақсаттарын, 

міндеттерін, мазмұны мен маңызын түсіну; 

ұйымдастыру-басқару қызметінің негіздері. Білімдер мен түсініктерді қолдану( ДескрипторВ): негізгі 

ұғымдар мен экономикалық категорияларды зерттеу кезінде; 



аппараттық-бағдарламалық кешендерді құру кезінде электрондық схемаларды, микропроцессорлық 

құралдарды талдау және синтездеу әдістерін қолдана білу; 

ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерінің математикалық, лингвистикалық, 

ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету модельдерін, әдістері мен құралдарын кәсіби пайдалану 

дағдысы болу; 
заманауи ДҚБЖ-ны қолдана отырып, әртүрлі пәндік аймақтардағы әртүрлі аппараттық платформаларда 

ақпараттық қосымшаларды жобалай білу; 

ақпаратты өңдеудің кең мүмкіндіктерін, операцияларды зерттеу және оңтайландыру әдістерімен 

есептерді шешуді қамтамасыз ететін қолданбалы бағдарламалардың заманауи пакеттерімен жұмыс істеу 

тәсілдерін меңгеру; 

ақпаратты өңдеудің кең мүмкіндіктерін, операцияларды зерттеу және оңтайландыру әдістерімен 

есептерді шешуді қамтамасыз ететін қолданбалы бағдарламалардың заманауи пакеттерімен жұмыс істеу 

тәсілдерін меңгеру; 

қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде бағдарламалық өнімдерді сүйемелдеудің бағдарламалық және 

техникалық құжаттамасын жасау үшін терминологияны меңгеру. 

Пайымдау (Дескриптор С): 

аппараттық - бағдарламалық кешендер компоненттерінің және тиісті адам-машина интерфейстерінің 
архитектурасын жобалау мәселелерінде шешімдер қабылдау; 

бағдарламалаудың заманауи әдістерін талдау және практикалық мәселелерді шешу үшін әртүрлі 

құралдардың мүмкіндіктерін пайдалану, қол жетімді бағдарламалау құралдарының ішінен тапсырманы шешу 

үшін ең тиімді және сенімді таңдай білу; 

Микроэлектрониканың даму үрдістерін, сандық және аналогты техника саласындағы перспективті 

схемотехникалық шешімдерді бағалай және анықтай білу; 

автоматика элементтері мен құрылғыларының жұмыс істеу процестерін, автоматтандырылған 

ақпараттық жүйелерді жобалау кезінде автоматика құрылғыларын пайдалану принциптерін талдау; 

әр түрлі шешім әдістерін қолдана отырып, телекоммуникациялық есептеу желілерін құру мәселелерін 

тұжырымдай және шеше білу; 

күрделі Кәсіби бағытталған телекоммуникациялық есептеу желілерін құру кезінде интерфейс 
құралдарын таңдай білу; 

қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ақпараттық технологиялардың негізгі ұғымдарына 

салыстырмалы талдау жүргізу. 

Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер (Дескриптор D): 

берілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай Тиімді коммуникациялар құру; конструктивті диалог 

жүргізу дағдыларын меңгеру; 

строить межличностное общение; 

түрлі деңгейдегі семинарларда, пікірталастарда, конференцияларда шетелдік әріптестермен тәжірибе 

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

ұйымдастыру; 

көпшілік алдында сөз сөйлеу мәдениетінің ережелерін сақтау; 

мәдениеттің жоғары деңгейіне ие болу; 
IT - технологиялар саласындағы және басқа да тиісті салалардағы сарапшылармен қажетті 

байланыстарды орнату және қолдау; 

есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету саласында бірлескен ғылыми зерттеулер 

жүргізу бойынша командада әлеуметтік өзара іс-қимылда тиімді жұмыс істеу; 

бағдарламалау технологиясын дамытудың мәселелері мен бағыттарын ескере отырып, бағдарламалық 

қамтамасыз етуді әзірлеушілер ұжымдарында жұмысты ұйымдастыру әдістерін, бағдарламалық қамтамасыз 

етуді жобалауды автоматтандыру әдістері мен құралдарын меңгеру; 

ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін және оларды өнеркәсіпте, ғылыми зерттеулерде, 

ұйымдастырушылық басқаруда және басқа салаларда қолдану жолдарын қабылдау; 

еңбекті ұйымдастырудың, өндірісті және ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың экономикалық-

ұйымдастырушылық және құқықтық мәселелерінде, еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігі ережелері мен 
нормаларында басқа мамандармен өзара іс-қимыл жасау; 

Кәсіби бағытталған есептеу жүйелерінде адам-ЭЕМ диалогының бағдарламалық-техникалық 

құралдарымен жұмыс істеу принциптерін қолдана білу; 

стандарттарды, әдістемелік және нормативтік құжаттарды сауатты пайдалану; 

толыққанды әлеуметтену, Интеграция және жеке даму қабілетін көрсету; 

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

Әлеуметтік, этикалық және ғылыми кескіндерді 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): 
әрі қарай оқу үшін қажетті материалдарды өз бетінше табу, зерттеу, құрылымдау және жүйелеу; 

ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін өңдеу және бағалау; 



өмір бойы оқушылардың өзін-өзі тану, өздігінен білім алу, өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамытуға 

ынталандыру дағдылары болуы; 

өз қызметінің нәтижелерін бағалау қабілеті; 

қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу, талдау және таңдау, ұйымдастыру, түрлендіру, сақтау және беру;  

кәсіби қызмет объектілерін жобалау мен әзірлеуді анықтайтын стандарттарды, әдістемелік және 
нормативтік материалдарды қолдану қабілеті; 

кәсіптік қызмет объектілерінің математикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету 

элементтерін жобалау принциптерін зерделеу қабілеті; 

ЭЕМ архитектурасының, есептеу жүйелерінің, кешендер мен желілердің қазіргі жай-күйі мен даму 

үрдістерін түсіну, түрлі ақпараттық көздерден қажетті ақпаратты ала білу; 

компьютерлік технологияларды дамытудың қазіргі заманғы үрдістеріне және оларды ғылыми-зерттеу, 

жобалау-конструкторлық, өндірістік-технологиялық және ұйымдастыру-басқару қызметінде қолдану 

жолдарына бейімделу қабілеті; 

жаңа заманауи алгоритмдік тілдерді үйрену, оларды қолдану саласы мен ерекшеліктерін түсіну 

қабілеті; 

жүйелік бағдарламалық құралдарды дамытудың проблемалары мен бағыттарын түсіну; 

біліктілікті одан әрі жетілдіру және кәсіби тәжірибеден өту кезінде алынған; 
өздігінен білім алу және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; 

күнделікті кәсіби қызметке және білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгеру; 

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

 

 

6В06153 - "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы бойынша техника 

және технологиялар бакалавры келесі мамандықтар бойынша біліктілікке ие болуы тиіс: 

Әмбебап құзыреттер (ҚК): 

 

УК-1 тілдер саласындағы құзыреттер 

Мемлекеттік, орыс және шетел тілдерін меңгеру. 
Мемлекеттік, орыс және шетел тілдерінде сауатты сөйлеу қабілеті. 

Ағымдағы құжаттаманы мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты құра білу. 

Көп мәдениетті, полиэтиленді және көпконфессиялы қоғамда сындарлы диалог құру, қарым-қатынас 

жасау біліктері мен дағдылары, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болу. 

Кәсіби халықаралық қатынастардың мамандандырылған терминологиясы аясында қарым-қатынас 

құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру. 

УК-2 компьютерлік құзыреттілік 

Қабілеті қолдану дағдысының болуы, современнойтехникой. 

Кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану 

қабілеті. 

Қазіргі заманғы ақпарат құралдары мен ақпараттық технологияларды меңгеру. 

Қажетті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу, оны түрлендіру, сақтау және беру әдістерін меңгеру.  
Білім мен ақпаратты интерактивті пайдалану мүмкіндігі. 

Ақпараттық өзара іс - қимылдың, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің, түсіндірудің негізгі тәсілдері 

мен құралдарын меңгеру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу дағдысының болуы; 

ақпаратты қабылдау және әдістемелік жинақтау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау 

қабілетінің болуы. 

УК-3 оқу құзыреті 

Жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында жаңа білім алу және үйрену қабілеті, 

осы білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану. 

Күнделікті кәсіби қызмет және білім беруді жалғастыру үшін 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. 

УК-4 әлеуметтік құзыреттер 

Өз қызметінде негізгі Мемлекеттік құжаттарды және Қазақстан Республикасының нормативтік 

актілерін басшылыққа алу қабілеті. 

Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу қабілеті. 

Қоғамның әлеуметтік даму тенденцияларын білу қабілеті. 

Өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану қабілеті. 

Мәселелерді анықтау, тұжырымдау және шешу мүмкіндігі. 

Отансүйгіштік, сыйластық, ашық болу қабілеті. 

 

УК-5 этикалық құзыреттер 
Мәдениеттің негізгі құндылықтарын түсіну және сақтау, азаматтық пен гуманизмге ие болу. 

Этикалық нормаларға сәйкес әрекет ету қабілеті. 



Барлық негізгі кәсіби қасиеттерге ие болу, жұмыс берушілерден оларға қойылатын барлық заманауи 

талаптарға жауап беру. 

Іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын меңгеру 

қабілеті. 

Әр түрлі әлеуметтік жағдайларға барабар бағдарлану мүмкіндігі. 
Кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу; этикалық мінез-

құлық ережелерінен, оның ішінде басқа адамдарға қатысты ауытқуларға төзбеушілікке ие болу; азаматтық 

жауапкершілікке ие болу және этика ережелерін сақтауды талап ету. 

УК-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 мәселелерді шешуде оларды пайдалануды 

жоспарлау мүмкіндігі. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті. 

Кәсіпкерлік және кәсіпкерлік бастамасы. 

УК-7 ұйымдастыру-басқару құзыреттері 

Бастамашылық таныту және проблемалардың ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерін табу 

қабілеті. 

Өз бетінше ұйымдастыру және жоспарлау мүмкіндігі. 

Сколлективпен жұмыс кезінде кәсіби мәселелерді шешудің әртүрлі нұсқаларын өз бетінше әзірлеу 

және ұсыну мүмкіндігі. 

Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне жауапты қатынас. 

Мақсат қою және оларға жету мүмкіндігі. 

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

Өмірдің әртүрлі салаларында алған білім мен дағдыларды қолдана отырып, идеяларды қалыптастыру 

және оларды жүзеге асыру мүмкіндігі. 
Қоршаған ортаны түсіну және басқару, шешім қабылдау және мәселелерді шешу мүмкіндігі. 

Деректер базасымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу қабілетін меңгеру. 

УК-8 коммуникативтік құзыреттілік  

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

Жанжалдар мен Батыс келіссөздерді шешу мүмкіндігі. 

Білу мәмілеге келу, сәйкестендіруге өз пікірін мнениемколлектива. 

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

Ұжымда жұмыс істеуге дайын болу, өз міндеттерін шығармашылықпен және ұжым мүшелерінің өзара 

әрекеттесуімен орындау. 

УК-9 құндылықтар және мәдениетаралық құзыреттер 

Басқа мәдениеттердің өкілдерімен тиімді қарым-қатынас жасау. 

Басқа халықтардың дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу. 
Ұлттық мәдениеттің құндылығын түсіну, тарихи мұра мен мәдени көзқарастарға құрметпен және 

ұқыпты қарау. 

Түрлі этномәдениеттер мен діндерге төзімді болу. 

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

құндылықтарды білу және олардың кәсіби қызметінде оларға назар аудару. 

УК-10 өзгерістер мен белгісіздіктердің үдемелі серпіні жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби 

рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты ауыстыруға дайындық 

Қазіргі заманғы ақпараттық ағындарда бағдарлану және әлемдік экономикадағы серпінді өзгеретін 

құбылыстар мен процестерге бейімделу қабілеті. 

Кәсіби қызметке байланысты әртүрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және мобильді болыңыз. 

Иристің белгісіздігі жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер 
қабылдау дағдыларын меңгеру. 

Жинақталған тәжірибені сыни бағалау және қайта ойлау, кәсіби және әлеуметтік қызметті рефлекстеу 

қабілеті. 

Халықаралық салада өндірістік және қолданбалы қызметті жүзеге асыру қабілеті. 

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

Жаңа жағдайларға бейімделу мүмкіндігі. 

Өзгерістерге икемді жауап беру және бірнеше рет ақылды тәуекелді қабылдау мүмкіндігі. 

Кәсіби құзыреттер (ӨК): 

КҚ-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 мүмкіндігі. 



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 мүмкіндігі. 

ПК-2 Қалыптастырушы (кәсіби) құзыреттер 

Әдістерін игеру жүйелі түрде және сравнительногоанализа. 

Сыни ойлауды қалыптастыру. 

Жобалау және болжау дағдыларын меңгеру. 

Білу оқуға, біліктілігін арттыруға бойы всейжизни. 

Жұмыс істей білу вкоманде. 

Жеке қасиеттерді қалыптастыру: Тәуелсіздік, жауапкершілік, ұйымшылдық, идр мақсаттылығы. 

ПК-3 Жүйелендіруші құзыреттер 

Жеке құрылғылар мен компьютерлердің, сондай-ақ үш тіл тұрғысынан компьютерлердің жүйелерін, 

кешендерін және желілерін ұйымдастырудың және жұмыс істеуінің негізгі принциптері туралы білімді 

жүйелеу. 

Қазіргі заманғы бағдарламалау тілдерін түсіну және қолдану қабілеті; есептеу техникасы және 
бағдарламалау құралдары; Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары; Ақпаратты өңдеудің компьютерлік 

жүйелерінің математикалық, лингвистикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету элементтері. 

Оқу және ғылыми материалдарды, тәсілдерді, бағдарламалық жасақтаманы құруды жүзеге асыру 

құралдарын жүйелеу. 

ПК-4 Зерттеу құзыреті 

Ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерін және олардың қосалқы жүйелерін зерттеу 

және жобалау үшін модельдеу тілдерін қолдану қабілетін меңгеру. 

Сандық және символдық ақпаратты өңдеу міндеттері үшін жоғары деңгейдегі тілдерде 

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

Қазіргі заманғы операциялық орталарда және деректер базаларын басқару орталарында бағдарламалау 

қабілетіне ие болу. 
Ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерінің және сараптамалық жүйелердің 

мәселелерін шешуге арналған 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 Электронды 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. 

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

түрінде стилистикалық сауатты ресімдеу. 

Эксперименттік-зерттеу жұмысының оң нәтижелерін өндіріске енгізе білу. 

ПК-5 Мәдени-ағарту құзыреті 

Мәдениет ұйымдары мен мекемелерінің қызметі тақырыбындағы техникалық аспектілерді ақпараттық 

қамтамасыз етуді әзірлеу қабілетіне ие болу. 

ПК-6 Бақылаушы құзыреттер 

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, әділеттілік пен объективтілікке ұмтылу. 

Ұйым алға қойған мақсаттар мен міндеттер шеңберінде еңбек қызметі процестерін дербес басқару және 

бақылау қабілеті. 

ПК-7 Бағдарламалық құзыреттер 
Теориялық сабақтарға дайындық кезінде материалды таңдау әдістерін меңгеру. 

Бағдарламалық өнімді әзірлеу және тестілеу сатысын жоспарлау әдістерін меңгеру. 

Техникалық және әдістемелік білім жүйесін, нақты әлеуметтік жағдайларды ескере отырып, кәсіби 

қызметте теориялық білімді қолдану дағдылары мен дағдыларын меңгеру. 

Оқу және еңбек қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру кезінде Time management тәсілдерін 

меңгеру. 

 

ПК-8 Құзіреттілікті дамыту 

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 Креативті құзыреттер 



Шығармашылық психологиясы, шығармашылық қызметтің теориялық негіздері, кәсіби қызметті қайта 

құру дағдылары мен дағдылары, Ақпараттық жүйелер саласындағы авторлық инновациялық идеяларды 

жүзеге асыру, стандартты емес және балама шешімдерді табу, жаңа идеяларды шығаруға, сыни ойлауға 

қабілетті болу. 

Шығармашылық міндеттерге қызығушылықтың көрінісі, стандартты ұсынылған схема бойынша ғана 
емес, әрекет ету қабілеті. 

Абстрактілі ойлау, синтезді талдау қабілеті. 

.Инновациялық Өлшем. 

Белсенді өмірлік ұстаным 

ПК-10 Ұйымдастыру-әдістемелік құзыреттер 

IT-технологиялар 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 Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамаларының негіздерін білу. 

Жоспарлауға өзіндік кәсіби іс-тұрғысынан қазіргі заманғы мазмұнына қойылатын талаптарды процесін 

ұйымдастыру және оқу үшін осы салада уәкілетті орган. 

Ұйымдастырушылық қабілеттерге ие болу, жоғары орындаушылық тәртіпті көрсету. 

ПК-11 Сараптамалық-талдамалық құзыреттер 

Талдау орталықтарының, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының 

қызметін қамтамасыз ету үшін ақпаратпен жұмыс істеу қабілетіне ие болу. 

Статистикалық материалды талдау, күтілетін нәтижелерді болжау қабілеті  

нәтижелері. 

Мәселені анықтау және талдау мүмкіндігі, қорытынды жасау және ақпаратты сауатты пайдалану мүмкіндігі.



 
 

Код 

результата 

Нәтижені тұжырымдау 

Түлектің жалпы білімі және әлеуметтік-этникалық қарым-қатынасы 

РО 1 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның аса маңызды үш 

құрамдас бөлігі(этноформаттаушы, азаматтық, жалпыұлттық) мәнмәтінінде білу, мәдениеттің 

жоғары деңгейін меңгеру, Тарихи, сондай-ақ әлеуметтік-гуманитарлық тақырыптар бойынша 

пікірталастар кезінде өз ұстанымын түсіндіру, сендіру қабілеті, тиімді коммуникациялар құра 

білу, Қазақстан мәдениетінің базистік құндылықтарын және мәдениетінің өркениеттегі орнын 

білу, моральдық сана құндылықтарын іске асыру және күнделікті практикада адамгершілік,  

адамгершілік және құқықтық мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс істей білу, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың рухани-адамгершілік тетіктерін іске қосу. 

РО 2 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. 

РО 3 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 

РО 4 Талдау орталықтарының, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың, бұқаралық ақпарат 

құралдарының қызметін қамтамасыз ету үшін ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін меңгеру. 

РО 5 Аппараттық-бағдарламалық кешендерді тиімді іске асыру үшін есептеу техникасын, 

бағдарламалау құралдарын қолдану. 

РО 6 Қосымшаларды бағдарламалау және қолданбалы есептерді шешудің бағдарламалық 

прототиптерін жасау қабілетіне ие болу. 

РО 7 Дағдысы болуы тиіс бағалауға экономикалық шығындарды бағдарламалық қамтамасыз етуді 

әзірлеуге, талдау әдістерін білу және тиімділігін бағалау әдістері мен құралдарын қамтамасыз 
ету, ақпараттық қауіпсіздік. 

РО 8 Сандық, символдық және мәтіндік ақпаратты өңдеу міндеттері үшін бағдарламалық 

қамтамасыз етуді әзірлеу процесін ұйымдастыру кезінде технологияны, аспаптық 

бағдарламалық құралдарды және есептеу техникасы құралдарын таңдау әдістерін меңгеру 

РО 9 Бағдарлама мен қосымшаның есептерін шешудің математикалық модельдері мен 

алгоритмдерін талдау негізінде әзірлеуге, оларға техникалық құжаттарды қалыптастыруға, 

оларды тестілеу мен күйін келтіруге қабілетті. 

РО 10 Компьютерлік жүйелердің әртүрлі түрлерін және жуық әдістерді, сондай-ақ қолданбалы 

есептерді шешу үшін стандартты бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану қабілетін 

меңгеру. 

РО 11 Аппараттық-бағдарламалық кешендерді тиімді іске асыру үшін есептеу техникасы 

құралдарын, бағдарламалау құралдарын қолдану дағдыларын түсіну және объектіге 

бағытталған талдаудың, жобалаудың және бағдарламалаудың практикалық дағдыларын 

меңгеру. 

РО 12 Екі үш өлшемді графикалық нысандарды модельдеуге және анимациялауға қабілетті 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Проблемаларды шешу құзыреттілігі (өзіндік менеджмент)мүмкіндік береді: 

білуге: 

- ақпараттық технологияларды дамыту перспективалары мен үрдістері;  

- есептеу техникасының, коммуникациялардың және байланыстың заманауи құралдары;  

- техникалық құжаттаманы дайындау ережелері, әдістері мен құралдары; 

- экономика негіздері, өндірісті ұйымдастыру және ғылыми зерттеулер, еңбек заңнамасының негіздері, 

Эргономика;  

білу: 

- зерттелетін объектіні еркін талдау және шешу әдісін табу;  



 
 

- кәсіби қызмет нысандарын әзірлеудің заманауи әдістерін, құралдары мен технологияларын қолдану;  

-ғылыми зерттеулерде және жобалау-конструкторлық қызметте, технологиялық, экономикалық, 

әлеуметтік жүйелерді басқаруда және адам қызметінің гуманитарлық салаларында кәсіби қызмет объектілерін 

қолданудың әдістерін, құралдары мен технологияларын әзірлеу кезінде аралас бейіндегі мамандармен өзара іс-

қимыл жасау; 

- Эргономика білімін пайдалана отырып, өз еңбегіңді ғылыми негізде ұйымдастыру;  

- кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологиялар саласындағы қазіргі заманғы жаңа жетістіктерді 

қолдану, арнайы әдебиетті және басқа да ғылыми-техникалық ақпаратты зерделеу, өзінің кәсіби қызметі 
саласында отандық және шетелдік ғылым мен техниканың жетістіктері; 

бағдарламалық-аппараттық кешендермен, бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдысының 

болуы;  

Ғылыми-зерттеу құзыреттілігі келесілерге мүмкіндік береді:  

-әдістерді, алгоритмдерді, бағдарламаларды, аппараттық-бағдарламалық кешендер мен жүйелерді 

теориялық және эксперименттік зерттеуді талдау; 

- кәсіби қызмет объектілерінің жұмыс істеуіне байланысты есептеу және ақпараттық процестердің 

математикалық және бағдарламалық модельдерін жасау және зерттеу; 

- кәсіби қызмет.  

- Ғылыми-технологиялық құзыреттілік:  

- - пайдаланушылардың сұраныстарын, пәндік модельдер мен техникалық құралдардың мүмкіндіктерін 

талдау негізінде кәсіби қызмет объектілерінің жекелеген компоненттерінің талаптары мен сипаттамаларын 

әзірлеу;  

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

- есептеу техникасы құралдарын, бағдарламалау құралдарын тиімді іске асыру үшін қолдану  

- аппараттық-бағдарламалық кешендер;  

- есептеу жүйелері мен автоматтандырылған жүйелерді математикалық, лингвистикалық, ақпараттық 

және бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау әдістері, құралдары мен технологиялары; 

- кәсіби қызмет объектілерін сертификаттау. 

Ғылыми-өндірістік құзыреттілік:  

- есептеу жүйелерінің, автоматтандырылған жүйелердің компоненттерін құру және белгіленген мерзімде 
белгілі бір сападағы бағдарламалар мен бағдарламалық кешендерді шығару; 

- аппараттық-бағдарламалық кешендерді тестілеу және күйін келтіру; 

- аппараттық және бағдарламалық құралдарды, кешендер мен желілерді құрастыру. 

Ұйымдастырушылық және басқарушылық құзыреттілік:  

 - кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу және зерттеу процесін ұйымдастыру кезінде технологияларды, 

аспаптық құралдарды және компьютерлік технологиялар құралдарын таңдау; 

 - белгіленген мерзімде берілген сапамен кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу процесінің жекелеген 

кезеңдерін ұйымдастыру; 

- кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу процесін бағалау, бақылау және басқару;  

 - кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу процесін қабылданған ұйымдастыру шеңберінде қызметкерлерді 

оқыту. 

Білім беру құзыреттілігі сізге:   
 - оқыту процесіне жаңа компьютерлік технологияларды жобалау, әзірлеу және енгізу; 

 - белгіленген стандарттарға сәйкес заманауи әдістер, құралдар мен технологиялар негізінде оқу-

әдістемелік материал әзірлеу; 

6.БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ 

ҚР МЖМБС талаптарына сәйкес 6В06153 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 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-ББ 6В06153 бойынша білім бакалавры Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету 

 

 

 

Пәндер туралы мәліметтер 
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 Жалпы білім беретін пәндер циклі ЖОО компоненті (51 кр) 

 Қазақстанның 

қазіргі тарихы 

1/2 дүниетанымдық, азаматтық және 

адамгершілік ұстанымдарының 

қалыптасуы негізінде Болашақ 

маманның жеке басының әлеуметтік-

мәдени дамуын қамтамасыз ететін 

жалпы құзыреттілік жүйесін 

қалыптастырады; қазіргі әлемде 

ұтқырлыққа, сыни ойлау мен 

физикалық өзін-өзі жетілдіруге 
қабілетті тұлғаны қалыптастырады. 

Қазақстанның тарихи дамуының 

негізгі кезеңдерін, заңдылықтары мен 

өзіндік ерекшелігін терең түсіну және 

ғылыми талдау негізінде азаматтық 

ұстаным таныту; Қазақстанның 

қазіргі тарихы оқиғаларының 

себептері мен салдарын талдау үшін 

тарихи сипаттаудың әдістері мен 

тәсілдерін пайдалану; 

5 ОК1 

ОК2 БК 

14  

орта 

мектептер 

мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған 

білім 

Философи

я 

 Философия 1/3 дүниетанымдық, азаматтық және 

адамгершілік ұстанымдарының 
қалыптасуы негізінде Болашақ 

маманның жеке басының әлеуметтік-

мәдени дамуын қамтамасыз ететін 

жалпы құзыреттілік жүйесін 

қалыптастыру; ғылыми және 

философиялық білім әдістерімен 

табиғи және әлеуметтік әлемді 

ғылыми түсінуді және зерттеуді 

қамтамасыз ететін философия 

негіздерін білумен қалыптасқан 

дүниетанымдық ұстанымдар 

негізінде қоршаған шындықты 
бағалау; өзін-өзі дамыту және 

мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке 

білім траекториясын құру 

интегративті процестердің заманауи 

өнімі ретінде осы ғылымдар туралы 

білімді синтездеу; 

5 ОК1 ОК 

2 БК7 
БК9 

Қазақстанның 

қазіргі 
тарихы 

Саясаттан

у және 
әлеуметта

ну 

 Саясаттану 

және 

әлеуметтану 

1/4 әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттанужәнепсихологияныңнег

ізгібілімінескереотырып, 

тұлғааралық, 

Әлеуметтікжәнекәсібиқарым-

қатынастыңәртүрлісалаларындағыжағ
дайларғабағаберу; 

8 ОК1 

ОК2 

БК10 

БК14 

БК21 

Қазақстанның 

қазіргі 

тарихы  

Философия 

Мәңгілік 

Ел 

 Мәдениеттану 2/1 әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттанужәнепсихологияныңнег

ізгібілімінескереотырып, 

тұлғааралық, 

Әлеуметтікжәнекәсібиқарым-

қатынастыңәртүрлісалаларындағыжағ

дайларғабағаберу; 

4  

 

 

ОК1 

ОК2 

БК10 

БК14 

БК21 

Қазақстанның 

қазіргі 

тарихы 

 

 Психология 

 

Қазақстанның 

қазіргі 

тарихы  

Философия 

Мәңгілік 

Ел  

Өлкетану 

 Мәңгілік Ел 1/1 "Тәрбие", "этникалықтәрбие", 

"ұлттықтәрбие"ұғымдарыныңмәні. 

Ұлттықтәрбиеидеалыконтексіндебола

5 ОК1 ОК 

2 БК7 

БК9 

орта 

мектептер 

мен 

Қазақстан

ның 

қазіргі 



 
 

 Өлкетану шақмамандардыңұлттықтәрбиесінөзек

тендіру. 

"МәңгілікЕл"ұлттықидеясыныңүшқұр

амдасбөлігіконтексіндеболашақмаман

дардыңұлттықсана-

сезімінқалыптастырумоделі. 

"МәңгілікЕл" ұлттықидеясы-

ұлттықтәрбиеніңәдіснамалықнегізі. 

Ұлттықсаясатжәне "МәңгілікЕл" 
ұлттықидеясыстратегиялықтұрғыда 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған 

білім 

тарихы 

Философи

я 

 Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

1/3 направлены на формирование 

мировоззренческой, гражданской и 

нравственной позиций будущего 

специалиста, конкурентоспособного 

на основе владения информационно-

коммуникационными технологиями, 

выстраивания программ 

коммуникации нагосударственном, 

русском и иностранном языках, 

ориентации на здоровый образ 

жизни, самосовершенствование и 
профессиональный успех; 

способствуют развитию 

информационной грамотности через 

овладение и использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий во 

всех сферах своей жизни и 

деятельности; 

использовать в личной деятельности 

различные виды информационно-

коммуникационных технологий: 

интернет-ресурсы, облачные и 
мобильные сервисы по поиску, 

хранению, обработке, защите и 

распространению информации; 

5 ОК4 

БК3  

БК4 

орта 

мектептер 

мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған 

білім 

 

 Қазақ (орыс) 

тілі 

1/1 

1/2 

 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды меңгеру негізінде 

бәсекеге қабілетті болашақ маманның 

дүниетанымдық, азаматтық және 

адамгершілік ұстанымдарын 

қалыптастыруға, мемлекеттік, орыс 

және шет тілдерінде коммуникация 

бағдарламаларын құруға, салауатты 

өмір салтына, өзін-өзі жетілдіруге 
және кәсіби табысқа бағдарлануға 

бағытталған; мемлекеттік, орыс және 

шет тілдерінде тұлғааралық 

Әлеуметтік және кәсіби қарым-

қатынас жасау қабілеттерін 

дамытады; 

10 ОК3 

БК13 

орта 

мектептер 

мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған 

білім 

 

 Шет тілі 1/3 

1/4 

2/1 

2/2 

Студенттердің коммуникативтік, 

когнитивтік, ақпараттық, әлеуметтік-

мәдени, кәсіби және жалпы мәдени 

құзыреттерін кешенді дамытуға 

бағытталған. пәндер айқын, өйткені 

шет тілін білу университеттегі барлық 

мамандарды кәсіби даярлаудың 
ажырамас бөлігі болып табылады. 

Шет тілін үйренудің ерекшелігі-оның 

пәнаралық интегративті негізде 

құрылатындығы. 

10 ОК3 

БК1 

БК2 

орта 

мектептер 

мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған 
білім 

Ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 

оқыту 

бағдарлам

алары 

ағылшын 
тілінің 

ауызша 

және 

жазбаша 



 
 

сөйлеу 

практикас

ы 

 Дене 

шынықтыру 

1/1 

1/2

1/3 

1/4 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды меңгеру негізінде 

бәсекеге қабілетті болашақ маманның 

дүниетанымдық, азаматтық және 

адамгершілік ұстанымдарын 

қалыптастыруға, мемлекеттік, орыс 

және шет тілдерінде коммуникация 
бағдарламаларын құруға, салауатты 

өмір салтына, өзін-өзі жетілдіруге 

және кәсіби табысқа бағдарлануға 

бағытталған; қазіргі әлемде 

ұтқырлыққа, сыни ойлау мен 

физикалық өзін-өзі жетілдіруге 

қабілетті тұлғаны қалыптастырады. 

, дене шынықтыру әдістері мен 

құралдары арқылы толыққанды 

әлеуметтік және кәсіби қызметті 

қамтамасыз ету үшін салауатты өмір 
салтына назар аударыңыз. 

8 ОК3 орта 

мектептер 

мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған 
білім 

 

  /Таңдау компоненті (5 кр) 

 

 Робототехника 3/1 Білім беру робототехникасы - бұл 

жүйелі ойлаудың, информатика, 

математика, физика, сызу, технология, 

жаратылыстану ғылымдарының 

ғылыми-техникалық 

шығармашылықпен 

интеграциялануының берік негіздерін 

қалайтын құрал. Робототехника 

сабақтары болашаққа жақсы негіз 

береді, балалардың ғылыми-

техникалық шығармашылыққа деген 
қызығушылығын тудырады. 

Инженерлік мамандықты мақсатты 

таңдауға айтарлықтай ықпал етеді. 

5 ОК4: 

ОК 12: 

БК 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақпараттық-

коммуникаци

ялық 

технологияла

р Физика 

Электроте

хниканың 

теориялық 

негіздері 

байланыс 

жүйелерін

дегі 

желілерді 

жобалау 

  

 

Инжиниринг 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 

инжинирингтің қазіргі заманғы 

қағидаттарын (әдістерін) зерделеу, 

оған қойылатын талаптарды 

қанағаттандыратын сенімді, сапалы 

бағдарламалық қамтамасыз етуді құру 

үшін теориялық негізді қалыптастыру; 

студенттерде IT-инжинирингтің осы 

қағидаттарын қолдану қажеттілігін 
түсінуді қалыптастыру 

 

ОК4:  

ОК 12:  

БК 10 

Ақпараттық-

коммуникаци

ялық 

технологияла

р Физика 

Электроте

хниканың 

теориялық 

негіздері 

байланыс 

жүйелерін

дегі 

желілерді 

жобалау 

   

ЖОО компоненті базалық пәндер циклі (56 кр) 

 
 Математикалы

қ талдау 

1/1 

1/2 

Математикалық талдаудың типтік 

міндеттерін шешудің негізгі 

түсініктері мен әдістерін зерттеу, 

математикалық ойлау дағдыларын 

дамыту, студенттерді экономикалық 

пәндерді оқытуда математикалық 
аппаратты тиімді пайдалануға үйрету; 

математикалық талдау аппаратын 

6 ОК 2, 

ОК8, БК 

3, БК 11 

мектеп 

математикас

ы 

Алгоритм

дер 

теориясы 



 
 

пайдалана отырып, кәсіби міндеттерді 

қалыптастыру және шешу. 

 Деректерді 

цифрлық өңдеу 

1/4 Сигналдардыцифрлықөңдеудіңнегізгіа

лгоритмдерінзерттеу, 

сигналдардыцифрлықөңдеужүйелеріні

скеасырудыңпрактикалықдағдыларын

қалыптастыру. 

4 ПК 5,ПК 

6,БК 8 

Тілдер және 

бағдарламала

у 

технологияс

ы 

Алгоритм 

және 

Мәліметте

р 

құрылымы 

тілдер мен 

автоматик

а 
теориясы 

 Ақпараттық 

жүйелер 

негіздері 

2/1 Пәнді оқу мақсаты: әр түрлі 

сыныптағы және мақсаттағы 

ақпараттық жүйелерді әзірлеу 

модельдері мен әдістерін құру 

саласында арнайы білімді 

қалыптастыру. Курстың қысқаша 

сипаттамасы: ақпараттық 

процестердің негізгі модельдерімен 

танысу, физикалық және арна 

деңгейінде ақпараттық процестерді 

ұйымдастыру, әртүрлі типтегі 
Ақпараттық жүйелерді құрудың 

заманауи әдістері мен модельдерін 

зерттеу. Күтілетін нәтижелер: 

бакалаврдың құзыреттілік моделіне 

сәйкес келесі құзыреттерді игеру 

жалпы құзыреттер: - ақпараттық 

жүйелердің, техникалық және 

бағдарламалық құралдардың құрамы 

мен құрылымын білу және ақпараттық 

үдерістің құрылымы туралы түсінікке 

ие болу, ақпараттық үдерістерді 

ұйымдастыру негіздерін білу; - 
ақпараттық жүйенің міндеттерін қою 

және Алгоритмдеу кезінде жүйелік 

талдауды қолдана білу, ақпараттық 

жүйелердің тұжырымдамалық моделін 

анықтау; - ақпараттық жүйенің 

міндеттерін қою және ресімдеу 

кезінде жүйелік талдау дағдыларын 

меңгеру, ақпараттық жүйелердің 

тұжырымдамалық моделін анықтау. 

5  Ақпараттық-

коммуникаци

ялық 

технологияла

р 

Жүйелік 

бағдарлам

алау 

 Алгоритмдеу 
және 

бағдарламалау 

негіздері 

 Операциялық 

жүйелер 

2/1 Пәнді оқытудың мақсаты: заманауи 

желілік операциялық жүйелерді 

құрудың негізгі тұжырымдамалары 
мен принциптері. Ұйымдастыру 

негіздері, Сондай-ақ Microsoft 

Windows Server, Unix желілік 

операциялық жүйелерінде жұмыс 

істейтін компьютерлік желілерді 

басқару технологиялары талқыланады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 

желілік операциялық жүйелерге 

кіріспе. Желілік операциялық 

жүйелерді ұйымдастырудың және 

жұмыс істеуінің негізгі принциптері. 

Жергілікті ресурстарды басқару. 
Енгізу-шығаруды басқару. Таратылған 

ресурстарды басқару. Microsoft 

желілік ОЖ тобы. UNIX ОЖ жұмыс 

істеу ерекшеліктері. 

5 БК 

25,БК 

26,БК 
30 

Есептеу 

әдістері 

есептеу 
жүйелерін 

ұйымдастыру 

Желілік 

операциял

ық 
жүйелер 



 
 

 Алгоритмдер 

теориясы 

2/2  студенттердің ақпаратты өңдеудің 

іргелі алгоритмдерімен қатар жаңа 

заманауи алгоритмдер мен әдістерді 

игеруге деген ұмтылысын дамытуда 

есептерді шешудің тиімді 

алгоритмдерін жасауда білім мен 

дағдыларды игеруі. 

5 БК16,Б

К19 

Акт Тілдер 

және 

бағдарлам

алау 

технологи

ясы 

 Оқу (танысу) 

практикасы 

1/4 біріншікурспәндеріноқукезіндеалынға

нтеориялықбілімдібекіту 

1 ОК7 

ОК10 

БК6 
БК8 

БК13 

ПК7 

  

 Негіздері 

қасындағы 

мәдениет 

2/2 мифологиялық, діни және ғылыми 

дүниетанымның мазмұны мен 

ерекшеліктерін түсіндіру; 

3 ОК1 ОК 

2 БК7 

БК9 

Полотология 

психология 

 

 

 Жүйелік 

бағдарламалау 

2/2  Бағдарламалау ортасының консольдік 

қосымшасын қолдана отырып, 

Жүйелік бағдарламалау негіздерін 

үйрену Visual.Studio.NET 2010. 

Windows операциялық жүйесінің 
Жүйелік бағдарламалау технологиясы, 

оның алғашқы нұсқасынан бастап, 

Win32 API-нің барлық функцияларын 

анықтайтын динамикалық қосылатын 

кітапханаларды пайдалануға 

негізделген. Сондықтан, пәннің 

бірінші кезеңінде студенттер DLL 

құру және қолдану принциптерімен 

танысады. Олар екілік сандық жүйені 

қолдана отырып, Жүйелік 

бағдарламалау негіздерін, екілік 

формада ақпаратты ұсынуды, 
көрсеткіштерді қолдануды үйренеді. 

5 БК 

13,БК 

15,БК 

16 

Ақпарат 

теориясы 

Сараптама

лық 

жүйелер 

 Бағдарламалар

ды әзірлеудің 

аспаптық 

құралдары 

2/3 қолданбалы және жүйелік 

бағдарламалық қамтамасыз етуден 

айырмашылығы бағдарламаларды 

жобалау, әзірлеу және сүйемелдеу 

барысында пайдалануға арналған 

бағдарламалық қамтамасыз етуді 

зерделейді 

5 ПК 

5,ПК 

3,БК 25 

Параллельді 

есептеу 

жүйелерінің 

архитектурас

ы 

сараптамалық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 

  Базалық пәндер циклі таңдау компоненті (56 КР) 

 Операциялард

ы жүйелік 

талдау және 

зерттеу 

 

Жүйелік 
бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

 

Деректер 

құрылымы 

және 

бағдарламаны 

әзірлеу 

2/3 бағдарламалау ортасының консольдік 

қосымшасын қолдана отырып, 

Жүйелік бағдарламалау негіздерін 

білу Visual.Studio.NET 2010. Windows 

операциялық жүйесінің Жүйелік 

бағдарламалау технологиясы, оның 
алғашқы нұсқасынан бастап, Win32 

API-нің барлық функцияларын 

анықтайтын динамикалық қосылатын 

кітапханаларды пайдалануға 

негізделген. Сондықтан, пәннің 

бірінші кезеңінде студенттер DLL 

құру және қолдану принциптерімен 

танысады. 

5 БК 

13,БК 

15,БК 

16 

Ақпарат 

теориясы 

Сараптама

лық 

жүйелер 



 
 

процестері 

 

 

Олар екілік сандық жүйені қолдана 

отырып, Жүйелік бағдарламалау 

негіздерін, екілік формада ақпаратты 

ұсынуды, көрсеткіштерді қолдануды 

үйренеді. 

Деректер құрылымы және 

бағдарламаларды әзірлеу процестері 

мақсаты: студенттердің 

тапсырмаларды Алгоритмдеу 
негіздерін, бағдарламалау тілдерін 

жіктеуді, мәліметтер типтері мен 

Object Pascal тіл операторларын 

жіктеуді, кіші бағдарламаларды, 

стандартты модульдерді, 

бағдарламалау стилін, бағдарламалау 

сапасының көрсеткіштерін, 

бағдарламаларды жөндеу және сынау 

әдістерін, Delphi 7.0 тіліне негізделген 

Windows-қа арналған объектіге 

бағытталған бағдарламалау негіздерін 
үйренуі. Курстың қысқаша мазмұны: 

Пән объектіге бағытталған 

бағдарламалаудың негізгі ұғымдарын, 

Delphi визуалды бағдарламалау 

ортасын қолдана отырып, Object 

Pascal жоғары деңгейлі тілде 

бағдарламалардың құрылымы мен 

даму принциптерін, бағдарламалау 

технологиясының негіздерін және 

бағдарламаларды жөндеу әдістерін 

үйренеді. Күтілетін нәтижелер: білу: - 

мето _ _ ы және объектілі-бағытталған 
бағдарламалау құралдары; - Delphi 7.0 

ортасында бағдарламалаудың 

заманауи тілдері мен жұмыс әдістерін 

білу; істеуі керек: – деректердің 

құрамын, құрылымын, оларға 

қойылған шектеулерді анықтау және 

шешім таңдау мақсатында қойылған 

міндетті талдау; – әртүрлі типтегі 

деректерді манипуляциялаумен 

байланысты міндеттерді шешу үшін 

алгоритмдерді әзірлеу; практикалық 
дағдыларды меңгеру: – Delphi 7.0 

ортасында бағдарламаларды әзірлеу, 

жөндеу және ресімдеу; құзыретті 

болу: - жобалау-конструкторлық және 

эксперименттік-зерттеу қызметін 

жүзеге асыру үшін Delphi 7.0 

бағдарламалаудың көрнекі ортасын 

пайдалануда. 

 Ci Негіздері 2/4 Бағдарламалау технологиясы. Негізгі 

ұғымдар мен принциптер. 

Бағдарламалау технологияларын 

әзірлеу кезеңдері. Модульдік 

бағдарламалау. Бағдарламалық 

5  Операциялар

ды жүйелік 

талдау және 

зерттеу 

Бағдарлам

алау 

технологи

ясы 

 Бағдарламалау 

технологиясы 



 
 

 Жоғары 

деңгейдегі 

тілде 

бағдарламалау 

жасақтаманың технологиялық 

сипаттамаларын анықтау. 

Бағдарламалық жасақтаманы 

әзірлеуде қолданылатын негізгі 

әдістер. Бағдарламалық жасақтамаға 

қойылатын талаптарды және олардың 

бастапқы жобалау деректерін 

анықтаңыз. 

C # тілінде бағдарламалауды 
үйреніңіз. Курстың қысқаша мазмұны: 

бастапқы ақпарат. Тілдің құрамы және 

деректер түрлері. Айнымалылар, 

операциялар, өрнектер. Қарапайым 

енгізу-шығару. Басқарушы 

операторлар. Сыныптар: негізгі 

ұғымдар. Массивтер, таңбалар және 

жолдар. Сынып мұрасы. 

Интерфейстер. Контейнер сыныптары. 

Делегаттар мен оқиғалар. Күтілетін 

нәтижелер: студенттер пәнді оқу 
барысында жоғары деңгейдегі тілде 

бағдарламалық қосымшаларды 

әзірлеудің практикалық дағдыларын 

меңгеруі тиіс. Пререквизиттер: 

бағдарламалау технологиясы. 

Негіздері#. Постреквизиттер:. NET 

платформаларында жүйелерді әзірлеу 

технологиясы. 

 Производсвенн

ая тәжірибесі 

2/4 Өндірістік практиканың мақсаты 

жалпы кәсіптік пәндер мен кәсіптік 

модульдерді зерделеу кезінде алынған 

білімді бекіту, кеңейту, тереңдету 

және жүйелеу, сондай-ақ жалпы және 
кәсіптік құзыреттерді қалыптастыру, 

нақты ұйымның қызметін зерделеу 

негізінде практикалық тәжірибе алу 

болып табылады. 

5    

 Есептеу 

жүйелері мен 

желілерін 

ұйымдастыру 

2/3 "есептеу жүйелерін ұйымдастыру" 

пәнін оқу-бұл компьютерлерді, 

компьютерлік жүйелер мен желілерді 

ұйымдастырудың ерекшеліктерін, 

жеке құрылғыларды құру 

принциптерін және олардың 

ақпаратты өңдеу мен шығару 

процесіне әсерін зерттеу. 1.4 пәнді 
оқытудың негізгі міндеттері: - 

студенттерде пән бойынша қажетті 

білімді қалыптастыру; - осы салада 

қолданылатын техникалық, 

алгоритмдік және технологиялық 

шешімдермен танысу. 1.5 Оқыту 

нәтижелері: пәнді оқығаннан кейін 

студенттер білуі тиіс: есептеу 

машиналарын, жүйелерін, кешендері 

мен желілерін функционалдық және 

конструктивтік ұйымдастыру 

принциптерін; ЭЕМ арифметикалық, 
логикалық және схемотехникалық 

негіздерін; ішкі және сыртқы есте 

сақтау құрылғыларын ұйымдастыру 

принциптерін; процестердің 

құрылымын; ақпаратты енгізу және 

5  Жүйелік 

бағдарламалы

қ қамтамасыз 

ету 

Есептеу 

әдістері 

және 

математик

алық 

статистика 



 
 

шығару құрылғыларының жұмыс 

істеу принциптерін және олардың 

орталық құрылғылармен өзара іс-

қимылын ұйымдастыруды; есептеу 

жүйелері мен желілерін жобалау 

негіздерін. 

 

 Есептеу 

әдістері және 

математикалық 
және 

статистика 

2/4 Ғылымның, техниканың, 

экономиканың математикалық 

әдістері басқарушылық есептерді 
шешуде үлкен рөл атқарады. 

Сондықтан математиканы оқытудың 

алдында мынадай мақсаттар 

қойылады: - студенттердің 

математикалық және алгоритмдік 

ойлауын дамыту; - студенттердің 

математикалық есептерді және оларды 

шешу әдістерін зерделеу; игеру; - 

студенттердің қолданбалы кәсіптік 

есептерді шешудегі математикалық 

білімдері; қолдану дағдыларын 
қалыптастыру; пәнді оқу міндеттері. 

Математиканы оқытуда қойылған 

мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай 

негізгі ұғымдар пайдаланылады: 

міндеттер қойылады: - студенттерді 

математикалық ұғымдар мен әдістер 

мысалында оқыту; көзқарастың мәнін 

түсіндіру; - математиканың мәні және 

оның қолданбалы кәсіптік есептерді 

шешудегі рөлі; түсіндіру; - 

студенттердің кәсіптік қызметте 

математикалық әдістерді пайдалануға 
бағдарлануы 

5  Бағдарламала

у 

технологиясы 

Компьюте

рлік 

модельдеу 
негіздері 

 Ақпараттық 

технологиялар 

және жүйелер 

негіздері 

3/1 "бағдарламалаутілдері" 

пәніноқуболашақкәсібиқызметтіескер

еотырып, 

Алгоритмдеужәнебағдарламалаутілде

рісаласындажүйеленгенбіліммендағды

лардықалыптастыруболыптабылады. 

Курстыңқысқашасипаттамасы: 

бағдарламалаутілдерініңжалпысипатт

амасы. 

Бағдарламалаутілдерініңнегізгітүсінік

тері. 
Қазіргібағдарламалаутілдерініңнегізгі

құрылымдары. 

Функцияларменәдістер. 

Деректерқұрылымы. 

Деректердітиімдісақтаужәнеөңдеутәсі

лдері. 

Бағдарламалыққамтамасызетудіжобал

ау. Процедуралық, логикалық, 

Функционалдыжәнеобъектігебағыттал

ғанбағдарламалау. 

Бағдарламалаутехнологияларыменқұр

алдары. OOP әдістемесі. 
Пайдаланушы интерфейсі. 

Бағдарламалық жасақтаманы тестілеу 

және тексеру. 

5  Жоғары 

деңгейдегі 

тілде 

бағдарламала

у 

Таратылға

н 

ақпаратты

қ жүйелер 

 Заманауи 

интернет-

3/1 студенттердіИнтернетжелісінқұружән

еоныңжұмысістеупринциптерімен, 

5 

 

 Есептеу 

жүйелері мен 

Бағдарлам

алық 



 
 

технологиялар ақпараттықресурстардыіздеудіжәнеже

лідеқарым-

қатынастыұйымдастыруқұралдарымен

, Вебтехнологияларыментаныстыру, 

Интернет-

технологиялардытиімдіпайдаланудағд

ыларыналу. Курстың мазмұны: 

Интернет қызметтері. Интернет 

технологиясына кіріспе. Адрестеу 
Интернет. Интернет қызметтерінің 

жіктелуі. Интернеттен ақпарат іздеу. 

Интернеттегі интерактивті байланыс 

құралдары. Интернет арқылы 

байланыс құралдары. Интернет 

желісінде дауыстық және бейне 

ақпараттарды беру. Веб 

Технологиясы. Веб-білім беру 

мүмкіндіктері. Гипермәтіндерді 

бірлесіп құру және өңдеу. Құжаттарды 

бірлесіп редакциялау. Интернетте 
қауіпсіз жұмыс. Авторлық құқық және 

Интернет. Ақпаратты қорғау 

бағыттары. Күтілетін нәтижелер: білу: 

интернет шеңберінде өзара іс-

қимылдың негізгі құрылымдарын, 

хаттамаларын және әдістерін; 

Интернетте ақпаратты тиімді іздеу 

тәсілдерін; Интернет желісінде 

меншікті ақпараттық ресурстарды 

орналастыру тәсілдерін; интернетте 

интерактивті қарым-қатынас жасау 

құралдарын; Интернеттен ақпарат 
іздеуді жүзеге асыру; электрондық 

поштамен жұмыс істеу; интернетте 

интерактивті қарым-қатынас жасау 

үшін құралдарды пайдалану қолынан 

келуі керек; жеке ақпараттық 

ресурстарды Интернетке орналастыру; 

интернетті қауіпсіз және жауапты 

пайдалану; мынадай дағдыларды 

меңгеру: ақпараттық жүйелерді құру 

кезінде Интернет-технологияларды 

пайдалану; интернетте жұмыс істеу 
үшін аппараттық және бағдарламалық 

қамтамасыз етуді күйге келтіру; Веб 

технологияларымен жұмыс істеу, 

оларды ұжымдық қызметті және 

қарым-қатынасты ұйымдастыру үшін 

қолдану. 

 

 

 

 

 

 

желілерін 

ұйымдастыру 

жасақтама

ны 

тестілеу 

 Таратылған 

ақпараттық 

жүйелер 

"Таратылған ақпараттық жүйелер" 

пәнін игерудің мақсаты-таратылған 

ақпараттық жүйелер мен желілерді 

құру, бағдарламалық инженерия, 

математикалық модельдерді құру 

және оларды жүзеге асырудың жалпы 

теориясы, информатика негіздерін 
терең білу, таратылған ақпараттық 

жүйелерді құру бойынша жобаларды 

басқару теориясы мен практикасы 

саласында іргелі білімі мен 

практикалық дағдылары бар 

мамандарды даярлау. 

 Деректер 

құрылымы 

және 

бағдарламаны 

әзірлеу 

процестері 

Компьюте

рлік 

желілер 



 
 

 Web-

қосымшаларды 

жобалау және 

әзірлеу 

Бітірушілерді қолданбалы міндеттерді 

автоматтандырылған шешуге 

дайындау; бәсекеге қабілетті жаңа 

ақпараттық технологиялар мен 

жүйелерді құру. Курстың мазмұны: 

Web желісінің негізгі стандарттары. 

Web-қосымшалар ұғымы және оларды 

әзірлеуге жорықтар. Технология 

негіздері ASP.Net Web Forms. 
Серверлік басқару элементтері. Web 

қосымшасының құрылымы мен 

дизайны. Қосымшаның веб-беттерін 

шарлау. Web қосымшасының күйін 

басқару. Деректер базасымен веб-

қосымшаның жұмысы. Веб-

қосымшалардың қауіпсіздігі. Web-

сервистерді әзірлеу. Web-

қосымшаларды әзірлеу технологиясы 

ASP.Net MVC. Веб-қосымшаларды 

жобалау. Күтілетін нәтижелер: білуге 
тиіс: Web-желі жұмысының 

теориялық негіздері; Web-желінің 

негізгі стандарттары (HTTP, HTML, 

CSS, Javascript); web-қосымшалар мен 

web-сервистер түсінігі; Web-

қосымшаларды әзірлеудің негізгі 

тәсілдері; Microsoft web-

қосымшаларын әзірлеу технологиясы 

ASP.Net Web Forms; web-

қосымшаларды жобалау тәсілдері. 

Меңгеруі керек: Microsoft Web-

қосымшаларын әзірлеу технологиясын 
қолдана отырып, Web-қосымшаларды 

әзірлеу ASP.Net Web Forms; Microsoft 

Web-қосымшаларын әзірлеу 

технологиясын қолдану арқылы Web-

сервистерді әзірлеу ASP.Net; web-

қосымшаларды жобалау. 

 Деректер 

құрылымы 

және 

бағдарламаны 

әзірлеу 

процестері 

Компьюте

рлік 

желілер 

 Компьютерлік 

желілер 

3/2 Консалтинг түсінігі. It-консалтингтің 

негізгі түрлері және консалтингтік 

процестің кезеңдері. АТ саласында 

қызмет көрсету үшін консалтингтік 

компанияны таңдау. Өнімнің it-

консалтингі. Өнімнің it-кеңесшісі 
орындайтын жұмыс сипаттамасы. 

5 

 

 

БД 

24,ПК 

1,2,3 

Информатика 

саласындағы 

кәсіпкерлік 

Информат

ика 

саласында

ғы 

кәсіпкерлі

к 

 3 D модельдеу Үш өлшемді графика туралы жалпы 

түсінік. 3D графикасының негізгі 

түсініктері. Екі өлшемді графикадан 

үш өлшемді графикаға көшу. Үш 

өлшемді графиканы қолдану 

салалары. Үш өлшемді графиканы 

өңдеудің бағдарламалық құралдары. 

Үш өлшемді кеңістік туралы түсінік. 

Үш өлшемді жобаны құру кезеңдері. 

3D MAX пайдаланушы интерфейсі. 

Файлдармен жұмыс. Проекция 

терезелерімен жұмыс. Ақпараттық 
панель. Объектілермен жұмыс. Өлшеу 

бірліктерімен, 

байланыстырғыштармен және басқа 

да сурет салу құралдарымен жұмыс. 

Именование объектілер. Нысандарды 



 
 

таңдау әдістері. 

 Компьютерлік 

модельдеу 

негіздері 

Ақпараттық жүйелерді зерттеу, 

жобалау және қолдану кезінде 

компьютерлік модельдеу теориясын, 

әдістері мен технологиясын зерттеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 

"компьютерлік модельдеу 

негіздері"пәніне кіріспе. Әдісі Монте-

Карло. Кездейсоқ оқиғаларды 

модельдеу. Үздіксіз кездейсоқ 
шамаларды модельдеу. Дискретті 

кездейсоқ шамаларды модельдеу. 

Көпөлшемді кездейсоқ шамаларды 

модельдеу. Кездейсоқ процестерді 

модельдеу. Оқиғалар ағынын 

модельдеу. Кездейсоқ заңдылықтарды 

анықтау. Компьютерлік модельдеуді 

ұйымдастыру. Жаппай қызмет көрсету 

жүйелерін модельдеу. Экономикалық 

және ұйымдастырушылық жүйелерді 

компьютерлік модельдеу. Күтілетін 
нәтижелер: студенттер компьютерлік 

модельдеу негіздері саласындағы 

білімді меңгеруі, модельдердің үлгілік 

сыныптарын және күрделі жүйелерді 

модельдеу әдістерін білуі және 

ақпараттық жүйелерді зерттеуде, 

жобалауда және пайдалануда жүйелік 

тәсілді пайдалана білуі, модельдеуші 

алгоритмдерді әзірлеуі және оларды 

алгоритмдік тілдерді пайдалана 

отырып іске асыруы тиіс. 

 Таратылған 

ақпараттық 

жүйелер 

Компьюте

рлік 

желілерді

ң 

сенімділігі 

мен 

сапасы 

 АЖ 
әкімшілендіру 

3/2 студенттерді Басқару жүйелеріндегі 
ақпараттық процестердің негізгі даму 

үрдістерін көрсететін теориялық және 

практикалық мәліметтермен, АЖ-дағы 

әкімшілік басқару міндеттерімен 

таныстыру; студенттерді 

әкімшілендіруді құру әдіснамасы 

дағдыларына және оның құралдарына 

үйрету; АЖ-да ақпаратты өңдеу 

процестерін қорғауды қамтамасыз ету, 

пайдаланушыларды, Желілік 

қызметтерді, дискілерді, баспа 

қызметін басқару. Курстың қысқаша 
мазмұны: функциялар, процедуралар 

және әкімшілік қызметтер. Әкімшілік 

объектілері. Бағдарламалық құрылым. 

Әкімшілік әдістері__. 

Конфигурацияны басқару, 

сипаттамаларды бақылау, қате 

жағдайларды, есепке алу мен 

қауіпсіздікті басқару қызметтері; 

жалпы пайдаланымдағы басқару 

қызметтері; ақпараттық қызметтер; 

зияткерлік қызметтер; ақпаратты 
тіркеу, жинау және өңдеу қызметтері; 

жоспарлау және даму қызметтері; 

Ақпараттық жүйелерді пайдалану 

және сүйемелдеу; АЖ 

5  Сі Негіздері Ақпаратт
ық 

жүйелерде 

білімді 

ұсыну 



 
 

инсталляциялау. Жедел басқару және 

регламенттік жұмыстар. Техникалық 

құралдарды басқару және қызмет 

көрсету. Әкімшілендірудің 

аппараттық-бағдарламалық 

платформалары. Әкімшілендірудің 

ақпараттық жүйелері. Әкімшілендіру 

дерекқорын ұйымдастыру. Әкімшілік 

жүйелердегі бағдарламалау. Басқару 
жүйелерінің мысалдары. Күтілетін 

нәтижелер: студенттер 

әкімшілендірудің техникалық 

құралдарын, аппараттық-

бағдарламалық платформаларын, 

әкімшілендірудің ақпараттық 

жүйелерін жедел басқара және оларға 

қызмет көрсете білуі керек; 

әкімшілендірудің деректер базасын 

ұйымдастыруды игеруі керек; 

әкімшілендіру жүйелерінде 
бағдарламалануы керек. 

 Бағдарламалық 

жасақтама 

әзірлеу 

сапасын 

басқару 

3/2 Бұл оқу-әдістемелік құрал 

"бағдарламалық қамтамасыз етуді 

әзірлеу сапасын басқару"пәнін оқуға 

арналған материалдан тұрады. Онда 

бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу 

процесінде оның сапасын қамтамасыз 

етуге және бақылауға байланысты 

мәселелер қамтылған. Бағдарламалық 

өнімдерді тестілеу процесіне ерекше 

назар аударылады. Бағдарламалық 

жасақтаманы әзірлеу сапасын басқару 

курсында бағдарламалық 
жасақтаманы тестілеу бағдарламалық 

жасақтаманың өмірлік циклі 

тұрғысынан қарастырылады. 

Ерекшеліктер бағдарламалық 

жасақтаманың өмірлік циклінің 

қолданылатын моделіне және әзірлеу 

әдіснамасына байланысты тестілеуді 

ұйымдастыруға, негізгі принциптерге 

және орындауға қатысты тәсілдерде 

көрсетілген. 

5  Жүйелік 

бағдарламала

у 

Компьюте

рлік 

желілерді

ң 

сенімділігі 

мен 

сапасы 

 Бағдарламалық 

жасақтаманы 
тестілеу 

студенттердібағдарламалаудақұрылы

мдықжәнеОбъектілік-
бағдарлытәсілкезіндебағдарламалыққа

мтамасызетуді (БҚ) 

тестілеудіңнегізгітүрлеріменәдістерім

ентаныстыру. 

Курстыңқысқашасипаттамасы: 

заманауибағдарламалықинженерияны

ңдамумәселелеріменболашағы. 

Бағдарламалаудағыәртүрлітәсілдер:" 

төменненжоғары"," жоғарыдантөмен " 

(құрылымдықтәсіл), 

объектігебағытталған. 

Бағдарламалықжасақтамаәзірлегентес
тілеуменсапаныңбайланысы. 

Тесттержәнеолардыңбағдарламалықж

асақтаманыәзірлеупроцесіндегірөлі. 

Құжаттаужәнеқателердіталдау. 

Тесттердіәзірлеу. 

 Жоғары 

деңгейдегі 
тілде 

бағдарламала

у 

Желілік 

қосымшал
арды 

компьюте

рлік 

бағдарлам

алау 



 
 

Тестқұрастырудыңмысалдары. 

БҚтестіленушілікдәрежесінбағалау. 

Құрылымдықтестілеукритерийлері. 

Бағдарламаныңбасқарушыграфигінқұ

ру. Функционалдықтестілеу 

("қаражәшік"әдісі). 

Циклдардытестілеу. 

Деректерағынынтексеру. 

Транзакциялардытексеру. 
Жақсытесттіңсипаттамасы. 

Жүктемеліксынақтар. 

Деректербазасынтестілеу. 

Интерфейстідамытустандарттары, 

бағдарламалықинтерфейстердіжобала

удағынегізгіқателіктердіңмысалдары. 

 Компьютерлік 

желілер 

3/3 Пәндіоқытудыңмақсатыстуденттердің

әртүрліжағдайлардажергіліктіесептеу

желілерін (ЖЕЖ) 

құружәнепайдалануменбайланыстыпр

актикалықдағдыларменбілімдіқалыпта

стыру. Курсаясындастуденттер LAN 
жобалаужәнеқұрунегіздерімен, 

олардыңжұмысынқамтамасызететінте

хникалықжәнебағдарламалыққұралдар

мен, сондай-

ақғаламдықИнтернетжелісіндегіжұмы

снегіздеріментанысуыкерек. 

ЖергіліктіжелідеИнтернет-

технологиялардықолданумүмкіндіктер

іқарастырылады 

(қорғалғанИнтранетжелісінқұру). 

Курстыңмазмұныжергіліктіжәнеғалам

дықкомпьютерлікжүйелердіңархитект
урасы. 

Жергіліктіжәнеғаламдықкомпьютерлі

кжүйелердіңбағдарламалыққұралдары

. PHP, HTLM, SQL 

бағдарламалаутілдері. 

Компьютерлікжелісерверініңбазасынд

адеректердіжинау, жазу, 

іздеуоперацияларыніскеасыру. 

Компьютерлікжүйелердіңбағдарламал

ықжасақтамасынтөлеутәртібі. 

Жергілікті WINDOWS 9X 
желісіндежұмысістеу (Windows NT). 

Интернетғаламдықжелісіндежұмысіст

еу, электрондықпоштаныпайдалану, 

FTP, WWW жәнет.б. кіруәдістері. 

 

5 

БК 

20,21,П

К9 

Желілік 

операциялық 

жүйелер 

Сараптама

лық 

жүйелер 

 Компьютерлік 

желілердің 

сенімділігі мен 

сапасы 

3/3 Пәнді оқытудың мақсаты 

студенттердің әртүрлі жағдайларда 

жергілікті есептеу желілерін (ЖЕЖ) 

құру және пайдаланумен байланысты 

практикалық дағдылар мен білімді 

қалыптастыру. Курс аясында 

студенттер LAN жобалау және құру 

негіздерімен, олардың жұмысын 

қамтамасыз ететін техникалық және 
бағдарламалық құралдармен, сондай-

ақ ғаламдық Интернет желісіндегі 

жұмыс негіздерімен танысуы керек. 

Жергілікті желіде Интернет-

технологияларды қолдану 

5  Операциялық 

жүйелер 

Зияткерлік 

жүйелерді 

жобалау 



 
 

мүмкіндіктері қарастырылады 

(қорғалған Интранет желісін құру). 

Курстың мазмұны жергілікті және 

ғаламдық компьютерлік жүйелердің 

архитектурасы. Жергілікті және 

ғаламдық ком _ ьютер жүйелерінің 

бағдарламалық құралдары. PHP, 

HTLM, SQL бағдарламалау тілдері. 

Компьютерлік желі серверінің 
базасында деректерді жинау, жазу, 

іздеу операцияларын іске асыру. 

Компьютерлік жүйелердің 

бағдарламалық жасақтамасын төлеу 

тәртібі. Жергілікті WINDOWS 9X 

желісінде жұмыс істеу (Windows NT). 

Интернет ғаламдық желісінде жұмыс 

істеу, электрондық поштаны 

пайдалану, FTP, WWW және т.б. кіру 

әдістері. 

 Құрылымдық 

кабельдік 
жүйені 

жобалау 

Пәнді оқытудың мақсаты: студентке 

автоматтандыру жүйесінің негізгі 
түрлері және оларды қолдану 

салалары туралы білім беру; өндірісті 

басқару және автоматтандырудың 

қазіргі заманғы ақпараттық жүйесін 

құру негіздерін зерделеу; 

құрылымдалған кабельдік жүйелерді 

ұйымдастыру, Монтаждау және 

пайдалану талаптарын 

регламенттейтін негізгі нормативтік 

құжаттарды зерделеу; курс мазмұны: 

локальдық желілердің даму тарихы, 

қазіргі әлемдегі ақпараттық 
желілердің орны және олардың адам 

қызметінің әртүрлі салаларын дамыту 

үшін маңызы. Жергілікті желілердің 

негіздері. EtherNet. Құрылымдық 

кабельдік жүйелер. Өнеркәсіптік 

желілер. Нормативтік құжаттама 

 Деректерді 

цифрлық 
өңдеу 

NET 

платформа
ларында 

жүйелерді 

дамыту 

технологи

ясы 

 Желіні 

бағыттау және 

масштабтау 

және жаңарту 

4/1 әр түрлі жағдайларда жергілікті 

есептеу желілерін (ЖЕЖ) құру және 

пайдаланумен байланысты 

студенттердің практикалық 

дағдылары мен білімдерін 

қалыптастыру. Курс аясында 
студенттер LAN жобалау және құру 

негіздерімен, олардың жұмысын 

қамтамасыз ететін техникалық және 

бағдарламалық құралдармен, сондай-

ақ ғаламдық Интернет желісіндегі 

жұмыс негіздерімен танысуы керек. 

Жергілікті желіде Интернет-

технологияларды қолдану 

мүмкіндіктері қарастырылады 

(қорғалған Интранет желісін құру). 

3  Web-

қосымшалард

ы жобалау 

және әзірлеу 

Логикалы

қ 

қорытынд

ы және 

логикалық 

бағдарлам
алау 

 Серверлердің 

дербес 

компьютерлері
н желіні 

маршруттау 

және 

масштабтау 

Пәнді оқытудың мақсаты 

студенттердің әртүрлі жағдайларда 

жергілікті есептеу желілерін (ЖЕЖ) 
құру және пайдаланумен байланысты 

практикалық дағдылар мен білімді 

қалыптастыру. Курс аясында 

студенттер LAN жобалау және құру 

 Бағдарламала

у 

технологиясы 

NET 

платформа

ларында 
жүйелерді 

дамыту 

технологи

ясы 



 
 

және жаңғырту негіздерімен, олардың жұмысын 

қамтамасыз ететін техникалық және 

бағдарламалық құралдармен, сондай-

ақ ғаламдық Интернет желісіндегі 

жұмыс негіздерімен танысуы керек. 

Жергілікті желіде Интернет-

технологияларды қолдану 

мүмкіндіктері қарастырылады 

(қорғалған Интранет желісін құру). 

 Өндірістік 
тәжірибе 

3/4  5    

 Информатика 

саласындағы 

кәсіпкерлік 

2/2 Кәсіпкерлік-азаматтар мен олардың 

бірлестіктерінің пайда немесе өз 

табысын алуға бағытталған 

бастамашыл дербес қызметі. 

5  Ақпараттық-

коммуникаци

ялық 

технологияла

р (ағылш. 

тілінде) 

Ақпаратт

ық 

жүйелерде 

білімді 

ұсыну 

 Салықтар және 

салық салу 

"Салық және салық салу" пәнін оқыту 

студенттердің Қазақстанда 

қолданылатын салық салу жүйесінің 

теориялық және әдіснамалық 

негіздерін білуін және салық сомасын 

есептеу және төлеу, салық төлеушінің 
бюджетке салық салу бойынша 

практикалық дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған. 

ОК5 

ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

мектептің 

экономикалы

қ пәндері 

IT-

консалтин

г 

 Уақытты 

басқару 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 

уақытты тиімді басқару-уақытты 

басқару - қазіргі заманғы кәсіпкердің 

табысты кәсіби қызметінің қажетті 

шарттарының бірі. Уақытты басқару-

Адам өмірінің әртүрлі салалары мен 

салаларындағы уақыт шығындарын 

оңтайландыру мәселелері мен 

әдістерін зерттеуге арналған Ғылым 

мен практиканың пәнаралық бөлімі. 
Бір жағынан, уақытты басқару 

ұйымдық құрылымдар мен 

процестерді басқарудың жалпы 

мәселелерімен, екінші жағынан 

менеджер мен кәсіпкердің жеке 

дағдылары мен жеке құзыреттерімен 

байланысты. 

 Ақпараттық-

коммуникаци

ялық 

технологияла

р (ағылш. 

тілінде) 

ЭАЖ-дағы 

жаңа 

технологи

ялар 

 Резеңке 

негіздері 

Қазақстандағы қолданыстағы 

кәсіпкерлік заңнаманың негізгі 

қағидаттарын, кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы мемлекеттік басқару 

жүйесін және олардың беделін 
зерделеу. Нақты салық түрлері үшін 

практикалық салық есептеулерін 

қолдану, салық эффектілерінің әртүрлі 

құралдарын зерттеу, салық 

заңнамасын зерттеу, 

ұйымдастырушылық мақсаттарды 

ұйымдастыруда технологияларды 

пайдалану, басымдықтарды анықтау, 

бизнесті жоспарлау әдістері мен 

әдістерін жүйелеу және ұйымның 

даму стратегиясының мақсаттарына 

жетудің тиімді тәсілдерін таңдау. 

 Ақпараттық-

коммуникаци

ялық 

технологияла

р (ағылш. 
тілінде) 

Желілік 

қосымшал

арды 

компьюте

рлік 
бағдарлам

алау 

 HR 
менеджменті 

Hr менеджменті терең және өзекті 
жұмыспен қамту саласы. HR 

ОК5 
ОК6 

мектептің 
экономикалы

IT-
консалтин



 
 

менеджментінің өзі ағылшын 

тілінде. адами ресурстар, персоналды 

басқару деп аударылады. Бұл 

жоспарды жоспарлау, бағалау және 

орындау процесіне бағытталған 

шешім қабылдайтын барлық 

адамдардың әрекеттерін қамтиды. 

компанияның мақсаттарына сапалы 

қол жеткізуге бағытталған Адамдарды 
сауатты басқару. 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

қ пәндері г 

 Бизнесті 

жоспарлау 

Бизнес-жоспар өндірісті дамыту 

мүмкіндіктері, тауарларды нарыққа 

жылжыту тәсілдері, бағалар, мүмкін 

пайда, кәсіпорын қызметінің негізгі 

қаржылық – экономикалық 

нәтижелері туралы объективті түсінік 

береді, тәуекел аймақтарын 

анықтайды, оларды төмендету 

жолдарын ұсынады. Бизнес-жоспар 

компанияның қызмет саласына, 

ауқымына, меншігіне және ұйымдық – 
құқықтық нысанына қарамастан 

пайдаланылады. Ол кәсіпорынды 

басқарумен байланысты ішкі 

міндеттерді де, басқа фирмалармен 

және ұйымдармен байланыс пен 

қарым-қатынас орнатуға байланысты 

сыртқы мәселелерді де шешеді.. 

ОК5 

ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

мектептің 

экономикалы

қ пәндері 

IT-

консалтин

г 

 Кәсіпкерлік 

құқық 

Кәсіпкерліктің нормативтік және 

құқықтық негізі. Кәсіпкерлік құқық 

субъектілері олардың жіктелуі және 

заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеудің 

құқықтық мәртебесі. Кәсіпкерлік 

қызметті лицензиялау. Бәсекелестіктің 
құқықтық кепілдіктері. Тану ұғымы 

және мәмілелер түрлері. Кәсіпкерлер 

тауар айналымында қолданатын 

негізгі шарттар. Кәсіпкерлік 

қызметтегі құқық бұзушылық үшін 

жауапкершілік 

ОК5 

ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 

ПК3 

мектептің 

экономикалы

қ пәндері 

IT-

консалтин

г 

  

Деректер 

базасы 

3/4 жергіліктіжәнекорпоративтікжелілерд

едерекқорсерверлерін (ДҚ) 

құружәнепайдаланупринциптерін, 

клиент – 

серверліктехнологиялардадерекқорүш

інқосымшалардыәзірлеуқұралдарын, 
деректердіөңдеужәнедерекқорсерверл

ерінәкімшілендіруқұралдарын, 

гетерогендідерекқорлардаақпараттыбі

ріктірутетіктеріменөңдеуқұралдарынз

ерделеу. 

5 ПК 

5,ПК 

6,БК 8 

Операциялық 

жүйелер 

Мәліметте

р 

базасының 

теориясы 

 Деректер 

базасын және 

деректер 

қоймасын бөлу 

Таратылған дерекқор, кейде 

таратылған / параллель дерекқор деп 

аталады немесе ағылшынша 

аббревиатурада DDB — бұл әр түрлі 

желілік түйіндерде жеке сақталатын 

және таратылған файлдық жүйе болып 

табылатын файлдардың ерікті 

жиынтығы емес, бірыңғай дерекқор. 
Деректер DDB болып табылады, егер 

олар кейбір құрылымдық 

формализмге, реляциялық модельге 

 Ақпараттық 

жүйелер 

негіздері 

Логикалы

қ 

қорытынд

ы және 

логикалық 

бағдарлам

алау 



 
 

сәйкес қосылса және оларға қол 

жетімділік бірыңғай жоғары деңгейлі 

интерфейспен қамтамасыз етілсе. 

 Желілік 

қосымшаларды 

компьютерлік 

бағдарламалау 

клиент-серверлік архитектураға 

бағдарланған желілік қосымшаларды 

әзірлеу, осындай сәулет элементтерін 

бағдарламалау құралдары мен тіл 

саласында базалық білімі, іскерлігі 

мен практикалық дағдылары бар 

маман даярлау. 

ПК6,ПК

9 

Параллельді 

есептеу 

жүйелерінің 

архитектурас

ы 

сараптамалық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Ақпараттық 
жүйелерде 

білімді ұсыну 

Білімді ұсыну-бұл когнитологияда 
(ойлау ғылымы) және информатикада, 

сондай-ақ жасанды интеллектке 

қатысты мәселелерді зерттеуде 

туындайтын мәселе. Когнитологияда 

бұл адамдардың ақпаратты сақтау 

және өңдеу тәсілдерімен байланысты. 

Информатикада-компьютерде 

ақпаратты жинақтау және өңдеу үшін 

нақты және жалпыланған білімді, 

ақпарат пен фактілерді ұсынуды 

таңдай отырып. Басты міндет-
жасанды интеллекте (AI) — үйренуге 

сақтауға білімдерін болатындай 

бағдарламасының алар осмысленно 

өңдеуге және жеткізуге байланысты 

ұқсастық адам интеллект. 

 Есептеу 
әдістері және 

математикал

ық 

статистика 

Бағдарлам
алық 

құралдард

ы жобалау 

 Бағдарламалық 

құралдарды 

жобалау 

4/1 Ақпараттық жүйелерге арналған 

бағдарламалардың күрделі кешендерін 

жүйелі жобалау АЖ-ны құруға немесе 

жаңғыртуға арналған бастапқы ойды 

тұжырымдаудан бастап, КС пен ДБ-

ны егжей-тегжейлі жобалау мен 

әзірлеуге дейінгі олардың өмірлік 

циклінің кезеңін қамтиды. Жұмыстың 
осы кезеңінің нәтижесі 

пайдаланушылардың үміттері мен 

қажеттіліктерін қанағаттандыра 

алатын болашақ бағдарламалық 

құралдардың мақсаттары, 

функционалдық міндеттері және 

сапасы туралы әзірлеуші мен 

Тапсырыс берушінің келісілген және 

ресімделген идеясы болуы керек. 

Кейбір модельдерде және PS өмірлік 

циклінің стандарттарында жүйелік 
дизайн тек жеке технологиялық 

міндеттермен ұсынылған және 

кешенде ол анық ерекшеленбейді, 

бірақ эскиздік дизайн және онымен 

байланысты процестер кейде 

белгіленген жұмыс құрамына кіреді. 

5  Деректер 

базасы мен 

деректер 

қоймасын 

бөлу 

NET 

платформа

ларында 

жүйелерді 

дамыту 

технологи

ясы 

 Ақпараттық 

жүйелердің 

бағдарламалық 

құралдары 

Жұмыстың мақсаты Ақпараттық 

жүйелерді әзірлеу кезінде 

пайдаланылатын қазіргі заманғы 

бағдарламалар мен құралдар 

саласында теориялық және 

практикалық білім негіздерін алу, 

ақпараттық жүйелер құралдарын 
талдау мен таңдаудың ықтимал 

тәсілдерінің бірін сипаттау және 

негіздеу болып табылады 

 Желілік 

қосымшалард

ы 

компьютерлік 

бағдарламала

у 

Логикалы

қ 

қорытынд

ы және 

логикалық 

бағдарлам

алау 



 
 

  Бейіндеуші пәндер 

 

 Мобильді 

қосымшаларды 

әзірлеу 

негіздері 

4/1  Мобильдіқұрылғылардыпайдалануста

тистикасыбанкроттықшеңберіндегіко

мпанияларүшінөтесенімдітарихтуралы

айтады: 

мобильдіқосымшаларсандықмедианы

пайдалануғажұмсалғануақыттыңжарт

ысынанкөбінқұрайды. 

Смартфонқолданушыларымобильдіуа
қыттың 90% - 

ынқолданбағажұмсайды. 

Тұтынушылардың 85% 

мобильдісайтқаМобильдіқосымшалар

дықалайды. 

5  Құрылымдық 

кабельдік 

жүйені 

жобалау 

Java 

бағдарлам

алау тілі 

 Мобильді 

есептеу 

жүйелері және 

олардың 

бағдарламалық 

жасақтамасы 

 Мазмұны: эскиздік жобалау. 

Деректерді өңдеу жүйелерін талдау 

және синтездеу. Басқару жүйесін 

синтездеу және талдау. Жобаланған 

жүйенің сапасын бағалау шаралары. 

КСОИУ құрылымын синтездеу. 

Ақпараттық және басқару жүйелерін 
талдау және синтездеу. Жүйелерді 

жобалаудың аспаптық құралдары. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу 

студенттер жобалаудың барлық 

кезеңдерінде ақпараттық жүйелерді 

оңтайлы жобалау мақсатында 

тапсырмалар жүйесін ыдырату 

әдістерін қолдана білуі керек; 

 Компьютерлі

к графика 

(Open GL, 

DirectX) 

NET 

платформа

ларында 

жүйелерді 

дамыту 

технологи

ясы 

 Кәсіптік 

практика 

4/3 

 

кәсіптікпрактика-

жоғарыоқуорнындабілімалушыныңоқ

упроцесіндеалғантеориялықбілімдерін

бекітуге, 

практикалықдағдыларменқұзыреттерд
імеңгеруге, сондай-

ақозықтәжірибенімеңгеругебағытталғ

аноқытунысандарыныңбірі; 

12    

 Зияткерлік 

жүйелерді 

жобалау 

4/2  нормативтікқұқықтықактілерді, 

атапайтқанда, 

кәсіпкерлікжәнеазаматтық-

құқықтықдаулардықараукезіндетүсінд

іружәнеқолдану; - 

кәсіпкерлікшарттардыңәртүрлітүрлері

нжасау; - 

шаруашылықдаулардышешудіңқұқық

қолданужәнесотпрактикасынқорытуне
гізіндежасалғанміндеттерменахуалдық

жаттығулардышешу 

5  Базы данных  

 Операциялард

ы 

оңтайландыру 

және зерттеу 

әдістері 

4/2 Оңтайландыру әдістері және 

операцияларды зерттеу-

математикалық модельдеу, 

статистикалық модельдеу және адам 

қызметінің әртүрлі салаларындағы 

әртүрлі эвристикалық тәсілдер 

негізінде оңтайлы шешімдерді табу 

әдістерін жасаумен және қолданумен 

айналысатын пән. Кейде 

операцияларды зерттеудің 

математикалық әдістері қолданылады. 

8 ПК 5,6,7 Желілік 

қосымшалард

ы 

компьютерлік 

бағдарламала

у 

Зияткерлік 

жүйелерді 

жобалау 

 ЭАЖ-дағы 
жаңа 

Ақпараттық жүйе (АЖ) ұғымы өзінің 
өмір сүру кезеңінде айтарлықтай 

 Деректер 
базасы мен 

 



 
 

технологиялар өзгерістерге ұшырады. Бастапқыда IP 

ақпаратты жинауға, сақтауға және 

өңдеуге мүмкіндік беретін кез - келген 

жүйе деп саналды, мысалы-

кітапханадағы каталог жүйесі, 

Телефон анықтамалығы және т.б. 

компьютерлердің пайда болуымен 

олар аталған функцияларды 

орындайтын және үлкен көлемдегі 
ақпаратпен айналысатын 

бағдарламаларды IP-ге жатқыза 

бастады. Экономикалық ақпараттық 

жүйе (ЭАЖ) басқару функцияларын 

орындауға арналған қажетті 

ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және 

беру мақсатында бірыңғай жүйеге 

біріктірілген ұйымдастырушылық, 

техникалық, бағдарламалық және 

ақпараттық құралдардың жиынтығын 

білдіреді. 

деректер 

қоймасын 

бөлу 

 Java 
бағдарламалау 

тілі 

Пәнді оқытудың мақсаты: Java 
обьектілі-бағдарлы бағдарламалау 

тілінде программалау негіздері 

бойынша студенттердің бастапқы 

білімдері, біліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру. Студенттерді Java 

тілінде бағдарламалау білімін келесі 

пәндерде, магистратурада оқуда, 

сондай-ақ оқуды бітіргеннен кейін 

кәсіби қызметте қолдануға дайындау. 

ПК 
5,ПК 

6,БК 8 

Деректер 
базасы мен 

деректер 

қоймасын 

бөлу 

 

 Компьютерлік 

графика 

Компьютерлік графика-бұл 

компьютерлер арнайы бағдарламалық 

жасақтамамен қатар кескіндерді жасау 

(синтездеу) және редакциялау үшін 
де, нақты әлемнен алынған визуалды 

ақпаратты одан әрі өңдеу және сақтау 

мақсатында цифрландыру құралы 

ретінде қолданылатын қызмет саласы. 

 Компьютерлі

к модельдеу 

негіздері 

 

 Деректер 

базасының 

технологиялар

ы 

Мәліметтер базасы, мәліметтер 

базасы-бір немесе бірнеше 

қосымшалар немесе пайдаланушылар 

үшін оңтайлы түрде пайдалануға 

мүмкіндік беретін минималды 

резервтің болуын қамтамасыз ететін 

бір пәндік аймақтың әртүрлі 

субъектілері (нақты объектілер, 
процестер, құбылыстар немесе 

оқиғалар) туралы өзара байланысты, 

бірге сақталатын мәліметтер 

жиынтығы; мәліметтер базасының 

негізгі қасиеттерінің бірі-деректердің 

оларды қолданатын бағдарламалардан 

тәуелсіздігі. Деректердің тәуелсіздігі 

дегеніміз, деректердің өзгеруі 

бағдарламалардың өзгеруіне 

әкелмейді. Бағдарламаларды әзірлеу 

ұзақ, уақытты қажет ететін және 

қымбат процесс, сондықтан деректер 
құрылымын өзгерту қажеттілігі 

туындаған кезде, бұрыннан жасалған 

қолданбалы бағдарламаларды сақтау 

қажет. Деректердің 

 Желілік 

қосымшалард

ы 

компьютерлік 

бағдарламала

у 

 



 
 

нақты__тәуелсіздігін қамтамасыз ету 

үшін (толық тәуелсіз деректер өте 

сирек болса да) екі типтегі 

құрылымдар құру ұсынылады: 

логикалық және физикалық. 

Логикалық құрылымдар деректердің 

қолданбалы бағдарламашыға немесе 

деректер пайдаланушысына қалай 

ұсынылатындығын сипаттайды. 
Физикалық құрылымдар сыртқы 

жадта деректерді физикалық жазу 

әдісін анықтайды. Логикалық 

құрылымдар физикалық 

құрылымдармен сәйкес келмеуі 

мүмкін. Бағдарламалық жасақтама 

логикалық құрылымдарды физикалық 

құрылымдарға айналдырады. 

 Netplatform-та 

жүйелерді 

дамыту 

технологиясы 

4/2 NET Framework-Microsoft 

корпорациясының 2002 жылы 

шығарған бағдарламалық 

платформасы. Платформаның негізі-
әр түрлі бағдарламалау тілдеріне 

сәйкес келетін Common Language 

Runtime (CLR) жалпы тілдік орындау 

ортасы. CLR функционалдығы осы 

ортаны қолданатын кез-келген 

бағдарламалау тілдерінде қол жетімді. 

5  Мобильді 

қосымшалард

ы әзірлеу 

негіздері 

 

 Компьютерлік 

деректерді 

талдау 

4/2 олар: параметрлерді статистикалық 

бағалау және статистикалық 

гипотезаларды тексеру, өлшеу 

теориялары, регрессиялық, 

корреляциялық және дисперсиялық 

талдау, уақыт қатарларын талдау, 

сонымен қатар кластерлік талдау, 
факторлық талдау, негізгі 

компоненттерді талдау, көп өлшемді 

масштабтау, деректерді іздеу 

8 ПК2 

ПК3 

ПК4 

Параллельді 

есептеу 

жүйелерінің 

архитектурас

ы 

сараптамалық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 Ғаламдық 

компьютерлік 

желілер 

Ғаламдық компьютерлік желілер 

басқа, әлдеқайда ескі және кең 

таралған Ғаламдық телефон 

желілерінен көп нәрсені мұра етті. 

Алғашқы ғаламдық компьютерлік 

желілер әкелген негізгі технологиялық 

жаңалық көптеген ондаған жылдар 

бойы телефон желілерінде сәтті 

қолданылған арналарды ауыстыру 
принципінен бас тарту болды. 

 Бағдарламал

ық 

құралдарды 

жобалау 

 

 Компьютерлік 

модельдерді 

құру және 

пайдалану 

бір немесе бірнеше есептеу 

тораптарында компьютерлік модельді 

(басқаша сандық модельді) есептеу 

процесін зерттейді 

ПК 

4,ПК 

5,ПК 10 

Параллельді 

есептеу 

жүйелерінің 

архитектурас

ы 

сараптамалық 

жүйелер 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

 ЭЕМ к 

өндірісін 

конструкторлы

қ-

технологиялық 

қамтамасыз ету 

Есептеу техникасы құралдарын 

әзірлеу, конструкцияларды жасау, 

конструкциялау ерекшеліктері 

мәселелері баяндалған; 

конструкцияларды механикалық, 

атмосфералық, температуралық 
әсерлерден, уақытша тұрақсыздықтан, 

электрлік кедергілерден қорғау 

 Құрылымдық 

кабельдік 

жүйені 

жобалау 

 



 
 

қарастырылған; есептеу техникасы 

құралдары өндірісінің технологиясы 

мен экологиясы, конструкцияның 

сенімділігі, бұйымдарды өңдеу 

әдістері, қорғаныш жабындары 

сипатталған. Ластау көздері мен 

түрлерін ескере отырып орындалатын 

ЭЕМ өндіру кезінде қоршаған ортаны 

қорғау жөніндегі негізгі шаралар 
ұсынылды; компьютерлерді құрудың 

заманауи технологиясы икемді өндіріс 

жүйелеріне қатысты сипатталған. 

 Қолданбалы 

механикада 

САЕ жүйелерін 

қолдану 

Саесистемалар-бұл есептеу әдістерін 

(ақырлы элементтер әдісі, ақырлы 

айырмашылықтар әдісі, ақырлы көлем 

әдісі) қолдана отырып, нақты жұмыс 

жағдайында өнімнің компьютерлік 

моделі қалай әрекет ететінін бағалауға 

мүмкіндік беретін әртүрлі 

бағдарламалық өнімдер. Көмектеседі 

көз жеткізу бұйымның іске 
қабілеттілігін тартпай, үлкен уақыт 

шығынын және құралдарын. 

 Мобильді 

қосымшалард

ы әзірлеу 

негіздері 

 

 Ақпараттық-

өлшеу және 

басқару 

жүйелері 

  Мобильді 

есептеу 

жүйелері 

және олардың 

бағдарламалы

қ 

жасақтамасы 

 

 Логикалық 

қорытынды 

және 

логикалық 

бағдарламалау 

4/2 Логикалық бағдарламалау-

теоремаларды автоматты түрде 

дәлелдеуге негізделген бағдарламалау 

парадигмасы, сондай-ақ берілген 

фактілер мен шығару ережелері 
негізінде ақпаратты логикалық 

шығару принциптерін зерттейтін 

Дискретті математика бөлімі. 

Логикалық бағдарламалау 

шешімдердің математикалық 

принциптерін қолдана отырып, 

математикалық логика теориясы мен 

аппаратына негізделген. 

5  Желілік 

қосымшалард

ы 

компьютерлік 

бағдарламала
у 

 

 Бағдарламалау

дың заманауи 

технологиялар

ы 

4/2 Компьютерлердегі әртүрлі 

мәселелерді шешу үшін адамдар 

қолданатын компьютерлік 

бағдарламаларды бағдарламалаудың 
заманауи технологиялары. 

Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу-

бұл информатикадан, жобаларды 

басқарудан, математикадан, 

инженериядан және білімнің басқа 

салаларынан технологияларды, 

әдіснамалар мен практиканы қолдана 

отырып, бағдарламалық 

жасақтаманың жұмыс қабілеттілігін, 

сапасы мен сенімділігін құруға және 

қолдауға бағытталған қызмет (Кәсіп) 

және процесс. 

8 ПК 

11,ПК8, 

ПК7 

Деректер 

базасы мен 

деректер 

қоймасын 
бөлу 

 

 Есептеу 
желілерінің 

қауіпсіздігі 

Желілік қауіпсіздік-қолданбалы 
ғылыми пән, компьютерлік желінің 

және оның ресурстарының, атап 

 Ақпараттық 
жүйелерде 

білімді ұсыну 

 



 
 

және 

әкімшілендіру 

айтқанда, онда сақталатын және ол 

бойынша берілетін деректер мен 

онымен жұмыс істейтін 

пайдаланушылардың ақпараттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мәселелерімен айналысатын 

инфоматика саласы. 

 Микроконтрол

лерлер және 

оларды 
ақпараттық 

безопасности  

Микроконтроллерлерді жобалау 

кезінде бір жағынан өлшемдер мен 

шығындар, екінші жағынан икемділік 
пен өнімділік арасындағы ымыраға 

келу керек. Әр түрлі қосымшалар 

үшін осы және басқа параметрлердің 

оңтайлы қатынасы әр түрлі болуы 

мүмкін. Сондықтан 

микроконтроллерлердің көптеген 

түрлері бар, олар процессор 

Модулінің архитектурасы, ішкі 

жадтың мөлшері мен түрі, 

перифериялық құрылғылар 

жиынтығы, корпус түрі және т. б. 

 АЖ 

әкімшілендір

у 

 

 Кәсіпорынның 
(ұйымның)ақпа

раттық 

қауіпсіздігі 

кәсіпорынның ақпараттық 

қауіпсіздігі-бұл корпоративтік 

деректердің құпиялылығы, тұтастығы, 

түпнұсқалығы және қол жетімділігі 

қамтамасыз етілетін қауіпсіздік 

жағдайы. 

 Компьютерлі
к модельдеу 

негіздері 

 

 Нормативтік 

құжаттарға 
сәйкестігіне 

ақпараттық 

қорғалуын 

тексеру 

автоматтандырылған ақпараттық 

жүйеде іске асырылған қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету рәсімдерін олардың 

тиімділігі мен дұрыстығын бағалау, 

сондай-ақ оларды жетілдіру бойынша 

ұсыныстар әзірлеу мақсатында 

тексеру. 

 Құрылымдық 

кабельдік 
жүйені 

жобалау 

 

 Автоматтандыр

ылған 

жүйелердің 

ақпараттандыр

у қауіпсіздігі 

Автоматтандырылған жүйелердің 

ақпараттық қауіпсіздігі-бұл 

автоматтандырылған электрондық-

есептеу жүйелері мен желілерінде 

ақпаратты қабылдау, өңдеу, сақтау 

және беру кезінде оның қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің криптографиялық, 

математикалық, бағдарламалық-

аппараттық, техникалық, құқықтық 

және ұйымдастырушылық 

аспектілерін қамтитын ғылым мен 

техниканың қарқынды дамып келе 

жатқан саласы. 

 Ақпараттық 

жүйелерде 

білімді ұсыну 

 

 Ақпаратты 

қорғаудың 
криптографиял

ық әдістері 

Криптографиялық қорғау әдістері 

қосымша ақпараттың кейбір құпия 

бөлігі бар АЖ-ны бір (немесе одан да 

көп) пайдаланушы орындай алатын 

ақпаратты түрлендірудің белгілі бір 

операциясын жүзеге асыру 

мүмкіндігіне негізделген. 

Классикалық криптографияда құпия 

және міндетті түрде құпия ақпараттың 

бір ғана бірлігі қолданылады — білімі 

 АЖ 

әкімшілендір
у 

Дипломды

қ 
жұмысты 

(жобаны) 

жазу және 

қорғау 

немесе 

кешенді 

емтиханд

ы 

дайындау 



 
 

жіберушіге ақпаратты шифрлауға, ал 

алушыға оны шешуге мүмкіндік 

беретін кілт. Дәл осы 

шифрлау/шифрлау операциясы құпия 

кілтті білместен мүмкін емес. 

және 

тапсыру 

  

Оқытудың қосымша түрлері (БЖТ) 

 

 Ағылшын тілін 

деңгейлеп 

оқыту 
бағдарламалар

ы 

3/3 

3/4 

Ағылшын тілі (өзіндік атауы — 

English, theEnglishlanguage) — үнді-

еуропалық тілдер отбасының неміс 
тармағының Батыс тобының 

ағылшын-фриз кіші тобының тілі. 

Ағылшын тілі—XIX ғасырдағы 

Британ империясының отарлық 

саясатының және АҚШ-тың XX-XXI 

ғасырлардағы әлемдік ықпалының 

салдары болып табылатын ең 

маңызды халықаралық тіл. Ағылшын 

тілінің диалектілері мен 

диалектілерінің айтарлықтай 

әртүрлілігі бар 

10 ОК3: 

БК 9 

БК 25  
БК 23 

Шет тілі Ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 
оқыту 

бағдарлам

алары 

 Ағылшын 
тілінде ауызша 

және жазбаша 

сөйлеу 

практикасы 

4/1 EAP немесе Academic Purposes 
ағылшын тілі-бұл ғылыми жұмыстар, 

дипломдар, эсселер, әдеби 

шығармаларға шолулар және т.б. жазу 

үшін қолданылатын ерекше тілдік 

стиль. Өйткені, лексика мен 

грамматикаға басты назар 

аударылады, ал кейде жазу артта 

қалады. Сондықтан академиялық 

жазуды дамыту-бұл ағылшын 

тіліндегі ең жақсы оқу, ол сіздің 

біліміңізді жаңа деңгейге көтереді. 

Академиялық ағылшын тілі, әсіресе 
шетелде оқып, жұмыс істегісі 

келетіндерге, сондай-ақ танымал 

Кембридж IELTS, TOEFL және ESL 

емтихандарын тапсыруға қажет. 

5 ОК3: 
БК 9 

БК 25  

БК 23. 

Шет тілі 
ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 

оқыту 

бағдарламала

ры 

Ағылшын 
тілінде 

ауызша 

және 

жазбаша 

сөйлеу 

практикас

ы 

 Халықаралық 

стандартталған 

Тілдік курстар 

4/2 (IELTS) - әлемдегі ең танымал 

ағылшын тілін білу тестілерінің бірі. 

Тестті әлемнің 125 еліндегі 8000-нан 

астам ұйым қабылдады. Бұған оқу 

орындары, иммиграциялық органдар, 

жұмыс берушілер және кәсіби 

органдар кіреді. Герцог IELTS 

курстары құрылды және студенттерге 
тестті түсінуге және оған дайындалуға 

көмектеседі. Тестке дайындалу 

арқылы студенттер жетістікке жету 

және мақсаттарына жету үшін қажетті 

дағдыларды дамытады. 

5 ОК3: 

БК 9 

БК 25  

БК 23. 

Шет тілі 

ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 

оқыту 

бағдарламала

ры ағылшын 

тілінің 
ауызша және 

жазбаша 

сөйлеу 

практикасы 

Халықара

лық 

стандартта

лған 

Тілдік 

курстар 

 Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

емтиханды 

дайындау және 

тапсыру 

4/4  12 БК 26 

БК 27 

БК 28 

ПК 11 

  

        



 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

 

Курс/тоқсан ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос пр 

Всего 

1/1 7 5 3      

1/2 12   3    15 

1/3 15       15 

1/4 10  5     15 

2/1 5  5 5    15 

2/2 2  10 3    15 

2/3   10 5    15 

2/4   5 10    15 

3/1    15    15 

3/2    15    15 

3/3   10   5  15 

3/4   8  5 5  15 

4/1     10 5  18 

4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Жиыны 51 5 56 56 28 20 24 240 

 

 

 

ББ оқу жоспары 

6В06153 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

 

 

Модуль коды Модуль құрамдастары 

(код және атауы) 

Цикл және 

компонент 

Қорытынды 

бақылау 

жүргізу 

нысаны 

Академа

лардың 

саны. 

Кредитте

р 

Қалыптас

тырылаты

н 

құзыретте

р (5-

бөлімнің 

кодтары) 

ескерт

пе 

1 оқу жылы 

1 тоқсан 

Mod 1.2 әлеуметтік-
саяси білімнің модулі 

 
ME/BS 1101 

Мәнгілікел/ 

Вечнаястрана/Eternal 

country 

 

ООД, (КВ) тест 5   



 
 

 

OT/KV /LS 1101 

Өлкетану/Краеведение/ 

Regional study 

Mod1.3 Қазіргі 

әлемдегі коммуникация 

негіздері 

K(О)Т/ K(R)Ya/KRL 

1102/1202 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ООД, ОК жазбаша 5 КК1  

Mod 1.4модуль дене 
шынықтыру және 

спорт дайындығы 

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

Денешынықтыру/Физичес

кая 

культура/Physicalculture 

ООД, ОК диф. сынақ 2 ПК3  

Mod 2.1Модуль STEM -

білім беру және 

информатиканың 

теориялық пәндері 

MT/MA/MA 

1104/1204Математикалық 

талдау/Математический 

анализ/Mathematicalanalysi

s 

БД (BK) Жазбаша 

емтихан 

3 ПК 5  

Тоқсан үшін жиыны 15 

2 тоқсан 

Mod 1.1 Модуль 

әлеуметтік ғылымдар 

KKZТ/SIK/ MHK 1201 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы / 

Современная история 
Казахстана/The  modern 

history of Kazakhstan 

ООД,ОК Автотест 
 

5 КК1  

Mod1.3 Қазіргі 

әлемдегі коммуникация 

негіздері 

K(О)Т/ K(R)Ya/KRL 

1102/1202 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ООД,ОК жазбаша 5 КК7  

Mod 1.4Модуль дене 

шынықтыру және 

спорт дайындығы 

DSh/FK/PC 

1103/1203/1304/1403 

Денешынықтыру/Физичес

кая 

культура/Physicalculture 

ООД,ОК диф. сынақ 2 ПК3  

Mod 2.1 Модуль STEM 
-білім беру және 

информатиканың 

теориялық пәндері 

MT/MA/MA 1104/1204 
Математикалық 

талдау/Математический 

анализ/Mathematic 

alanalysis 

БД (BK) Жазбаша 
емтихан 

3 ПК2  

Тоқсан үшін жиыны 15 

 3 тоқсан 

Mod 1.1 Модуль 

әлеуметтік ғылымдар 

Fil/Fil/Fil 

1301Философия/Философи

я/Philosophy/ 

ООД,ОК Эссе 5 КК2  

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 Автотест 5 КК6  

Mod 1.3  Қазіргі 

әлемдегі коммуникация 

ShТ/Iya /FL 

1303/1402/2102/2201  

ООД,ОК жазбаша 3 КК8  



 
 

негіздері Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

Mod 1.4модуль дене 

шынықтыру және 

спорт дайындығы 

DSh/FK/PC/1304Денешын

ықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ООД, ОК диф. сынақ 2 ПК3  

Тоқсан үшін жиыны 15 

 4 тоқсан 

Mod 1.1 Әлеуметтік 

ғылымдар модулі 

PolSaya/PolSSaya/PC 1401 

Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/ Political 

Science and Sociology 
 

 

ООД,ОК Автотест 4 КК7  

Mod 1.3  Қазіргі 

әлемдегі коммуникация 

негіздері 

ShТ/Iya /FL 

1303/1402/2102/2201  

Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,ОК жазбаша 3 КК8  

Mod 1.4Модуль дене 

шынықтыру және 

спорт дайындығы 

DSh/FK/PC/1304Денешын

ықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ООД, ОК диф. сынақ 2 ПК3  

Mod 2.1Модуль STEM -

білім беру және 

информатиканың 

теориялық пәндері 

DSO/ChOD/DDP 1404   

Деректерд ісандық 

өңдеу/Цифровая обработка 

данных/Digital data 

processing 

БД (BK) Тест 4 КК8  

Mod 2.1Модуль STEM -
білім беру және 

информатиканың 

теориялық пәндері 

O/T/IST/U/OP/LP 1405Оқу 
(танысу) іс-тәжірибе 

/Учебная 

(ознакомительная) 

практика/Learning practice 

БД (BK) Есеп 1 ПК4  

Тоқсан үшін жиыны 15 

Жыл ішіндегі жиыны 60                                           

2 год обучения 

1 квартал 

 

 

 

Mod 1.1 Әлеуметтік 

ғылымдар модулі 

MT/KT/C 1401                       
Мәдениеттану/Культурология
/Cultural studies 

ООД,ОК Автотест 4 ПК 4  

Psy/PsyPsy 1401                         
ПсихологияПсихология/Psych
ology 

Mod 1.3  Қазіргі 

әлемдегі коммуникация 

негіздері 

ShТ/Iya /FL 

1303/1402/2102/2201  

Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,ОК жазбаша 2 КК8  

Mod 2.1 

Модуль STEM -білім 

беру және 

информатиканың 
теориялық пәндері 

AZhN/OIS/FIS 

2103Ақпараттық жүйелер 

негіздері/Основы 

информационных 
систем/Fundamentals of 

Information Systems 

БД (КВ) диф. сынақ   5   

ABN/AOP/APB 

2103Алгоритімдеу және 

бағдарламалау 

негіздері/Алгоритмизация 

и основы 

программирования/Algorit

hmization and programming 

basics 



 
 

Mod 2.1 

Модуль STEM -білім 

беру және 

информатиканың 

теориялық пәндері 

Ozh/OS/OS 2104 

Операциялық 

жүйелер/Операционные 

системы/Оperating systems 

БД (КВ) Автотест   5 ПК 8  

Тоқсан үшін жиыны 15                                           

2Тоқсан 

Mod 1.3  Қазіргі 

әлемдегі коммуникация 

негіздері 

ShТ/Iya /FL 

1303/1402/2102/2201  

Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,ОК Жазбаша  
 

2 КК8  

Mod 2.1 Модуль STEM 
-білім беру және 

информатиканың 

теориялық пәндері 

AT/TA/TA 2202Алгоритімдер 
теорияся/Теория 
алгоритмов/Theory of 
Algorithms 

БД (КВ) ауызша 5 ПК 12  

Mod 2.2. Кәсіби 

бағытталған Модуль 

SZhKMN/OAKK/FACC 

2105 

Сыбайлас жемқорлыққа 

күрес мәдениет негіздері / 

Основы  

антикоррупционой 

культуры Fundamentals of 

anti-corruption culture 

БД (ВК) ауызша 3 ПК 12  

Mod 2.9 Есептеу 

жүйелері және 
бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

саласындағы 

кәсіпкерлік және 

менеджмент 

ZhB/SPO/SPS 2203 

Жүйелік 
бағдарламалау/Системное 

программирование/System 

Programming 

БД (КВ) Жазбаша 
 

5 КК 8  

 ISK/POI/IE 2204 

Информатика  саласында 

кәсіпкерлік/Предпринимат

ельство в  отрасли 

информатики/InformaticsE

ntrepreneurship 

  5  

SSS/NN/TT 2204 

Салық және салық 

салу/Налоги и 
налогообложение/Taxesand

taxation 

UB/TM/TM 2204 

Уақытты басқару/Тайм 

менеджмент/Time-

management 

KN/OK/BC 2204 

Коучинг 

тіңнегіздері/Основы 

каучинга/BasicsofCouching 

HRM/HRM/YRM  2204 

HR менеджмент/HR 

менеджмент/HR 

Management 

BZ/BP/BP 2204 
Бизнес-жоспарлау/Бизнес 

планирование/BusinessPlan

ning 

 



 
 

IK/PP/BL 2204 

Іскерлік 

құқық/Предпринимательск

ое право/Businesslaw 

 

     

Тоқсан үшін жиыны 15    

3тоқсан ZhT/SAI/SAOR  

2301Жүйелік талдау және 

операцияларды 

зерттеу/Системный анализ 

и исследование 

операций/System analysis 

and operations research 

Mod 2.3.  

Бағдарламалау Модулі 

BAAK/ISRP/SDT 2301 

Бағдарламаны әзірлеудің 

аспаптық 

құралдары/Инструменталь
ные средства разработки 

программ/Software 

development tools 

 

 

БД(КВ) Автотест 5 ПК 6  

Mod 2.4Есептеу 

жүйелерін құру 

негіздері 

ZhTOZ/SAIO/SAOR 2302 

Жүйелік талдау және 

операцияларды 

зерттеу/Системный анализ 

и исследование 
операций/System analysis 

and operations research 
 

БД(ВК) Тест 5 ПК 14  

ZhBK/SPO/SS 2302 

Жүйелік бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/Систе

мное программное 

обеспечение/System 

software 
 

DKBAP/SDPRP/DSSDP 

2302 

Деректер құрылымы және 

бағдарламаларды әзірлеу 

процестері/Структуры 

данных и процессы 

разработки программ/Data 

structures and software 
development processes 
 

Mod 2.4 есептеу 
жүйелерін құру 

негіздері 

EzhZh/OVS/OCS 
2303Есептеу жүйелері мен 

желілерін 

ұйымдастыру/Организация 

вычислительных систем и 

БД(ВК) Автотест 5 ПК 14  



 
 

сетей/Organization of 

computer systems and 

networks 

Тоқсан үшін жиыны 15                                           

4 тоқсан OT/UP/MP 

2401Өндірістіктәжірибе/Про

изводственная 

практика/Manufacturing  

practice 

Mod 2.3. Бағдарламалау 

Модулі 

CiN/Oci/Bci 2401 

Ci негіздері/Основы Сi/ 
Ci Basics 

 

 

BT/TB/PT 2401 
Бағдарламалау 

технологиясы/Технология 

программирования/Progra

mming technology 
 

БД (ВК) Тәжірибе 

есебі 

5   

ZhDB/PYaBU 2401 

Жоғары деңгейлі 

бағдарламалау/Программи

рование на языке 

высокого уровня/High 

Level Programming 

 
 

Mod 2.4 Есептеу 

жүйелерін құру 

негіздері 

OT/UP/MP 2402 

Өндірістік 

тәжірибе/Производственн

ая 

практика/Manufacturingpra

ctice 
 

БД(ВК) Тәжірибе 

бойынша 

есеп 

5 ПК 14  

Mod 2.4 Есептеу 

жүйелерін құру 

негіздері 

EAMS/VMMS/CMMS 

2403 

Есептеу әдістері және 

математикалық 

статистика/Вычислительн

ые методы и 
математическая 

статистика/Computational 

methods and mathematical 

statistics 
 

БД(ВК) Автотест 5 ПК 14  

Жыл ішіндегі жиыны   60    

3 оқу жылы   

1 тоқсан RT/RT 3101 

Робототехника 

/Робототехника 

Mod2.1 STEM модулі-

білім беру және 

информатиканың 

теориялық пәндері 

RT/RT/RT 3101 

Робототехника 

/Робототехника/Robotics 

 

БД(КВ) Тест 5 ПК 1  

ING/ING/ING 3101 

 

Инжиниринг/Инжиниринг/

Engineering 



 
 

 

Mod 2.5. Ақпараттық 

технологиялар және 

кибернетика 

ATZhN/OITS/FITS 3102 

Ақпараттық технологиялар 

және жүйелер 

негіздері/Основы 

информационные 

технологии и 

систем/Fundamentals of 

Information Technology and 

systems 

 

БД(КВ) тест 5 ПК 7  

Mod 2.6.  
Web-технологиялар 

негіздері 

ZIT/SIT/MIT 3103 

Заманауи интернет-

технологиялар/Современн

ые интернет-

технологии/Modern 

Internet technologies 
 

БД(КВ) Ауызша 
емтихан 

5 ПК 12  

BAZh/RIS/DIS 3103 

Бөлінген Ақпараттық 

жүйелерРаспределенные 

информационные 

системы/Distributed 

information system 

 

WKZh/PRW/WAD 

3103Web-қосымшаларды 

жобалау және 

әзірлеу/Проектирование и 

разработка Web-
приложений/Web 

application design and 

development 

Тоқсан үшін жиыны 15                                           

2 тоқсан ITK/ITK/ITC 3201IT-

консальтинг/IT-

консальтинг/It-consulting 

Mod 2.7. 

СовременныеІТ-

технологиялар 

ITK/ITK/ITC 3201  

IT-консальтинг/IT-

консальтинг/It-consulting 

 

БД( КВ) Тест  5 ПК 16  

3DU/3DM /3DM  3201  

3d  үлгілеу/3d 

моделирование/3D 

Modeling 

 

KZITB/SITP/MITP  3201 

Компьютерлік модельдеу 

негіздері/Основы 
компьютерного 

моделирования/Computer 

modeling basics 

 

Mod 2.8модельдеу және 

визуализация 

AZhB/AIS/AIS 3202 

Ақпараттықжүйедебасқару

/АдминистрированиевИС/

Administration in the 

information system 

БД, КВ Ауызша 

емтихан 

5 ПК 15  



 
 

 

Mod 2.8модельдеу және 

визуализация 

SMBZhZh/UKRPO/QMSD 

3203  

Сапа менеджментінің 

бағдарламалық 

жасақтамасын 

жасау/Управление 

качеством разработки 

программного 
обеспечения/Quality 

Management Software 

Development  

БД(ВК) тест 5 ПК 17  

BZhT/TPO/ST 3203 

Бағдарламалық 

жасақтаманы 

тестілеу/Тестирование 

программного 

обеспечения/Software 

testing  

Тоқсан үшін жиыны 15                                           

3 тоқсан BAK/ISR/SDT 

3301Бағдарламаны 

әзірлеудің аспаптық 

құралдары/Инструменталь

ные средства разработки 

программ/Software 

development tools 

Mod 2.2. Кәсіби 

бағытталған Модуль 

KZh/KS/CN 

3302Компьютерлік 

желілер/Компьютерные 

сети/Computer network 

 

БД(ВК) Ауызша 

емтихан 

5 ПК 29  

Mod 2.8. Модельдеу 

және визуализация 

KZhS/NKK/RQCN 

3302Компьютерлік 

желілердің сенімділігі мен 

сапасы/Надежность и 
качество компьютерных 

сетей/Reliability and quality 

of computer networks 

БД(КВ) Тест  

 

5 ПК 29  

KKZh/PSK/SCS 

3302Құрылымдалған 

кабель жүйесін 

жобалау/Проектирование 

структурированной 

кабельной 

системы/Structured cabling 

system design 

ATD/PUI/LES  

/3303Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 
бағдарламалары/Программ

ы уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance,Proficiency)/Level

EnglishStudies/AcademicEn

glishlanguage. 

(UpperIntermidiate, 



 
 

Advance, Proficiency) 

Тоқсан үшін жиыны 15                                        

4 тоқсан OT/PP/MP 3401Өндірістік 

тәжірибе/Производственна

я практика/Manufacturing  

practice 

Mod 2.8. Модельдеу 

және визуализация 

OT/PP/MP 3401  

Өндірістік 

тәжірибе/Производственна

я 
практика/Manufacturingpra

ctice 

 

БД (ВК) Тәжірибе 

есебі 

5 ПК 23  

Mod3.1 Деректер 

базасын басқару 

DBM/RBD/DDW 

3402Деректер базасы және 

мәліметтер 

қоймасы/Распределение 

базы данных и хранилища 

данных/Database and Data 

Warehouse Distribution 

 

ПД(КВ) Тест  

 

5 ПК 29  

 

DBMK/RBDKhD/DDWD 
3402 Деректер базасы 

және мәліметтер 

қоймасы/Распределение 

базы данных и хранилища 

данных/Database and Data 

Warehouse Distribution  

 

ZhKB/KPS /CPN 

3402Желілік 

қосымшаларды 

компьютерлік 

бағдарламалау/Компьютер

ное программирование 
сетевых 

приложений/Computer 

programming network 

applications 

 

AZhB/PZI/PKIS 

3402Ақпараттық 

жүйелердегі білімдерін 

таныстыру/Представление 

знаний в информационных 

системах/Presentation of 

knowledge in information 
systems 

Қосымша білім беру ATD/PUI/LES  

/3403Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 

бағдарламалары/Программ

ы уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance,Proficiency)/Level

EnglishStudies/AcademicEn

БД (ВК) Ауызша 

емтихан 

5 ПК 29 Допол

нитель

ное 

образо

вание 



 
 

glishlanguage. 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

Тоқсан үшін жиыны 15                                           

Жыл ішіндегі жиыны 60                                           

4 оқу жылы 

Mod 2.8. /Модельдеу 

және визуализация 

ZhBM/MMS/RSN 

4101Желіні бағдарлау 

және масштабтау және 

серверлердің дербес 

компьютерлерін 

жаңғырту/Маршрутизация 

и масштабирование сети и 
модернизация 

персональных 

компьютеров 

серверов/Routing and 

scaling the network and 

upgrading personal 

computers servers/ 

 

 

 

БД(КВ) Жобаны 

қорғау 

3 ПК 19  

Mod 3.1. Деректер 
базасын басқару 

BKA/PSI/SIS  4102 
Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

ақпараттық 

жүйелер/Программные 

средства информационных 

систем/Software 

Information Systems 

ПД,(КВ) Ауызша 
емтихан 

5 ПК 24  

BZhZh/PPS/SE 4102 

Бағдарламалық жасақтама 

жасау/Проектирование 

программных 

средств/Software 

Engineering 

Mod 3.2 Мобильді даму 

архитектурасы 

MEZh/MVS/MCS 4103 

Мобильді есептеу 

жүйелері және олардың 

бағдарламалық 

қамтамасыздандыруы 

/Мобильные 

вычислительные системы 

и их программное 

обеспечение /Mobile 

computing systems and their 

software 

MKDN/ORMP/MADB 
4103 

Мобильді қосымшаларды 

дамыту негіздері/Основы 

разработки мобильных 

приложений/Mobile 

Application Development 

Basics 

ПД(КВ) Тест  

 

5 ПК 25  

5.Қосымша білім беру ATSZhT/PUPRAYa/PSWE ПД(ВК) Ауызша 5 ПК 30  



 
 

L  4104Ағылшын тілінде 

сөйлеу және жазу 

тәжірибесі/Практика 

устной и письменной речи 

английского 

языка/Practices peaking and 

writing the English language 

емтихан 

Тоқсан үшін жиыны 18                                        

Mod 4.1  

Қосымшаларды әзірлеу 

модулі 

OAO/MOI/OOR 4202 

Оптимизациялық әдістер 

және оптимизацияларды 
зерттеу/Методы 

оптимизации и 

исследование 

операций/Optimization 

Methodsand Operations 

Research 

ПД(ВК) Тест  

 

5 ПК 27  

Mod 4.1 Модуль 

қосымшаларды әзірлеу 

ZZhZh/PIS/DIS 4201 

Зияткерлік жүйелерді 

жобалау/Проектирование 

интеллектуальных 

систем/Design of intelligent 

systems 
 

ПД(КВ) Жазбаша 

емтихан 

5 ПК 25  

EAZh/NTE/NTE 4202 

Экономикалық ақпараттық 

жүйеде жаңа 

технологиялар/Новые 

технологии в ЭИС/New 

technologies in the 

economic information 

system 

ПД(КВ) Жазбаша 

емтихан 

5 ПК 25 ПД(КВ

) 

JBT/YaPJ/JPL 4202 Java 

бағдарламалау тілі/Язык 

программирования Java 

/Java programming 
Language 

KG/KG/CG/4202 

Компьютерлік графика 

(Open GL, 

DirectX)/Компьютерная 

графика (Open GL, 

DirectX)/Computer graphics 

(Open GL, DirectX) 

DKT/TBD/DT 4202 

Деректер қорының 

технологиялары/Технолог

ии баз данных/Database 

technology 
 

4.2 жаңа 

платформаларда жүйе 

құру 

NPZhKT/TRSN/SDTN 

4203 

NET платформаларында 
жүйені құру 

технологиясы/Технология 

разработки систем на .NET 

платформах/System 

Development Technology on 

.NET Platforms 

     



 
 

 

 MKT/KAD/CDA 4204 

Мәліметтерді 

компьютерлік 

талдау/Компьютерный 

анализ 

данных/Computerdataanaly
sis 

 

ПД(ВК) тест 8   

ZhKZh/GSK/GCN 4204 

Жаһандық компьютерлік 

желілер/Глобальные сети 

компьютеров/GlobalCompu

terNetworks 

 

KMKP/PIKM/BUCM 4204 

Компьютерлік 

модельдерді құру және 

пайдалану/Построение и 

использование 

компьютерных 
моделей./Buildingandusingc

omputermodels. 

 

KTOPEVM 4204 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение производства 

ЭВМ К 

 

PCAESPM 4204 

Применение САЕ-систем в 

прикладной механике 

 

IIUS 4204 

Информационно-
измерительные и 

управляющие системы 

 

4. 3 Логикалық 

бағдарламалау және 

кәсіпорынды басқару 

жүйесі 

LKLB/LBLP/LOLB 4205 

Логикалық қорытынды 

және логикалық 

бағдарламалау/Логический 

вывод и логическое 

программирование/Logical

ly oritani and logically 

bayarlalaa 

 

ПД(ВК) тест 5   



 
 

 

ZBT/STP/MPT 4206 

Заманауи бағдарламалау 

технологиялары/Современ

ные технологии 

программирования/Modern 

programming technologies 

 

ПД(ВК) тест 5   

EZhKE/BVSA/CNSA 4206 

Есептеу желілерінің 
қауіпсіздігі және оларды 

әкімшілендіру/Безопасност

ь вычислительных сетей и 

их 

администрирование/Comp

uter network security and 

administration 

 

MPIB/MAIS 4206 

Микроконтроллеры и их 

применение в 

информационной 
безопасности/Microcontroll

ers and their application in 

information 

security/Микроконтроллер

лер және оларды 

ақпараттық қауіпсіздікке 

қолдану 

 

KAK/IBP/ISE 4206 

Кәсіпорынның (ұйымның) 

ақпараттық 

қауіпсіздігі)/Информацион

ная безопасность 
предприятия 

(организации)/Information 

security of the enterprise 

(organization) 

 

 

AKNKST/PIZSND/CISCR

D 4206 

Ақпараттық қорғалуын 

нормативтік құжаттарға 

сәйкестігін 

тексеру/Проверка 
информационной 

защищенности на 

соответствие 

нормативным 

документам/Checking 

information security for 

compliance with regulatory 

documents 

 



 
 

AZhAK/IBAS/ISAS 4206 

Автоматтандырылған 

жүйелердің ақпараттық 

қауіпсіздігі/Информатизац

ионная безопасность 

автоматизированных 

систем/Information security 

of automated systems 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптастырылатын құзыреттермен 

(құраушы компоненттерді оқыту нәтижелерімен)корреляция матрицасы 

5.Қосымша білім беру KhST/MSYa /ISL 4203 

Халықаралық 

стандартталған тіл 

курстары. Международные 

стандартизированные 

языковые 

курсы/International standard 

ized language courses 

ПД(ВК) Ауызша 

емтихан 

5 ПК 27 5.Допо

лнител

ьное 

образо

вание 

3тоқсан 

Mod 3.2 Архитектура 

мобильной разработки 

OT/PP/MP 4301 

Дипломалды  
тәжірибе./Преддипломная 

практика/Pre-graduate 

practice 

ПД,ВК Тәжірибе 

есебі 

12   

Тоқсан үшін жиыны 12                                        

6.Мемлекеттік 

емтихандар 

MBM/GES /NZDR 4401 

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан/ 

Государственный экзамен 

по специальности. 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау. Написание и 

защита дипломной                                                                                                               
работы 

(проекта)/Stateexam/defens

eofthesis (project) 

ИА Защита или 

комплексны

й экзамен 

12   

Тоқсан үшін жиыны                                                                                            12                                        

Жыл ішіндегі жиыны 60                                           

 

№ Пәннің атауы Қалыптастырылатын нәтижелер 

РО

1 

РО

2 

РО

3 

РО

4 

РО

5 

РО

6 

РО

7 

РО

8 

РО

9 

РО 

10 

РО 

11 

РО 

12 

1 Мәңгілік ел  +           

2 Основы 

антикоррупционо

й культуры 

 +           

3 Религиоведение   +           

4 Этнополитика и 

межнациональны

е отношения в РК 

 +           

5 Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский 

(русский) 

язык/Kazakh 

(Russian) language 

 +           

6 Дене 

шынықтыру/Физи
ческая 

+  +         + 



 
 

культура/Physical 

culture 

7 Математикалық 

талдау/Математич

еский 

анализ/Mathematic 

alanalysis 

+    +        

8 Современная 

история 

Казахстана 

+  +  +        

9 Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский 
(русский) 

язык/Kazakh 

(Russian) language 

  +  +        

10 Дене 

шынықтыру/Физи

ческая 

культура/Physical 

culture 

+    +        

11 Математикалық 

талдау/Математич

еский 

анализ/Mathematic 

alanalysis 

+    +        

12 /Философия/Philos
ophy/ 

   +   +  +    

13 Ақпараттық –

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшынтілінде) / 

Информационно-

коммуникационны

е технологии (на 

англ. 

языке)/Information

andCommunication

Technologies 

(inEnglish. 
language) 

    + +       

14 Шетел тілі / 

Иностранный 

язык/Foreign 

Language 

  +  + + +      

15 Дене 

шынықтыру/Физи

ческая 

культура/Physical 

culture 

+    +        

16 Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/ 
Political Science 

and Sociology 

   + +  +      

17 Мәдениеттану/Кул

ьтурология/Cultura

l studies 

+  +          

18 ПсихологияПсихо

логия/Psychology 
+  +          

19 Шетел тілі / 

Иностранный 
  + +   +      



 
 

язык/Foreign 

Language 

20 Дене 

шынықтыру/Физи

ческая 

культура/Physical 

culture 

  + +   +      

21 Деректерд ісандық 

өңдеу/Цифровая 

обработка 

данных/Digital data 
processing 

  + +   +      

22 Оқу (танысу) іс-

тәжірибе /Учебная 

(ознакомительная) 

практика/Learning 

practice 

+  +    +      

23 Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/ 

Political Science 

and Sociology 

+          +  

24 Мәдениеттану/Кул

ьтурология/Cultura
l studies 

  + +  + +      

25 ПсихологияПсихо

логия/Psychology 
  + +   +      

26 Шетел тілі / 

Иностранный 

язык/Foreign 

Language 

+    +        

27 Ақпараттық 

жүйелер 

негіздері/Основы 

информационных 

систем/Fundamenta

ls of Information 

Systems 

+     +       

Алгоритімдеу 
және 

бағдарламалау 

негіздері/Алгорит

мизация и основы 

программирования

/Algorithmization 

and programming 

basics 

28 Операциялық 

жүйелер/Операцио

нные 

системы/Оperating 

systems 

   + +  +      

Деректер 
құрылымы және 

бағдарламаларды 

әзірлеу 

процестері/Структ

уры данных и 

процессы 

разработки 

программ/Data 



 
 

structures and 

software 

development 

processes 

29 Шетел тілі / 

Иностранный 

язык/Foreign 

Language 

  + +  +       

30 Алгоритімдер 
теорияся/Теория 
алгоритмов/Theory 
of Algorithms 

  + +  ++       

Жүйелік 

бағдарламалау/Си

стемное 

программирование

/System 

Programming 

31 Есептеу техникасы 

және 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету  

саласындағы 
кәсіпкерлік 

/Предприниматель

ство в области 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения/Entre

preneurship in the 

field of Computer 

Engineering and 

software 

          +  

Салық және салық 
салу/Налоги и 

налогообложение/

Taxes and taxation 

Уақытты 

басқару/Тайм 

менеджмент/Time-

management 

Коучинг 

тіңнегіздері/Основ

ы 

каучинга/Basicsof 

Couching 

HR 

менеджмент/HR 
менеджмент/HR 

Management 

 

Бизнес-

жоспарлау/Бизнес 

планирование/Busi

ness  Planning 

Іскерлік 

құқық/Предприни

мательское 

право/Business law 

32 Жүйелік талдау    +  +      + 



 
 

және 

операцияларды 

зерттеу/Системны

й анализ и 

исследование 

операций/Systeman

alysisandoperations

research 

бағдарламалық 

қамтамасызданды
ру/Системное 

программное 

обеспечение/Syste

m software 

33 Ci 

негіздері/Основы 

Сi/Ci Basics 

          +  

Бағдарламалау 

технологиясы/Тех

нология 

программирования

/Programming 

technology 

Жоғары деңгейлі 
бағдарламалау/Пр

ограммирование 

на языке высокого 

уровня/High Level 

Programming 

34 Есептеу жүйелері 

мен желілерін 

ұйымдастыру/Орг

анизация 

вычислительных 

систем и 

сетей/Organization 

of computer 
systems and 

networks 

  +  +        

35 Өндірістіктәжірибе/

Производственная 
практика/Manufacturi
ng  practice 

  + +   +      

36 Есептеу әдістері 
және математикалық 
статистика/Вычисли
тельные методы и 
математическая 

статистика/Computat
ional methods and 
mathematical statistics 

  + +         

37 Ақпараттық 
технологиялар және 
жүйелер 
негіздері/Основы 

информационные 
технологии и 
систем/Fundamentals 
of Information 
Technology and 
systems 

  +  +        

38 Робототехника 

/Робототехника 
+  +          

Инжиниринг/ 



 
 

Инжиниринг 

Ғылымизерттеуәді

стер/Методынаучн

ыхисследований/

Methodsofscientific

research 

Академиялық 

жазылым/Академи

ческое 
письмо/Academic 

writing 

39 Эконометрика/Эко

нометрика/Econom

etrics 

      + + +   + 

Экономикалық 

кибернетика/Экон

омическая 

кибернетика/Econo

miccybernetics 

40 Заманауи 

интернет-

технологиялар/Сов

ременные 
интернет-

технологии/Moder

nInternettechnologi

es 

  +   + +  +    

Бөлінген 

Ақпараттық 

жүйелерРаспредел

енные 

информационные 

системы/Distribute

d information 

system 

Web-
қосымшаларды 

жобалау және 

әзірлеу/Проектиро

вание и разработка 

Web-

приложений/Web 

application design 

and development 

41 IT-консальтинг/IT-

консальтинг/It-

consulting 

+       +    + 

3d  үлгілеу/3d 

моделирование/3D

Modeling 

Компьютерлік 
модельдеу 

негіздері/Основы 

компьютерного 

моделирования/Co

mputer modeling 

basics 

42 Ақпараттық 

жүйеде 

басқару/Админист

рирование в 

          +  



 
 

ИС/Administration 

in the information 

system 

Сапа 

менеджментінің 

бағдарламалық 

жасақтамасын 

жасау/Управление 

качеством 

разработки 
программного 

обеспечения/Qualit

y Management 

Software 

Development 

Бағдарламалық 

жасақтаманы 

тестілеу/Тестирова

ние программного 

обеспечения/Softw

are testing 

43 Бағдарламаны 

әзірлеудің 
аспаптық 

құралдары/Инстру

ментальные 

средства 

разработки 

программ/Software 

development tools 

         +   

44 Бағдарламаны 
әзірлеудің 

аспаптық 

құралдары/Инстру

ментальные 

средства 

разработки 

программ/Software 

development tools 

         +   

45 Компьютерлік 

желілер/Компьюте

рные 

сети/Computer 

network 

         +   

Компьютерлік 

желілердің 

сенімділігі мен 

сапасы/Надежност

ь и качество 

компьютерных 

сетей/Reliability 
and quality of 

computer networks 

Құрылымдалған 

кабель жүйесін 

жобалау/Проектир

ование 

структурированно

й кабельной 

системы/Structured 

cabling system 



 
 

design 

46 Ағылшын тілін 

деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары/П

рограммы 
уровневого 

изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance,Proficienc

y)/LevelEnglishStu

dies/AcademicEngli

shlanguage. 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency 

         +   

47 Өндірістік 

тәжірибе/Произво
дственная 

практика/Manufact

uring  practice 

  +  + + +      

48 Мәліметтер 

базасы/Базы 

данных/Database 

  + +     +    

49 Деректер базасы 

және мәліметтер 

қоймасы/Распреде

ление базы данных 

и хранилища 

данных/Database 

and Data 
Warehouse 

Distribution 

   +   +  +  +  

50 Желілік 

қосымшаларды 

компьютерлік 

бағдарламалау/Ко

мпьютерное 

программирование 

сетевых 

приложений/Comp

uter programming 

network 
applications 

   +   +  +    

Ақпараттық 

жүйелердегі 

білімдерін 

таныстыру/Предст

авление знаний в 

информационных 

системах/Presentati

on of knowledge in 

information systems 

51 Ағылшын тілін 

деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары/П
рограммы 

уровневого 

   +   +  +  +  



 
 

изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance,Proficienc

y)/LevelEnglishStu

dies/AcademicEngli

shlanguage. 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 
Proficiency) 

52 Желіні бағдарлау 

және масштабтау 

және 

модернизациялау/

Маршрутизация и 

масштабирование 

сети и 

модернизация/Rou

ting and scaling the 

network and 

upgrading 

   +   +  +  +  

Желіні бағдарлау 
және масштабтау 

және серверлердің 

дербес 

компьютерлерін 

жаңғырту/Маршру

тизация и 

масштабирование 

сети и 

модернизация 

персональных 

компьютеров 

серверов/Routing 
and scaling the 

network and 

upgrading personal 

computers servers/ 

53 Бағдарламалық 

жасақтама 

жасау/Проектиров

ание программных 

средств/Software 

Engineering 

       + +   + 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

ақпараттық 
жүйелер/Програм

мные средства 

информационных 

систем/Software 

Information 

Systems 

54 Мобильді 

қосымшаларды 

дамыту 

негіздері/Основы 

разработки 

мобильных 

приложений/Mobil
e Application 

Development 

+       +    + 



 
 

Basics 

Мобильді есептеу 

жүйелері және 

олардың 

бағдарламалық 

қамтамасызданды

руы /Мобильные 

вычислительные 

системы и их 

программное 
обеспечение 

/Mobile computing 

systems and their 

software 

55 Ағылшын тілінде 

сөйлеу және жазу 

тәжірибесі/Практи

ка устной и 

письменной речи 

английского 

языка/Practices 

peaking and writing 
the English 

language 

+  +          

56 Зияткерлік 

жүйелерді 

жобалау/Проектир

ование 

интеллектуальных 

систем/Design of 

intelligent systems 

+            

57 Оптимизациялық 

әдістер және 

оптимизацияларды 

зерттеу/Методы 

оптимизации и 
исследование 

операций/Optimiza

tion Methodsand 

Operations 

Research 

   +    +    + 

Экономикалық 

ақпараттық 

жүйеде жаңа 

технологиялар/Но

вые технологии в 

ЭИС/New 

technologies in the 
economic 

information system 

Java 

бағдарламалау 

тілі/Язык 

программирования 

Java /Java 

programming 

Language 

Компьютерлік 

графика (Open GL, 

DirectX)/Компьют

ерная графика 
(Open GL, 



 
 

 

Білім беру бағдарламасын оқыту нәтижелерін бағалауға қойылатын талаптар 

Бағалау саясаты объективтілік, ашықтық, икемділік және жоғары саралау қағидаттарына негізделген. 

Студенттердің ББ оқыту нәтижелерін бақылау және бағалау ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау 

жүргізу жолымен балдық-рейтингтік жүйе (БРЖ) бойынша жүзеге асырылады. 
Ағымдағы бақылау 100 балдық шкала бойынша бағаланады. 

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

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

тапсырмаларды өз бетінше орындаған, бағдарламада ұсынылған негізгі және қосымша әдебиетті терең 

меңгерген, практикалық сабақтарда белсенді жұмыс істеген, оқытылатын пән бойынша негізгі ғылыми 

тұжырымдамаларды түсінетін, оқу бағдарламалық материалын түсіну мен баяндауда шығармашылық 

қабілеттер мен ғылыми көзқарас танытқан студент, жауап қолданылған терминдердің байлығы мен дәлдігімен 

ерекшеленеді, материал дәйекті және қисынды түрде ұсынылған. 

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

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

ұсынған қосымша әдебиетпен танысқан, практикалық сабақтарда белсенді жұмыс істеген, одан әрі оқу үшін 

жеткілікті пән бойынша білімнің жүйелі сипатын, сондай-ақ оларды өз бетінше толықтыру қабілетін көрсеткен 
студент лайық, жауап пайдаланылған терминдердің дәлдігімен ерекшеленеді, материал дәйекті және қисынды 

баяндалады. 

DirectX)/Computer 

graphics (Open GL, 

DirectX) 

Деректер қорының 

технологиялары/Т

ехнологии баз 

данных/Database 

technology 

 

58 NET 

платформаларынд
а жүйені құру 

технологиясы/Тех

нология 

разработки систем 

на .NET 

платформах/Syste

m Development 

Technology on 

.NET Platforms 

   +  + +      

59 Дипломалды  

тәжірибе./Преддип

ломная 
практика/Pre-

graduate practice 

+    +        

60 MBM/GES /NZDR 

4401 Мамандық 

бойынша 

мемлекеттік 

емтихан/ 

Государственный 

экзамен по 

специальности. 

Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) жазу 
және қорғау. 

Написание и 

защита дипломной                                                                                                               

работы 

(проекта)/Stateexa

m/defenseofthesis 

(project) 

            



 
 

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

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

негізгі әдебиетті меңгерген, практикалық сабақтарда белсенді жұмыс істеген, одан әрі оқу үшін жеткілікті пән 

бойынша білімнің жүйелі сипатын, сондай-ақ оларды өз бетінше толықтыру қабілетін көрсеткен студент лайық. 

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

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

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

оқу үшін жеткілікті пән бойынша білімнің жүйелі сипатын, сондай-ақ оларды өз бетінше толықтыру қабілетін 
көрсеткен студент лайық. 

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

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

бағдарламада ұсынылған негізгі әдебиетті меңгерген, практикалық сабақтарда жеткілікті белсенділігімен 

ерекшеленетін, одан әрі оқу үшін жеткілікті пән бойынша білімнің жүйелі сипатын көрсеткен студент лайық. 

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

бағдарламалық материалды білетін, практикалық сабақтарда белсенділігімен ерекшеленбейтін, бағдарламада 

қарастырылған негізгі тапсырмаларды өз бетінше орындаған, негізгі әдебиеттерді меңгерген, бірақ оларды 

орындау кезінде кейбір қателіктер жіберген студент лайық.емтиханға жауап беру, бірақ оларды өз бетінше жою 

үшін қажетті білімі бар. 

60-64 балла (C-)негізгі оқу-бағдарламалық материалды білетін, практикалық сабақтарда белсенді емес, 

бағдарламада қарастырылған негізгі тапсырмаларды өз бетінше орындаған, бірақ оларды орындау кезінде және 
емтиханға жауап беру кезінде кейбір қателіктер жіберген, бірақ мұғалімнің басшылығымен жіберілген 

қателіктерді жою үшін қажетті білімі бар студент лайық. 

50-59 балла (D)негізгі оқу-бағдарламалық материалды білетін, практикалық сабақтарда белсенді емес, 

бағдарламада қарастырылған негізгі тапсырмаларды өз бетінше орындаған, бірақ оларды орындау кезінде және 

емтиханға жауап беру кезінде қателіктер жіберген, бірақ мұғалімнің басшылығымен ең маңызды қателіктерді 

жою үшін қажетті білімі бар студент лайық. 

 25-49 балла (FX)негізгі оқу-бағдарламалық материал туралы қанағаттанарлық білімді тапқан, 

практикалық сабақтарда белсенді емес, бағдарламада қарастырылған негізгі тапсырмаларды өз бетінше 

орындаған, бірақ оларды орындау кезінде айтарлықтай қателіктер жіберген (көбінесе мерзімі кешіктірілген) 

және емтиханға жауап берген, бірақ мұғалімнің басшылығымен жою үшін қажетті негізгі білімі бар студент 

лайық.ең маңызды қателер. 
0-24 балла (F)бағдарламада көзделген негізгі тапсырмаларды өз бетінше орындамаған, бағдарламада 

көзделген тапсырмаларды орындауда түбегейлі қателіктер жіберген, негізгі практикалық, семинарлық, 

зертханалық сабақтарды өтемеген және тиісті пән бойынша қосымша сабақтарсыз оқуды жалғастыра алмайтын 

немесе кәсіби қызметке кірісе алмайтын студентке қойылады. 

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

Алғашқы 7 апта ішінде "мұнай-газ ісі" ББ пәндері бойынша 7 тапсырма қарастырылған. Ағымдағы 

бақылаудың орташа бағасы (Тк) алынған баллдардың орташа арифметикалық мәнімен (0-ден 100-ге дейін) 

айқындалады. 

Пән бойынша келесі 8 аптада 8 тапсырманы орындау қарастырылған. 

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

Аралық бақылауға СӨЖ және СӨЖ тапсырмаларын кесте бойынша орындаған студенттер жіберіледі. 
Бірінші рейтинг (сондай-ақ екінші рейтинг) бағалар санына бөлінген ағымдағы бақылау бойынша 

барлық бағалар сомасынан + аралық бақылау бағасы 2-ге бөлінген (орташа арифметикалық мән) анықталады. 

Бірінші рейтинг Р1 = (Тк1 + Рк1)/2 құрайды мұнда: Тк1-бірінші ағымдағы бақылау бойынша орташа 

арифметикалық баға; 

Екінші рейтинг Р2 = (Тк2 + Рк2)/2 құрайды мұнда: Тк2-екінші ағымдағы бақылау бойынша орташа 

арифметикалық баға; Рк2 – екінші межелік бақылау бағасы. 

Дәрістерде дәлелсіз себептермен болмауы тапсырылған тапсырмалардың бағасын 3 баллға төмендетеді, 

практикалық және зертханалық сабақтарда болмауы тапсырылған тапсырмалардың бағасын 5 баллға 

төмендетуге әкеледі.  

Сабақтарды дәлелді себептермен өткізіп алған кезде өткен материалды пысықтауға жол беріледі. Орташа 

рейтинг (Рср.) бірінші рейтинг және екінші рейтинг қорытындылары бойынша емтиханға жіберу болып 

табылады және кемінде 50 баллды құрайды. Орташа рейтинг (Рср.) емтиханға мынадай түрде анықталады: Рср. 
= (Р1 + Р2)/2Қорытынды бағаны есептеу. Пән бойынша емтиханнан кейін пән бойынша қорытынды баға 

пайызбен көрсетіледі, ол формуламен айқындалады: 

И%= (Р1 + Р2)  х 0,6 + Э х 0,4 2 

                                                                          2 

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

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

кредиттік оқыту технологиясында қабылданған қорытынды бағалар шәкілі бойынша бағаланады: білім 



 
 

алушылардың оқу жетістіктерін дәстүрлі бағалау шәкіліне және ECTS (иситиэс)көшіре отырып, оларды есепке 

алуды бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі 

 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Сандық эквивалент Балдар (%- дық мазмұн) Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 
 

 

6 Академиялық адалдық 

 

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

алаяқтықтың немесе алдаудың кез-келген түрі.  Академиялық адалдықтың негізгі қағидаттары: 

     1) академиялық адалдықты академиялық жұмыста адалдық пен өзара құрметтеуді қалыптастыратын 

негізгі институционалдық құндылық ретінде қамтамасыз ету; 

 2) жоғары этикалық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған академиялық адалдықтың әділ және 

объективті қағидаларын бекіту;  

3) басқа білім беру ұйымдарының верификацияланатын транскриптері негізінде білім алушының кредиттерін 

қайта есепке алудың нақты тетігін және рәсімін айқындау арқылы білім алушының дәйекті және үздіксіз оқу 
траекториясын қамтамасыз ету; 

    4) оқытушының академиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал ететін тәлімгер ретінде өз білім 

алушыларына құрмет көрсетуі;  

5) академиялық адалдықты ілгерілеткені және қорғағаны үшін білім беру процесіне қатысушыларды 

көтермелеу және ынталандыру; 

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

7) оқытушының білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың нақты параметрлерін анықтауы;  

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін;  

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

адалдық көріністеріне жол бермеуге мүмкіндік беретін академиялық орта құру болып табылады.  

 Академиялық адалдық түрлеріне мыналар жатады: 

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

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

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

немесе жұмыс аяқталды деген жалған мәлімдеме. 

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

әрекет. 

Саботаж: басқалардың өз жұмысын тоқтатуына немесе басқалардың жұмысын толығымен тоқтатуға 

бағытталған әрекеттер. Мұндай әрекеттерге кітапхана кітаптарынан беттерді жырту немесе басқа адамдардың 

эксперименттерін үзу жатады. 

Тапсырмаларды орындаудағы адалдық институттың миссиясы үшін және студенттің жеке басының тұтастығын 

дамыту үшін қажет. Алдау, плагиат немесе академиялық адалдықтың басқа түрлеріне жол берілмейді және 

тапсырманың орындалмауы немесе сабақтан тыс уақытта қайта тапсыруды қамтитын тиісті санкцияларға 
әкеледі. 

Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін мүмкіндіктер 
1. Икемді оқыту режимі; 

2. Ыңғайлы уақытта пән талаптарын тапсыру; 



 
 

3. Бақылау нормативтерін тапсырудың орнына физикалық қасиеттері бойынша жаттығулар кешенін құрастыру, 

рефераттар жазу үшін жазбаша жұмыс беріледі. 

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

5. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға қашықтықтан білім алуға мүмкіндік беріледі. 
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