






 

1.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 ж. 

өзгерістер мен толықтырулармен) 

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

31.10.2018 жылғы № 604 бұйрығы) 

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

2015. 

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының Басқарма Төрағасы орынбасарының 

бұйрығына №5, №6-қосымша 

2019 жылғы 17 шілдедегі № 171" ВТиПО "кәсіби стандарты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50" дуалды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы 

"бұйрығы (11.09.2018 ж. өзгерістермен) 

5. "Оқытудың кредиттік 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 12 қазандағы бұйрығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 

6В06153- "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 ************ 6В06153- "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 ББ ерекшелігі 

"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. 

 

 

 



 

3 БАҒДАРЛАМАНЫҢ  МАҚСАТЫ МЕН НЕГІЗДЕМЕСІ 

3.1.ББ мақсаттары 

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, сонымен қатар 

бағалау критерийлерін, бақылау нысандары мен құралдарын ұштастыру; 

* бітірушілердің сұранысына байланысты нақты курстың мазмұнын әзірлеу кезінде әртүрлі факультеттердің 

нақты мақсаттары мен міндеттерін ескеруді көздейтін стратегия икемділігі. 

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

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

технологияларын пайдалану; 

* Теориялық оқыту барысында алған білімдерін практикада бекіту, әртүрлі кәсіби практикаларды: оқу, 

тілдік, өндірістік, дипломалды практикаларды ұйымдастыру және өткізу нәтижесінде практикалық біліктер 

мен дағдыларды қалыптастыру; 

* оқу процесінде ақпараттық технологиялар саласындағы болашақ мамандардың тілдік құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға ықпал ететін үштілді білім беруді пайдалану. 

Пәнаралық үйлестіру қағидаты әртүрлі пәндердің тақырыптарын олардың қайталануын болдырмау және 

білім алушының санасында қоршаған әлемнің объектілері мен құбылыстарын тұтас қабылдауды 

қалыптастыру мақсатында келісуді көздейді. Нәтижесінде оқу кезінде қарым-қатынастың кәсіби 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. 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 мамандардың негізгі кәсіби құзыреттерін қалыптастыру; 

3. болашақ мамандардың кәсіби қызметі үшін базалық болып табылатын коммуникативтік құзыреттілікті 

қалыптастыру; 

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

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

шетелдік тәжірибені пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу және жинақтау; 



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 саланың 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, Берілген сападағы 

бағдарламалар мен бағдарламалық кешендерді шығару; 

- аппараттық-бағдарламалық кешендерді тестілеу және күйін келтіру; 

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

- аппараттық және бағдарламалық құралдарды жинақтау, есептеу жүйелерін, кешендер мен желілерді 

құрастыру; 

- кәсіби 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; 

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

теориялық және эксперименттік зерттеу жүргізу; 

- кәсіби қызмет объектілерінің жұмыс істеуіне байланысты есептеу және ақпараттық процестердің 

математикалық және бағдарламалық модельдерін жасау 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; 

- кәсіби 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 

негізгі құзыреттерді қалыптастыруға жаңа тәсілді ұсынады: 

"техникалық ғылымдар және технологиялар"мамандығы бойынша түлегі. 

Білім беру бағдарламасы жобалау - 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 бағдарламаларының Халықаралық танылуын қамтамасыз етуге, 

білім беру ұйымдарының білім алушылары мен профессорлық-оқытушылық құрамының академиялық 

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

6В06153 –"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 

құзыреттерінің, олардың дайындық деңгейінің және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығының 

сипаттамасы болып табылады. 

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  5В070400 –"Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" 

мамандығының № 343 (жоғары және 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. Жүйелік 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: 

Біріншіден, бұл дербес компьютерлер мен перифериялық құрылғыларды басқару, оларды конфигурациялау 

және конфигурациялау. 

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. 

3.5 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 саласы; 



- экономика, бизнес; 

- әртүрлі технологияларды басқару және т. б. 

 

3.6 Түлектің біліктілік сипаттамасы 

3.6.1 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. 

3.6.2 Кәсіби 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. 

3.6.3 Кәсіби қызмет пәні 

Техника және технологиялар бакалаврының кәсіби қызметінің пәндері: жоғарыда аталған жүйелерді 

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

ету. 

3.6.4 Кәсіби қызмет түрлері 

6В06153 - "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-басқару; 

- пайдалану; 

- сараптамалық-талдау. 

3.6.5 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. 

3.6.6 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 іске асыру шеңберінде 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; 

- кәсіби 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. 

3.6.7 Кәсіби қызметтің бағыттары 

Кәсіби қызметтің бағыттары: 

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

қамтамасыз етуді әзірлеу және пайдалану: 



- есептеуіш машиналар, кешендер, жүйелер мен желілер; 

- ақпаратты өңдеу және басқарудың компьютерлік жүйелері; 

- автоматтандырылған жобалау жүйелері; 

- ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерінің есептеу техникасы құралдарын 

бағдарламалық қамтамасыз ету (бағдарламалар, бағдарламалық кешендер және жүйелер); 

- есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету саласындағы мамандандырылған әдебиетті 

шығару жоспарында ой-өрісін және хабардарлығын 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. 

3.6.8 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 

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

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылы 1 қарашада № 17669 болып тіркелді. 

(05.05.2020 ж. өзгерістерімен ЖАҢАРТЫЛҒАН) 

Мамандық бойынша ББ-да оқу нәтижелері пунктіне қойыңыз: 

Дескрипторлар студенттердің қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді: 

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

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

проблемаларын шешу; 

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

ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 

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

білімді қолдану; 

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

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

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

тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну.; 

Оқыту нәтижелері және негізгі құзыреттер 

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, ережелер және т. б.)); 

техникалық пәндер бойынша жалпы орта (Толық) білім беру мазмұнының міндетті минимумы; 

мектептегі математикалық білімнің құрылымы мен мазмұны (математика мен информатикадан міндетті 

және бейіндік дайындық)); 



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

ұйымдарында бітірушілердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар (әрбір бейін бойынша); 

осы білім беру ұйымында қолданылатын әртүрлі білім беру технологиялары кезіндегі бағалау жүйелері мен 

критерийлері; 

осы мамандық бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көзделген көлемде жалпы 

білім беретін пәндер, базалық пәндер және бейіндеуші пәндер цикліне енгізілген пәндер бойынша білім 

жүйесі; 

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

формализация әдістері, Алгоритмдеу және компьютерде жүйелік модельдерді 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 өндірудің әдістері мен құралдарын білу; 

заманауи операциялық жүйе мен жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етуді құру 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 диплом алдындағы практиканың болашақ кәсіби қызметінің мақсаттарын, 

міндеттерін, мазмұны мен маңызын түсіну; 

ұйымдастыру-басқару қызметінің негіздері. Білім мен түсініктерді қолдану (Дескриптор В): 

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;  

әртүрлі пәндік салалардағы әртүрлі аппараттық платформаларда заманауи ДҚБЖ қолдана отырып, 

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; 

ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің заманауи құралдары негізінде ақпаратты қорғаудың типтік 

схемаларын әзірлеу және құру негіздерін 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 мәселені шешу 

үшін ең тиімді және сенімді таңдау мүмкіндігі; 

Микроэлектрониканың даму тенденцияларын, сандық және аналогтық технологиялар саласындағы 

перспективті химотехникалық шешімдерді бағалай және анықтай білу; 

автоматика элементтері мен құрылғыларының жұмыс істеу процестерін, автоматтандырылған ақпараттық 

жүйелерді жобалау кезінде автоматика құрылғыларын пайдалану принциптерін талдау; 

әр түрлі әдістер мен шешімдерді 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, өндіріс пен ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың экономикалық-

ұйымдастырушылық және құқықтық мәселелерінде, еңбекті 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 ұжымның пікірімен байланыстыра білу; 



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

жинау және түсіндіру; 

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

Оқыту саласындағы іскерліктер (Дескриптор Е): 

әрі қарай оқу үшін қажетті материалдарды өз бетінше табу, зерттеу, құрылымдау және жүйелеу; 

ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін өңдеу және бағалау; 

оқушылардың өмір бойы өзін-өзі тануға, өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін-өзі тәрбиелеуге және өзін-өзі дамытуға 

ынталандыру дағдыларына ие болу; 

өз қызметінің және рефлексияның нәтижелерін бағалау қабілеті; 

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

командада жұмыс істеу кезінде кәсіби қызмет объектілерін жобалау мен әзірлеуді анықтайтын 

стандарттарды, әдістемелік және нормативтік материалдарды қолдану қабілеті; 

кәсіби қызмет объектілерінің математикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету элементтерін 

жобалау принциптерін зерделеу қабілеті; 

ЭЕМ, есептеуіш жүйелер, кешендер мен желілер архитектурасының қазіргі жағдайы 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 бейімдеу қабілеті; 

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

жүйелік бағдарламалық құралдардың даму проблемалары мен бағыттарын түсіну; 

біліктілікті және кәсіби практикадан өту кезінде алынған дағдыларды одан әрі жетілдіру; 

өздігінен білім алу және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; 

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

меңгеру; 

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

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 шет тілдерін меңгеру. 

Мемлекеттік, орыс және шет 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 қарым-қатынастың мамандандырылған терминологиясы аясында қарым-қатынас 

құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру. 

УК-2 компьютерлік құзыреттілік 

Қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. 

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 қызметке және білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгеру. 

Әр түрлі көздерден ақпаратты табу, өңдеу және талдау мүмкіндігі. 

Ақпараттың сенімділігі мен сенімділігін бағалау және осы негізде әрекет ету мүмкіндігі. 

УК-4 әлеуметтік құзыреттер 

Өз қызметінде негіз қалаушы мемлекеттік құжаттарды және Қазақстан Республикасының нормативтік 

актілерін басшылыққа алу қабілеті. 

Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу қабілеті. 

Қоғамның әлеуметтік даму тенденцияларын білу қабілеті. 

Өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану қабілеті. 

Проблемаларды анықтау, тұжырымдау және шешу қабілеті. 

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

талаптарға жауап беру. 

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

Әр түрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс шарлау мүмкіндігі. 



Кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу; этикалық мінез-құлық 

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

жауапкершілікке және этикалық мінез-құлық ережелерін сақтауды талап етуге ие болу. 

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 міндеттерді шешу кезінде оларды пайдалануды 

жоспарлау қабілеті. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті. 

Бастамашылық және кәсіпкерлік қабілеті. 

УК-7 ұйымдастыру-басқару құзыреттері 

Бастамашылық таныту және проблемалардың ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерін табу 

қабілеті. 

Дербес ұйымдастыру және жоспарлау қабілеті. 

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

мүмкіндігі. 

Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне жауапты қарау. 

Мақсат қою және оларға жету мүмкіндігі. 

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

Өмір мен қызметтің әртүрлі салаларында алған білім мен дағдыларды 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. 

Қақтығыстарды шешу және келіссөздер жүргізу мүмкіндігі. 

Ымыраға келе білу, өз пікіріңізді ұжымның пікірімен байланыстыру. 

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

Өз міндеттерін шығармашылық және ұжымның басқа мүшелерімен өзара әрекеттесу арқылы ұжымда жұмыс 

істеуге дайын болу. 

УК-9 құндылықтар және мәдениетаралық құзыреттер 

Басқа мәдениеттер мен діндердің өкілдерімен тиімді қарым-қатынас жасау. 

Әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу. 



Ұлттық мәдениеттің құндылығын сезіну, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен және ұқыпты 

қарау. 

Түрлі этномәдениеттер мен діндерге төзімді болу. 

Қоғамдық пікірге, 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. 

Белгісіздік пен тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер 

қабылдау дағдыларын меңгеру. 

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

қабілеті. 

Халықаралық салада өндірістік және қолданбалы қызметті жүзеге асыру қабілеті. 

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

Жаңа жағдайларға бейімделу мүмкіндігі. 

Өзгерістерге икемді жауап беру және ақылға қонымды тәуекелді қабылдау мүмкіндігі. 

Кәсіби құзыреттер (ДК): 

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. 

КҚ-2 қалыптастырушы (кәсіби) құзыреттер 

Жүйелік және салыстырмалы талдау әдістерін меңгеру. 

Сыни ойлауды қалыптастыру. 

Жобалау және болжау дағдыларын меңгеру. 

Өмір бойы оқу, біліктілікті арттыру мүмкіндігі. 

Командада жұмыс істей білу. 

Жеке қасиеттерді қалыптастыру: Тәуелсіздік, жауапкершілік, ұйымшылдық, мақсаттылық және т. б. 

КҚ-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 ішкі жүйелерін зерттеу және 

жобалау үшін модельдеу тілдерін пайдалану қабілетін меңгеру. 

Сандық және символдық ақпаратты өңдеу міндеттері үшін жоғары деңгейдегі тілдерде бағдарламаларды 

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

Қазіргі заманғы операциялық орталарда және деректер қорын басқару орталарында бағдарламалау 

қабілетіне ие болу. 

Ақпаратты өңдеу және басқару және сараптамалық жүйелердің компьютерлік жүйелерінің 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. 

Тәжірибелік-зерттеу жұмысының оң нәтижелерін өндіріс саласына 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, әділдік пен объективтілікке ұмтылу. 

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

бақылау қабілеті. 

КҚ-7 бағдарламалық құзыреттілік 

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 дамытушы құзыреттілік 

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

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

және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеті. 

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

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

Өзінің болашақ кәсібінің әлеуметтік маңыздылығын ұғыну қабілеті, кәсіби қызметті орындауға Жоғары 

ынтасы болуы тиіс. 

Жаңа ақпараттық жүйелер саласында білімді меңгеру, әлемнің жоғары кәсіби бағдарламашыларының 

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

білім алуға және өзін-өзі тануға ұмтылу. 

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

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

мен модельдеудің, теориялық және эксперименттік зерттеудің негізгі әдістерін меңгеру. 

КҚ-9 креативті құзыреттілік 

Шығармашылық психологиясы саласында білімді, шығармашылық қызметтің теориялық негіздерін, кәсіби 

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

инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және балама шешімдерді табу, жаңа идеяларды 

шығаруға, сыни ойлауға қабілетті болу. 

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

әрекет ету қабілеті. 

Абстрактілі ойлау, талдау және синтездеу қабілеті. 

Инновациялық Өлшем. 

Белсенді өмірлік ұстаным. 

КҚ-10 ұйымдастыру-әдістемелік 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. 

Оқу және еңбек қызметі процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуына қойылатын заманауи талаптар 

тұрғысынан өзіңіздің кәсіби іс-әрекеттеріңізді жоспарлаңыз. 

Ұйымдастырушылық қабілеттерге ие болу, жоғары орындаушылық тәртіпті көрсету. 

КҚ-11 сараптамалық-талдамалық құзыреттер 



Талдау орталықтарының, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының 

қызметін қамтамасыз ету үшін ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін меңгеру. 

Статистикалық материалды талдау, күтілетін нәтижелерді болжау қабілеті. 

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

 

Нәтиже 

коды 

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 техникасы 

құралдарын, 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 Әр түрлі компьютерлік жүйелер мен жуықтау әдістерін, 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 шекаралық нысандарды модельдеуге және анимациялауға қабілетті 

 

5. [Пайдалану НҰСҚАУЛЫҒЫ ECTS, 2015ж., 4-қосымша, II мысал] 

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; 

- бағдарламалық-аппараттық кешендерді зерттеу жоспарларын, бағдарламалары мен әдістемелерін әзірлеу; 

-компьютерлік технологиялар құралдарымен оларды тиімді бағдарламалық-аппараттық іске асыру және 

зерттеу мақсатында құбылыстардың, процестердің және жүйелердің математикалық модельдерін таңдау 

және түрлендіру; 

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

жүйелерді басқаруда және адам қызметінің гуманитарлық салаларында шешімдер қабылдауды қолдаудың 

математикалық модельдерін, әдістерін, компьютерлік технологиялары мен жүйелерін таңдау; 

- кәсіби қызмет объектілерін құру кезінде қолданылатын формалды модельдер мен әдістерді әзірлеу және 

жетілдіру.  

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, аппараттық-бағдарламалық кешендерді тиімді іске асыру үшін 

бағдарламалау құралдарын қолдану; 

- 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 үдерісіне 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 

№ Циклдер мен пәндердің атауы Жалпы еңбек сыйымдылығы 

академиялық сағаттарда академиялық 

кредиттерде 

1 2 3 4 

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

 

 

 

 

1) 

Міндетті компонент 1530 артық емес  51 артық емес  

Қазақстанның қазіргі тарихы 150 5 

Философия 150 5 

Шет тілі 300 10 

Қазақ (орыс) тілі 300 10 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

150 5 

Әлеуметтік-саяси білім модулі 240 8 

Дене дайындығы 240 8 



 

ОҚУ ЖОСПАРЫ  

 

Модуль коды Модуль құрамдастары 

(код және атауы) 

Цикл және 

компонент 

Қорытынды 

бақылау 

жүргізу 

нысаны 

Академа

лардың 

саны. 

Кредитт

ер 

Қалыптаст

ырылатын 

құзыретте

р (кодтар 

5-

бөлімнен) 

ескерт

пе 

1 год обучения 

1 квартал 

Mod 1.2 Әлеуметтік-

және саясаттық білім 

модулі 

DT/RV/RS 1101 

Дінтану/Религиоведение/R

eligious studies 

ООД, (КВ) Портфолио 5   

KRE/EPMK/EP 1101                

ҚР этносаясат және 

халықаралық 

қатынастар/Этнополитика 

и межнациональные 

отношения в РК/Ethnic 

Policy and Interethnic 

Relations in the Republic of 

Kazakhstan 

ME/ME/EC 1101               

Мәнгілік ел/ Мәнгілік 
ел/Eternal country 

SZh/OAKK/FAC 1101 

Сыбайлас жемқорлыққа 

күрес мәдениет негіздері / 

Основы  

антикоррупционой 

культуры Fundamentals of 

anti-corruption culture 

Mod 1.3 Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері 

K(О)Т/ K(R)Ya/KRL 1102 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ООД, ОК Тест 5 КК1  

Mod 1.4 Дене және 
спортқа дайындық 

модулі                

DSh/FK/PC/1103                    
Дене 

шынықтыру/Физическая 

ООД, ОК Диф.сынақ 2 ПК3  

2) ЖОО компоненті  Кемінде 150        Кемінде  5 

2 Базалық пәндер циклі (ДҚ)  3360 артық емес 112 артық емес 

1) ЖОО компоненті   

3 Бейіндеуші пәндер циклі(БП)   Кемінде  1800 Кемінде 60 

1) ЖОО компоненті   

4 Оқытудың қосымша түрлері (БЖТ)   

5 Қорытынды аттестаттау 360 12 

 Жиыны  Кемінде 7200 Кемінде  240 

 Қосымша 4 

Мемлекеттік жалпыға 
міндетті 

жоғары білім беру 

стандартына 



культура/Physical culture 

Mod 2.1 STEM – білім 

және теориялық пәндер 

модулі 

MT/MA/MA 1104/1204 

Математикалық 

талдау/Математический 

анализ/Mathematic 

alanalysis 

БД (BK) Жазбаша 

емтихан 

3 ПК 5  

Итого за квартал                                                                                                  15 

2 квартал 

Mod 1.1   Әлеуметтік-

ғылымдар модулі 

KKZТ/SIK/ MHK 

1201Современная история 

Казахстана 

ООД,ОК Мемлекетті

к емтихан 

5 КК1  

Mod 1.3 Қазіргі әлемде 

коммуникация 
негіздері 

K(О)Т/ K(R)Ya/KRL 1102 

Қазақ (орыс) тілі / 
Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ООД,ОК Тест 5 КК7  

Mod 1.4 Дене және 

спортқа дайындық 

модулі                

DSh/FK/PC/1203                 

Дене 

шынықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ООД, ОК Диф.зсынақ 2 ПК3  

Mod 2.1 STEM – білім 

және теориялық пәндер 

модулі 

MT/MA/MA 1104/1204 

Математикалық 

талдау/Математический 

анализ/Mathematic 

alanalysis 

БД (BK) Жазбаша 

емтихан 

3 ПК2  

Итого за квартал                                                                                               15 

 3 квартал 

Mod 1.1 Әлеуметтік-

ғылымдар модулі 

Fil/Fil/Fil 

1301Философия/Философи
я/Philosophy/ 

ООД,ОК Тест 5 КК2  

Mod 1.3  Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері 

AKT /IKT/ ICT 1302 

Ақпараттық –

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшынтілінде) / 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке)/InformationandCom

municationTechnologies 

(inEnglish. language) 

ООД,ОК Ауызша 

емтихан 

5 КК6  

Mod 1.3  Қазіргі әлемде 

коммуникация 
негіздері 

ShТ/Iya /FL 

1303/1402/2102/2201  
Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,ОК Тест 3 КК8  

Mod 1.4 Дене және 

спортқа дайындық 

модулі                

DSh/FK/PC/1304                    

Дене 

шынықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ООД, ОК Диф.сынақ 2 ПК3  

Итого за квартал                                                                                               15                                         

4 квартал 

Mod 1.1 Әлеуметтік-

ғылымдар модулі 

PolSaya/PolSSaya/PC 1401 

Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/ Political 

Science and Sociology 

 

ООД,ОК Баяндама 

қорғау 

5 КК7  



 

MT/KT/C 1401                       

Мәдениеттану/Культуроло

гия/Cultural studies 

ООД,ОК Баяндама 

қорғау 

Psy/PsyPsy 1401                         

ПсихологияПсихология/Ps

ychology 

ООД,ОК Баяндама 

қорғау 

Mod 1.3  Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері 

ShТ/Iya /FL 

1303/1402/2102/2201  

Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,ОК Тест 

 

3 КК8  

Mod 1.4 Дене және 

спортқа дайындық 

модулі                

DSh/FK/PC/1304                    

Дене 

шынықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ООД, ОК Диф.сынақ 2 ПК3  

Mod 2.1  STEM – білім 

және теориялық пәндер 

модулі 

DSO/ChOD/DDP 1404   

Деректерд ісандық 

өңдеу/Цифровая обработка 

данных/Digital data 

processing 

БД (BK) Тест 4 КК8  

Mod 2.1  STEM – білім 
және теориялық пәндер 

модулі 

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

/Учебная 

(ознакомительная) 

практика/Learning practice 

БД (BK) Есеп 1 ПК4  

Итого за квартал                                                                                              15 

Итого за год                                                                                                       60                                           

2 год обучения 

1 квартал 

Mod 1.2 Әлеуметтік-

және саясаттық білім 

модулі 

PolSaya/PolSSaya/PC 1401 

Саясаттану және әлеуметтану 

/ Политология и социология/ 

Political Science and Sociology 

ООД,ОК Портфолио 3 ПК 4  

MT/KT/C 1401                       

Мәдениеттану/Культурология

/Cultural studies 

Psy/PsyPsy 1401                         

ПсихологияПсихология/Psych

ology 

Mod 1.3  Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері 

ShТ/Iya /FL 

1303/1402/2102/2201  

Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,ОК Тест 2 КК8  

Mod 2.1 

STEM – білім және 

теориялық пәндер 

модулі 

AZhN/OIS/FIS 2103     

Ақпараттық жүйелер 

негіздері/Основы 

информационных 

систем/Fundamentals of 

Information Systems 

БД (КВ) Тест   5   

ABN/AOP/APB 2103    

Алгоритімдеу және 
бағдарламалау 

негіздері/Алгоритмизация 

и основы 



программирования/Algorit

hmization and programming 

basics 

Mod 2.1 

STEM – білім және 

теориялық пәндер 

модулі 

2104 Операциялық 

жүйелер/Операционные 

системы/Оperating systems 

БД (КВ) Ауызша 

емтихан 

  5 ПК 8  

2104 Деректер құрылымы 

және бағдарламаларды 

әзірлеу 

процестері/Структуры 

данных и процессы 
разработки программ/Data 

structures and software 

development processes 

Итого за квартал                                                                                               15                                           

2 квартал 

Mod 1.3  Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері 

ShТ/Iya /FL 

1303/1402/2102/2201  

Шетел тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,ОК Тест 2 КК8  

Mod 2.1 STEM – білім 

және теориялық пәндер 

модулі 

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

Algorithms 

БД (КВ) Тест 5 ПК 12  

Mod 2.2. Кәсіби 

бағытталған модуль 

ZhB/SP/SP 2203               

Жүйелік 

бағдарламалау/Системное 
программирование/System 

Programming 

БД (ВК) Реферат 3 ПК 12  

Mod 2.9 Есептеу 

жүйелері және 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

саласындағы 

кәсіпкерлік және 

менеджмент 

ETB/POV/EFC  2204               

Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз 

ету  саласындағы кәсіпкерлік 

/Предпринимательство в 

области вычислительной 

техники и программного 

обеспечения/Entrepreneurship 

in the field of Computer 

Engineering and software 

БД (КВ) Ауызша 

емтихан 

3 КК 8  

SSS/NN/TT 2204                        

Салық және салық 

салу/Налоги и 

налогообложение/Taxes and 

taxation 

UB/TM/TM 2204                    

Уақытты басқару/Тайм 

менеджмент/Time-

management 

KN/OK/BC  2204                    

Коучинг тіңнегіздері/Основы 

каучинга/Basicsof Couching 

HRM/HRM/HRM  2204                  

HR менеджмент/HR 

менеджмент/HR Management 

BZ/BP/BP 2204                             

Бизнес-жоспарлау/Бизнес 



планирование/Business  

Planning 

IK/PP/BL 2204                          

Іскерлік 

құқық/Предпринимательское 

право/Business law 

Итого за квартал                                                                                               15    

3 квартал 

Mod 2.3. Бағдарламалау 

Модулі 

ZhT/SAI/SAOR  2301 

Жүйелік талдау және 

операцияларды 

зерттеу/Системный анализ 

и исследование 

операций/System analysis 

and operations research 

БД(КВ) Ауызша 

емтихан 

5 ПК 6  

ZhBK/SPO/SS 

2301Жүйелік 

бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/Систе

мное программное 

обеспечение/System 

software 

Mod 2.4    Есептеу 

жүйелерін құру 

негіздері 

CiN/Oci/Bci 2302                             

Ci негіздері/Основы Сi/Ci 

Basics 

БД(ВК) Тест 5 ПК 14  

BT/TB/PT 2302 

Бағдарламалау 

технологиясы/Технология 

программирования/Programmi

ng technology 

ZhDB/PYB/HLP 2302Жоғары 

деңгейлі 

бағдарламалау/Программиров

ание на языке высокого 

уровня/High Level 

Programming 

Mod 2.4     Есептеу 

жүйелерін құру 

негіздері 

EzhZh/OVS/OCS 2303 

Есептеу жүйелері мен 

желілерін 
ұйымдастыру/Организация 

вычислительных систем и 

сетей/Organization of 

computer systems and 

networks 

БД(ВК) Ауызша 

емтихан 

5 ПК 14  

Итого за квартал                                                                                               15                                           

4 квартал 

Mod 2.3. Бағдарламалау 

Модулі 

OT/UP/MP 
2401Өндірістіктәжірибе/Про
изводственная 

практика/Manufacturing  
practice 

БД (ВК) Есеп    

Mod 2.4 Есептеу 

жүйелерін құру 

негіздері модулі 

EAM/VMMS/CMM  2402 
Есептеу әдістері және 
математикалық 

БД(ВК) Тест  5 ПК 14  



статистика/Вычислительные 
методы и математическая 

статистика/Computational 
methods and mathematical 
statistics 

Mod 2.4 Есептеу 

жүйелерін құру 

негіздері модулі 

ATZh/OIT/FIT 2403 
Ақпараттық технологиялар 
және жүйелер 
негіздері/Основы 

информационные технологии 
и систем/Fundamentals of 
Information Technology and 
systems 

БД(ВК) Ауызша 

емтихан 

5 ПК 14  

Итого за год   60    

3 год обучения   

1 квартал 

Mod 2.1 STEM – білім 

және теориялық пәндер 

модулі 

RT/RT 3101 

Робототехника 

/Робототехника 

БД(КВ) Тест 5 ПК 1  

ING/ING 3101 

Инжиниринг/ 

Инжиниринг 

GZA/MNI/MSR 3101 

Ғылыми зерттеу 
әдістер/Методы научных 

исследований/Methods of 

scientific research 

Azh/AP/AW/3101  

Академиялық 

жазылым/Академическое 

письмо/Academic writing 

Mod 2.5. Ақпараттық 

технологиялар және 

кибернетика 

Ecm/Ecm/Ecm 3102 

Эконометрика/Эконометри

ка/Econometrics 

БД(КВ) Реферат 5 ПК 7  

Экономикалық 

кибернетика/Экономическ

ая кибернетика/Economic 

cybernetics 

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 3103  

Web-қосымшаларды 
жобалау және 

әзірлеу/Проектирование и 

разработка Web-

приложений/Web 

application design and 

development 

Итого за квартал                                                                                               15                                           

2 квартал 

Mod 2.7. Заманауи IT-

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 

KMN/OKM/CMB  3201      

Компьютерлік модельдеу 

негіздері/Основы 

компьютерного 

моделирования/Computer 

modeling basics 

Mod 2.8 Модельдеу 
және визуализация 

AZhB/AIS/AIS 3202 
Ақпараттық жүйеде 

басқару/Администрирован

ие в ИС/Administration in 

the information system 

БД, КВ Ауызша 
емтихан 

5 ПК 15  

Mod 2.8 Модельдеу 

және визуализация 

SMB/UKR/QMS 3203  

Сапа менеджментінің 

бағдарламалық 

жасақтамасын 

жасау/Управление 

качеством разработки 

программного 

обеспечения/Quality 
Management Software 

Development 

БД(ВК) Портфолио 5 ПК 17  

BZhT/TPO/ST 3203  

Бағдарламалық 

жасақтаманы 

тестілеу/Тестирование 

программного 

обеспечения/Software 

testing 

 

Итого за квартал                                                                                               15                                           

3 квартал 

Mod 2.2. Кәсіби 

бағытталған модуль 

BAK/ISR/SDT 

3301Бағдарламаны 

әзірлеудің аспаптық 

құралдары/Инструменталь
ные средства разработки 

программ/Software 

development tools 

БД(ВК) Ауызша 

емтихан 

5 ПК 29  

Mod 2.8. Модельдеу 

және визуализация 

KZh/KS/CN 3302 

Компьютерлік 

желілер/Компьютерные 

сети/Computer network 

 

БД(КВ) Тест  

 

5 ПК 29  

KZhS/NKK/RQCN 3302 

Компьютерлік желілердің 

сенімділігі мен 

сапасы/Надежность и 

качество компьютерных 
сетей/Reliability and quality 

of computer networks 

KKZh/PSK/SCS 3302 

Құрылымдалған кабель 

жүйесін 

жобалау/Проектирование 

структурированной 

кабельной 

системы/Structured cabling 

system design 



Қосымша білім беру ATD/PUI/LES  /3303 

Ағылшын тілін деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары/Программ

ы уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance,Proficiency)/Level

EnglishStudies/AcademicEn
glishlanguage. 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

БД (ВК) Ауызша 

емтихан 

5 ПК 29  

Итого за квартал                                                                                               15                                        

4 квартал 

Mod 2.8. Модельдеу 
және визуализация 

OT/PP/MP 3401 Өндірістік 
тәжірибе/Производственна

я практика/Manufacturing  

practice 

БД (ВК) Есеп 5 ПК 23  

Mod 3.1 Деректер 

базасын басқару 

MB/BD/DB 3402 

Мәліметтер базасы/Базы 

данных/Database 

ПД(КВ) Тест  

 

5 ПК 29  

DBM/RBD/DDW 3402  

Деректер базасы және 

мәліметтер 

қоймасы/Распределение 

базы данных и хранилища 

данных/Database and Data 

Warehouse Distribution 

ZhKB/KPS /CPN 3402 

Желілік қосымшаларды 
компьютерлік 

бағдарламалау/Компьютер

ное программирование 

сетевых 

приложений/Computer 

programming network 

applications 

 

AZhB/PZI/PKIS 3402 

Ақпараттық жүйелердегі 

білімдерін 

таныстыру/Представление 
знаний в информационных 

системах/Presentation of 

knowledge in information 

systems 

Қосымша білім беру ATD/PUI/LES  /3403 

Ағылшын тілін деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары/Программ

ы уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance,Proficiency)/Level
EnglishStudies/AcademicEn

glishlanguage. 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

БД (ВК) Ауызша 

емтихан 

5 ПК 29 Допол

нитель

ное 

образо

вание 

Итого за квартал                                                                                               15                                           

Итого за год                                                                                                       60                                           

4 год обучения 

1 квартал 



Mod 2.8. Модельдеу 

және визуализация 

ZhBM/MMS/RSNP 4101 

Желіні бағдарлау және 

масштабтау және 

модернизациялау/Маршру

тизация и 

масштабирование сети и 

модернизация/Routing and 

scaling the network and 

upgrading 

БД(КВ) Жоба 

қорғау 

3 ПК 19  

ZhBM/MMS/RSN 4101 

Желіні 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/ 

Mod 3.1. Деректер 

базасын басқару 

BZhZh/PPS/SE 4102 

Бағдарламалық жасақтама 

жасау/Проектирование 
программных 

средств/Software 

Engineering 

ПД,(КВ) Ауызша 

емтихан 

5 ПК 24  

BKA/PSI/SIS  4102 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

ақпараттық 

жүйелер/Программные 

средства информационных 

систем/Software 

Information Systems 

Mod 3.2 Мобильді даму 

архитектурасы 

MKD/ORM/MAD 4103 

Мобильді қосымшаларды 

дамыту негіздері/Основы 

разработки мобильных 

приложений/Mobile 

Application Development 

Basics 

ПД(КВ) Тест  

 

5 ПК 25  

MEZh/MVS/MCS 4103 

Мобильді есептеу 

жүйелері және олардың 

бағдарламалық 

қамтамасыздандыруы 

/Мобильные 

вычислительные системы 

и их программное 

обеспечение /Mobile 

computing systems and their 

software 

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 

Итого за квартал                                                                                               18                                        

2 квартал 

Mod 4.1  

Қосымшаларды әзірлеу 

модулі 

ZZhZh/PIS/DIS 4201 

Зияткерлік жүйелерді 

жобалау/Проектирование 
интеллектуальных 

систем/Design of intelligent 

systems 

ПД(ВК) Тест  

 

5 ПК 27  

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(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 

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 

еректер қорының 

технологиялары/Технолог

ии баз данных/Database 

technology 

 

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  

3 квартал 

 

Mod 3.2 Мобильді даму OT/PP/MP 4301 ПД,ВК Есеп 12   



архитектурасы Дипломалды  

тәжірибе./Преддипломная 

практика/Pre-graduate 

practice 

Итого за квартал                                                                                               12                                        

4 квартал 

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 Дипломдық 

жұмысты 

қорғау 

немесе 

кешенді 

емтихан 

12   

Итого за квартал                                                                                               12                                        

Итого за год                                                                                                       60                                           

Итого                                                                                                                 240                                         

ё 

 

 

ОҚУ МОДУЛЬДЕРІНІҢ КАРТАСЫ 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSN01 

2 Модуль атауы Әлеуметтік ғылымдар модулі 

1) Қазақстанның қазіргі тарихы 

2)Философия 

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

4 Кафедра-модуль иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу % 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2,3 тоқсан (1 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география) 

B:  ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы " жобасының қазақстандық бірегейлікті, халықтың 

өзін-өзі тануын нығайтудағы, жаңа мыңжылдықтағы зияткерлік серпіліс қажеттілігімен байланысты 

міндеттерді іске асырудағы оның орасан зор рөлімен шартталған. Қазақстандық қоғамның алға 

қойған мақсаттарын табысты іске асыру үшін рухани және идеялық өзегі болуға тиіс, бұған 

қоғамдық сананы жаңғырту тетіктерін ашатын және рухани мәдени дәстүрлердің сабақтастығына 

негізделген "Рухани жаңғыру" бағдарламасы ықпал етеді. 

11. Модуль  мақсаттары 

М1  қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру; студенттердің 

назарын мемлекеттіліктің қалыптасуы мен даму проблемаларына және тарихи-мәдени процестерге 

бағыттау. 

М2 студенттерде философия туралы әлемді танудың ерекше формасы ретінде, оның негізгі бөлімдері, 

проблемалары және болашақ кәсіби қызмет контекстінде оларды зерттеу әдістері туралы тұтас 

түсінік қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 
коды 

КК1 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы оқиғаларының себептері мен салдарларын Тарихи Ц1 



сипаттау және талдау тәсілдерін меңгеруге, патриотизм мен азаматтық ұстанымды 

қалыптастыру үшін тарихи дамудың негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдауға, 

тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының негізгі кезеңдерін білуін 

көрсетуге, тарихи өткенді талдау және дәлелді ақпарат негізінде қазіргі заманғы 

проблемалардың ықтимал шешімдерін ұсынуға қабілетті 

КК2 Философияның тарихи дамуы контексінде онтология мен метафизиканың негізгі 

мазмұнын сипаттай алады, қазіргі жаһандық қоғамның өзекті проблемаларына қатысты 

өзінің адамгершілік ұстанымын тұжырымдай және сауатты дәлелдей алады,Кәсіби 

саладағы проблемалардың философиялық мазмұнын анықтауға өзекті зерттеу жүргізе 

алады және талқылау нәтижелерін ұсына алады. 

Ц2 

13 Оқыту әдістері 

 1)  білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2)  құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3)  рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4)  кейс-стади; 5) жобалар әдісі.  

14 Бағалау әдістері 

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

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

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

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

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

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

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

Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.   

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

Жұмашова, 2018. - 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. 
Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

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

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

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

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

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

Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

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

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

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

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

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSPZ2 

2 Модуль атауы Әлеуметтік-саяси білім модулі 

1) Саясаттану және Әлеуметтану, Мәдениеттану 

2) Психология, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

3) Мәңгілік Ел, ҚР этносаясаты және ұлтаралық 

қатынастар, Дінтану,  

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

4 Кафедра-модуль иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу % 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

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


6 Модульді игеру ұзақтығы 1,4 тоқсан (1,2 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

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

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

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

зерттеу тәсілдерінің әдіснамалық тұтастығы; нәтижеге бағдарланған оқыту әдіснамасының 

ортақтығы; қалыптасқан қабілеттер ретінде оқыту нәтижелерінің типологиясын бірыңғай жүйелі 

ұсыну қағидаттары негізінде жүзеге асырылады. 

Бұл модуль студенттерге адам қоғамының өмірінің ерекше бөлігі ретінде саясаттың, 

мемлекеттің, саяси және әлеуметтік мәдениеттің қызмет етуі мен тарихи дамуы саласындағы 
білімдерін, сондай-ақ адам психологиясы, танымдық процестер психологиясы, тұлғаның дамуының 

әртүрлі кезеңдеріндегі физикалық және психикалық дамуы туралы білімдерін кеңейтуге көмектеседі. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  "Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту"мемлекеттік бағдарламасында айқындалған 

қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контекстінде білім алушылардың әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру. 

М2 Мамандардың жаңа буынын, ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи 

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

деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеу 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

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

қалыптастыратын ғылымның барлық салаларындағы пәндік білімді (ұғымдарды, 

идеяларды, теорияларды), қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын әлеуметтік-

саяси модуль пәндерін базалық білу жүйелеріндегі интеграциялық процестердің өнімі 

ретінде,оқытылатын пәндердің ғылыми салаларының теориялары мен идеяларының 
мазмұны негізінде әлеуметтік коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайлардың 

табиғатын түсіндіру және түсіндіру, белгілі бір оқу пәні контекстінде және модуль 

пәндерінің өзара іс-қимыл рәсімдерінде зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін 

пайдалануды алгоритммен ұсыну, әлеуметтік-гуманитарлық типтегі белгілі бір ғылым 

тұрғысынан қоғамдағы қатынастардың нақты жағдайын бағалау, ықтимал тәуекелдерді 

ескере отырып, оның даму перспективаларын жобалау; 

М1 

КК4 Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың қазақстандық қоғамды 

жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан олардың ерекшеліктерін, қазақстандық қоғамның 

құндылықтар жүйесіне, қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық 

нормаларына арақатынасы тұрғысынан коммуникацияның әртүрлі салаларындағы әртүрлі 

жағдайларды талдау; 

М2 

КК5 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның аса маңызды үш 

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

М2 

13 Оқыту әдістері 

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

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

5) жобалар әдісі (әсіресе кәсіби тілді қолдану саласында өз тәжірибесі мен құзыреттілігін 

жетілдіру және түрлендіру).  

14 Бағалау әдістері 

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

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

жеке жүргізіледі және ескеріледі.  

15 Әдебиет 

 1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.  

2. Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». 

Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.  



3. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».-Астана, 2017   

4. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология: Уч.пособие». – Алматы: 

Эверо,2016. – 584с.  

5. Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 2-басылым. – Алматы: «Қазақ 

университеті», 2012. – 224с. 

6. Грушин Б.А. «Мнения о мире и мир мнений». М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.  

7. «Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-

е изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2015. - 912 с.  

8. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (Масионис Джей. Соушети: Зе Байзикс. 

Пэрсон, 2016.)  

9. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 856 с.  

10. Гидденс Э. «Социология» / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, полностью 

перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.  

11. Ритцер Дж. «Современные социологические теории». 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002. — 688 

с.  

12. Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016  

13. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». – Астана, Ак 

Орда, 2017 / http://www.akorda.kz/ru  

14. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее». – Астана, 2017.  

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды OKSM3 

2 Модуль атауы Қазіргі әлемдегі коммуникация негіздері 

1)Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылш. тілінде) 

2) Қазақ (орыс) тілі 

3) Шет тілі 

3 Модульді жасаушылар Ыгылова А.К., Матжанова М.А.,Кубашева Д,Сейтов М. 

4 Кафедра-модуль иесі Шетел тілдері, информатика, автоматика және 

информатика кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  % участия 

Информатика, автоматика 

және басқару кафедрасы 
30 

Әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 
30 

Шет тілдер кафедрасы 40 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 тоқсан(1 жыл)  

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 25 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (информатика, қазақ 

тілі,ағылшын тілі) 

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Жалпы білім беру циклінің міндетті пәндерінің бірі ретінде "Шет тілі" жалпы білім беру пәні 

бойынша білім алушыларды даярлауды қамтамасыз етуге арналған. 

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

студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. 

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

зерделеу, цифрлық жаһандану дәуіріндегі қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың рөлі мен маңызын сыни түсіну қабілетін қалыптастыру, жаңа "цифрлық" ойлауды 
қалыптастыру, әртүрлі қызмет түрлерінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалану білімі мен дағдыларын игеру.  

11. Модуль мақсаты 

М1  процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін, ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу әдістерін, 

сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және беру тәсілдерін қалыптастыру. 

М2 қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер үшін тілді қолданудың барлық деңгейлерінің 

коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым – 

қатынас құралы ретінде-А1 қарапайым деңгейі және А2, В1, В2, С1 деңгейлері үшін қазақ тілін 



меңгеру. 

М3 (А2, жалпыеуропалық құзыреттілік) және базалық жеткіліктілік (В1, жалпыеуропалық құзыреттілік) 

деңгейінде шет тілдік білім беру үдерісінде студенттердің коммуникативтік құзыреттілігі. Дайындық 

деңгейіне байланысты білім алушы курсты аяқтау сәтінде білім алушының тілдік деңгейі 

жалпыеуропалық құзыреттіліктің В1 деңгейінен жоғары болған кезде жалпыеуропалық 

құзыреттіліктің В2 деңгейіне жетеді. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КК6 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсатын, мазмұнын және даму 

үрдістерін түсіндіру,нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым қолайлы технологияны 

таңдауды негіздеу, ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістері,ақпараттық және 

коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдері, компьютерлік жүйелер мен 
желілердің архитектурасын сипаттау, негізгі компоненттердің мақсаты мен функциялары, 

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

бағдарламалық және аппараттық қамтылымын қолдану, ақпаратты қорғау әдістері мен 

құралдарын таңдауды талдау және негіздеу. 

М1 

КК7 Лексиканы, білімнің грамматикалық жүйесі мен мақсаттардың прагматикалық мазмұнын 

толық түсіну негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдау және 

пайдалану,мәтіннің нақты мазмұнын жеткізу, қорытынды жасай білу, бүкіл мәтіннің 

және оның жекелеген құрылымдық бөліктерінің қорытынды бөлігін сипаттау, мәтіндік 

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

кәсіби мәтіндердің стильдік және жанрлық ерекшеліктерін ашу, қарым-қатынас 

жағдайына сәйкес ақпаратты сұрата және хабарлай білу,, ауызша қарым - қатынасқа 

қатысушылардың әрекеттерін бағалау, таныс немесе бейтаныс сұхбаттасушыға әсер ету 
үшін ақпаратты пайдалану; 

М2 

КК8 Түсінудің тұжырымдамалық негіздерін жүйелейді 

серіктестің, осы деңгейдегі мәтін авторларының коммуникативті ниеттерін салыстырады 

және таңдайды,коммуникативті ниетке сәйкес келетін сөйлеу/қарым-қатынас формалары 

мен түрлерін логикалық құрылымы бар сөйлеудің тиісті түрімен салыстырады және 

таңдайды,тиісті тілдік құралдарды дұрыс таңдау және орынды қолдана отырып, олардың 

зерттелетін тілдің әлеуметтік-мәдени нормаларына сәйкестігін ескере отырып, нақты 

фактілерді қолдану деңгейлерін жіктейді, беделді пікірге сілтеме жасайды.; сөйлеу мінез-

құлқы коммуникативті және танымдық тұрғыдан негізделген, коммуникативті акт 

құрудың стратегиясы мен тактикасын біледі, сөйлеу тақырыбы мен грамматикалық 

дұрыстығы шеңберіндегі лексикалық жеткіліктілікке негізделген сөйлеуді дұрыс 

интонациялық түрде қалыптастырады.  

М3 

13 Оқыту әдістері 

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

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

4. кейс-стади; 5. Жоба әдісі.  

14 Бағалау әдістері 

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

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

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

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

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

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

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

университеті, 2016. – 264 с.   

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

240 б.  

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

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

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

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

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

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

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

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


Астана, 2014. – 368 с.   

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

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

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

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

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MFKS 4 

2 Модуль атауы Дене шынықтыру және спорт модулі 

Дене шынықтыру 

3 Модульді жасаушылар Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-модуль иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу% 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4,1тоқсан(1,2 жыл ) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 8 

9 Модуль пререквизиттері Дене шынықтыру орта білім бағдарламасы 

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамалары 

 Модуль әлемдік білім беру стандарттарына сәйкес дене дайындығын қарастыратын "дене 
шынықтыру" жалпы білім беру пәнін оқытуға бағытталған. Бағдарлама пәннің даму деңгейіне 

қойылатын талаптар контекстінде бүкіл оқу барысында оқытушы мен студенттің бірлескен 

ынтымақтастығын анықтайды. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  Студенттердің әлеуметтік-жеке құзыреттерін және кәсіби қызметке дайындық үшін 

денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене шынықтыру құралдары мен 

әдістерін мақсатты пайдалану қабілетін қалыптастыру; дене жүктемелерін, жүйке-психикалық 

күйзелістерді және болашақ еңбек қызметіндегі қолайсыз факторларды тұрақты түрде 

ауыстыру. 

12 Оқу нәтижелері  

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КК9    жеке: 

өзін-өзі дамытуға және жеке өзін-өзі анықтауға дайындық және қабілеттілік; 

Еңбек және өмірлік жағдайларда кәсіби бейімделген дене шынықтыру дағдыларын 

өз бетінше пайдалануға дайын болу; 
 

М1  

КК10  метапәндік: 

танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру және әлеуметтік практикада 

пәнаралық ұғымдар мен әмбебап оқу әрекеттерін (реттеуші, танымдық, 

коммуникативтік) пайдалану қабілеті; 

өзіндік ақпараттық-танымдық іс-әрекетке дайындығы мен қабілеті. 

әр түрлі жарыстарға қатысу дағдыларын қалыптастыру 

қызметі. 

 

М1 

КК11 пәндік: 

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

шынықтыру іс-әрекетінің әртүрлі нысандары мен түрлерін қолдана білу. 

М1 

13 Оқыту әдістері  

1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 
3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары 

және басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

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

технологиялары.  

14 Бағалау әдістері 



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

кәсіптік құзыреттерін қалыптастыру мақсатында) мынадай өлшемшарттар бойынша жүзеге асырылады: 

жаңартылған бағдарламаны түсінуін, терминологияны меңгеруін көрсету, алынған білімді пайдалану; 

дербес практикалық сабақтарды өткізу практикасына енгізу, пікірталас нысандары. 

Студентті аттестациялық нормативтерді орындауға жіберудің міндетті шарты мыналар болып 

табылады: -оқу семестрлері мен курстары бойынша бағдарламаның теориялық бөлімінің талаптарын 

орындау; 

- ағзаның физикалық және функционалдық жағдайының қажетті деңгейін қамтамасыз ететін оқу 

сабақтарына қатысу тұрақтылығы; 
- дене шынықтыру даярлығын тестілеуден өту; 

- кәсіби-дене дайындығында іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру. 

Сабақтан ұзақ мерзімге босатылған студенттер және емдік дене шынықтыру топтарының студенттері 

Дене шынықтыру және спорт кафедрасында келесі нормативтік талаптар негізінде аттестаттаудан өтеді: 

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

- студенттің денсаулық жағдайын, дене жаттығуларын қолдануға көрсетілімдер мен қарсы 

көрсетілімдерді ескере отырып, дене шынықтыру бойынша қосымша тақырыптың өз бетінше игерілуін 

бағалау; 

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

жұмысына студенттердің қатысуы.  

15 Әдебиет 

1.  Бароненко  В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c.  

2. Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 

444 c.  

3. Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»: Учебное пособие / 

М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.  

4. Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»: Учебное пособие / 

Ю.П. Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c.  

5. Мельников П.П. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для бакалавров)» / 

П.П. Мельников. - М.: КноРус, 2013. - 240 c. 

 

 

 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSTEMiEM5 

2 Модуль атауы STEM модулі-білім беру және информатиканың 

теориялық пәндері 

1) Робототехника /3D модельдеу / Инжинеринг 

2) Математикалық талдау/ Дискретті математика 

Аналитикалық геометрия және сызықтық / Алгебра / 

Геометрия 

3) Ақпараттық жүйелер негіздері/Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негіздері / Операциялық жүйелер / 

Алгоритмдер теориясы / оқу (таныстыру) практикасы 

3 Модульді жасаушылар Ихсанов Е.В., Сейтов М., Нуржанова Ш.С., 
Мендигалиева Г.Х., Кубашева Д.А. 

4 Кафедра-модуль иесі Информатика,Автоматтандыру және басқару кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу% 

Информатика және 

автоматтандыру және басқару 

кафедрасы 

100 

  

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 тоқсан (1,2 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 29 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы 

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 



10 Модуль сипаттамасы 

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

бағыты, оның мақсаты баланың ғылыми-техникалық шығармашылығына қатысу мүмкіндігімен 

зияткерлік қабілеттерін дамыту болып табылады. Инженерия, технология және математиканы 

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

зерттеу жұмыстарын жүргізуге қажетті логикалық ойлау мен математикалық мәдениетті дамытуға 

көмектеседі, студенттерді негізгі математикалық объектілердің қасиеттерін зерттеудің аналитикалық 

әдістерімен таныстырады және негізгі тілектер мен әдістерді игеруге негіз салады, табиғаттағы 

стохастикалық құбылыстарды сипаттаудың жалпы принциптерін зерттейді.техника, экономика және 

қоғам өмірі, оларды талдау үшін тиісті математикалық модельдерді құру. Бұл модульдің 
жаратылыстану, техникалық, экономикалық және басқа да ғылымдардың көптеген өмірлік маңызды 

практикалық міндеттерімен тікелей және кері байланысы олардың өткен ғасырдағы қарқынды 

дамуына және қазіргі заманғы маңызды математикалық бағыттардың біріне айналуына себеп болды. 

Робототехниканы зерттеу политехникалық бағытқа ие-балалар нақты міндеттерді шешетін 

механизмдерді құрастырады. MINDSTORMS EV3 конструкторы негізіндегі Лего-технология барлық 

жастағы балаларда құрастыру дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді, сондықтан политехникалық 

бейіні жоқ мектептер Робототехника курсына және балалардың ғылыми-техникалық 

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

бағдарламалау процесі орта мектептің мақсаттары мен міндеттерінен асып түседі, сондықтан "білім 

беру робототехникасы" курсы балаларға қосымша білім берудегі инновациялық бағыт болып 

табылады. 
Операциялық жүйелер аппараттық құралдардың абстракциясын орнатады және компьютер 

қолданушылары бөлісетін ресурстарды басқарады. Осы пәннің тақырыптарында операциялық 

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

және пайдаланушы режиміндегі жұмыс сипатталады, сонымен қатар операциялық жүйелерді жобалау 

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

деңгейдегі тілді үйрену арқылы бағдарламалау мәселелерін шешуде заманауи компьютерлік 

техниканы тиімді пайдалануға, студенттерге әдістер мен құралдарды, сондай-ақ бағдарламалау 

негіздерін игеруге және оларды Таңдалған мамандықты белсенді пайдалануға дайындауға 

таныстыру.Бағдарламалау тілдері мен технологтары модулі болашақ мамандықтар бойынша білім 

алуға, әр түрлі ақпаратты өңдеуге, компьютерде Функционалды және есептеу мәселелерін шешуге 

бағытталған. 

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

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

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

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

пайдаланушы интерфейсін жасау. Робототехникалық жүйелерді прогрессивті, көрнекі және сонымен 

бірге пайдалы бөлім ретінде модельдеу – оның алдыңғы қатарлы жетістіктерін сіңірген 

робототехника. Сонымен бірге, роботты-техникалық жүйелердің құрылысы мен жұмысының, қажет 

болған жағдайда компьютерлік технологияны қолдана отырып, экономикалық мәселелерді 

қосымшалармен модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппаратты 

игерудің негізгі теориялық ережелері қарастырылады; 

 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Студенттерді Математикалық талдаудың негізгі ұғымдарымен және қуатты құралдарымен, пән 

әдістері ұғымдарының негіздерімен таныстыру. 

М3 Логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту, абстрактілі объектілермен жұмыс істеу және сандық 

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

математикалық білімді өз бетінше кеңейтуге және қолданбалы инженерлік есептерге Математикалық 

талдау жүргізуге мүмкіндік беретін жеткілікті жоғары математикалық мәдениетті тәрбиелеу 

М4 Ойдың ұтымды қасиеттерін, объективтіліктің, зияткерлік адалдықты, зейінді, шоғырлану қабілетін, 

табандылықты, жұмыс дағдыларын шоғырландыруды, яғни зияткерлікті дамыту және мінезді 

қалыптастыру. 

М5 Желілер теориясының негізгі түсініктері мен ережелері. Желілік ақпараттық жүйелердің мысалдары. 

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

М6 Дерекқордың негізгі қағидаттары мен әдістерін зерделеу және дерекқорды құру әдістерін және 

олардың жұмыс істеуінің жалпы қағидаттарын практикалық игеру; реляциялық дерекқормен жұмыс 

істеудің негізгі деректер модельдері мен тілдік құралдарын зерделеу; дерекқорлар жүйесін 

ұйымдастыру қағидаттарын зерделеу; реляциялық дерекқорды жобалау әдіснамасын зерделеу және 

еркін пәндік сала үшін Дерекқорды әзірлеу. 



М7 практикалық дағдыларды ұйымдастыру қабілеті. Дәріс тақырыптарында алынған дағдыларды 

игеруге, алгоритмдерді, деректер алгоритмдерін және алгоритмдерді талдауға қабілетті. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

ПК1 білуге: 

- мехатронды обьектілерді талдау мен синтездеуге және оларды пайдалануға 

байланысты физикалық, технологиялық және ақпараттық үдерістерді модельдеудің 

негізгі әдістері; - мехатронды объектілер мен роботтарды басқарудың құрылымдық 

сұлбалары мен жүйелерін құрудың негізгі сипаттамалары, принциптері; 

- IT-Инжинирингті құру және дамыту тарихы; 

- бағдарламалық инженерияның бағдарламалық құралдардың өмірлік циклімен 
байланысы; 

- бағдарламалық өнімдерді әзірлеудің экономикалық-құқықтық негіздері. 

білу: 

- мехатрондық нысандарды зерттеу үшін оқу, мерзімді және анықтамалық әдебиеттерді 

пайдалану; - кәсіби қызметке байланысты нақты мәселелерді шешу үшін теориялық 

білімді қолдану; 

- IT-инжинирингтің әр түрлі міндеттерін шешу үшін компьютерлік технологияларды 

түсіну және тәжірибеде қолдану; 

- алгоритмдер мен бағдарламалардың күрделілігін бағалауды есептеу әдістерін қолдану; 

- бағдарламалық кешендерді тестілеу және құжаттау әдістерін қолдану; 

 М1 

ПК2 -Математикалық талдаудың, дискретті математиканың, Ықтималдық теориясы мен 

математикалық статистиканың негізгі ұғымдары мен әдістерін; қолданбалы есептерді 
шешудің негізгі сандық әдістерін білу 

- Дифференциалдық және интегралдық есептеу элементтерін пайдалана отырып, 

қолданбалы есептерді шеше білу; жартылай туындыдағы қарапайым дифференциалдық 

теңдеулерді шешу; Маклорен қатарының көмегімен функциялардың мәндерін табу; 

ықтималдық теориясының элементтерін пайдалана отырып, қарапайым есептерді шешу; 

кездейсоқ шаманың таралу функциясын табу; дифференциалдық теңдеулерді сандық 

шешу үшін Эйлер әдісін пайдалану; кестелік деректер бойынша туындының 

аналитикалық өрнегін табу; Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешу, 

М2 

ПК3 меңгеруі: 

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

жүйелерге арналған математикалық модельдерді әзірлеудің әдістері мен әдістері; 

- математикалық модельдерді Алгоритмдеу тәсілдері; 

- жылу және масса беру есептерін шешудің аналитикалық және сандық әдістері; 
- жылу тасымалдағыштар мен жылу-масса алмасу аппараттарының негізгі 

сипаттамаларын есептеудің сандық әдістері; 

- жылу энергетикалық қондырғыларды оңтайландыру әдістері; 

- оңтайлы жылу энергетикалық жүйелерді есептеу әдістері; 

- білу: 

- жылу энергетикалық және жылу технологиялық процестер мен қондырғыларды 

есептеу бағдарламаларын жасау үшін жоғары деңгейлі ТІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУ; 

- жылу энергетикалық жүйе мен оның элементтерін зерттеу және жобалау кезінде 

математикалық модельдеу әдістерін қолдану; 

- Жылу энергетикасы процестерін, қондырғылары мен жүйелерін модельдеу және 

оңтайландыру үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалану; 
- мәтіндік және графикалық редакторларды, мультимедиялық құралдарды және 

компьютерлік желіні пайдалану; 

М3 

ПК4 алгоритмдерді математикадан білу; алгоритмдердің негізгі белгілері; бағдарламалау 

ұғымын нақтылау; сандық функциялар және оларды есептеу алгоритмдері; есептелетін 

функция, рұқсат етілетін жиын ұғымы; ішінара рекурсивті функциялар және рекурсивті 

предикаттар; ішінара рекурсивті функциялар класы; алмастыру, қарабайыр Рекурсия, 

минимизация операторлары; рекурсивті предикаттар; Тьюринг машиналары; Тьюринг 

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

мен предикаттар; нөмірлеу және әмбебап функция, Клини теоремасы; шешілмейтін 

алгоритмдік мәселелер; 

бағдарламалау ұғымына және оған қатысты әрекеттерге әртүрлі тәсілдерді түсіну; 

белгілі бір функцияның рекурсивтілігін есептей білу; Тюринг машиналарын, пост 

машиналарын, MNR құру 

М4 

ПК5 білу және істеу алу керек: М5 



-операциялық жүйелердің негізгі функциялары; 

-процестерді басқарудың ішкі жүйесінің жұмыс істеуі туралы білімді қалыптастыру; 

-жадыны басқарудың ішкі жүйелерін; 

-сыртқы жадыны басқарудың ішкі жүйелерін; 

-практикалық жұмыс және конфигурация дағдыларын үйрету 

және MS DOS ОЖ; 

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

Windows 95/98 жұмыс және конфигурация дағдылары; 

-стандартты сервистік бағдарламалар; 
-MS/DOS операциялық жүйесі; 

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

UNIX\LINUX ОЖ 

ПК 

6 

білу: ақпараттық модельдің құрамы; 

логикалық модельдердің түрлері; мәліметтер базасын жобалау кезеңдері; мәліметтер 

базасын жобалаудың жалпы теориясы 

Деректер базалары мен дерекқор жүйелерін қазіргі заманғы ұйымдастыру қағидаттары; 

деректер базаларының негізгі санаттары мен ұғымдары; деректерді ұсынудың 

реляциялық моделі; 

мәліметтер базасын жобалау әдістері; 

деректерді өңдеудің заманауи технологиялары; 

деректер қорын басқару негіздері. 
істей алу керек: нақты тапсырма үшін ақпараттық модель құру; деректер базасын 

басқарудың ең жақсы жүйесін таңдау; қолданбалы бағдарламаны жобалау; пәндік 

аймақтың моделін құру және оған сәйкес мәліметтер базасын құру; 

деректер базасында ақпаратты өңдеуді ұйымдастыру; 

деректер базасының тұтастығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру; 

Таңдалған мамандық бойынша және кәсіби қызмет саласында сабақтас пәндерді меңгеру 

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

М6 

13 Оқыту әдістері 

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

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

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

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

жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1. Казешев А.К., Нурпеисов С.А. Сборник задач по высшей математике для экономических 
специальностей.- Алматы: Гылым, 2007.- 336с.  

2. Казешев А.К., Шумаева О.В., Ибрагимова С.А. Математика. Руководство по выполнению СРС. – 

Алматы: Экономика, 2014. – 160с. 

3. Математика. Руководство к выполнению СРС.- Алматы: Экономика, 2012.- 226с. 

4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика\ пер. с 19-го англ.изд.- М.: 

ИНФРА –М,2013 

5. Носова С.С. Экономическая теория для бакалавров учебное пособие\ С.С. Носова, В.И. Новичкова.- 

3-е изд.- Москва: КНОРУС,2015.-368с. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MPO 6 

2 Модуль атауы Кәсіби бағытталған Модуль 
1. Жүйелік бағдарламалау 

2. ДБ (ВК) бағдарламаларын әзірлеудің аспаптық 

құралдары 

3 Модульді жасаушылар Сейтов М., Байжасарова К.К., Жумабаева Г. 

4 Кафедра-модуль иесі Информатика,Автоматтандыру және басқару кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу % 

Информатика,Автоматтандыру 

және басқару кафедрасы 
100 



6 Модульді игеру ұзақтығы 2,3 тоқсан 2,3 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық жүйелер негіздері, Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негіздері 

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль "жүйелік бағдарламалауды және бағдарламалық жасақтаманы әзірлеудің құралдарын кейбір 

бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйеде әртүрлі тапсырмалармен бөлісетін бірыңғай 

мәліметтер жиынтығы ретінде анықтауға болады . 

11. Модуль мақсаттары 

М1 студенттердің жүйелік бағдарламалауды меңгеруі; 

пәннің жекелеген тақырыптарын өз бетінше зерделеу және үлгілік міндеттерді шешу дағдыларын 

меңгеру; 

бағдарламалық өнімдерді іске асыру үшін заманауи интеграцияланған бағдарламалау жүйелерінде 

жұмыс істеу дағдыларын игеру; 

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

М2 студенттердің ақпаратты өңдеудің негізгі рәсімдері, модельдері, әдістері мен құралдары; әртүрлі 

қосымшалар үшін ақпаратты өңдеу алгоритмдері туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады; 

ақпаратты өңдеу технологияларының тұжырымдамалары, модельдері мен қағидаттары туралы 

жүйеленген түсініктерді қалыптастыру; ақпарат алмасуды және ақпаратты шоғырландыруды 

ұйымдастыру, оны іздеу және алу принциптерімен танысу; деректерді трансформациялау және 

оларды визуалдау тәсілдері туралы түсінік алу. 

М3 Оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы 

дағдыларын, оқыту мамандығына сәйкес практикалық дағдылар мен жұмыс дағдыларын алуды 

қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

ПК7 Білу: - бағдарламалық өнімдерді сынауды жөндеудің негізгі принциптері 

- аппараттық құралдарды ескере отырып, жүйелік бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу 

әдістері 
есептеу машинасының бағдарламалық ерекшеліктері; 

- Заманауи бағдарламалау жүйелерінің ерекшеліктері және жүйелік бағдарламалық 

жасақтаманы әзірлеу принциптері; 

істей алуы керек: Заманауи бағдарламалау тілдерінде бағдарламалық модуль кодын 

әзірлеуді жүзеге асыру; 

- жеке модуль ретінде әзірленген алгоритм бойынша бағдарлама құру; 

- бағдарламаны Модуль деңгейінде жөндеу және тестілеу. 

М1 

ПК8 - Білуге: 

- - ЭЕМ құру негіздері және архитектурасы; 

- - заманауи операциялық жүйелерді құру принциптері және оларды қолдану 

ерекшеліктері; 

- - алгоритмдер мен бағдарламаларды әзірлеу технологиялары, әр түрлі режимдерде 
ЭЕМ-де есептерді жөндеу және шешу әдістері, бағдарламалауға объектілі-

бағытталған тәсілдің негіздері; 

- білу: 

- - операциялық жүйелердің нақты конфигурацияларын баптау; 

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

жүйелерін пайдалану, негізгі құжаттарды әзірлеу, объектіге бағытталған 

бағдарламаларды қоса алғанда, Заманауи бағдарламалау жүйелерімен жұмыс істеу; 

М2 

ПК9 Білім алушыларға оқытылатын пәндер бойынша алған теориялық білімдерін бекітуге, 

кеңейтуге және тереңдетуге қабілетті, өзіндік жұмыстың практикалық дағдыларын 

игереді, нақты экономикалық міндеттерді шешуде оларды қолдану біліктерін дамытады 

М3 

13 Оқыту әдістері 

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

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

инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және ақпараттық 

жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 
2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының 

басшылығымен жеке консультациялар. 



14 Бағалау әдістері 

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

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 
3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды бақылауды 

тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Богомазова Г.Н.. Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования, 2015 

2. Эд САЛЛИВАН.Создание команды разработчиков, программного обеспечения, 2001 

3. Том ДеМарко. Вальсируя с Медведями Управление рисками в проектах по разработке 

программного обеспечения, 2005 

4. Алистэр Коуберн. Люди как нелинейные и наиболее важные компоненты в создании 

программного обеспечения, 1999 

5. Богомазова Г.Н.. Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования, 2015 
6. Эд САЛЛИВАН.Создание команды разработчиков, программного обеспечения, 2001 

7. Том ДеМарко. Вальсируя с Медведями Управление рисками в проектах по разработке 

программного обеспечения, 2005 

8. Алистэр Коуберн. Люди как нелинейные и наиболее важные компоненты в создании 

программного обеспечения, 1999 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды PR 7 

2 Модуль атауы Бағдарламалау Модулі 

1.Жүйелік талдау және операцияларды зерттеу / жүйелік 

бағдарламалық қамтамасыз ету/деректер құрылымы және 

бағдарламаларды әзірлеу процестері 

2. Сі негіздері / бағдарламалау технологиясы / жоғары 
деңгейлі тілде бағдарламалау 

3. Өндірістік тәжірибе 

3 Модульді жасаушылар Сейтов М., Байжасарова К.К., Жумабаева Г., Кубашева Д. 

4 Кафедра-модуль иесі Информатика,Автоматтандыру және басқару кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу % 

Информатика,Автоматтандыру 

және басқару кафедрасы 
100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,4 тоқсан  2 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 15 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бағдарламалау модулі тұжырымдаманы қолдайтын Заманауи бағдарламалау тілдерін үйренуге 

бағытталған, құрылымдық және процедуралық бағдарламалау принциптерін қолдану кезінде қол 

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

бағдарламалаудың заманауи тәсілдерін зерттеуге, объектіге бағытталған тілдерде бағдарламалар 

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

талдау, бағдарламалардың қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Әр түрлі сипаттағы алгоритмдерді құру, зерттеу және пайдалану кезінде қажетті бағдарламалау 

тілдерінде бағдарламаларды құрудың негізгі принциптері мен әдістерін зерттеу, бағдарламалау 
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тілдерінің семантикасымен, спецификациялардың ресми тілдерімен, объектіге бағытталған 

спецификациялармен, бағдарламалау тенденцияларымен таныстыру, халықаралық стандарттарға 

негізделген бағдарламалық кешендерді жобалау әдістерімен таныстыру, бағдарламалаудың 

құрылымдық және объектіге бағытталған тәсілдері. 

М2 компьютерлік техниканы құрудың негізгі принциптері және әр түрлі компьютерлік сыныптардың 

негізгі ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру, олардың қызметтік мәселелерді шешу үшін 

белгілі бір сыныптағы ДК-ны қолданудың практикалық дағдылары мен дағдыларын игеру, кез-

келген пән саласындағы мәселелерді шешуде практикалық қолдану үшін теориялық жалпы 

заңдылықтар мен принциптерді жүйелеу. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

ПК10 Java обьектілі-бағдарлы бағдарламалау тілінде программалау негіздері бойынша 
оқушылардың бастапқы білімдері, іскерліктері мен дағдыларын, жүйелік базалық 

түсініктерін қалыптастыру..Студенттерді Java тілінде бағдарламалау білімін келесі 

пәндерде, магистратурада оқуда, сондай-ақ оқуды бітіргеннен кейін кәсіби қызметте 

қолдануға дайындау. 

М1 

ПК11 бөлшек сауда ұсыныстарын жекелендіре алады, әлеуметтік желіде несие өтінімінің 

сауалнамалық деректері бойынша адамды іздей алады немесе кірген сайттар тізімі 

бойынша ескі абоненттің жаңа симкасын есептей алады. 

М2 

ПК12 студенттердің бағдарламалаудағы қазіргі тәсілдер туралы білім алуы, сонымен қатар 

объектіге бағытталған мәселелерді шешуге шоғырланған с++ тілінің мүмкіндіктерін 

игеру. 

М3 

13 Оқыту әдістері 

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

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

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 

жүргізіледі; 
2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының 

басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

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

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 
бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 
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3) Шелест «Программирование», Санкт-Петербург, 2002 г. 

4) Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. — С.-П.: Невский диалект, 2005. 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MOPVS 8 

2 Модуль атауы Модуль. Есептеу жүйелерін құру негіздері 
1.Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру 

2. Есептеу әдістері және математикалық статистика 

3 Модульді жасаушылар Ихсанов ЕВ, Нуржанова Ш, Жумабаева Г. 

4 Кафедра-модуль иесі Информатика,Автоматтандыру және басқару кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу % 

Информатика,Автоматтандыру 

және басқару кафедрасы 
100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3,4 тоқсан2 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

  

11. Модуль мақсаттары 

М1 Білім алушыларда қалыптастыру қазіргі заманғы проблемаларды кейіннен тәуелсіз талдау үшін 

қажет есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру саласындағы негізгі білімді игеруді мақсат 

етеді. 

М2 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

ПК 11 Есептеу машиналарын, жүйелерін, кешендері мен желілерін функционалдық және 
құрылымдық ұйымдастыру принциптерін, ЭЕМ арифметикалық, логикалық және 

схемотехникалық негіздерін, ішкі және сыртқы ЖҚ ұйымдастыру принциптерін, 

процессорлар құрылымын білу; адам-машина жүйелерін Инженерлік-

психологиялық және эргономикалық жобалау әдістерін түсіну. 

М1 

 ПК12    Олардың орталық құрылғылармен өзара іс-қимылын ұйымдастыру үшін 

ақпаратты енгізу және шығару құрылғыларының жұмыс принциптерін 

пайдалана білу; есептеу жүйелері мен желілерін жобалау дағдыларын меңгеру. 

М2 

ПК13 Оператордың есептеу ортасымен өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін аппараттық-

бағдарламалық құралдарға қойылатын талаптарды тұжырымдау, компютерлік 

жүйелердің интерфейстерін ұйымдастыру бойынша жобалық шешімдерді таңдау және 

негіздеу қабілеті. 

 

ПК14 Бағдарламалау технологиясын дамытудың мәселелері мен бағыттарын ескере отырып, 

бағдарламалық жасақтаманы жасаушылар тобында жұмысты ұйымдастырудың 
әдістерін, бағдарламалық жасақтаманы жобалауды автоматтандыру әдістері мен 

құралдарын білу. 

Есептеу жүйелері мен компьютерлік жүйелердің интерфейстерінің қазіргі заманғы 

перспективалары мен даму тенденцияларын түсіну және бағалау, олардың ең 

перспективалы түрлерін таңдау және игеру. 

 

13 Оқыту әдістері 

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

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

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 

жүргізіледі; 

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

басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

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



жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 
Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 

бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1) Агуров, Павел C#. Сборник рецептов (+CD-ROM) / Павел Агуров. - М.: БХВ-Петербург, 
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2) Бишоп, Дж. С# в кратком изложении / Дж. Бишоп, Н. Хорспул. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2011. - 472 c. 
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- М.: Питер, 2012. - 320 c. 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды FKIA 9 

2 Модуль атауы Модуль. Ақпараттық технологиялар және 

кибернетика 

1. Ақпараттық технологиялар және жүйелер 

негіздері 

2. Эконометрика / Экономикалық кибернетика 

3 Модульді жасаушылар Ихсанов ЕВ, Нуржанова Ш, Жумабаева Г. 

4 Кафедра-модуль иесі Информатика,Автоматтандыру және басқару кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу% 

Информатика,Автоматтандыру 

және басқару кафедрасы 
100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4,1 тоқсан 2,3 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модуль пререквизиттері Акт, Математика 1, Математикалық талдау 

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Пәннің мақсаты-студентті заманауи ақпараттық технологиялармен және олардың өнеркәсіпте, 

әкімшілік басқаруда, оқытуда қолданылуымен таныстыру. Алған білім негізінде болашақ маман 

ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және шығарудың заманауи құралдары мен әдістерін қолдана білуі, 



заманауи ақпараттық технологияларды игеруі керек. Пәннің мақсаты-студентті заманауи 

ақпараттық технологиялармен және олардың өнеркәсіпте, әкімшілік басқаруда, оқытуда 

қолданылуымен таныстыру. Алған білім негізінде болашақ маман ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау 

және шығарудың заманауи құралдары мен әдістерін қолдана білуі, заманауи ақпараттық 

технологияларды игеруі керек. Бұл модульді оқу студенттерге математиканы оқып үйренуге және 

болашақта ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге қажетті логикалық ойлау мен математикалық 

мәдениетті дамытуға көмектеседі, студенттерді негізгі математикалық объектілердің қасиеттерін 

зерттеудің аналитикалық әдістерімен таныстырады және негізгі тілектер мен әдістерді игеруге негіз 

салады, табиғаттағы стохастикалық құбылыстарды сипаттаудың жалпы принциптерін 
зерттейді.техника, экономика және қоғам өмірі, оларды талдау үшін тиісті математикалық 

модельдерді құру. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 эконометриялық модельдерді құруды үйрету 

М2 модельдердің сапасын бағалауды үйрету, эконометрикалық модельдер арқылы болжауды үйрету. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

ПК 14 Қабілетті: ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет 

ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалануға, деректерді жинау, беру, 

өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілердің бағдарламалық және 

аппараттық қамтылымын қолдануға, ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын 

таңдауды талдауға және негіздеуге, заманауи ақпараттық - коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып, мамандығы бойынша жобалау қызметін жүзеге 

асыруға. 

М1 

 ПК15    Қабілетті: ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсатын, мазмұнын және 
даму үрдістерін түсіндіруге, нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым қолайлы 

технологияны таңдауды негіздеуге, ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, 

ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіндіруге, 

цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау 

және басқару құралдарын әзірлеуге. 

М2 

13 Оқыту әдістері 

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

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

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 

жүргізіледі; 

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

басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі түрі 
жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 

бақылауды тапсырады. 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды МVT 9 

2 Модуль атауы Модуль. Web-технологиялар негіздері 

Заманауи интернет-технологиялар / Таратылған ақпараттық 

жүйелер / Web-қосымшаларды жобалау және әзірлеу/ 

3 Модульді жасаушылар Галымжанова М.А., Сейтов М., Кубашева Д. 

4 Кафедра-модуль иесі Информатика,Автоматтандыру және басқару кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу% 

Информатика,Автоматтандыру 

және басқару кафедрасы 
100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 тоқсан 3 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

  

11. Модуль мақсаттары 

М1 Тыңдаушыларда заманауи ақпараттық технологиялар: пән мұғалімі жұмысында қолданылатын 

заманауи кеңсе технологиялары туралы тұтас түсінікті қалыптастыру; 
интернеттегі жұмыс негіздері. 

Сайт құрылысының негіздерімен, Интернет-технологиялардың білім беру мүмкіндіктерімен 

танысу. 

Ақпараттық технологиялар мен ресурстарды қолдана отырып, сабақты құрастыру негіздері 

интернет тыңдаушыларда заманауи ақпараттық технологиялар туралы тұтас түсінік қалыптастыру: 

пән мұғалімінің жұмысында қолданылатын заманауи кеңсе технологиялары; 

интернеттегі жұмыс негіздері. 

Сайт құрылысының негіздерімен, Интернет-технологиялардың білім беру мүмкіндіктерімен 

танысу. 

Ақпараттық технологиялар мен интернет ресурстарын қолдана отырып сабақты құрастыру 

негіздері 

М2 Пәннің мақсаты әртүрлі технологияларды қолдана отырып, Web үшін бағдарламалау негіздерін 

ұсыну болып табылады және алғаш рет web үшін бағдарламалауды Үйренетін, бірақ желінің өзара 
әрекеттесу негізімен, Клиент-сервер Қосымшаларының архитектурасымен, C және C++ 

бағдарламалау тілдерімен, HTML гипермәтінін белгілеу тілімен таныс, сондай-ақ Web 

браузерлерімен жұмыс істеу дағдысы бар студенттерге арналған. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

ПК 14 Микропроцессорлар мен микроЭВМ-нің типтік құрылымдары мен әрекет ету 

принциптерін, микропроцессорлардың техникалық сипаттамаларын түсіну 

микропроцессорлардың негізгі командалары, төменгі деңгейдегі тілдерде 

микропроцессорларды бағдарламалау негіздері; интернетті ұйымдастыру, оның 

жұмыс істеу принциптерін және Интернетте қолданылатын ақпаратты өңдеу 

технологияларын білу. 

М1 



 ПК15    Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету саласында бірлескен ғылыми 

зерттеулер жүргізу бойынша командада әлеуметтік өзара іс-қимылда тиімді жұмыс 

істеу. 

Микропроцессорлық құралдар мен жүйелердің даму тенденциялары мен 

перспективаларын зерттеу; Интернет дамуының қазіргі перспективалары мен 

тенденцияларын түсіну және зерттеу. 

М2 

ПК156 Микропроцессорлық жиынтықты және микроЭВМ таңдауды жүзеге асыру 

қабілеті; заманауи интернет-технологиялар негізінде бағдарламалық 

қосымшаларды жасай білу. 

М3 

ПК17 Логикалық элементтер негізінде Микропроцессорлық техника тораптарының 

логикалық схемаларын жобалау дағдыларын меңгеру, деректерді берудің және 

арифметикалық операциялардың қарапайым бағдарламаларын жасау үшін 

микропроцессорлық командалар жүйесінің командаларын пайдалану; 

өзінің кәсіби қызметінде интернет-технологияның заманауи құралдарымен. 

М4 

13 Оқыту әдістері 

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

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

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 
ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 

жүргізіледі; 

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

басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

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

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 
3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 

бақылауды тапсырады. 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSITTOE 10 

2 Модуль атауы Модуль экономика саласындағы заманауи ІТ-

технологиялар 

ІТ-консалтинг /3D модельдеу / компьютерлік модельдеу 

негіздері 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу% 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2тоқсан 3 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Математика, АКТ 

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Мамандандырылған Білім модулі таңдалған мамандандыруда қажетті білім мөлшерін береді. 

Бухгалтерлік есептің теориялық негіздері және оны есепке алу объектілері бойынша практикалық 

ұйымдастыру мәселелерінде, бухгалтерлік есептің және қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есептің негізгі объектілерінің қаржылық есебін 

жүргізу әдістемесін меңгеруде кешенді болу; аудиторлық дәлелдемелерді алу әдістерін, аудит 
сапасын бағалау жүйесін, аудитор жұмысын жоспарлауды, сондай-ақ аудиторлық қорытынды 

(есеп) жасауды; ұйымның қаржылық есептілігіне талдау жүргізу әдістемесін меңгеруді 

қамтиды.Оқу сабақтары кейс-сатылардың Белсенді Шығармашылық нысандарында, іскерлік 

ойындар, тренингтер, диспуттар, дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізіледі. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Студенттерде қаржылық есептілік жасау; маңыздылық деңгейі мен аудиторлық тәуекел деңгейін 

анықтау,аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламаларын дайындау, аудиторлық есеп 

жасау;халықаралық аудит стандарттарының талаптарына сәйкес ұйымның қаржы-шаруашылық 

қызметіне аудит жүргізу. кәсіпорынның қаржылық жағдайын және оның қаржылық-экономикалық 

қызметтерінің тиімділігін талдайды, кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің қаржылық 

жағдайын бағалайды. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

ПК 16 Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының 

талаптарына сәйкес бухгалтерлік есептің негізгі объектілерін қаржылық есепке алуды 

жүргізу әдістемесін иелену; Аудиттің халықаралық стандарттарын, сондай-ақ 
аудитордың Әдеп кодексін иелену, аудиторлық дәлелдемелерді алу әдістері, аудит 

сапасын бағалау жүйесі, аудитор жұмысын жоспарлау, сондай-ақ аудиторлық 

қорытынды (есеп) жасау; ұйымның қаржылық есептілігіне талдау жүргізу әдістемесін 

иелену қабілеті. 

М1 

 

ПК 16 Білуге: 

- ат-консалтинг қызметтері нарығының қазіргі жағдайын білу; 

- консалтингтік процестің мазмұнын білу; 
- консалтингтік компанияны таңдау қалай ұйымдастырылатынын біліңіз; 

- сайт құру негіздері; 

- бағдарламалық жасақтама түрлері; 

- жүйелік бағдарламалаудың негізгі міндеттері; 

- әр түрлі құрал-саймандардың жұмыс істеу принциптері 

Білу: 

- ат-консалтинг тәжірибесі туралы түсінік. 

- өнімдік ат-консалтинг туралы жүйелі түсінік; 

- заманауи ақпараттық технологиялар туралы тұтас түсінік; 

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

практикасына барабар оқыту модельдерін құру. 
- жұмыс барысында мәселенің түрін және оны шешу үшін қажетті аспаптық ортаны 

анықтау; 

 



 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIB 11 

2 Модуль атауы Модуль модельдеу және визуализация 

1. АЖ-да әкімшілік ету / бағдарламалық 

жасақтаманы әзірлеу сапасын басқару / 
бағдарламалық жасақтаманы тестілеу 

2. Компьютерлік желілер / компьютерлік желілердің 

сенімділігі мен сапасы / құрылымдалған кабельдік 

- жаңа ақпараттық технологиялар құралдарын пайдалана отырып, міндеттерді шешу. 

13 Оқыту әдістері 

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

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

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 

жүргізіледі; 

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

басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

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

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 
Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 

бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 
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жүйені жобалау / құрылымдалған кабельдік жүйені 

жобалау 

3. Желіні бағыттау және масштабтау және жаңарту / 

маршруттау және желіні масштабтау және жаңарту 

4. Өндірістік тәжірибе 

3 Модульді жасаушылар Ихсанов ЕВ, Нуржанова Ш, Жумабаева Г. 

4 Кафедра-модуль иесі Информатика,Автоматтандыру және басқару кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу% 

Информатика,Автоматтандыру 

және басқару кафедрасы 
100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3,4тоқсан 2,3,4оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 23 

9 Модуль пререквизиттері 3d модельдеу,  

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модельдеу және визуализация модулі-студенттердің модельдеу және бағдарламалаудың негізгі 
ұғымдары, Алгоритмдер құрылымы және деректер құрылымы,алгоритмдерді құру 

әдістері,алгоритмдерді талдау,бағдарламаларды құру әдістері мен технологиялары,ақпаратты ішкі 

сұрыптаудың әртүрлі алгоритмдері және іздеу есептері туралы білімдерін қалыптастыруға 

арналған.Пәнді оқу кезінде алгоритмдердің қасиеттері және осы Алгоритмдер пайдалы болуы 

мүмкін жағдайлар қарастырылады, алгоритмдерді талдаумен байланыс жасалады,алгоритмдердің 

тиімділігі зерттеледі. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Бұл студенттерге есептерді шешудің тиімді алгоритмдерін жасауда,студенттердің ақпаратты 

өңдеудің іргелі алгоритмдерімен қатар жаңа заманауи алгоритмдік әдістерді игеруге деген 

ұмтылысын дамытуда білім мен дағдыларды игеруден тұрады. 

Білу-алгоритмдік әдістер; 

- алгоритмдердің құрылымы,ұйымдастырылуы және практикалық іске асырылу ерекшеліктері; 

- жаңа технологияларды дамытудың негіздері мен перспективаларын білу; 

Білу 
- алгоритмдердің қасиеттерін және осы Алгоритмдер пайдалы болуы мүмкін жағдайларды 

қарастырыңыз; 

- алгоритмдердің сызықтық, тармақталу және циклдік типіне әкелетін іргелі есептеу алгоритмдері 

мен олардың қасиеттерін қолдана отырып, әртүрлі бағдарламалар жасаңыз; 

- әр түрлі сұрыптау әдістерін қолдана отырып, массивтерді айналдырыңыз; 

- алгоритмдерді талдаумен байланысты зерттеу: 

М2 студенттердің компьютерлерді локальдық желілерге біріктіру, локальдық желілерді Интернеттің 

ғаламдық телекоммуникациялық желісіне біріктіру, Интернет желісінде пайдаланылатын 

деректермен алмасу хаттамалары саласында білімдері мен дағдыларын қалыптастыру; 

студенттердің гипермәтіндерді белгілеу тілін, стильдердің каскадты кестелерін, клиенттік және 

серверлік скрипті бағдарламалау тілдерін қолдана отырып, интернет-ресурстарды әзірлеу 

дағдыларын алу. 

М3 Өндірістік практиканың мақсаты кәсіби құзыреттілікті бекіту, кәсіби қызметтің практикалық 
дағдылары мен тәжірибесін алу болып табылады. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

ПК 17 меңгеруі керек: дербес компьютерді пайдалану, операциялық жүйелермен және 

сервистік бағдарламалармен, бағдарламалық қабықшалармен жұмыс істеу дағдысы 

болуы керек; 

меңгеруі тиіс: жоғары деңгейдегі қандай да бір тілде Алгоритмдеу және 

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

ақпаратты іздеу және алу, жіберу үшін жергілікті компьютерлік желілердің, 

Интернеттің жаһандық компьютерлік желісінің қызметтерін пайдалану; 

М1 

ПК18 Жергілікті желілерді жобалау мен құрудың негізгі әдістері, желілер топологиясы. 

Негізгі аппараттық қамтамасыз ету және әртүрлі деректер беру орталарының 

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

салыстырмалы сипаттамалары. Жергілікті және ғаламдық компьютерлік желілерде 
жұмыс істеуге арналған Windows ОЖ-ны орнату әдістемесі. істей алу керек: негізгі 

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

М2 



желісінде жұмыс істеу үшін Windows ОЖ негізінде жұмыс станциясын орнатыңыз, 

оны рұқсатсыз кіруден қорғаңыз. Windows ортасында желілерде жұмыс істеу үшін 

қажетті бағдарламалық жасақтаманы орнатыңыз және конфигурациялаңыз. 

ПК19 Мыналарды: желі объектілерінің өзара іс-қимыл деңгейлерін; ақпаратты 

коммутациялау әдістерін; ақпараттық желілер компоненттерінің мақсаты мен жұмыс 

істеу қағидаттарын; ақпаратты маршруттау әдістерін; Желілік қызметтерді; ақпараттың 

сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін иеленуге қабілетті. 

М3 

ПК20 Қабілетті: арнайы терминологияны, компьютерлік желілерді құру негіздерін; 

компьютерлік басқару желілерін және деректерді беру хаттамаларын құру 

саласындағы стандарттарды; корпоративтік ақпараттық желілерді жоспарлау әдістерін; 

TCP/IP және NETBIOS хаттамаларын пайдалана отырып, деректерді берудің 
бағдарламалық құралдарын әзірлеу тәсілдерін; желілер топологияларының түрлерін 

талқылауға қабілетті; 

М4 

13 Оқыту әдістері 

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

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

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 

жүргізіледі; 

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

басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

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

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 
бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 

бақылауды тапсырады. 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MUIR 12 

2 Модуль атауы Информатика саласындағы кәсіпкерлік және 

менеджмент ДБ(КВ)-5 кредит 

Салық және салық салымы/уақытты басқару/каучинг 

негіздері / HR менеджмент / бизнесті жоспарлау 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу% 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 тоқсан 2оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль шеңберінде Қазақстан Республикасының салық жүйесі және тарихи кезеңдер, елдегі салық 

реформаларының негізгі тұжырымдамалары, экономикалық мазмұны, салық салудың функциялары 

мен қағидаттары зерделенеді. Модуль білім алушыларда қазіргі заманғы ұйымдарда персоналды 

басқару негіздері бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыруға, сондай-ақ персоналды 

басқару жүйесі шеңберінде кешенді шараларды енгізуге ықпал етеді. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 студенттердің экономиканы мемлекеттік реттеудің тиімді әдісі ретінде салық салу теориясы 

туралы білімдерін, салықтардың негізгі түрлерін есептеу бойынша практикалық дағдыларды 

игеруі болып табылады.  

М2 уақытты басқару ұғымы, оның мәні мен міндеттері-жеке уақытты ұйымдастыру дағдыларын 

қалыптастыруға және дамытуға үйрету. 

М3 студенттерді қысқа мерзімде жеке және кәсіби тиімділікті барынша арттыруға, бизнесті жүргізу 

барысында туындайтын көптеген сұрақтарға жауап алуға,сондай-ақ жеке өмір мен кәсіби қызмет 

арасындағы қайшылықтарды шешуге мүмкіндік беретін өзін жақсы көрсеткен бизнес-технология 

коучингімен таныстыру 

М4 Ұйымдағы персоналды басқару жүйесіне жүйелі көзқарас қалыптастыру 

кез келген түрдегі денсаулықсақтау 

М5 ол теориялық білімді қалыптастырудан және ел экономикасының әртүрлі салаларындағы 

кәсіпорындардың бизнес-жоспарларын құру және талдау бойынша практикалық дағдыларды 

игеруден тұрады. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

ПК23 Білуге: 

- салықтардың мәні және салық жүйесінің принциптері; 

- салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері; 

- салықтардың функциялары; 

-мемлекеттің бюджет-қаржы жүйесіндегі салықтардың рөлі; 

- Қазақстан Республикасының заманауи салық салу жүйесі; 

- заңды және жеке тұлғалардың салық міндеттемелерін есептеу тәртібі; 
- салық төлеушілердің салық заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілігі; 

- салық органдарының құрылымы. 

Білу: 

- салық төлемдерін есептеу бойынша дербес есеп айырысуды жүргізу 

М1 

 Білуге: 

- уақыттың тиімсіз жұмсалуын төмендету әдістері; 

- тайм-менеджмент есептерін шолудың мәні; 

- өмірде болып жатқан өзгерістерге бейімделу механизмдерін теориялық модельдеу.. 

Білу: 

- жеке құндылықтар негізінде өмірлік мақсаттарды анықтау; 

- меншікті ресурстарды басқару; 

М2 



- жұмыс және жеке уақытты ұтымды ұйымдастыру. 

 коучингтің не екенін анықтау; 

ұйымдағы жаттықтырушының рөлі неде екенін түсіндіру; 

коучингтің негізгі принциптерімен таныстыру; 

ұйымды басқару үшін коучингті қалай қолдануға болатындығын көрсету. 

М3 

13 Тыңдаушыларда басқарушылық қызметтің заманауи дағдыларын қалыптастыру. 

Қызметкерлермен кәсіби жұмысқа жүйелі көзқарас қалыптастыру. 

Кадрлық әлеуетті зерттеу бойынша аналитикалық жұмыс жүргізуге үйрету. 

Ұйымның еңбек әлеуетіндегі өзгерістерді жоспарлауға және болжауға үйрету, кадрлармен 

қамтамасыз етудің қазіргі жағдайына баға беру. 

Кадрларды жалдау, бағалау, әлеуметтік бейімдеу, дамыту және ынталандыру рәсімдерін дамытуға 
үйрету. 

Әзірлеу дағдысы бағалау және қызметкерлерді аттестаттау. 

Коммуникативтік менеджменттің қағидалары мен ережелерін үйрету. 

Ұжымдағы қақтығыстарды тануға, алдын алуға және басқаруға үйрету. 

Басқару психологиясының негізгі заңдылықтарын үйрету. 

 білуге: 

- жоспарлаудың бір түрі ретінде бизнес-жоспарлаудың ерекшеліктері; 

-бизнес-жоспарлаудың мақсаттары, міндеттері, функциялары және негізгі кезеңдері; 

- бизнес-жобалардың түрлері және әртүрлі бизнес-жоспарлардың ерекшеліктері; 

-әзірлеуге қойылатын негізгі талаптар (оның ішінде халықаралық стандарттар) және типтік 

бизнес-жоспардың құрылымы; 

Меңгеруі керек: -бизнес-идеяны тұжырымдау; - болжанатын бизнес-жобаға байланысты қажетті 

бизнес-жоспардың түрін анықтау; - бизнес-жоспардың мақсатына қарай оның оңтайлы 

құрылымын таңдау;-маркетинг, ұйымдастыру, қаржы тұрғысынан нақты бизнес-жобаның 

орындылығын (іске асырылуын) негіздеу; 

 Оқыту әдістері: 

* Ауызша әдістер (дереккөз-ауызша немесе басылған сөз); 

* Көрнекі әдістер (білім көзі байқалатын заттар, құбылыстар; Көрнекі құралдар болып табылады); 

* Практикалық әдістер (студенттер практикалық әрекеттерді орындау арқылы білім алады және 

дағдыларды дамытады); 

* Проблемалық оқыту әдістері. 

Жобалар (топтық жоба). 

14 Бағалау әдістері 

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

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 
Топтық жоба, жазбаша тест, кейстік тапсырма, т.б 

15 Әдебиет 

 1. Государственное финансовое регулирование экономики Казахстана. Мельников В.Д.– 

Алматы: Каржы Каражат 1995  

2.  Заяц Н. Е. Теория налогов: учебник для ВУЗов. - Минск: БГЭУ. - 2009. -220с. 

Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995  

3.  Налоги и финансы рыночной экономики /Алданыш Нурумов.– Астана:Елорда,2004.- 303 

с.  

4. Налоги: учебник /под ред.Черника Д.Г. –М.:Фин. и стат. 2008 5 «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет»: Закон РК (Налоговый кодекс) от 12 июня 2001 года  

5.  Л.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Попп Л.А- Павлодар: ПГУ им. 

С.Торайгырова,2004  

6.  Сейдахметова Ф. С. Налоги в Казахстане: Учеб. Пособие.- Алматы: Lem. 2002.-158с.  

7.  Теория налогообложения /А. И. Худяков, Г. М. Бродский.– Алматы:Норма-К,2002.-389 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MUBD13 

2 Модуль атауы Модуль. Деректер базасын басқару 
1.Деректер базасы / мәліметтер базасы мен деректер 

қоймасын бөлу / желілік қосымшаларды компьютерлік 

бағдарламалау / ақпараттық жүйелердегі білімді ұсыну 

2. Бағдарламалық құралдарды жобалау / ақпараттық 

жүйелердің бағдарламалық құралдары 



3 Модульді жасаушылар  

4 Кафедра-модуль иесі Информатика,Автоматтандыру және басқару кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу% 

Информатика,Автоматтандыру 

және басқару кафедрасы 
100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4,1 тоқсан 3,4 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Деректерді басқару модулі мәліметтер базасының негізгі түсініктерін, ДҚБЖ, реляциялық деректер 

моделінің негізгі түсініктерін, мәліметтер базасын қолданудың өмірлік циклын, реляциялық 

алгебраны, деректердің тұтастығын қолдау құралдарын, SQL тіліне кіріспе, ішкі сұраулар, көп 

кестелік сұраулар, көріністер, деректерге қол жеткізуді басқару, транзакцияларды қолдау, 

дерекқорды қалпына келтіру, таратылған ДҚБЖ тұжырымдамалары мен дамуы, деректер 

қоймасына кіріспе, дерекқорды қорғау. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Дерекқордың негізгі қағидаттары мен әдістерін зерделеу және дерекқорды құру әдістерін және 

олардың жұмыс істеуінің жалпы қағидаттарын практикалық игеру; реляциялық дерекқормен 

жұмыс істеудің негізгі деректер модельдері мен тілдік құралдарын зерделеу; дерекқорлар жүйесін 

ұйымдастыру қағидаттарын зерделеу; реляциялық дерекқорды жобалау әдіснамасын зерделеу және 

еркін пәндік сала үшін Дерекқорды әзірлеу. 

12 способность организовывать практические навыки. Способна овладеть навыками, полученными на 
темы лекций, анализировать алгоритмы, алгоритмы данных и алгоритмы. 

 Дерекқордың негізгі қағидаттары мен әдістерін зерделеу және дерекқорды құру әдістерін және 

олардың жұмыс істеуінің жалпы қағидаттарын практикалық игеру; реляциялық дерекқормен 

жұмыс істеудің негізгі деректер модельдері мен тілдік құралдарын зерделеу; дерекқорлар жүйесін 

ұйымдастыру қағидаттарын зерделеу; реляциялық дерекқорды жобалау әдіснамасын зерделеу және 

еркін пәндік сала үшін Дерекқорды әзірлеу. 

 мәліметтер базасы мен мәліметтер банкін құрудың негізгі құрамдары мен принциптері туралы 

білімді қалыптастыру; ДҚБЖ таңдау тәсілдерін зерттеу; SQL тілдерінде пәндік саланың 

инфологиялық модельдерін, мәліметтер базасы мен қосымшалардың логикалық модельдерін 

әзірлеу әдістерін игеру. 

Код Описание РО Мақсат 

коды 

ПК24 білу: ақпараттық модельдің құрамы; 

логикалық модельдердің түрлері; мәліметтер базасын жобалау кезеңдері; мәліметтер 

базасын жобалаудың жалпы теориясы 
Деректер базалары мен дерекқор жүйелерін қазіргі заманғы ұйымдастыру қағидаттары; 

деректер базаларының негізгі санаттары мен ұғымдары; деректерді ұсынудың 

реляциялық моделі; 

мәліметтер базасын жобалау әдістері; 

деректерді өңдеудің заманауи технологиялары; 

деректер қорын басқару негіздері. 

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

басқарудың ең жақсы жүйесін таңдау; қолданбалы бағдарламаны жобалау; пәндік 

аймақтың моделін құру және оған сәйкес мәліметтер базасын құру; 

деректер базасында ақпаратты өңдеуді ұйымдастыру; 

деректер базасының тұтастығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру; 

Таңдалған мамандық бойынша және кәсіби қызмет саласында сабақтас пәндерді меңгеру 
кезіндегі "Деректер Базасы" пәні бойынша білімнің рөлі мен орны туралы түсіну 

М1 

13 Оқыту әдістері 

 Оқыту әдістері: 

* Ауызша әдістер (дереккөз-ауызша немесе басылған сөз); 

* Көрнекі әдістер (білім көзі байқалатын заттар, құбылыстар; Көрнекі құралдар болып табылады); 

* Практикалық әдістер (студенттер практикалық әрекеттерді орындау арқылы білім алады және 

дағдыларды дамытады); 

* Проблемалық оқыту әдістері. 

Жобалар (топтық жоба). 

14 Бағалау әдістері 



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

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Топтық жоба, жазбаша тест, кейстік тапсырма, т.б 

15 Әдебиет 

 1.  

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MAMR14 

2 Модуль атауы 1.Мобильді қосымшаларды әзірлеу негіздері / мобильді 

есептеу жүйелері және олардың бағдарламалық 

жасақтамасы 
2. Кәсіптік практика 

 

3 Модульді жасаушылар Информатика,Автоматтандыру және басқару кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Информатика,Автоматтандыру және басқару кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу% 

информатика, 

автоматтандыру және 

басқару 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,3тоқсан 4 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 17 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

  

11. Модуль мақсаттары 

М1  

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

   

ПК25  

 М1 

13 Оқыту әдістері 

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

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

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 
жүргізіледі; 

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

басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

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

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 
3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау қорытындысы бойынша студенттер қорытынды 

бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Теория налогообложения /А. И. Худяков, Г. М. Бродский.– Алматы:Норма-К,2002.-389 

 

 



  

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MRP15 

2 Модуль атауы Қосымшаларды әзірлеу модулі 

1. Зияткерлік жүйелерді жобалау/ 

2.Оңтайландыру әдістері және операцияларды зерттеу / 

Eis-тегі жаңа технологиялар / Java бағдарламалау тілі / 

компьютерлік графика (Open GL, DirectX)/ мәліметтер 

базасының технологиялары 

3 Модульді жасаушылар Информатика,Автоматтандыру және басқару кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Информатика,Автоматтандыру және басқару кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу% 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3тоқсан 4 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері IST, 

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 
6В06153- "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" білім беру бағдарламасы 

бойынша кадрларды даярлау келесі траекториялар бойынша жүзеге асырылады: 

Жергілікті есептеу желілерінің әкімшісі. Модульде жүйелер теориясы мен жүйелік талдаудың 

негізгі ұғымдары берілген. Олардың басқа ғылыми бағыттар арасындағы орны анықталды. 

Белсенді элементтері бар дамушы жүйелерді формальды сипаттаудың түбегейлі шектеулігі 

көрсетілген. Жүйелердің жіктелуі, олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтары, модельдеу және 

талдау әдістері қарастырылады. Техникалық кешендердің жобаларын басқару және күрделі 

проблемалық жағдайларға шешім қабылдаудың басқа процестерін модельдеу кезінде кәсіпорындар 

мен ұйымдарды басқару жүйелерінің жұмысын жобалау және ұйымдастыру кезінде жүйелік 

талдаудың әдістері мен модельдерін әзірлеу және қолдану мысалдары келтірілген. 

 Басқару модулі белгілі бір таңдаған мамандандыруда басқару туралы терең білімнің қажетті 

мөлшерін береді. ҰБШ бойынша модульді зерделеумен 

11. Модуль мақсаттары 

М1 
 

Нақты әзірлемелерді жүргізу және қолданыстағы бағдарламалық және техникалық құралдарды 
жетілдіру тәжірибесі үнемі қайта қарастырылады, нәтижесінде жаңа әдістер, әдіснамалар мен 

технологиялар пайда болады, бұл өз кезегінде бағдарламалық жасақтаманы әзірлеудің заманауи 

құралдарының негізі болып табылады. 

М2 есептеу математикасының негізгі терминологиясын; компьютерлік технологияларды қолдану 

ерекшеліктерін, олардың даму және жетілдіру үрдістерін зерттеуді болжайды 

М3 көптеген бағыттар бойынша мамандарды даярлаудың оқу процесінде заманауи ақпараттық 

технологияларды зерттеу, жобалау және игеру үшін элективті пән болып табылады. 

Пәнді оқу қажеттілігі үздіксіз 

бағдарламалардың өсуі мен күрделену процесі нәтижесінде 
бағдарламалаудың құрылымдық тәсілінің кемшіліктері үнемі анықталады. 

М4 ғылыми және қолданбалы есептерді шешу үшін логикалық және функционалдық бағдарламалау 

құралдарын зерттеу және практикалық игеру болып табылады. Құрал ретінде ПРОЛОГ және ЛИСП 

тілдері оқытылады. Жасанды интеллект мәселелерін шешу үшін осы бағдарламалық құралдарды 

қолданудың теориялық және қолданбалы аспектілері қарастырылады. 

М5 бұл интернет жұмысында қолданылатын технологиялар, сонымен қатар интернетті 

ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптері. 

Технологиялар сайт жасау кешенді түрде қаралуы тиіс. Соңғы жылдары Интернетті ұйымдастыру 

әдістері айтарлықтай дамып, белгілі бір логикалық аяқталуға ие болды. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 



 

 

ПК26 

 М1 

13 Оқыту әдістері 

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

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

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 

жүргізіледі; 

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

басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі түрі 
жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері: екучий, межелік, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 

бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 
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А: ӘККІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 



1 Модуль коды MMKOIY 17 

2 Модуль атауы Шет тілін оқытудағы мәдениетаралық коммуникация 

Ағылшын тілін деңгейлеп оқыту бағдарламалары (Upper 

Intermidiate, Advance, Proficiency) 

Ағылшын тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу 

практикасы 

Халықаралық стандартталған Тілдік курстар 

3 Модульді жасаушылар  

4 Кафедра-модуль иесі Шет тілі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра қатысу%  

Шет тілі кафедрасы 100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 тоқсан 3 оқу жылы 

2,4 тоқсан 4 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны  20 

9 Модуль пререквизиттері  Шетел тілі 

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

  Бакалаврдың халықаралық қатынастар саласындағы кәсіби қызметінің негізгі түрлері бойынша 

және жалпы біліктілік сипаттамасы мен оның кәсіби және арнайы дайындығына қойылатын 
талаптарға сәйкес ағылшын тілін пайдаланумен байланысты функцияларды орындау мақсатында 

студентті кешенді теориялық, лингвистикалық, практикалық және ақпараттық-талдамалық 

даярлау. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Болашақ түлектің кәсіби ағылшын тілі саласындағы коммуникативті және мәдениаралық 

құзіреттілігін қалыптастыру және олардың одан әрі жетілуіне ықпал ету, сонымен қатар 

оқушының "екінші тілдік тұлғасын" оның мәдениетаралық қарым-қатынасқа толық қатысу 

қабілетінің көрсеткіші ретінде дамытуға ықпал ету. 

 

М2 

 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат коды 

 ПК29 Ойлау мәдениетін меңгеру, оның жалпы заңдарын білу, шет тілінде жазбаша және 

ауызша сөйлеу арқылы оның нәтижелерін логикалық түрде дұрыс ұйымдастыра 

білу; 

М1 

 ПК30 Ұлттық-мәдени ерекшеліктерге сәйкес тіл иелерімен тілдік және тілдік емес 

(вербалды және вербалды емес) қарым-қатынасты жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

білімі, дағдылары мен іскерліктері болуы; түлек мәдениеттер диалогы контексінде 

шет тілдік қарым-қатынас дағдылары мен дағдыларына ие болуы тиіс, мысалы: 

күнделікті қарым-қатынастың сөйлеу этикетін меңгеру (танысу, өтініш білдіру, 

келісім, келіспеушілік, алынған ақпарат бойынша өз пікірін білдіру және т. б.) 

М2 

13 Оқыту әдістері 

  1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі.  

14 Бағалау әдістері 

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

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

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

  1)                Бовтенко, М. А. Профессиональная информационнокоммуникативная компетенция 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIO 18 

2 Модуль атауы Мемлекеттік тәжірибе 

Диплом алдындағы практика 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу% 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 тоқсан (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 12 

9 Модуль пререквизиттері Өткен барлық пәндер 

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Негізгі білім беру бағдарламасының бөлігі ретінде диплом алдындағы практика оқудың соңғы кезеңі 

болып табылады. Білім алушылар теориялық және практикалық оқыту бағдарламасын толық 

меңгергеннен кейін өткізіледі. Диплом алдындағы практика жоғары білікті мамандарды даярлау 

бойынша оқу процесінің маңызды бөлігі болып табылады және кәсіпорындарда, мекемелер мен 

ұйымдарда, ғылыми-зерттеу институттарында жүргізіледі 

11. Модуль мақсаттары 

М1  ЖОО-да алған білімдерін практикалық қызметте қолдану; дипломдық жұмысты жазуға дайындау. 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIO 17 

2 Модуль атауы Мемлекеттік емтихандар 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе 
кешенді емтиханды дайындау және тапсыру 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу% 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 тоқсан (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 12 

9 Модуль пререквизиттері Өткен барлық пәндер 

B: ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 "Қорытынды аттестаттау модулінде" студенттердің мамандық бойынша оқыған барлық пәндері 

бойынша білімі бағаланады. Студент дипломдық жұмысты (жобаны) жазады және қорғайды немесе 

кешенді емтихан тапсырады. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  Мамандық бойынша барлық оқылған пәндер бойынша студенттердің білімін қорытынды бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ 

жалпы қалыптастырылатын құзыреттіліктермен (құрауыштарды оқыту нәтижелерімен) білім беру 

бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері 

 



№ Наименование 

дисциплины  

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/System 

analysis and 

operations 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 

Ғылыми зерттеу 

әдістер/Методы 

научных 

исследований/Met

hods of scientific 

research 

Академиялық 

жазылым/Академи

ческое 

письмо/Academic 

writing 

39 Эконометрика/Эко

нометрика/Econom
etrics 

      + + +   + 

Экономикалық 

кибернетика/Экон

омическая 

кибернетика/Econo

mic cybernetics 



40 Заманауи 

интернет-

технологиялар/Сов

ременные 

интернет-

технологии/Moder

n Internet 

technologies 

  +   + +  +    

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, 
DirectX)/Computer 

graphics (Open GL, 

DirectX) 

Деректер қорының 

технологиялары/Т

ехнологии баз 

данных/Database 

technology 

 

58 NET 

платформаларынд

а жүйені құру 

технологиясы/Тех
нология 

   +  + +      



 

ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

Курс Тоқсан ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ 

/minor 

ПД ВК ПД КВ ИА Барлығ

ы 

1 

1-2 15 5 10     
30 

3-4 29  1-пр.     
30 

2 

1-2 7  13 10    
30 

3-4   
15 

5-пр. 
10    

30 

3 

1-2   5 25    
30 

3-4   5-пр. 10 15   
30 

4 

1-2    3 15 18  
36 

3-4      12-пр 12 
24 

Жиыны 51 5 54 58 30 18 12 240 

 

 

 Білім беру бағдарламасын сүйемелдеу 

 

Зияткерлік ресурстар (ПОҚ) 

"Бизнес, басқару және құқық" кафедрасы білім беру қызметін лицензиялауға қойылатын біліктілік 

талаптарына сәйкес толық білімді және қазіргі заманғы оқыту әдістемесін меңгерген профессорлық-

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) 

            



оқытушылық құрамға ие. Білім беру бағдарламасын іске асыруға құзыреттілігі мен біліктілігі 

бағдарламаның мақсаттарына сәйкес келетін және студенттерді оқыту үшін жеткілікті оқытушылар ғана 

жіберіледі. Барлық оқытушылардың жоғары білім туралы тиісті дипломдары, мамандықтар бойынша 

магистр және ғылым кандидаттары дәрежелері бар. 

Бағдарламаны жүзеге асыратын оқытушылардың даму әлеуеті өз жұмысында білім беру, ғылыми 

және инновациялық қызметті біріктіру арқылы жетілдіруге және өзін-өзі дамытуға деген ұмтылыс арқылы 

көрінеді. Оқытушылардың жеке жоспарларында (ПКИ) студенттің шығармашылық қабілеттерін, білімі мен 

дағдыларын (құзыреттерін) дамыту негізінде даму әлеуетін қалыптастыруға бағытталған оқу-әдістемелік, 
ғылыми, оқу-ұйымдастырушылық сипаттағы жұмыстар көрсетілген. Сондай-ақ, СҒЗЖ-ға басшылық ету, 

пәндік олимпиадаларды ұйымдастыру және оған қатысу жоспарланған. 

Оқыту әдістеріндегі оқытушылардың құзыреттілік деңгейі оқу курстарының мазмұнын тиімді ашу 

және студенттерде бағдарламаның мақсаттарында көзделген оқыту нәтижелеріне қол жеткізу үшін қажетті 

білім мен іскерлікті (құзыреттілікті) қалыптастыру үшін жеткілікті. Силлабустарда олар пәнді оқу 

барысында алатын құзыреттер қарастырылған, ИПП-да оқытылатын пәндерді жетілдіру бағыттары 

ашылған. 

Оқу кезеңінде оқытушылар институттың кітапхана қорының барлық оқу-әдістемелік материалдарын 

пайдаланады. Кафедра оқытушылары оқу топтары үшін институт қабылдаған оқыту әдістерін жақсы 

меңгерген 

сондай-ақ оқу курсы мазмұнының пәндік саласы бойынша практикалық жұмыс тәжірибесі бар, мұны 

ашық сабақтардың материалдары, ОӘК отырысының хаттамалары дәлелдейді. 
Кафедрада профессорлар мен оқытушыларды басқа білім беру мекемелеріне және басқа да білім беру 

мекемелеріне арнайы курстар оқу үшін, бітіруші біліктілік жұмыстарын басқару үшін, мастер-кластар өткізу 

үшін шақыру тәжірибесі қолданылады. 

Оқытушылар пайдаланатын оқыту технологиялары: білім алудың күндізгі және сырттай нысандарын 

жүзеге асыру кезінде бағдарламаны игерудің болжамды нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді; оқу 

сабақтарының негізгі түрлерін өткізудің тиімділігін арттырады; өзіндік жұмыс жүргізу; курстық 

жұмыстарды орындау, практиканың барлық түрлерін жүргізу; студенттердің білімі мен іскерлігінің 

(құзыретінің) деңгейін бақылаудың негізгі нысандары; бакалавр бітіру біліктілік жұмыстарын, дипломдық 

жұмыстарды орындау. 

Оқу процесінде қолданылатын білім беру әдістері оқу курстарының мазмұнын тиімді ашуға және 

білім алудың күндізгі және сырттай түрлерін іске асыру кезінде оқытудың болжамды нәтижелеріне қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. 

 

Материалдық ресурстар (материалдық-техникалық база) 

6В06153 бағытындағы студенттерге арналған Оқу процесі Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету оқу зертханаларымен, мамандандырылған кабинеттермен, оқу шеберханаларымен, 

компьютерлік сыныптармен, мультимедиялық аудиториялармен қамтамасыз етіледі. 

2012 жылдан бастап Қазрена 8 Мбит/с және "Қазақтелеком" АҚ 4 Мбит/с ұсынатын екі арна арқылы 

барлық студенттер мен ПОҚ, қызметкерлерге Интернетке өтеусіз қол жеткізу жылдамдығы 8 Мбит/с дейін 

ұлғайды. 

2012 жылдан бастап Lotus Notes платформасында электрондық құжат айналымы енгізілді, 

"PLATONUS"ААЖ қашықтықтан білім беру порталы іске қосылды. 
 

Білім беру ресурстары (оқу-әдістемелік қамтамасыз ету) 

Оқу процесінде пайдаланылатын оқулықтардың, оқу құралдарының, практикумдардың және басқа да 

әдістемелік материалдардың сапасы бағдарламаны игерудің күтілетін нәтижелеріне сәйкес келеді. Оқу 

процесінде пайдаланылатын оқу-әдістемелік кешендердің (ОӘК) сапасы оқу материалын зерделеудің 

жүйелілігі мен қисындылығымен; жинақтаулар мен қорытындылардың болуымен; бақылау сұрақтары мен 

тапсырмаларының, оның ішінде тест материалдарының болуымен; иллюстрациялық материалдың 

жеткіліктілігі мен сапасымен; жазбаша жұмыстарды орындау үшін қосымша әдебиеттің болуымен 

қамтамасыз етіледі; аудиториялық және тәуелсіз жұмысты біріктіру мүмкіндігі. Пәндердің оқу-әдістемелік 

кешендері оқу процесін ұйымдастыруға қажетті барлық ақпаратты қамтитын біріздендірілген құрылымға ие. 

"Платонус" және NeRo aigi бағдарламасы арқылы әрбір студент кез келген пәннің оқу-әдістемелік 

материалдарына қол жеткізе алады. 
Институт кітапханасында негізгі және қосымша әдебиеттер тізімінен пәндер бағдарламаларында келтірілген 

оқулықтар мен оқу құралдары, сондай-ақ бағдарлама немесе пәндер бағдарламаларында ұсынылған 

мамандық бойынша отандық ғылыми және шетелдік журналдар бар. 

 

Пәндер бағдарламаларымен ұсынылған негізгі және қосымша әдебиеттер білім беру бағдарламасын 

игерудің болжамды нәтижелеріне қол жеткізу үшін жеткілікті. 

Барлық студенттер оқу курстарында қарастырылған кітапхана қорларына, зертханалық практикумдарға, 

практикалық сабақтарға және ақпараттық базаларға қол жеткізе алады. 

 



 

 

             Білім алушылардың жетістіктерін бақылау және есепке алу нысандары 

Бакалавриат бағдарламаларын меңгеру сапасын бағалау келесі нысандарды қамтиды: 

- үлгерімді ағымдағы бақылау; 

- білім алушыларды аралық аттестаттау; 

- қорытынды (мемлекеттік қорытынды) аттестаттаудан өтеді. 

Білім беру бағдарламасында жоспарланған оқыту нәтижелеріне және барлық құзыреттердің қалыптасқан 
деңгейіне қол жеткізуді бағалау үшін келесі бағалау құралдары қолданылады: типтік тапсырмалар, бақылау 

жұмыстары, тесттер және т. б. 

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

олардың әрқайсысының өзіндік артықшылықтары бар: 

- ауызша, студенттің білімі мен көкжиегін бағалауға мүмкіндік береді, логикалық жауап құра білу, 

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

коммуникативтік дағдылар; 

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

оқытушының көмегі болмаған кезде жауаптарды объективті бағалайды, бағалаудың негізділігін тексереді; 

студенттің дайындығын бағалаудағы субъективтілік; 

- ақпараттық технологияларды пайдалана отырып бақылау, бұл студенттердің бақыланатын материалды 

меңгеруі туралы объективті ақпаратты жедел алуға, осы ақпаратты оқытушыға егжей-тегжейлі және 
дербестендіруге, білім беру бағдарламасының барлық пәндері мен модульдері бойынша студенттердің 

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

мен құралдармен жұмыс істеудің практикалық іскерліктері мен дағдыларын дарытуға, өзіндік жұмыс 

процесінде студенттердің уәждемесі мен өзін-өзі бақылауын арттыруға мүмкіндік береді. 

Пән бойынша білімді ағымдағы бақылау сабақ кезінде және студенттердің өзіндік жұмысының 

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

мазмұны мен әдістеріне өзгерістер енгізу қажеттілігін анықтау мақсатында арналған. 

Білімді ағымдағы бақылау жүргізіледі: 

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

- оқытушының қатысуынсыз, кейіннен оқытушының немесе оқу ассистентінің нәтижелерін тексере отырып, 

студенттердің өзіндік жұмыс сағаттарында; 
- студенттерді қашықтықтан, аудиториялық сабақтар кезінде де, студенттердің өзіндік жұмысы кезінде де, 

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

пайдаланылатын ақпараттық білім беру ортасының құралдарын пайдалану арқылы; 

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

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

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

білімді бақылау әдісі; 

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

арналған оқытушының оқытылатын пәнге байланысты тақырыптарға студентпен арнайы сұхбаты.; 

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

арттыру және анықтау мақсатындағы оқу сабақтарының бір түрі; коллоквиумда: жеке бөлімдер, бөлімдер, 
тақырыптар, оқытылатын курс мәселелері (әдетте семинарлық және басқа да практикалық оқу 

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

жұмыстары талқыланады; 

- презентация - орындалған тапсырманы жеке немесе топтық ұсыну; 

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

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

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

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

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

жағдайларын модельдейтін күрделі тапсырмалар; 

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

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

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

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

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

пікірін қоса алғанда, проблемалық мәселелерді қарауды көздейді; 

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

практикалық тапсырмаларды шешу болып табылатын студенттердің өзіндік жұмысының негізгі түрлерінің 

бірі; 



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

дамыту мақсатында студенттердің өзіндік практикалық жұмысы мен зерттеулерінің бір түрі; 

- реферат-кәсіптік циклдің вариативтік (бейіндік) пәндерін игеру кезінде қолдану ұсынылатын жазбаша 

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

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

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

зерделеуін, материалды жүйелеуді және оның қысқаша мазмұнын білдіреді; реферат жазудың мақсаты - 

студентке ғылыми есептерге, шолулар мен мақалаларға қойылатын талаптарға сәйкес жиналған материалдар 

мен фактілерді қысқаша және қысқаша ұсыну дағдыларын қалыптастыру; 

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

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

іскерліктері мен дағдыларын қорытындылауға мүмкіндік беретін жазбаша бақылау нысаны. Есептер әр 

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

өндірістік практикалар мен ҒЗЖ бойынша есептер жеке дайындалады. Есептердің көлемі 20-25 бет болуы 

мүмкін, есеп құрылымы курстық жұмыстың құрылымына жақын. 

- орындалған тапсырмаларды қорғау. 

Аралық бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін: 

- жазбаша бақылау сауалнамасы; 

- коллоквиум; 

- тест; 

- эссе; 

- бақылау жұмыстары; 

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

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

кезінде таңдалған тақырыпты толық ашу, материалды баяндау логикасын сақтау, жалпылау мен қорытынды 

жасай білу қабілетін көрсету қажет; 

- реферат; 

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

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

игеру нәтижелерін жан-жақты тексеруге арналған. 

Аралық аттестаттаудың негізгі нысандары: 

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

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

бағаланады»; 

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

әдетте, курстық жұмыстар, практика, сондай-ақ кейбір пәндер бойынша қойылады (білім беру ұйымының 

қалауы бойынша білім беру бағдарламасында белгіленеді).); 

- емтихан (лат. exagium-өлшеу)-белгіленген ережелер бойынша жүргізілетін қандай да бір оқу пәні бойынша 

студенттердің білімін тексеру сынағы. 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау түлектің кәсіптік міндеттерді орындауға дайындық деңгейін және оның 

даярлығының даярлау бағыты бойынша ВПВО МЖМБС және негізгі білім беру бағдарламасының (ООП) 

талаптарына сәйкестігін белгілейді. 

Бітірушілерді қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың қорытынды аттестаттау сынақтарының нысандарына 

мыналар жатады: 



- бітіру біліктілік жұмысын қорғау (міндетті) - ғылыми немесе ғылыми-практикалық міндеттерді шешумен 

байланысты өзіндік логикалық аяқталған зерттеу; 

- мемлекеттік емтихан (білім беру ұйымының қалауы бойынша енгізіледі). 


	Білім алушылардың жетістіктерін бақылау және есепке алу нысандары
	Бакалавриат бағдарламаларын меңгеру сапасын бағалау келесі нысандарды қамтиды:
	- үлгерімді ағымдағы бақылау;
	- білім алушыларды аралық аттестаттау;
	- қорытынды (мемлекеттік қорытынды) аттестаттаудан өтеді.
	Білім беру бағдарламасында жоспарланған оқыту нәтижелеріне және барлық құзыреттердің қалыптасқан деңгейіне қол жеткізуді бағалау үшін келесі бағалау құралдары қолданылады: типтік тапсырмалар, бақылау жұмыстары, тесттер және т. б.
	Қалыптасқан құзыреттерді анықтау әдісіне сәйкес бақылау түрлерін үш топқа топтастыруға болады, олардың әрқайсысының өзіндік артықшылықтары бар:
	- ауызша, студенттің білімі мен көкжиегін бағалауға мүмкіндік береді, логикалық жауап құра білу, монологиялық сөйлеу қабілеті және оқытушының тәрбиелік әсерінің үлкен мүмкіндіктері бар басқа да коммуникативтік дағдылар;
	- жазбаша, оқытушының уақытын қысқартуға мүмкіндік береді, барлық студенттерді бірдей жағдайға қояды, оқытушының көмегі болмаған кезде жауаптарды объективті бағалайды, бағалаудың негізділігін тексереді; студенттің дайындығын бағалаудағы субъективтілік;
	- ақпараттық технологияларды пайдалана отырып бақылау, бұл студенттердің бақыланатын материалды меңгеруі туралы объективті ақпаратты жедел алуға, осы ақпаратты оқытушыға егжей-тегжейлі және дербестендіруге, білім беру бағдарламасының барлық пәндері ме...

