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7M06102 білім беру бағдарламасы: Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты  (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы 

№ 604 бұйрығы) және Ұлттық біліктілік шеңбері әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және 

еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үш жақты комиссияның 2016 жылғы 16 

наурыздағы хаттамасымен), салалық біліктілік шеңберінің "Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету" және кәсіби стандарттар жобаларының негізінде әзірленген. 

 

Білім беру бағдарламасы «IT-инжиниринг» кафедрасында әзірленді. 

Білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатысқандар: Маликова Ф.У., Тогжанова К.О. 

 

 

БББ «IT-инжиниринг» кафедрасының мәжілісінде қарастырылды және мақұлданды 

(«___» _____ 2019 ж. № __  хаттамасы).  

 

 

Т«IT-инжиниринг»  кафедрасының меңгерушісі _________Картбаев Т.С. 

 

 

БББ Басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар институтының оқу-әдістемелік 

комиссиясының мәжілісінде қарастырылған және бекітілген («___»______2019ж. 

№___хаттамасы). 

 

БЖАТИ директор  _______________ Табултаев С.С. 

 

БББ АЭжБУ ҒӘК қаралды және бекітілді («29» 03.2019 ж. №5 хаттамасы). 
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Білім беру бағдарламасының паспорты 

№ Өріс атауы Ескертпе 

1  Тіркеу нөмірі 7М06100007 

2  
Білім беру саласының коды және 

жіктелуі 
7M061   Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

3  
Дайындық бағыттарының коды 

мен жіктелуі 
7M061   Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

4  
Білім беру бағдарламаларының 

тобы 
М094    Ақпараттық технологиялар 

5  
Білім беру бағдарламасының 

атауы 

7M06102   Ақпараттық жүйелер (магистратура 

ғылыми-педагогикалық) 

6  БББ түрі a) жұмыс істеп тұрған ББ;  

7  

БББ мақсаты Магистратураның білім беру бағдарламасының 

мақсаты Қазақстан Республикасының экономикасын 

үдемелі инновациялық дамыту үшін аппараттық-

бағдарламалық қамтамасыз ету және компьютерлік 

ғылымдарды әзірлеу саласында жоғары білікті 

зерттеушілерді, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау 

болып табылады. 

8  БЖХС бойынша деңгей 7 

9  ҰБШ бойынша деңгей 7 

10  СБШ бойынша деңгей 7 

11  

БББ  ерекше ерекшеліктері   - 

Серіктес жоғары оқу орны 

(ДДОП) 

- 

12  

Құзыреттер тізбесі Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері 

мен оқыту нәтижелерінің қалыптасатын 

құзыреттіліктері 1 және 3 қосымшаларда көрсетілген 

13  

Оқыту нәтижелері  (ОН-01).  Кәсіби қызметтің әр түрлі түрлерінде 

гумманитарлық, әлеуметтік, этикалық және ғылыми-

педагогикалық теориялар мен әдістерді практикада 

қолдану. 

(ОН -02) Таңдаған салада ғылыми зерттеулер жүргізу 

және техникалық құралдар мен кешендерді қолдана 

отырып теориялық-эксперименттік нәтижелерді 

өңдейді; 

(ОН -03) Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу 

кезінде криптографиялық қорғаудың бағдарламалық-

техникалық әдістерін зерттеу және қолдану және 

нормативтік негіздерді түсіну; 

 (ОН -04)  Бағдарламалау бойынша пәндерді оқыту 

әдістерін қолдану, есептеу жүйелері мен кешендерін 

жобалау, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу; 

 (ОН -05) BigData, DataMining, бұлтты және 

Таратылған есептеулер технологияларын пайдалана 

отырып, деректерді жинау, сақтау, талдау, басқару 

жүйесін әзірлеу; 

(ОН -06) Жобалық және технологиялық шешімдерді 

әзірлеу, құжаттау, аппараттық-бағдарламалық кешенді 

әзірлеудің бизнес-процесін басқару;  
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(ОН -07) Әртүрлі салаларда қолданбалы есептерді 

шешу кезінде жасанды интеллект, Машиналық оқыту 

және нейрондық желілердің модельдері мен әдістерін 

қолдану;  

( ОН -08)  Шешім қабылдаудың математикалық, аспаптық 

әдістерін қолдану, күрделі оптимизациялық есептерді 

шешуде алгоритмдердің тиімділігін бағалау. 

14  Оқу түрі Күндізгі, қашықтықтан 

15  Оқыту тілі Орыс, қазақ 

16  
Кредиттер көлемі  

120 

17  Берілетін академиялық дәреже Ғылым магистрі 

18  

Кадрларды даярлау бағытына 

арналған лицензияға қосымшаның 

болуы 

Білім беру қызметімен айналысуға арналған мерзімсіз 

мемлекеттік лицензия АБ № 0137445 04.08.2010 ж. 

19  

ББ Аккредитациясының болуы Бар 

Аккредиттеу органының атауы 
НКАОКО, НААР 

Аккредиттеу мерзімі 2020 ж., 2024 ж. 

20  

Пәндер туралы мәліметтер ВК/КВ БД, ПД пәндері туралы мәліметтер 1 

қосымшада берілген 

 

21  Кәсіби қызмет саласы 

Түлектердің кәсіби қызмет саласы әртүрлі салаларда 

есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз етуді 

әзірлейтін, енгізетін және пайдаланатын мемлекеттік және 

жеке кәсіпорындар мен ұйымдар болып табылады, атап 

айтқанда: машина жасау, металлургия, көлік, 

телекоммуникация, ғылым және білім беру, денсаулық 

сақтау, ауыл шаруашылығы, қызмет көрсету, әкімшілік 

басқару, экономика, бизнес, түрлі технологияларды басқару, 

яғни адам қызметінің барлық салаларында.  

22  Кәсіби қызмет түрлері 

Зерттеу университеттерінде, ғылыми-зерттеу және 

жобалау институттарында, жоғары оқу орындарында, 

кәсіпорындарда, энергетикалық бейіндегі жұмыс 

істеуге арналған кәсіби қызметтің келесі түрлерін 

орындауға қабілетті маман:  

- жобалау-конструкторлық;  

- өндірістік-технологиялық; 

 - Эксперименталды-зерттеу; 

 - ұйымдастыру-басқару; 

 - эксплуатациялық. 

23  Модульдік оқу жоспары 2-қосымшада келтірілген 
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1. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасының құрылымы 

(магистратура ғылыми-педагогикалық)) 

Жоғары оқу орнының компоненті мен таңдау компоненті пәндерінің тізбесін ЖОО өзі 

анықтайды. Бұл ретте еңбек нарығының қажеттілігі, жұмыс берушілердің үміттері, 

магистранттардың қажеттіліктері мен мүдделері ескеріледі. МЖБС сәйкес ғылыми-

педагогикалық бағыттағы магистратураның барлық білім беру бағдарламаларының БП циклінің 

жоғары оқу орны компоненті "Ғылым тарихы мен философиясы"," Шет тілі (кәсіби)"," жоғары 

мектеп педагогикасы"," Басқару психологиясы "пәндерін қамтиды. 

 

 

 
 

 

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада БП циклінің көлемі 

магистратураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінің 29% - ын немесе 35 

академиялық кредиттерді құрайды. Оның ішінде 57% немесе 20 академиялық несие ШҚ-

ға беріледі. 
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Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада КП циклінің көлемі 41% немесе 

магистратураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінен 49 академиялық кредит. 

Модульдік білім беру бағдарламасы 7M06102 Ақпараттық жүйелер жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына және жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламасының құрылымына сәйкес келеді 

(ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистратура), барлық қажетті компоненттерден 

тұрады, ЖОО және вариативті компоненттері бар. Модульдік бағдарламада теориялық оқытуға 

арналған кредиттер саны бойынша ең төменгі талаптар -108 және қорытынды аттестаттауға 12 

кредит (10 %). Білім беру бағдарламасында практиканың өту мерзімі мен түрлері: 

педагогикалық – 3 семестр (4 Кредит), Зерттеу – 2 семестр (4 Кредит), Зерттеу – 4 семестр (7 

кредит). Вариативті компонент элективті пәндер каталогында анықталған. 

 

2. Элективті пәндер каталогы 

 

Элективті пәндер каталогы оқудың барлық кезеңіне қалыптасады, бірақ тұрақты емес, 

өндіріс қажеттілігіне, студенттер тобының (ең аз бір кіші топ) қалауына, ПОҚ академиялық 

алмасуына және қазіргі заманғы кәсіби курсты, жетекші мамандарды, әлемнің жетекші 

университеттерін тыңдау мүмкіндігіне сәйкес өзгертілуі мүмкін. ЭПК жеке құжат түрінде 

әзірленеді және шығарылады. 

 

3. Модульдік оқу жоспары 

 

Модульдік оқытудың әдіснамалық негізі модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу 

қағидалары, әдістемесі мен тәртібі болып табылады. Оқыту нәтижелерінің тиімділігіне 

модульдік қағидат бойынша білім беру бағдарламалары, сондай-ақ оқу жоспарлары мен оқу 

пәндері қалыптасатын кешенді тәсілді сақтау арқылы қол жеткізіледі. Әрбір модульдің 

мазмұны мен көлемі дидактикалық мақсаттарға, білім алушылардың бейіндік және деңгейлеп 

саралануына байланысты өзгеріп отырады және оқытудың барлық бағдарламасы автономды 

ұйымдастыру-әдістемелік модульдерге құрылған.  

Модульдерді қалыптастыру және мазмұны білім алушылар үшін оқу траекториясын 

таңдауда және еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікті арттыратын арнайы кәсіби 

құзыреттіліктерді алуда қажетті икемділік пен еркіндік деңгейін қамтамасыз етеді. 

 

 

4. Траекторияны таңдау тәсілі 

 

Таңдалған білім траекториясын іске асыру нәтижесінде қажетті құзыреттер алынуы тиіс. 

Жеке білім беру траекториясы ЖОО (міндетті), вариативті, түзету және ұйымдастыру 

бөлімдерінен тұрады. Міндетті бөлім Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасының 

құрылымына сәйкес келетін негізгі модульдерді қамтиды. Вариативтік бөлім модульдер мен 

олардың құрамдас бөліктерінің жиынтығын қамтиды, оларды магистрант оны қызықтыратын 

оқыту бағыттарына байланысты оқу үшін таңдайды. Міндетті және вариативті бөлім оқыту 

мазмұнын анықтауға бағытталған. Оқытудың бірінші курсында магистрант оқытудың 

мамандануын таңдайды және білім беру бағдарламасының вариативті бөлімінде оқу үшін 

міндетті болып табылатын арнайы дайындық модулін таңдайды. 

Түзету бөлімі білім алушыларға модульдердің вариативтік бөлігі мен вариативтік модульдердің 

жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оларды таңдауға көмек көрсетуді, сондай-ақ ұйымдастыру 

бөлігін анықтауды қарастырады. Ұйымдастыру бөліміне жүйенің келесі компоненттері кіреді: 

формалар, әдістер, технологиялар, құралдар, таңдалған мазмұнды 4.1-кестеде оқытудың ИОТ 

ұйымдастыру компоненттері көрсетілген. 

 

Кесте 4.1 Оқытудың ИОТ ұйымдастыру компоненті 
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Асинхрондық элементтер 

Оқытудың 

асинхрондылығын 

қамтамасыз ету 

Асинхрондылықты қамтамасыз ететін құралдар 

1. Магистранттың өзіндік 

жұмысы 

2. Вариативті компонент 

пәндерін таңдау 

3. Академиялық алмасу және 

ғылыми тағылымдамалар 

шеңберінде қосымша дайындық 

бейінін таңдау 

Докторантура және 

магистратура 

бағдарламалары 

офисі 

Жұмыс оқу жоспары; сабақ кестесі; 

СОӨЖ оқытушыларының кеңес беру кестесі; 

оқу жоспарының орындалуын бақылау 

Кафедралар, 

Эдвайзерлер, 

Тьюторлар 

Магистранттың жеке оқу жоспары 

Оқытушылар 
ПОӘК, тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі, 

ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

Магистранттар 
Кітапхана, электрондық басылымдар, Интернет, 

силлабустар 

 

4.2 кестеде оқытудың ИОТ мазмұнды компоненті көрсетілген. Мазмұнды компонент жеке 

білім беру технологиясын қалыптастыру нұсқаларын нақтылайды. Білім беру бағдарламасы 

аясында Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру, қосымша білім алу (ШЫҰ университеті 

аясында қосымша пәндер (кредиттер) алу), ЖОО-да серіктес екінші диплом алу мүмкін.  

 

Кесте 4.2 Оқытудың ИОТ мазмұнды компоненті 

ИОТ нұсқалары 

оқытудың 

асинхрондылығын 

қамтамасыз ету 

асинхрондылықты қамтамасыз 

ететін құралдар 
 

Магистранттың жеке оқу 

жоспары 
 

Тьюторлар, магистранттар 
магистранттың жеке жұмыс 

жоспары 

Кафедра, ғылыми 

жетекшілер 

ариативті пәндер жиынтығы, 

магистранттың жеке жұмыс 

жоспары 

Докторантура және 

магистратура 

бағдарламалары офисі  

жұмыс оқу жоспары 

Дайындық профилін нақтылау 

(ЕГЖ, КР, ғылыми-зерттеу 

жұмысы) тьюторлар, 

магистранттар магистранттың 

жеке оқу жоспары 

 

тьюторлар, магистранттар  
 

магистранттың жеке жұмыс 

жоспары 

Кафедры, научные 

руководители 

КР үлгі тақырыбы, ЕСЖ тақырыбы, 

ЭАТЖ тақырыбы 

Пәндерді игерудің жеке деңгейі 

(жоғары, орта, төмен) 

магистранттың жеке оқу 

жоспары 

Бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі 

туралы ереже, тапсырмаларды орындау 

кестесі, эксперименттік-зерттеу жұмысы, 

практика 

Тәжірибе барысында кәсіби 

қызметке кәсіби бейімделу 

Магистранттар, кафедралар, 

ғылыми жетекшілер 

Практика бағдарламалары, практика 

базалары бойынша кәсіпорындармен 

шарттар, практикаға жеке тапсырмаларды 

қалыптастыру 

Кәсіби құзыреттіліктің 

кеңейтілген жинағы (қосымша 

дайындық бейінін таңдау)) 

Ғылыми жетекшілер, 

магистранттар 
Магистранттың жеке жұмыс жоспары 

ЖТП, магистранттар, ғылыми 

жетекшілер, АЭжБУ 

Халықаралық бөлімі 

Бейсызық кесте, оқытудың қосымша 

бейінінің негізгі білім беру бағдарламасы, 

кәсіби біліктілікті арттыру курстары 

квалификации, стажировки, перечень  

ШЫҰ Университеті шеңберіндегі пәндер 

(кредиттер), академиялық ұтқырлық 

шеңберіндегі кредиттер тізімі 
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Вариативті компоненттің базалық және бейіндеуші пәндерінің циклдерін оқып үйренуді 

магистрант таңдаған дайындық бағытына сәйкес жүзеге асырады. Вариативті пәндерді таңдау 

кезінде магистрлік диссертация жұмысының бағыты және ғылыми жетекшінің кеңестері 

ескеріледі. Төртінші семестрде қорытынды аттестаттауға дайындық жүргізіледі, зерттеу 

практикасы орындалады,зерттеу практикасынан өту кезеңінде диссертацияның нақты 

толтырылуымен сұрақтар шешіледі. Пәнді таңдағаннан кейін магистранттар бірінші, екінші 

және үшінші семестрде 30 кредит бойынша білім алады. Педагогикалық және зерттеу 

практикасы, ғылыми-зерттеу жұмысы және қорытынды аттестаттау игерілуі тиіс.  

Модульдер мен оқыту курстары бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемі 4.3 жиынтық 

кестеде көрсетілген. 

Білім беру бағдарламасының мүмкіндіктері үлкен, профильдік пәндер циклінде қосымша 

модульдерді қалыптастырумен бағдарламаның вариативті бөлімінде уақыт өте келе аяққа келе 

әр түрлі мамандандырулар бойынша маман дайындауға болады.  

4.3-кесте Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің 

көлемін көрсететін жиынтық кесте 

О
қ
у

 к
у

р
сы

 

С
ем

ес
тр

 

Игерілген 

модульдерді

ң саны 

Пәндер 

саны 
Кредиттер саны KZ 

С
ағ

ат
 б

о
й

ы
н

ш
а 

б
ар

л
ы

ғы
 

E
C

T
S

 

Саны 

ВК КВ 

Т
ео

р
и

я
л
ы

қ
 о

қ
ы

ту
 

П
ед

аг
о

ги
к
ал

ы
қ
 

тә
ж

ір
и

б
е
 

Ө
н

д
ір

іс
ті

к
 

тә
ж

ір
и

б
е
 

Ғ
ы

л
ы

м
и

-з
ер

тт
еу

 

ж
ұ

м
ы

сы
 

Қ
о

р
ы

ты
н

д
ы

 

ат
те

ст
а
тт

ау
 

Барлығ

ы 

эк
за

м
ен

 

д
и

ф
за

ч
ет

 

1 
1 4 5 3 29 0 0 1 0 30 900 30 8 1 

2 3 - 5 25 4 0 1 0 30 900 30 5 2 

2 
3 2 - 3 15 0 4 11 0 30 900 30 3 2 

4 3 - - 0 0 7 11 12 30 900 30 КЭ 2 

Барлығы:  5 11 69 4 11 24 12 120 3600 120 16+КЭ 7 
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1 Қосымша 

 

Кесте П1.1 Оқытылатын пәндер мен қалыптасатын құзыреттіліктер туралы мәліметтер 

 
№ Пән атауы (D) Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) Кред

ит 

саны 

Қалыптаса

тын Оқыту 

нәтижелері 

(кодтар)) 

Базалық пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

1 Ғылым тарихы 

мен 

философиясы 

Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар ғылыми зерттеу кезінде 

алған білімдерін педагогикалық және тәрбие жұмысында тарих 

және ғылым философия негізінде заманауи теория мен 

практиканың болмысын талдап ұғына алады. 

 

3 ОН-1 

2 Шет тілі (Кәсіби) Пән ауызша және жазбаша қарым-қатынас, мамандық бойынша 

мәтіндерді оқу және аудару, монолог сөздерді шығару 

дағдыларын дамытуға бағытталған. Нәтижесінде сөзжасамдық 

модельдерді, көп мағыналы сөздердің контекстуалды мәндерін, 

терминдерді, лексикалық құрылымдарды, сондай-ақ 

техникалық тілдің грамматикасы мен синтаксисін; өзге тілді 

ғылыми-техникалық әдебиеттен іздеу, өңдеу және ақпарат алу 

дағдыларын көрсете алады. 

5 ОН -1 

3 Жоғары мектеп 

педагогикасы 

Педагогикалық ғылымның негізгі әдіснамалық ережелерін, 

оның негізгі заңдылықтарын, жоғары мектепте оқыту және 

тәрбиелеу үдерістері шеңберіндегі принциптерін, дидактиканы, 

педагогика әдіснамасы ретінде жүйелік, іс-әрекет, 

технологиялық және жеке тұлғаға бағытталған тәсілдерді, 

сондай-ақ оның даму әдістері, проблемалары мен 

перспективаларын ашу; 

5 ОН -1 

4 Басқару 

психологиясы 

Магистранттардың психология саласындағы кәсіби рефлексия 

дамуы, олардың қызметінің тиімділігі ғылыми тәсілге, 

психологиялық құзыреттілікке және психологиялық 

ресурстарды шебер пайдалануға байланысты. Осылайша, 

қоғамдық дамудың жаңа жағдайында мамандардың 

психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін дамыту 

қажеттілігі жоғары кәсіби білім беру жүйесінде осы курстың 

өзектілігін анықтайды. Практикалық психологиялық қызметке 

қызығушылықты дамытуды ынталандырады. 

3 ОН -2 

Базалық пәндер циклі 

Таңдау бойынша компоненттері 

6 Шешімдерді 

қабылдаудың коп 

критериялы 

есептері  

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар аналитикалық, сандық 

және имитациялық әдістерді қолдана отырып математикалық 

үлгілеу негізінде ақпараттық жүйелерді құру принциптерін 

тереңірек біле алады; олардың қызмет ету сапасына қойылатын 

талаптарды ескере отырып ақпараттық жүйелерді 

оңтайландыру. 

 

5 

ОН 2, ОН 8 

 

7 Жүйелік талдау 

және 

операциялық 

зерттеулер 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар экономикалық және 

басқару қызметін ұйымдастыруды қарастыру және талдау 

кезінде жүйелік жорықтың негіздерін оқып үйренеді, жүйелерді 

талдау кезінде декомпозиция мен синтездің негізгі 

принциптерін, жүйелік талдау есептерін жіктеуді, ресурстарды 

оңтайландыру принциптерін, шартты және сөзсіз оңтайландыру 

әдістерін, сызықты, параметрлік және динамикалық 

бағдарламалау әдістерін қарастырады. 

 

5 

ОН 2, ОН 8 

 

8 Web-

интерфейстерді 

жобалау және 

талдау 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар WEB-интерфейстерді 

құру технологиялары мен әдістерін, клиенттік WEB 

қосымшаларды және серверлік Java web қосымшаларды 

жобалау әдістерін меңгереді, Web қосымшаларды ұйымдастыру 

және жұмыс істеу принциптерін біле алады. Магистранттар 

5 

ОН 4 
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кешенді қарастырылатын сайттарды құру технологияларын 

қолдана алады, өйткені соңғы жылдары Интернет жұмысын 

ұйымдастыру әдістері айтарлықтай дамыды.  

 

9 Web-сайттарды  

жобалау және 

құру құралдары 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар Web - ресурстарға 

орналастыруға арналған ақпараттық жүйелерді құру бойынша 

білім алады, магистрлерде әртүрлі күрделіктегі Ақпараттық 

жүйелерді жобалау және іске асыру, web-қосымшаларды 

құрудың практикалық міндеттерін шешу үшін есептеу 

техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз етудің қазіргі 

заманғы құралдарын пайдалану бойынша қажетті практикалық 

дағдылар қалыптасады. 

 

5 

ОН 4 

10 Ақпараттық 

жүйелердегі 

деректерді 

басқару 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар кең қолданылатын 

қазіргі заманғы құрал-саймандық құралдарды және қолданбалы 

бағдарламалардың мамандандырылған пакеттерін пайдалана 

отырып, басқару шешімдерін қабылдаудың ақпараттық 

дайындығын талдауды автоматтандырудың теориялық білімі 

мен практикалық дағдыларын алады; мәліметтерді жүктеу 

жүйелерін, ақпараттық қоймаларды, түрлі пәндік салалардағы 

қызметті көрсететін деректерді жедел және интеллектуалды 

талдау технологияларын әзірлеу мен сүйемелдеу негіздерін 

меңгеру. 

 

5 

ОН 5 

11  

Мәліметтердің 

интеллектуалды 

талдауы 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар келесі кәсіби 

міндеттерді орындауға мүмкіндік беретін деректердің үлкен 

массивтерін өңдеу және талдау жүйелерін әзірлеу және 

пайдалану саласындағы теориялық білімдер мен практикалық 

дағдыларды игереді: үлкен деректерді талдау есебін қою, 

деректерді алдын ала өңдеу, деректерді визуализациялау, 

деректерді үлкен деректер массивіне зияткерлік талдау 

әдістерін әзірлеу, іске асыру және қолдану, жұмыс нәтижелерін 

ұсыну. 

 

5 

ОН 5 

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

12 Ғылыми 

зерттеулердің 

және кешендік 

сынақтардың 

автоматтандырыл

ған жүйелері  

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар ғылыми зерттеулер мен 

кешенді сынаулардың автоматтандырылған жүйесін құру, 

деректерді жинау және өңдеу принциптерін, өндірістік 

ақпараттық жүйелерді зерттеу бойынша эксперименттің 

заманауи методологиялары мен аспаптық құралдарын 

пайдалана отырып, ғылыми зерттеулер мен кешенді 

сынаулардың автоматтандырылған жүйелері мәліметтерді 

жинау және өңдеуді меңгереді. 

 

 

3 ОН 2 

13 Ғылыми 

зерттеулердегі 

ақпараттық 

технологиялар  

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар ақпараттық жүйелердің 

пәндік саласын зерттеу құзыреттілігін; пәндік сала және 

статистикалық талдау туралы статистикалық материалдарды 

жинау және өңдеу әдістемесін; қазіргі статистикалық 

талдаудың модельдері мен әдістерін меңгереді. 

3 ОН 2 

14 ІТ - жобалар 

менеджменті 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушыларда ақпараттық сервис 

ұғымына, Ақпараттық жүйелерді басқару моделіне (ITSM), 

ITIL кітапханаларына (IT Infrastructure Library) негізделген 

кәсіпорынның IT-инфрақұрылымын басқаруды ұйымдастыру 

бойынша теориялық білім мен практикалық дағдылар 

қалыптасады. 

 

3 

ОН 6 

15 Жобаларды 

басқарудың 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушыларда ұйымдарда 

жобаларды басқаруды қолдайтын және оларды жүзеге 

3 
ОН 6 



12 

ақпараттық 

жүйелері 

 

асырудың тиімділігін арттыруға ықпал ететін технологиялық 

және ұйымдастырушылық әдістемелер мен құралдар кешенін 

қолдану бойынша теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды меңгеру.  

 

16 Корпоративтік 

ақпараттық 

жүйелер 

 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар кең қолданылатын 

қазіргі заманғы құрал-саймандық құралдарды және қолданбалы 

бағдарламалардың мамандандырылған пакеттерін пайдалана 

отырып, басқару шешімдерін қабылдаудың ақпараттық 

дайындығын талдауды автоматтандырудың теориялық білімі 

мен практикалық дағдыларын алады; мәліметтерді жүктеу 

жүйелерін, ақпараттық қоймаларды, түрлі пәндік салалардағы 

қызметті көрсететін деректерді жедел және интеллектуалды 

талдау технологияларын әзірлеу мен сүйемелдеу негіздерін 

меңгеру. 

 

6 

ОН 5 

17 Үлкен деректерді 

өңдеу 

технологиялары 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар келесі кәсіби 

міндеттерді орындауға мүмкіндік беретін деректердің үлкен 

массивтерін өңдеу және талдау жүйелерін әзірлеу және 

пайдалану саласындағы теориялық білімдер мен практикалық 

дағдыларды игереді: үлкен деректерді талдау есебін қою, 

деректерді алдын ала өңдеу, деректерді визуализациялау, 

деректерді үлкен деректер массивіне зияткерлік талдау 

әдістерін әзірлеу, іске асыру және қолдану, жұмыс нәтижелерін 

ұсыну. 

 

6 

ОН 5 

18 Визуалды 

бағдарламалау 

құралдарын 

пайдаланып 

ақпараттық 

жүйелерді құру 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар басқару элементтерін 

әзірлеу, клиенттік және серверлік қосымшаларды құру үшін С# 

бағдарламалау тілінің мүмкіндіктері туралы терең түсінік 

алады; NET Framework негізгі элементтерін және платформа 

элементтерімен# байланысын білу; стандартты ғылыми және 

кәсіби есептерді шешу үшін алынған дағдыларды меңгеру; 

интерфейсті және құрал-саймандардың ақпараттық құрылымын 

құруға классикалық және қазіргі заманғы тәсілдер туралы 

саладағы мәселелерді зерттеу. 

 

5 

ОН 4 

19 Көпағынды 

бағдарламалау 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар параллельді 

есептеулерді орындайтын платформалар туралы білім алады; 

есептеуіш машина ресурстарын тиімді пайдалануға қол 

жеткізу; көппроцессорлық жүйелер үшін параллельді 

бағдарламаларды әзірлеу құралдарын білу; көп нүктелі 

бағдарламалау ғылымын дамыту принциптері және жаңа 

технологияларды пайдалану мүмкіндіктері; әртүрлі 

процессорларға ағындарды басқару білігі - ОС міндетін 

меңгереді. 

 ОН 4 

 


