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Білім беру бағдарламасының паспорты 

№ Өрістін атауы Ескерту 

1 Тіркеу номері 6В06100020 

2 Білім беру саласының 

коды және жіктелуі 

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар  

3 Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6B061 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

4 Білім беру 

бағдарламаларының тобы 

В057 Ақпараттық технологиялар 

5  ББ атауы 6B06103 – Есептеуіш техника және бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

6 ББ түрі  Қолданыстағы ББ 

7  ББ мақсаты Ақпараттық жүйелер және технологиялардың  

әртүрлі салаларында сапалы, бәсекеге қабілетті 

мамандарды сапалы және кешенді даярлауды 

қамтамасыз ету. 

8  БХСК бойынша деңгей БХСК 6 Бакалавриат немесе оның эквиваленті 

9 ҰБШ  бойынша деңгей 6 

10  КБШ бойынша деңгей 6 

11  ББ  арнайлы ерекшеліктер  Жоқ 

ЖОО серіктес (СОП) Жоқ 

ЖОО серіктес (ДДОП) Жоқ 

12 Құзыреттер тізбесі Бұл бағдарламаның түлектері төмендегі 

құзыреттерді көрсете алады: 

ON1: 

Әлеуметтік-гуманитарлық, тарихи, экологиялық, 

экономикалық ғылымдар негіздерін біліп, оларды 

кәсіби қызметінде қолдана алады. 

ON2: 

Физика-математика ғылымдарының математикалық-

компьютерлік модельдеудің негіздерін білу, 

инженерлік-техникалық есептерді шешуде осы 

білімдерді қолдана алады. 

ON3: 

Операциялық жүйелердің негіздерін біліп, 

инженерлік есептерді шешу үшін бағдарламаларды 

жаза білу, заманауи АҚТ қолдана біледі, жүйелік 

бағдарламалық қамтама жасауды орындай алады. 

ON4: 

Дерекқорды және дерекқорды қорғау жүйелерін 

әзірлеу әдістерін біліп, дерекқорларды, 

сараптамалық жүйелерді, жасанды интеллект 

жүйелерін әзірлей алады. 

ON5: 

Компьютерлік желіні жобалау негіздерін біледі, 

желілік жабдықтарды баптауды,  компьютерлік 

желілер мен желіні қорғау жүйелерін жобалауды 

орындай алады. 

ON6: 

Графикалық және веб-қосымшаларды әзірлеу 

әдістерін біледі, веб-қосымшаларды жобалау және 

құру, веб-қосымшаларда ақпараттық қауіпсіздік 

13 Оқыту нәтижелері 



 

жүйелерін құруды орындай алады.  

ON7: 

Электроника, схемотехника негіздерін біледі, 

электронды схемалар мен электронды құрылғыларды 

жобалауды, бағдарламалауды орындай алады.  

ON8: 

Мобильдік, ойындық қосымшаларды құру, 

компьютерлік графика әдістерін білу, мобильді 

құрылғыларға арналған бағдарламалық 

қосымшаларды әзірлеуді орындай алады. 

(1 қосымша) 

14 Оқу түрі Күндізгі, қашықтықтан  

15 Оқыту тілі Орыс, қазақ, ағылшын 

16 Кредиттер көлемі 240  

17 Берілетін академиялық 

дәреже 

«6В06103- Есептеуіш техника және бағдарламалық 

қамтамасыз ету» білім беру бағдарламасы бойынша 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

саласындағы бакалавр 

18 Кадрларды даярлау 

бағытына арналған 

лицензияға қосымшаның 

болуы 

Лицензия нөмірі № 0137445 

Лицензияның берілген күні 04.08.2010 

 

19 ББ аккредитациясының 

болуы 

Бар 

Аккредиттеу органының 

атауы 

IAAR ҰБ "Тәуелсіз аккредиттеу және рейтинг 

агенттігі» 

 

Аккредиттеу мерзімі 05.04.2019-04.04.2024 

20 Пәндер туралы мәліметтер ЖООК/КТ пәндер туралы мәліметтер ЖБП, БП, БП 

(1-қосымша)) 

21 Кәсіби қызмет саласы өнеркәсіп, ғылым, білім беру, мәдениет, денсаулық 

сақтау, ауыл шаруашылығы, мемлекеттік басқару. 

22 Кәсіби қызмет түрлері жобалау-конструкторлық; өндірістік-технологиялық; 

ұйымдастыру-басқару;  

23 Модульдік оқу жоспары 2 қосымшада келтірілген 

 

  



 

1. Жоғары білімнің білім беру бағдарламасының құрылымы 

 

Бакалавриат - тиісті білім беру бағдарламасында «бакалавр» дәрежесін бере отырып, 

кем дегенде 240 академиялық кредитті міндетті түрде дамытумен кадрларды даярлауға 

бағытталған жоғары білім деңгейі. Жоғары білім берудің білім беру бағдарламасының 

мазмұны үш циклден тұрады - жалпы білім беру пәндері (бұдан әрі - ЖБП), базалық 

пәндер (бұдан әрі - БП) және бейінді пәндер (бұдан әрі - БП). 

ЖБП циклі міндетті компоненттің пәндерін (бұдан әрі - МК),жоғары оқу орны 

компонентті (бұдан әрі - ЖООК) және (немесе) таңдау компонентін (бұдан әрі - ТК) 

қамтиды. БП және БП циклдеріне ЖООК және ТК пәндері кіреді. 

ЖБП циклдарының тізімі міндетті компонент пәндерінің көлемін қысқартуға 

мүмкіндік бермейді, олардың мазмұны типтік оқу бағдарламалармен анықталады. 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім негізінде 

жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған жоғары білім беру бағдарламалары 

ерекшелік болып табылады. 

ЖООК мен ТК-ны жоғары оқу орны  анықтайды және еңбек нарығының 

қажеттіліктерін, жұмыс берушілердің талаптары мен студенттің жеке мүдделерін ескереді. 

ЖБП циклінің көлемі жоғары білімнің жалпы білім беру бағдарламасының 23% 

немесе 56 академиялық кредиттен аспайды. Оның ішінде 51 академиялық кредит міндетті 

компонент пәндеріне бөлінген. 

БП циклі  оку пәндерді оқып-үйрену және кәсіби практиканы өтуді және жоғары 

білімнің жалпы білім беру бағдарламасының кем дегенде 47% немесе 112 академиялық 

кредиттен кем емес қамтиды. 

ПП циклына оку пәндер мен кәсіби практика түрлері кіреді, олардың көлемі жоғары 

білімнің жалпы білім беру бағдарламасының кем дегенде 25% немесе 60 академиялық  

кредиттен кем емес құрайды. 

Модульдік оқу жоспары жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартының талаптарына сәйкес келеді және жоғары білімнің білім беру 

бағдарламасының құрылымы, міндетті бөліктің барлық компоненттерін қамтиды, жоғары 

оқу орнының  және вариативті компоненттерден тұрады. Модульдік бағдарлама 

теориялық оқуға кредит саны бойынша минималды талаптарға жауап береді - 228 және 

қорытынды аттестаттауға 12 кредит. Білім беру бағдарламасындағы практиканың түрлері 

мен мерзімі: оқу - 1 семестр (3 кредит), өндірістік - 4 семестр (5 кредит) және 6 семестр (5 

кредит), диплом алдындағы - 8 семестр (8 кредит). Вариативті компонент элективті 

пәндер каталогында анықталған. 

 

 

 



 

 
  



 

2. Элективті пәндер каталогы 

 

Элективті пәндер каталогы оқудың барлық кезеңінде қалыптасады, бірақ ол тұрақты 

емес, сонымен қатар өндіріс қажеттілігіне байланысты студенттер тобының қалауына 

сәйкес (кем дегенде бір кіші топ), профессорлық-оқытушылық құраммен академиялық 

алмасу және заманауи кәсіби курсты, жетекші мамандарды, әлемнің жетекші 

университеттерін тыңдау мүмкіндігіне сәйкес өзгертілуі мүмкін. 

ЭПК құрастырылды және жеке құжат түрінде шығарылды. 

 

3. Модульдік оқу жоспары 

 

Модульдік оқу жоспары 2-қосымшада келтірілген. Оқыту нәтижелерінің тиімділігі 

модульдік негізде оқу жоспары мен оқу жоспары құрылған кезде кешенді тәсілді сақтау 

арқылы қол жеткізіледі. 

Әр модульдің мазмұны мен көлемі дидактикалық мақсаттарға, оқушылардың кәсіби 

және деңгейлік дифференциациясына байланысты өзгеріп отырады, ал бүкіл оқу 

бағдарламасы автономды ұйымдастырушылық-әдістемелік модульдер реттінде 

құрастырылған. 

Модульдердің қалыптасуы мен мазмұны студенттерге оқу жолын таңдауда және 

еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікті арттыратын арнайы кәсіби құзыреттіліктер алу 

үшін икемділік пен еркіндіктің қажетті дәрежесін қамтамасыз етеді. 

6В06103 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру білім беру 

бағдарламасының модульдері міндетті болып табылады немесе университет 

компонентінің қажетті пәндерімен ауыспалы болып табылады. Мысалы, «MVT-06 -« 

Компьютерлік модельдеу, ақпараттық-коммуникациялық және веб-технологиялар 

»модулінде студент« Веб-технологиялар »немесе« Клиенттік-веб-қосымшаларды әзірлеу 

»пәнін таңдай алады және сол арқылы кәсіби бағдарланған пән бойынша 

құзыреттіліктерді игере алады, «MVT-07 -« Бағдарламалау технологиялары »модулінде 

студент« Бағдарламалық жасақтаманы өңдеудің заманауи технологиялары »немесе« 

Бағдарламалауға компоненттік көзқарас »пәнін таңдай алады және сол арқылы бағыт 

бойынша құзыреттіліктерді игере алады. Бағдарламалық жасақтама пәнін немесе 

бағдарламалаудағы компоненттік технологияларды игеруге бағытталған. Таңдалған 

траекторияға (мамандануға) тән арнайы құзіреттіліктер студент таңдалған траекторияға 

(мамандануға) сәйкес біреуін ғана таңдайтын MVT12-1 - MVT12-2 модульдерін оқу 

арқылы бекітіледі. 

Арнайы құзіреттіліктерді, ұжымда, өндірісте жұмыс істей білу және тапсырмаларды 

өз бетінше шешу мүмкіндігі «MVT-11 мәліметтер базасы және жасанды интеллект» 

модулінің дамуына ықпал етеді. 

 

4. Траекторияны таңдау әдісі 

 

Үшінші курсқа дейін модульдер  «көлденең-тік» схема бойынша қарастырылады. 

Модульдер міндетті және ауыспалы компоненттен тұрады. Модульді оқығаннан кейінгі 

оқу нәтижелері модульдің таңдалған айнымалы компонентіне байланысты өзгеруі мүмкін. 

Вариативті бөлік оқу жолын 7 семестрге дейін өзгерту мүмкіндігін қалдырады. 7 

семестрден бастап студент белгілі бір бағытта модульдер мен алдыңғы семестрде оқыған 

модульдердің вариативті компонентін оқиды. 

Білім беру бағдарламасының   осы қалыптастыру схемасы студенттерге элективті 

пәндер каталогында және модульдік оқу жоспарында көрсетілген пәндерді таңдауда 

еркіндік береді, әр оқушының жеке оқу жоспарын құруға қатысуы және студенттерге 

білім беру траекториясын таңдауға көмектесу үшін академиялық консультанттар 

тартылады. 



 

Таңдалған білім беру траекториясын іске асыру нәтижесінде қажетті құзыреттерді 

алу керек. Жеке білім беру траекториясы міндетті, оның ішінде жоғары оқу орны 

компоненттер бөлігі, вариативті, түзетуші және ұйымдастыру бөлімдерінен тұрады. 

Міндетті бөлімге жоғары білімнің мемлекеттік стандартына сәйкес келетін негізгі 

модульдер кіреді. Модульдердің жоғары оқу орны компоненті таңдалған траекторияға 

қарамастан, міндетті түрде оқытылады және болашақ маманның негізгі «Жалпы кәсіптік» 

және «Кәсіби» құзыреттіліктерін қалыптастырады. Вариативті бөлікке оқушының өзі оны 

қызықтыратын оқу салаларына байланысты таңдаған модульдер мен олардың 

компоненттерінің жиынтығы кіреді. Міндетті және вариативті бөлік оқытудың мазмұнын 

анықтауға бағытталған. Түзету бөлімі студенттерге модульдердің вариативті бөлігін және 

таңдалған модульдердің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, пәндерді таңдауда көмек 

көрсетуді, сондай-ақ ұйымдастырушылық бөліктің анықтамасын қамтиды. Ұйымдастыру 

бөліміне жүйенің келесі компоненттер кіреді: формалар, әдістер, технологиялар, құралдар, 

таңдалған мазмұнды зерттеуді бақылау. 4.1 кестеде ЖОT оқытуының ұйымдастырушылық 

құрамы көрсетілген. 

 

4.1- кесте - ЖОT оқытуының  ұйымдастырушылық компоненті 

Асинхрондық 

элементтер  

Оқытудың 

асинхрондылығын 

қамтамасыз ету 

Асинхрондылықты қамтамасыз ететін 

құралдар 

1. Студенттердің 

өзіндік жұмысында 

2. Тандалған 

компонент пәндерін 

таңдау 

3. Жобалармен 

жұмысҚосымша 

дайындық профилін 

таңдау 

Басқару жүйелер 

және ақпараттық 

технологиялар 

институты 

 

Жұмыс оқу жоспары; 

Сабақ кестесі; 

СОӨЖ оқытушыларының кеңес беру 

кестесі; оқу жоспарының орындалуын 

бақылау 

Эдвайзерлер, 

Тьюторлер 

Студенттің жеке оқу жоспары  

Оқытушылар 

ПОӘК, тапсырмаларды орындау және 

тапсыру кестесі, әдебиеттер тізімі, 

үлестірме материалдар, Электронды 

ресурс 

Студенттер 
Кітапхана, медиатека, электронды 

басылымдар, Интернет, силлабустар 

 

4.2 кестеде ЖОT оқытуының мазмұнды құрамы келтірілген. Мазмұнды компоненті 

жеке білім беру технологиясын қалыптастырудың нақты нұсқаларын көрсетеді. Білім беру 

бағдарламасы аясында академиялық ұтқырлықты жүзеге асырып, қосымша білім алуға 

болады. 

 

4.2 кесте - ЖОT оқытуының мазмұндық компоненті 

 

ЖОТ нұсқалары 

Оқытудың 

асинхрондылығын 

қамтамасыз ету 

Асинхрондылықты 

қамтамасыз ететін құралдар 

Құзыреттердің жеке 

жиынтығы 

Эдвайзерлер, студенттер Студенттің жеке оқу жоспары 

Кафедралар Тандамалы пәндер жиынтығы 

БЖжАТИ Жұмыс оқу жоспары 

Дайындық профилін 

нақтылау (ЕСЖ, КЖ, 

ғылыми-зерттеу жұмысы, 

жобалау жұмысы) 

Эдвайзерлер, студенттер Студенттің жеке оқу жоспары 

Кафедралар 

КЖ мысалғы тақырыбтары, 

ЕСЖ тақырыбтары, СҒЗЖ 

мысалғы тақырыбтары 

Пәндерді игерудің жеке Эдвайзеры, студенты, Бағалаудың балдық-



 

ЖОТ нұсқалары 

Оқытудың 

асинхрондылығын 

қамтамасыз ету 

Асинхрондылықты 

қамтамасыз ететін құралдар 

деңгейі (жоғары, орта, 

төмен) 

преподаватели рейтингтік жүйесі туралы 

ереже, тапсырмаларды 

орындау кестесі, ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Практика барысында 

кәсіби қызметке кәсіби 

бейімделу 

Эдвайзерлер, студенттер, 

кафедралар, деканат 

Практика бағдарламалары, 

практика базалары бойынша 

кәсіпорындармен шарттар, 

практикаға жеке 

тапсырмаларды 

қалыптастыру, дуалды оқыту 

элементтері 

Кәсіби құзыреттіліктің 

кеңейтілген жинағы 

(дайындықтын қосымша 

профилін таңдау) 

Студенттер, эдвайзерлер Студенттің жеке жоспары 

БЖАТИ 

Бейсызық кесте, оқытудың 

қосымша бейінінің негізгі 

білім беру бағдарламасы, 

кәсіби біліктілікті арттыру 

курстары 

 

Білім беру бағдарламасы оқытудың екі бағытын қамтиды: компьютерлік инженерия, 

бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Бірінші курс модульдік жоспарға енгізілген университеттің міндетті пәндері мен 

пәндерінің көпшілігімен сипатталады. Бірінші жылы ауыспалы компоненттің пәндері жоқ. 

Бірінші және екінші семестрдің пәндерін оқығаннан кейін студенттер бірінші семестрде 

30 кредитті және екінші семестрде 30 кредитті оқиды. Бірінші семестрде оқу практикасы 

қарастырылған. 

Екінші жылы жалпы және негізгі пәндердің циклдарын оқу жалғасуда. Екінші 

жылдағы ауыспалы бөліктің үлесі айтарлықтай. Екінші жылы болашақ мамандықтың 

қалыптасуы басталады, пәндердің едәуір бөлігі компьютерлік технологиялар мен 

бағдарламалық қамтамасыздандырудың теориялық негіздеріне арналған. Айнымалы 

компоненттің пәндерін таңдау білім беру бағдарламасын дайындау бағытын таңдауға әсер 

етпейді, бірақ кейбір ерекшеліктері бар компьютерлік технологиялар мен бағдарламалық 

қамтамасыздандыру туралы негізгі білімді құрайды. 

Осылайша, үшінші және төртінші семестрдің пәндерін таңдағаннан кейін студенттер 

үшінші семестрде 30, төртінші семестрде 30 кредитті оқиды. Төртінші семестрде 1 

өндірістік тәжірибенің төрт кредиті игерілуі керек. 

Үшінші жылы базалық пәндер циклінің пәндерін оқу жалғасуда, алайда міндетті 

және ауыспалы құрамдас бөліктердің біршама үлкен бөлігі енгізілді. Үшінші жылдағы 

ауыспалы бөліктің үлесі айтарлықтай. Екінші курстан бастап, болашақ маманның 

қалыптасуының басталуы MVT-06-MVT-10 модульдерінен басталады, университет 

құрамдас бөлігінің әртүрлі пәндері мен пәндері болашақ маман даярлаудың нақты 

бағытына тән болып келеді, осы пәндерден мамандануға негіз қалайтын пәнді таңдау 

қажет. Бесінші және алтыншы семестрдің пәндерін таңдағаннан кейін студенттер бесінші 

семестрде 30 кредитті және алтыншы семестрде 30 кредитті оқиды. Алтыншы семестрде 

практикалық сабақтың бес кредиті игерілуі керек. 

Төртінші жылы вариативті және университеттік компоненттің негізгі және негізгі 

пәндерінің циклдарын оқу жалғасуда. Бесінші семестрде болашақ маман даярлаудың 

белгілі бір саласы бойынша пәндер оқытыла бастайды (модульдер MVT12-1 және MVT12-

2 Software Engineering). Оқыту жолын (мамандандыру) таңдаған кезде осы модульдерді 

зерттеу міндетті болып табылады. Сегізінші семестрде университеттің жалпы және негізгі 



 

пәндері оқытылады: экономика, кәсіпкерлік және өнеркәсіптік менеджмент, экология 

және тіршілік қауіпсіздігі, кәсіби қазақ (орыс) тілі, кәсіптік-бағытталған шетел тілі, 

сонымен қатар білім беру бойынша оқу процесін аяқтайтын қорытынды аттестаттауға 

дайындық. бағдарлама. 

Осылайша, жетінші семестрдің пәндерін таңдағаннан кейін студенттер 30 кредит 

алады. Сегізінші семестрде бірқатар пәндерді оқудан басқа, бакалавриат практикасы және 

қорытынды аттестаттау, барлығы 30 несие игерілуі керек. 

Модульдер мен оқыту курстар бойынша игерілген кредиттердің  көлемі 4.3 

кестесінде келтірілген. 

 

4.3- кесте  - Білім беру бағдарламасының модульдері бойынша берілген игерілген 

кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кесте 

 

 

 О
қ
у
  
к
у
р
сы

 

С
ем

ес
тр

 

Игерілетін 

модульдер 

саны 

Оқытылат

ын пәндер 

саны 

Кредиттер саны KZ 

 Б
ар

л
ы

ң
ы

 с
ағ

ат
 

E
C

T
S

 

Саны 

БК ТК 

Т
ео

р
и

я
л
ы

қ
 

о
қ
ы

ту
 О

қ
у
 

п
р
ак

ти
к
ас

ы
 

Ө
н

д
ір

іс
ті

к
 

п
р
ак

ти
к
а 

қ
о
р
ы

ты
н

д
ы

 

ат
те

ст
ат

та
у

 

Барлы

ғы 

 

 Е
м

ти
х
ан

 

д
и

ф
сы

н
ақ

 

1 
1 5 5 3 27 3 0 0 30 900 30 5+1Мем 2 

2 5 4 3 30 0 0 0 30 900 30 6 1 

2 
3 6 3 4 30 0 0 0 30 900 30 6 1 

4 6 1 6 25 0 5 0 30 900 30 5 2 

3 
5 4 0 6 30 0 0 0 30 900 30 6 0 

6 5 0 7 25 0 5 0 30 900 30 6 1 

4 

7 5 0 6 30 0 0 0 30 900 30 6 0 

8 3 0 5 10 0 8 12 30 900 30 

4+1 

Мем+ 

+ДЖ 

1 

Барлығы 

  
13 40 

21

2 
3 13 12 240 

720

0 
240 

44+2Ме

м+ДЖ 
8 

 

Бағдарламаның жоғары оқу орны бөлігінде үшінші және төртінші курстарда 

қосымша модульдер құра отырып, уақытты ескере алып, әртүрлі мамандықтар бойынша 

мамандар даярлауға болады. 

Білім беру бағдарламасы студенттерге жеке көзқарасты қолдануды қамтамасыз 

етеді, кәсіби құзыреттіліктердің кәсіби стандарттар мен біліктілік стандарттарынан оқу 

нәтижелеріне айналуын қамтамасыз етеді. Оқушыға бағытталған оқыту қарастырылған, 

бұл оқу үрдісінен (білімнің «аудармасында» профессорлық-оқытушылық құрамның басты 

рөлі ретінде) оқытуға (оқушының белсенді оқу әрекеті ретінде) баса назар аударуды 

көздейтін білім беру принципі. Білім беру бағдарламасы білім беруді басқарудың 

демократиялық сипаты, академиялық еркіндік шектері мен білім беру ұйымдарының 

беделін кеңейтуге бағытталған, бұл ақпараттық технологиялар саласында, атап айтқанда 

ақпараттық жүйелерді жобалау саласында жоғары ынталандырылған кадрларды 

даярлауды қамтамасыз етеді. 



 

1 қосымша 

Қ1.1 кестесі - Оқытылатын пәндер мен қалыптасатын құзыреттер туралы деректер 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

 Кредит-

тердің 

саны 

Қалыптасқан 

құзіреттіліктер 

(кодтар) 

Жалпы білім беру пәндер  циклі 

Міндетті компонент 

1 Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы (қазақ 

тілінде) 

«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер Қазақстан тарихындағы 

ең маңызды кезеңдер мен оқиғаларды түсініп, Ұлы дала  тарихының негізгі мәселелерін талдауға және 

тарихи кеңістікте жүру қабілетін меңгеруге тиіс. 

5 ON1 

2 Философия «Философия» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер философиялық, әлеуметтік және жеке маңызды 

философиялық мәселелерді қабылдауды, талдауды және түсінуді үйренеді, дәстүрлі әдістер мен заманауи 

ақпараттық технологияларды пайдалана отырып мәтіндерді аналитикалық оқу дағдыларын меңгереді. 

5 ON1 

3 Әлеуметтік-саяси білім 

беру модулі (әлеуметтану, 

саясаттану)    

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер қоғамның мәдени дамуы, өз елінің мәдени мұрасы туралы қажетті 

білімді игереді, сонымен қатар саяси процестердің дамуын, саясаттың қоғамдық өмірдегі орны мен рөлін, 

қазіргі әлемнің саяси қатынастарының ерекшеліктерін реттейтін заңдылықтар туралы түсінік алады. 

5 ON1 

4 Әлеуметтік-саяси білім 

беру модулі 

(мәдениеттану, 

психология)  

Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттер қазақстандық қоғам дамуының әртүрлі кезеңдері, әлеуметтік 

және тұлға аралық қатынастар туралы ақылды және ақылға қонымды түрде ақпарат беру, қоғамдағы, 

оның ішінде кәсіби қоғамдағы жанжалды жағдайларды шешуге арналған бағдарламалар жасау дағдылары 

мен қабілеттерін алады. 

3 ON1 

5 Дене тәрбиесі  Осы пәнді өтуге белсене атсалысу арқылы, студенттер салауатты өмір салтына ұмтылуды үйренеді, 

спорттық жетістіктерін жетілдіреді және белсенді кәсіби қызметке қажетті дене шынықтырудың тиісті 

деңгейіне бағытталады. 

1, 2, 3, 2 ON1 

6 Шет тілі 1 

 

«Шет  тілі» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер шет тілін шетелдік мамандармен кәсіби қарым-

қатынас үшін, сондай-ақ шетелдік ақпарат көздерін іздеу, зерттеу және талдау үшін жеткілікті жоғары 

кәсіби деңгейде меңгеруі тиіс. 

5 ON1 

7 Шет тілі 2 «Шет  тілі» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер шет тілін шетелдік мамандармен кәсіби қарым-

қатынас үшін, сондай-ақ шетелдік ақпарат көздерін іздеу, зерттеу және талдау үшін жеткілікті жоғары 

кәсіби деңгейде меңгеруі тиіс. 

5 ON1 



 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

 Кредит-

тердің 

саны 

Қалыптасқан 

құзіреттіліктер 

(кодтар) 

8 Қазақ (Орыс) тілі1 «Қазақ (орыс) тілі» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер  түпнұсқаға барабар мәтіндермен жұмыс 

істеу дағдысын меңгереді, тілдік жүйені және оны қолданудың тәсілдерін меңгереді, орыс тілінде 

ұлтаралық қарым-қатынас тілі ретінде өмірдің түрлі салаларында (әлеуметтік-тұрмыстық,  қоғамдық-

саяси, оқыту-кәсіби) жазбаша және ауызша сөйлеу дағдыларын көрсете алады. 

5 ON1 

9 Қазақ (Орыс) тілі2 

 

«Қазақ (орыс) тілі» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер  түпнұсқаға барабар мәтіндермен жұмыс 

істеу дағдысын меңгереді, тілдік жүйені және оны қолданудың тәсілдерін меңгереді, орыс тілінде 

ұлтаралық қарым-қатынас тілі ретінде өмірдің түрлі салаларында (әлеуметтік-тұрмыстық,  қоғамдық-

саяси, оқыту-кәсіби) жазбаша және ауызша сөйлеу дағдыларын көрсете алады. 

5 ON1 

10 Ақпараттық - 

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

«Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар» пәнін оқу нәтижесінде студенттер күнделікті өмірді 

жеңілдететін және заманауи қолдануға мүмкіндік беретін ақпараттық-коммуникациялық құзіреттерді 

игереді және ғылыми-практикалық жұмыста, өзін-өзі тәрбиелеу және басқа мақсаттар үшін кәсіби 

қызметтің әртүрлі салаларындағы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктер беріледі . 

5 ON3 

  Жалпы білім беру пәндер   міндетті компонент бойынша барлығы 51  

Жоғары оқу орны компоненті 

11 Экономика, кәсіпкерлік 

және өнеркәсіпті басқару 

Қазіргі нарықтық жағдайдағы байланыс индустриясының экономикасы мен менеджментін зерттеу. 

Кәсіпкерлік қызметті басқару, жоспарлау және ұйымдастыру принциптерін, баға негіздерін, 

экономикалық механизмдер мен экономикалық мәселелерді түсіну. Кәсіпкерлік негіздерін оқып үйрену. 

Іскерлік қатынастар этикасын игеру, жаңа компания құру, бәсекеге қабілетті ортада нәтижеге жетудің 

экономикалық жолдарын табу 

2 ON1 

12 Экология және тіршілік 

қауіпсіздігі  

Технологиялық процестердің қоршаған ортаға әсерін, ластанудың түрлері мен көздерін, тазарту әдістері 

мен әдістерін, өндірістік және санитарлық-қорғау аймақтарының экологиялық қауіптіліктерін, сондай-ақ 

әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайлардың параметрлері мен сипаттамаларын, олардың салдарын болжау 

әдістерін, мөлшерін анықтау әдістерін зерттейді. және шығындар кестесі 

2 ON1 

13 Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің құқығы 

мен негіздері 

Студенттің Қазақстан Республикасындағы құқықтық білім негіздері, құқықтық мәдениет негіздері, 

заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар 

туралы арнайы білім алуға қажетті білім алуға көмектесетін арнайы оқу курсы. Арнайы курс 

жемқорлықпен байланысты күрделі және әр түрлі процестер мен құбылыстарды тәуелсіз талдау 

дағдыларын алуға көмектеседі. 

1 ON1 

  Жалпы білім беру пәндер   жоғары оқу орны компоненті бойынша барлығы  5  

Базалық пәндер циклі 

Жоғары оқу орны компоненті 

1 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

 

Пәнді оқу барысында студенттер лингво-кәсібилік құзыретті, маманның интеграциялық жалпы мәдіниеті 

мен әлеуметтік және кәсіби сапасын, кәсіби сферадағы арнайы лексика қолданысының икемін игеру, 

3 ON1 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B-%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B-%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B-%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B-%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8/


 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

 Кредит-

тердің 

саны 

Қалыптасқан 

құзіреттіліктер 

(кодтар) 

жалпы техникалық және шектеулі саладық тақырыптардың мәтіндерін айту мен талдау жасау, мамандығы 

бойынша өз мәтінін жазбаша/ауызша түрде таратудың өнімділігін жасау, кәсіби қарым-қатынас пен 

көпшілік ортада мемлекеттік (орыс) тілінде сөз сөйлеуді игереді. 

2 Кәсіби бағытталған шетел 

тілі 

Пән шет тілде ауызша және жазбаша қарым-қатынас түрінің икемдерін дамытуға, мамандық бойынша 

мәтіндерді оқу және аудару, сөйлеу тәртібінің ережелерін сақтай отырып монологтық пікір айтуға 

бағытталған. Нәтижесінде студенттер сөзжасамдық үлгілердің икемдері мен білімін арттыру, 

көпмағыналы сөздердің контекстік мәндерін, сонымен қатар техникалық тілдің грамматикасы мен 

синтаксисін игереді. 

3 ON1 

3 Математика 1 «Математика 1» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер жоғары математиканың негізгі бөлімдерін 

зерттейді: сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия элементтері: детерминаторлар, матрицалар, 

желілік теңдеулер жүйесі, векторлар, сызық пен жазықтық теңдеулері, екінші ретті қисық; бір айнымалы 

функциясының дифференциалдық және интегралды есептелуі: функцияның шегі, үздіксіздік, 

функцияның туындысы, анықталған интеграл және комплекс сандар ұғымы жайлы білетін болады. 

5 ON2 

4 Физика «Физика» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер классикалық механиканың теориялық негіздерін, 

арнайы (жеке) салыстырмалық теориясының элементтерін, молекулалық физика және термодинамиканың 

негіздерін, электростатиканы, тікелей электр тоғын және электромагнетизмді, механикалық тербелістерді 

және толқындарды үйренеді. 

5 ON2 

5 Математика 2 «Математика 2» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер жоғары математиканың бөлімдерін зерттейді: 

бірнеше айнымалы функциялардың дифференциалдық және интегралды есептелуі: ішінара туындылар, 

жалпы дифференциал және оның жартылай туындылары, бірнеше айнымалы функциялардың экстремасы, 

көп интегралдар; дифференциалдық теңдеулер: бірінші және жоғары тәртібін дифференциалдық 

теңдеулер; сериялы теория: сандық серия, функционалдық серия, Фурье қатарлары ұғымдарын үйренеді. 

5 ON2 

6 Оқу практикасы. 

Компьютерлік графика 

негіздері 

Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер компьютерлік геометрия, растрлық және векторлық графика 

әдістерін меңгереді, графикалық кітапханалармен жұмыс істеу дағдыларын меңгереді және Photoshop, 

CorelDraw және т.б. заманауи графикалық пакеттер мен жүйелерде жұмыс істейді. 

3 ON3, ON4, ON7, 

ON8 

7 Алгоритмдеу және 

бағарламалау негіздері  

«Алгоритмдеу және бағарламалау негіздері» пәнін оқу нәтижесінде студенттер тапсырмаларды 

алгоритмдеудің негіздері бойынша құзырет, бағдарламаларды өңдеу әдістерін, мәліметтердің 

динамикалық құрылымын, бағдарламалық қамтамасыз етудің жобалау әдістерін, бағдарламалау стилі, 

дұрыстау әдістері мен бағдарламаларды сынақтан өткізу туралы білім алады. 

5 ON3 

8 Бағдарламаларды өңдеудің 

құрал-жабдықтары 

Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер құралдары, әдістері мен құралдарын, жобалау әдістерін және 

бағдарламалардың өмірлік циклін, бірыңғай модельдік тілін (UML), бағдарламалық қамтамасыз етуді 

дамытудың өмірлік циклін қолдайтын құралдарды, бағдарламалық интерфейсті құруды үйренеді. 

3 ON3, ON4, ON5, 

ON6 



 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

 Кредит-

тердің 

саны 

Қалыптасқан 

құзіреттіліктер 

(кодтар) 

9 Операциялық жүйелер Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер заманауи операциялық жүйелерде желілік аппараттық 

құралдарды орнатуға және конфигурациялауға, қол жетімділік құқықтарын беруді, парольді қорғауды, 

түрлі операциялық жүйелерде пакеттерді басқаруды қамтамасыз етеді. 

4 ON1, ON2, ON3, 

ON4, ON6, ON7 

10 Жүйелік бағдарламалау «Жүйелік бағдарламалау» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер жүйелік бағдарламалаудың негізгі 

теориялық және практикалық аспектілері туралы негізгі білімдерді бағдарлама деңгейінде дамытуға 

мүмкіндік береді, ол ең төменгі шығындармен  күрделі логикалық құрылымы бар заманауи 

бағдарламаларды құруға мүмкіндік береді. Жүйелік қосымшаларды жасау дағдылары қалыптасады. 

5 ON1, ON4, ON6, 

ON7 

11 Электроника Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер жартылай өткізгіш физика, жартылай өткізгіш 

электрөткізгіштігі, pn түйін теориясы, негізгі және кіші заряд тасымалдаушылар, еркін тасушы 

қозғалысы, жартылай өткізгіштердегі өткізгіштігін бақылау әдістері, диод сипаттамалары, дизайн және 

қолдану ерекшеліктері, зенер диодтары, транзисторлар, құрылғы және принцип транзисторлардың және 

транзисторлардың транзисторлардың әрекеттері, транзисторлардың Вольт-ампер сипаттамалары, 

тиристор, жұмыс принципі, конструкциясы, қосылыстың түрлері мен әдістері жайлы білімдер меңгереді 

5  ON1, ON4, ON6 

12 Өндірістік практика 1,2 Практика нәтижесінде студенттер жұмыс жоспарын құрастыру, жұмыс жоспарын бақылау, жұмысқа 

қажетті ресурстарды жоспарлау, тапсырмаларды шешуге қабілеттілік, командаларда жұмыс істеу, өз 

жұмысының нәтижелерін бағалау, есептер мен бағдарламалық қамсыздандыру түрінде алынған 

нәтижелерді қалыптастыру дағдыларын меңгереді.  

5,5 ON1,ON2, ON3,  

  Базалық пәндер  циклі жоғары оқу орны компоненті бойынша барлығы  56  

Компонент по выбору 

 Таңдау бойынша пән 1 (2 

пәннің 1таңдау) 

 5  

13 Ықтималдық теориясы 

және математикалық 

статистика 

«Ықтималдық теориясы мен математикалық статистика» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер 

ықтималдық теориясы мен математикалық статистика саласындағы іргелі білімдерді меңгереді, 

теориялық білімдерін практикалық мәселелерді шешу үшін қолдана алады. 

 ON1, ON3, ON5 

14 Бағдарламалауға арналған 

дискретті математика 

«Бағдарламалауға арналған дискретті математика» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер теориялық 

және математикалық логиканың ұғымдарын меңгереді, қолданбалы міндеттерді шешудің классикалық 

әдістерін қолдана отырып, заманауи компьютерлік бағдарламаларды қолдану дағдыларын меңгереді, 

практикалық есептерді шешудің оңтайлы әдістерін табады, сонымен қатар дискреттік математиканы 

шешу әдістерін қолданады. кәсіби мәселелер 

 ON1, ON3, ON5 

 Таңдау бойынша пән 2 (2 

пәннің 1таңдау) 

 5  



 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

 Кредит-

тердің 

саны 

Қалыптасқан 

құзіреттіліктер 

(кодтар) 

15 Web-технологиялар 

 

«Веб-технологиялар» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер интернет-технологияларды 

ұйымдастыру мен жұмыс істеу принциптерін үйренеді. Олар қазіргі заманғы Web-технологиялар негізінде 

бағдарламалық жасақтама қосымшаларын жасаудың, заманауи интернет-технологиялармен байланысты 

зерттеулер мен әзірлемелердегі компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып, клиенттік және 

серверлік бағдарламалау құралдарын пайдалана отырып, веб-сайттарды жасау құзыреттіліктерін 

меңгереді. 

 ON1, ON5 

16 Клиенттік веб-

қосымшаларды құру 

заманауи Web-технологияларды пайдалана отырып, Web-негізіндегі қосымшаларды құру және құру 

әдістерін меңгеруді, ғаламдық Интернетті қолдана отырып, қолданбалы міндеттерді шешудің заманауи 

бағдарламалық құралдарын, ақпараттық жүйе ретінде веб-сайт құрылымын құрастыру технологиясын 

қолдану. 

 ON1, ON5 

 Таңдау бойынша пән 3 (2 

пәннің 1таңдау) 

 5  

17 3D-технологиялар 

 

Пәнді оқыту келесі тақырыптарды қарастырады: raster, vector and fractal graphics ерекшеліктері мен 

айырмашылықтары; компьютерлік графикада пайдаланылатын түсті модельдер; графикалық файлдардың 

түрлері; компьютерлік графиканың математикалық және алгоритмдік негіздері: растрлық графикалық 

алгоритмдер; кеңістіктік формалардың ұсыну; координаттық жүйелер мен объектілердің аффинные 

түрлендіруі; кескіндерді енгізу және визуализациялау құралы; негізгі растрлық компьютерлік графикалық 

алгоритмдер. 

 ON2, ON6, ON7 

18 Графикалық 

қосымшалаpды құру 

«Графикалық қосымшаларды құру» пәні құбылыстарды және процестерді модельдеудің заманауи 

әдістерін зерттеуді қамтиды, зерттеу пәні - 3d модельдер (үшөлшемді модельдер) арнайы үлгілері, нақты 

объектілер мен құбылыстарды жақын модельдеу мүмкіндігін қарастыру. 

 ON1, ON4, ON7 

 Таңдау бойынша пән 4 (2 

пәннің 1таңдау) 

 6  

19 Бағдарламалау 

технологиялары 

 

Пәнді оқыту келесі тақырыптарды қарастырады: Бағдарламалау технологиясының негізгі түсініктері, 

әдістері мен тәсілдері. Классикалық технологиялық процестер. Стандартты технологиялық процестер. 

Технологиялық тәсілдердің негізгі кезеңдері. Негізгі технологиялық тәсілдер. Ұжымдық даму 

технологиялары. Сапалы бағдарламалық қамтамасыз ету. Синтаксистік талдаудың тұжырымдамасы. 

Бағдарламалау технологиясына жүйелік тәсіл. Алгоритмдер теориясы мен бағдарламалау әдістерін егжей-

тегжейлі зерттеу. 

 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

20 Бағдарламалау тілдері 

және технологиялары 

 

«Бағдарламалау тілдері және технологиясы» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер деректер 

құрылымдарын ұйымдастыру, белгіленген тапсырмаларды шешуге арналған алгоритмдердің 

құрылымдық диаграммаларын жасау, бағдарламалау тілін таңдау әдісін білу, оны белгілі бір мәселені 

шешу құралы ретінде пайдалану, бағдарламаларды түзету және тестілеуді меңгереді. 

 ON2, ON4, ON6, 

ON8 

 Таңдау бойынша пән 5 (2 

пәннің 1таңдау) 

 6  



 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

 Кредит-

тердің 

саны 

Қалыптасқан 

құзіреттіліктер 

(кодтар) 

21 Объектіге бағытталған 

бағдарламалау 

«Объектіге бағытталған бағдарламалау» пәнін оқу нәтижесінде студенттер объектілі-бағдарлы 

бағдарламалаудың теориялық принциптерінің құзыреттілігін, алгоритмдерді және бағдарламаларды 

әзірлеудің заманауи әдістерін және құралдарын пайдалану, ақпараттық жүйелерді құрудағы күрделі 

қолданбалы мәселелерді шешуде заманауи объектілі-бағдарланған программалық технологияларды 

қолдану мүмкіндігін алады. 

 ON1, ON2, ON4 

22 Java-да бағдарламалау 

 

«Java-программалау» пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттер Java қосымшаларымен жұмыс істеудің 

құзыреттіліктерін меңгереді; операторларды пайдалану нәтижесін анықтау; тағайындау әрекеттерін 

орындағанда деректерді түрлендіру, жолдарды біріктіру, арифметикалық өрнектерді есептеу және әдісті 

шақыру; сауатты жазу кодының бағдарламалары; ерекше жағдайларды өңдеу; объектілі-бағытталған 

бағдарламалаудың негізгі ұғымдарын практикалық қолдануды үйренеді 

 ON3, ON4, ON6, 

ON7 

 Таңдау бойынша пән 6 (2 

пәннің 1таңдау) 

 5  

23 Бағдарламалық 

жасақтаманы әзірлеудің 

заманауи технологиялары 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: таратылатын қолданбалы процестердің өзара әрекеттесу негіздері, 

ашық жүйелердің өзара әрекеттесу моделі. Клиент-сервер архитектурасы, розетка және RPC 

интерфейстері, желілік утилиталар, таратылған қосымшалар процесінің өзара әрекеттесу схемалары, 

байланыс каналымен жұмыс істеу негіздері. Клиент пен сервердің өзара әрекетін ұйымдастыру. 

 ON4, ON5, ON6 

24 Бағдарламалауға 

компоненттік көзқарас 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер мыналарды біледі: күрделі бағдарламалық жасақтама жүйелерін, 

проблемаларды бірыңғай әзірлеу және экстремалды бағдарламалау процестерін, домендік талдау және 

бағдарламалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар, бағдарламалық қамтамасыздандыру сапасы 

мен оны басқару әдістері, бағдарламалық жасақтама архитектурасы, дизайнның құрылымы, құру 

принциптері. қолданушыға ыңғайлы интерфейс, компоненттік технологиялар және таратылған 

бағдарламалық жасақтама жасау 

 ON4, ON5, ON6 

 Таңдау бойынша пән 7 (2 

пәннің 1таңдау) 

 3  

25 ІP-телефония негіздері 

және стримингтік 

технологиялар 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер IP-телефония желілерін жүзеге асыру принциптері, ағындық деректерді 

тарату және өңдеу технологиялары; сапалы бейнебайланысты ұйымдастыру тәсілдері жайлы негізгі 

мағлұматтарды алады; аудио-бейнеконтентті құру және тарату үшін, сонымен қатар шынайы уақыт 

режимінде, заманауи стримингтік технологиялардың мүмкіндіктерін тиімді пайдалану және білу. 

 ON1, ON2, ON4 

26 Мультимедиа 

технологиялар 

Пән кәсіби қызметтің мәселелерін шешу үшін стандартты форматтағы мәтіндік, графикалық, аудио- және 

бейне- ақпаратты жинақтау, жобалау, құру, өңдеу, талдау, біріктіру, тестілеу мақсатында әртүрлі 

заманауи мультимедиялық технологияларды тиімді пайдалана білу және мағлұматтарды пысықтауға 

арналған. 

 ON1, ON2, ON4 

 Таңдау бойынша пән 8 (2 

пәннің 1таңдау) 

 5  

27 Компьютерлік желілер  Пәнді оқу нәтижесінде студенттер компьютерлік желілердің құрылысы мен жұмысының теориялық 

негіздері бойынша құзыреттіліктерді игереді; жергілікті және ғаламдық компьютерлік желілер 

технологиясының мәні мен даму тенденцияларын түсіну; корпоративті желінің архитектурасын құру, 

 ON2, ON5, ON6, 

ON7 



 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

 Кредит-

тердің 

саны 

Қалыптасқан 

құзіреттіліктер 

(кодтар) 

Cisco, Juniper, Huawei желілерін басқару, желіні басқару, желілік қауіпсіздік жүйелерін бақылау және 

дамыту. 

28 Желілік инфрақұрылымды 

құру негіздері 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер корпоративті желінің архитектурасын құру дағдыларын игереді; Cisco, 

Juniper, Huawei желілерін басқару; желіні басқару, бақылау және қауіпсіздік, Cisco жабдықтарымен 

жұмыс; статикалық, динамикалық IP-мекен-жайдың параметрлері; статикалық және динамикалық IP-

адресті бағыттау; коммутаторда VLAN технологиясын қолдану; желілік мекенжайды аудару. 

 ON2, ON5, ON6, 

ON7 

 Таңдау бойынша пән 9  

(2 пәннің 1таңдау) 

 3  

29 Ақпаратты қорғаудың 

криптографиялық 

негіздері  

Пән студенттерге компьютерлік ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық, техникалық, алгоритмдік 

және басқа әдістері мен құралдарымен, осы саладағы заңдармен және стандарттармен, қазіргі заманғы 

криптожүйелермен, студенттерге криптографиялық әдістерді қолдана отырып бағдарламалар жазумен 

таныстыруды қамтиды. 

 ON2, ON5, ON7 

30 Ақпараттық қауіпсіздік 

және ақпаратты қорғау  

Пәнді оқу нәтижесінде олар жүйелер мен желілерде ақпаратты қорғаудың танымал әдістері мен 

құралдарын қолдану, енгізу және қолдану, ақпараттың ағу қаупі мен арналарын тану, жүйелер мен 

желілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ақпаратты қорғаудың әдістері мен құралдарын қолдану 

дағдылары мен құзыреттеріне ие болады. 

 ON2, ON5, ON6, 

ON7 

 Таңдау бойынша пән 10 

(2 пәннің 1таңдау) 

 5  

31 Мәліметтер базасының 

технологиялары 

Пәнде студенттер келесі тақырыптарды оқиды: мәліметтер базасы жүйесінің негізгі ұғымдары, 

дерекқорды басқарудың жүйелік архитектурасы; мәліметтер базасының дизайн архитектурасы; 

реляциялық модель туралы түсінік, SQL стандартты тілдік элементтері; мәліметтер базасын басқаруды 

түсіну; нақты реляциялық деректер базасын құру. 

 ON4, ON6, ON7, 

ON8 

32 Серверлік мәліметтер 

базасы 

Пәнде студенттер келесі тақырыптарды оқып үйренеді: серверлік модельдің түсінігі, стандартты 

реляциялық тілдің функциялары, басқаруды түсіну және серверлік дерекқорды құру, желілік деректер 

базасында жұмыс істеу, серверлік мәліметтер базасының негізгі ұғымдары, мәліметтер қорын басқарудың 

архитектурасы; клиент / сервер архитектурасы. 

 ON4, ON5, ON6 

 Таңдау бойынша пән 11 

(2 пәннің 1таңдау) 

 5  

33 Корпоративті жүйелердегі 

заманауи ДҚБЖ: Пән келесі студенттерді қарастырады: ДҚБЖ құрылымы, эволюциясы, жіктелуі. МҚБЖ басқару 

түсініктері. Корпоративтік басқарудың негізгі тұжырымдамаларына шолу. қазіргі заманғы корпоративті 

жүйелер. CPR тұжырымдамасы - қуаттылықты жоспарлау. MPR тұжырымдамасы - материалдық 

талаптарды жоспарлау. EPR тұжырымдамасы - кәсіпорынның ресурстарын жоспарлау және т.б. 

 ON4, ON5, ON6 



 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

 Кредит-

тердің 

саны 

Қалыптасқан 

құзіреттіліктер 

(кодтар) 

34 Қазіргі заманғы ДҚБЖ 

негізінде мәліметтер 

қоймаларын жобалау 

Пәнде студенттер келесі тақырыптарды зерттейді: корпоративті және үлестірілген мәліметтер базасының 

негізгі түсініктері, OLAP негіздері, мәліметтер базасының құрылымы, клиент / сервер архитектурасы; 

Oracle архитектурасы мен бағдарламалық ортасын, Oracle үшін SQL стандартты тілдік элементтерін 

түсіну; мәліметтер қоймаларын дамыту элементтері; PL / SQL процедуралық блок-құрылымдық тілде 

бағдарламалау дағдылары. 

 ON4, ON5, ON6 

 Таңдау бойынша пән 12 

(2 пәннің 1таңдау) 

 3  

 

35 

Интеллектуалды 

ақпараттық жүйелерді 

құру негіздері 

 

Интернеттің әртүрлі технологиялары туралы білімді қалыптастыру, 

кез-келген бағытта жұмыс процесін ұтымды ұйымдастыруға, әртүрлі жұмыс процестерін қашықтықтан 

басқаруға және ең аз еңбекпен басқа жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік береді. Курстың соңында 

студенттер іс жүзінде ақпаратты тауып, әртүрлі форматтағы кез келген мәліметтерді өңдейді және жібере 

алады. 

 

 ON4, ON5, ON6 

36 Он-лайн технологиялар 

негіздері 

 

Өндірістік, мемлекеттік, білім беру және жеке қызметтің әртүрлі салаларында қашықтықта байланыс үшін 

қолданылатын әр түрлі он-лайн технологиялар туралы білімді қалыптастыру. Курстың соңында 

студенттер әр түрлі бағыттағы Интернет қосымшаларын өздігінен келтіріп және қолдана алады 

 ON4, ON5, ON6 

  Базалық пәндер  циклі таңдау компоненті бойынша барлығы 56  

Бейіндік пәндер циклі 

Жоғарғы оқу орны компоненті 

1 Серверлік веб-

бағдарламалау  

Пәнде студенттер келесі тақырыптарды зерттейді: Серверлік қосымшалар. CGI хаттамасы CGI 

сценарийлері. CGI сценарийінің веб-сервермен өзара әрекеттесу кезеңдері. Серверлік сценарий тілдерін 

құрастырған және түсіндірген. Сценарий жазу тілдері: C / C ++, Java, Ruby, Python, ASP. ISAPI 

кеңейтімдері мен сүзгілері. Сценарий жазу тілдері: Perl және PHP. 

7 ON3, ON4, ON5 

2 Цифрлық схемотехника Пән студенттердің келесі тақырыптарды зерттеуді қарастырады: типтік үйлесімді және сериялық 

құрылғыларды құру принциптері. Жад құрылғыларын ұйымдастыру жолдары және олардың жұмыс 

ерекшеліктері. Типтік микропроцессорлық архитектуралар және микропроцессорлық жүйелерді 

бағдарламалау әдістері. Типтік перифериялық құрылғылардың жұмысын ұйымдастырудың жолдары. 

5 ON3, ON4, ON5 

3 Дипломалды практикасы Студенттік практика кезінде студенттер дипломдық жобаның жеке бөлімдері бойынша жұмыс жоспарын 

құру, электронды кітапханалардан, абстрактілі журналдардан және т.б. пайдалы ғылыми-техникалық 

ақпараттар алу дағдыларын игереді, тапсырмаларды шешуге аналитикалық тұрғыдан қарайды, өз ғылыми 

нәтижелерін қатаң түрде ұсынады. нәтижелерді есептер, мақалалар және т.б. түрінде ресімдеу; 

8 ON3, ON4, ON5 
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Бейіндік пәндер циклі 



 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

 Кредит-

тердің 

саны 

Қалыптасқан 

құзіреттіліктер 

(кодтар) 

Таңдау бойынша компонент 

 Таңдау бойынша пән 1 (2 

пәннің 1таңдау) 

 5  

4 Бағдарламалық 

жасақтаманы талдау және 

жобалау 

Пән студенттердің келесі тақырыптарды зерделеуді қарастырады: Объектіге бағытталған 

бағдарламалауды қолдану. MVC: Microsoft .NET бастамасы. Компоненттің үйлесімділігі, сенімділігі және 

қайта пайдалану мәселелері. NET негіздері. Жалпы жұмыс уақыты CLR. .NET Framework сыныбының 

кітапханасы XSL, XPath және басқа файлдарды XML мәліметтерін ұсыну тілімен PHP бағдарламалау 

тілдерін қолдана отырып енгізу, C #. Қосымшаларды, соның ішінде Java тілін қолданатын веб-

қосымшаларды жасау құралдары 

 ON3, ON4, ON5 

5 Бағдарламалық 

жасақтаманы жобалауға 

арналған технологиялар 

Пәнде студенттер келесі тақырыптарды зерттейді: Бағдарламалық жасақтама құралдары, соның ішінде 

Java тіліндегі веб-қосымшалар. Объектіге бағытталған бағдарламалауды қолдану. MVC: Microsoft .NET 

бастамасы. Компоненттің үйлесімділігі, сенімділігі және қайта пайдалану мәселелері. NET негіздері. 

Жалпы жұмыс уақыты CLR. .NET Framework сыныбының кітапханасы XSL, XPath және басқа файлдарды 

XML мәліметтерін ұсыну тілімен PHP бағдарламалау тілдерін қолдана отырып енгізу, C #. 

 ON3, ON4, ON5 

 Таңдау бойынша пән 2 (2 

пәннің 1таңдау) 

 5  

6 IOS негізінде 

бағдарламалық 

қосымшаларды әзірлеу 

Пәнде студенттерге келесі тақырыптар оқытылады: IOS негізінде мобильді құрылғылар үшін қосымшалар 

мен интерфейстердің ерекшеліктері, оның ішінде мобильді құрылғымен адамның өзара әрекеттесу 

принциптері, құрылғыдағы қосымшаларды тестілеу және күйге келтіру негіздері, бұрын жасалған 

қосымшаларды құрылғыға беру бойынша ұсыныстар. , маркетингтік оқыту және баспаға арналған 

қосымшалар. 

 ON1,  ON3, ON4, 

ON5, ON6, ON7 

7 Android негізінде 

бағдарламалық 

қосымшаларды әзірлеу 

Пән студенттердің келесі тақырыптарды зерделеуді қарастырады: Android үшін қосымшаларды құрудың 

негізгі принциптері, Android платформасында жұмыс істейтін мобильді құрылғыларға арналған 

қосымшаларды әзірлеу мен жариялаудың негізгі принциптері мен құралдары. Жаңа дизайнға негізделген 

қосымшалар құрылымы және өңдеу ортасының бағдарламалық құралдарын қолдану. Қосымшаның 

интерфейсін құруға арналған технологиялар, мәліметтер базасын ұйымдастыру және пайдалану 

принциптері 

 ON1,  ON3, ON4, 

ON5, ON6, ON7 

 Таңдау бойынша пән 3 (2 

пәннің 1таңдау) 

 5  

8 Бизнес қосымшаларын 

әзірлеу технологиялары 

Пәнде студенттер келесі тақырыптарды оқиды: бизнес қосымшаларын жобалау және жасау негіздері, 

өңделген қосымшаларды тестілеу, жобаланған қосымшаларға қосымша модульдер әзірлеу, компьютерлік 

жүйелерде қосымшаларды қорғаудың жүйесін құру, қосымшаларды іске асырудың әдістері мен 

құралдары. 

 ON1,  ON6 

9 Интернет-кәсіпкерлік Пән студенттерге келесі тақырыптарды зерттейді: Технологиялық бизнес және интернет-кәсіпкерлік, 

стартаптарға арналған идеялардың қайнар көздері, олардың идеяларын, тұжырымдамаларын сынау, 

стартап-топ құру, командаға рөлдерді тағайындау, бизнес-модель, құндылықтарды ұсыну, нарықты 

 ON1,  ON6 



 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

 Кредит-

тердің 

саны 

Қалыптасқан 

құзіреттіліктер 

(кодтар) 

талдау, нарықты бағалау , бәсекелестерді талдау, сегменттеу және мақсатты аудитория, идеядан өнімге 

дейін, стартапты қаржыландыру, монетизация моделі, стартап өлшемдері мен өнім экономикасы, 

маркетингтік коммуникациялар, алғашқы қатысу пайдаланушылар, стартап жарнамалары, инвестициялар. 

 Таңдау бойынша пән 4 (2 

пәннің 1таңдау) 

 5  

10 Сараптамалық жүйелерді 

құру 

 «Эксперттік жүйелер» пәнін оқып үйрену нәтижесінде олар білімді ұсыну және модельдеу нәтижелерін 

талдау құзіреттерін игереді; сараптама жүйелерінің әдістері мен үлгілерін қолдану; тиімділікті бағалау 

және сараптамалық жүйелерді құруда білімді ұсынудың модельдері мен әдістерінің түрін таңдау; білімнің 

әртүрлі салаларында сараптамалық жүйелерді жобалау және дамыту. 

 ON4, ON6, ON7, 

ON8 

11 Жасанды интеллект 

жүйелерін құру 

 «Жасанды интеллект жүйелері» пәнін оқу нәтижесінде олар сарапшылардың білімін анықтау тактикасын 

жүргізу құзіреттерін игереді; сараптамалық білімді ұсыну үшін ресімдеуді дамыту; сараптамалық және 

зияткерлік жүйелердің әдістері мен модельдері; сараптамалық жүйелерді құрудың негізгі 

технологиялары; білімнің түрлі салаларында жасанды интеллект жүйелерін жобалау мен дамыту 

құзыреттерін игереді. 

 ON3, ON4, ON5, 

ON6, ON8, ON9 

 Таңдау бойынша пән 5 (2 

пәннің 1таңдау) 

 5  

12 Бұлтты есептеу және 

серверлерді жүйелік 

басқару  

Пән студенттердің келесі тақырыптарын зерделеуді қарастырады: экономикалық, басқарушылық, 

өндірістік, ғылыми және басқа мақсаттағы корпоративтік ақпараттық жүйелерде есептеу процестерін 

ұйымдастыруды қамтамасыз ететін заманауи операциялық жүйелер мен ортаның (оның ішінде 

таратылған) құрылысы мен сәулеті; Кәсіпорындардың корпоративтік желілерінде (интранеттерде) 

бизнес-процестерді жүзеге асыру үшін есептеу ортасын құру (баптау). Пәнде студенттер келесі 

тақырыптарды оқиды: Бұлтты есептеу технологияларын құру және қолдану; Бұлтты есептеу қызметтерін 

ұсынудың негізгі модельдері; Жетекші жеткізушілердің шешімдері - Microsoft, Amazon, Google; Бұлтты 

есептеу модельдерінің негізгі артықшылықтары мен кемшіліктерін және олардың негізінде ұсынылған 

шешімдерді талдау 

 ON1, ON2, ON4 

13 Жоғары өнімді Linux-

негізіндегі есептеу 

жүйелерін басқару  

Пәнде студенттер келесі тақырыптарды зерттейді: Көп қолданушы ортадағы жұмыс ерекшеліктері. Unix 

ортасында, Linux амалдық жүйесімен, Oracle DBMS басқару. Деректер желілерімен байланысты желілік 

түйіндер арасында ақпарат алмасу. Жүйелерді құруда қолданылатын негізгі компоненттер.  

 ON1, ON2, ON4 
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Таңдау компоненті 

Компьютерлік инженерия бағыты 

14 Робототехникалық 

құрылғыларды 

бағдарламалау 

пәнінің негіздері студенттерге келесі тақырыптарды зерттейді: Робот кинематикасы: позицияны талдау, 

дифференциалды қозғалыс және жылдамдық. Траекторияны жоспарлау. Дискілер, сенсорлар және 

сенсорларды өңдеудің қарапайым алгоритмдері. Көрнекі серво. Роботты бағдарламалау және басқару 

архитектурасы. Мобильді робот техникасындағы таңдалған тақырыптар (локализация, картография, 

навигация және трафикті жоспарлау). 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 



 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

 Кредит-

тердің 

саны 

Қалыптасқан 

құзіреттіліктер 

(кодтар) 

15 CISCO негізінде 

компьютерлік желілердің 

қауіпсіздігі 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер базалық параметрлерді орындау және жергілікті компьютерлік 

желілердің күйін диагностикалау дағдыларын игереді; желіні диагностикалау және бақылау үшін 

заманауи бағдарламалық қамтамасыздандыруды пайдалану; заманауи желілік жабдықты пайдалану, 

желіні ұстау және диагностика бойынша міндеттерді шешу, жергілікті желілерді жаңарту және кеңейту 

стратегиясын құру. 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

16 IP-телефония жүйелері  «IP-телефония жүйелері» пәнін оқып үйрену нәтижесінде студенттер IP-телефонияны және оның 

мүмкіндіктерін пайдалану құзыреттіліктерін игереді, сымсыз желілерді конфигурациялайды, озық 

технологияларды қолдана отырып, қолданыстағы жүйелерді модернизациялау принциптерін игереді және 

Cisco шлюздері мен интерклассалық магистральдарды конфигурациялау, маршрут жоспарын құрады. 

Қашықтағы кластерлерге қоңырау шалу үшін CiscoCallManager-ге қоңыраулар. 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 
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  Таңдау компоненті   

Бағдарламалық инженерия бағыты 

17 Arduino микроконтроллер 

тақталарын бағдарламалау 

Пәнді оқып үйрену нәтижесінде сіз ендірілген жүйелер үшін жалпы күйге келтіру архитектурасын 

сипаттау дағдыларын аласыз; Arduino микроконтроллерінің мүмкіндіктері туралы білімді кеңейту үшін 

берілген бастапқы кодтар мен интернет-ресурстарды зерттеу; электрлік тізбектерді басқаруға арналған 

Arduino микроконтроллеріне және Arduino-да жұмыс істейтін бағдарламаларға қосыла отырып, 

схемаларды жобалау, құзіреттіліктерді игереді. 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

18 Желілік бағдарламалау Пәнде студенттер келесі тақырыптарды оқиды: Java тілін қолдана отырып, желілік қосымшалар мен 

қажетті құралдарды құру үшін объектілік-бағдарланған бағдарламалау мен желілік технологияларды 

бірлесіп қолдану принциптері мен негіздері. Java тілін қолдана отырып, RPC, RPM және Corba қолдану 

арқылы желілік қосымшаларды әзірлеу әдістерін қолдану. Желілік қосымшаларға арналған қосымшалар. 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

19 Ойын қосымшаларын 

құрудың технологиялары 

Пән студенттердің келесі тақырыптарды зерделеуді қарастырады: Үш өлшемді ойындарды бағдарламалау 

негіздері. Үш өлшемді ойындарды бағдарламалауға арналған виртуалды компьютер. Үш өлшемді 

математика және түрленулер. Үшөлшемді визуализацияның құпиялары. Текстуралаудың күрделі әдістері. 

Кеңістікті бөлу және көрінуді анықтау алгоритмдері. Жарықтандыру және көлеңкелер. Анимация, 

физикалық модельдеу және оңтайландыру. Анимация, қозғалыс және анықтау. Оңтайландыру 

технологиялары. 

5 ON3, ON4, ON5, 

ON6 
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