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Ф-19-06/03 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

1. 1 2. Білім беру бағдарламасының атауы  3. 6В06101 - «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

4. 2 5. Білім беру бағдарламасының мақсаты  IT-технология саласында жоғары білімі бар мамандардың сапасына қойылатын 

заманауи талаптарға сай келетін, практикалық дағдылар мен кӛсбасшылық 

қасиеттері бар, техника, білім, ғылым тапсырмаларын шешетін, және ғылыми 

қызметте оларды жүзеге асыруда кәсіби білімі мен дағдылары бар құзыретті 

маман кадрларды дайындау. 

6. 3 7. Біліктілік деңгейі:(ҦБШ, СБШ) 8. ҦБШ-6, СБШ-6.1 

9. 4 10. Білім беру бағдарламасының  ерекшеліктері (Біріккен білім беру 

бағдарламалары/екі дипломды бағдарлама/академиялық алмасу/ дуальды 

білім беру/ кӛптілді білім беру/эксперименттік және т.б.) 

11. - 

12. 5 13. Кәсіби қызмет саласы  14. Техника және технологиялар бакалаврының кәсіби қызмет аясы білім берудің 

әртүрлі салаларында, мәдени білім беру саласында, мемлекеттік-ағартушылық 

секторларында есептеу техникасы және бағдарламалық қамтаманы 

пайдаланушы, құрастырушы, іске асырушы мемлекеттік және жекеменшк 

ұйымдар мен кәсіпорындар болып табылады. Кӛп тілділік білім болашақ 

мамандар үшін шетелдк кәсіби жұмыстарды тиімді іске асыруға мүмкіндк 

береді: инновациялық жобаларға қатысу, арнайыландырылған шетелдк 

әдебиеттермен жұмыс жасауға, шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасуға. 

15. 6 16. Кәсіби қызмет нысандары (бітіруші түлектің бағдарлама бойынша 

жұмысқа орналастыру орны)  

машина құрылысы, металлургия, транспорт, телекоммуникациялар; 

- білім және ғылым; 

- денсаулық сақтау; 

- ауыл шаруашылығы; 

- қызмет кӛрсету саласы; 

- экономика, бизнес; 

- әртүрлі технологияларды басқару 

17. секілді әртүрлі салаларда есептеу техникасы және бағдарламалық қамтаманы 

пайдаланушы, құрастырушы, іске асырушы халықаралық және жекеменшк 

ұйымдар мен кәсіпорындарда жұмысқа тұру мүмкіндігіне ие. 

18. 7 19. Кәсіби қызмет  тҥрлері Кәсіби   қызмет   бағыттары   математикалық,    ақпараттық,   техникалық,   

эргономикалық, ұйымдастырушылық және бағдарламалық қамтаманы 

құрастыру және іске асыру болып табылады: 

-   есептеуші машиналар, кешендер, жүйелер мен желілер; 

-   ақпаратты ӛңдеу және басқарудың компьютерлк жүйелері; 
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-   автоматтандырылған жобалау жүйелер; 

-   ақпаратты ӛңдеу және басқарудың компьютерлк жүйелердің есептеу 

техникасы құралдарының бағдарламалық қамтамасы (бағдарламалар, 

бағдарламалық кешендер мен жүйелер); 

-   есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама саласында 

мамандандырылған әдебиет шығару жоспарында ӛзінің ой ӛрісін кеңейту үшін 

шет тілдері саласында білімін жетілдіру; 

-   жоғары білікті маманның қосымша жеке қасиеттерін қалыптастыру үшін 

Public speaking, Time management дағдыларын, қосымша басқарушылық 

дағдыларды қалыптастыру; 

20. -   ғылыми зерттеулер мен ӛндірістк қызметтерді іске асыру. 

21. 8 22. Оқыту нысаны   23. Күндізгі 

24. 9 25. Оқытудың мерзімі 26. 4 жыл 

27. 10 28. Оқыту тілі  29. Қазақ 

30. 11 31. Кредиттердің көлемі  32. 240 

33. 12 34. Берілетін академиялық дәрежесі  35. 6В06101 - «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» бойынша 

ақпараттық коммуникациялық технологиялар бакалавры 

36. 13 37. Білім беру бағдарламасын әзірлеуге жауапты қҧрылымдық бөлімше  38. «Математика және Информатика» кафедрасы 
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НЕГІЗГЕ АЛЫНҒАН ҚҦЖАТТАР 

 

1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» № 319 Заңы (ӛзгерістер мен толықтырулар 06.05.2020 ж. № 323-VI 

бұйрығымен). 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген «Білім берудің барлық 

деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру  стандарттары». (ӛзгерістер мен толықтырулар  05.05.2020. № 128 бұйрығымен) 

        3.Европейская рамка квалификаций для обучения в течение всей жизни (EQF). Европейская комиссия, 2008.  

4.Ұлттық біліктілік шеңбері. Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жӛніндегі республикалық үш жақты 

комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы хаттамасымен бекітілген. 

5.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығымен бекітілген «Жоғары және жоғары оқу ор-

нынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы». (ӛзгерістер мен толықтырулар 05.06.2020 ж № 234 бұйрығымен) 

6.Қазақстан Республикасы Білім және ғылыми министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітіліп, 2018 жылғы 12 қазандағы №563 

бұйрығымен ӛзгерістер енгізілген «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары». 

7.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген «Тиісті үлгідегі білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары». (ӛзгерістер мен толықтырулар 18.05.2020 ж. № 207 бұйрығымен) 

8.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 603 бұйрығымен бекітілген «Жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беру пәндері циклінің үлгілік оқу бағдарламалары». 

9.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы №391 бұйрығымен бекітіліп, Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 16 қарашадағы №634 бұйрығымен ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген «Білім беру қызметіне 

қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі». (ӛзгерістер мен толықтырулар 05.06.2020ж №231 

бұйрығымен) 
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АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

Еуропалық біліктілік шеңбері (EQF) –       ұлттық біліктіліктерді салыстыратын және білім терминінде, құзыреттілік және дағды терминдерінде әр қайсысы   

сипатталған, бір біліктіліктің екінші біліктіліктен сапалық артықшылығын кӛрсететін сегіз деңгейден тұратын   

құрылымдық кестені кӛрсетеді. 

Ҧлттық біліктілік шеңбері - сегіз біліктілік деңгейінен тұрады, бұл Еуропалық біліктілік шеңберіне және 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Қазақстан  

Республикасының Заңында айқындалған білім деңгейлеріне сәйкес келеді. ҰБШ салалық біліктілік шеңберін, кәсіби  

стандарттарды әзірлеу үшін жалпы кәсіби құзыреттердің біліктілік деңгейлерінің бірыңғай уәкілін айқындайды.  

Дескрипторлар - студенттердің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің тиісті деңгейінің (сатысының) білім беру бағдарламаларын аяқтаған соң ие  

болатын білім, білік, дағды және құзыретінің деңгейлері мен кӛлемінің сипаттамасы.  

Қҧзыреттер – студенттердің оқыту процесі кезінде алған білім, шеберлік және дағдысын кәсіптік қызметте практикалық тұрғыдан қолдана білу қабілеті.  

 

Негізгі (тҥйінді)қҧзыреттілік – Негізгі құзыреттілік сала ерекшелігіне қарамастан барлық мамандар бойынан табылу керек деп қарастырылған, себебі                      

құзыреттілік маман біліктілігінің негізін құрайды 

Оқу нәтижелері - білім, дағды, қабілеттер,  құзыреттілік тілінде кӛрсетілген және білім беру бағдарламасының барлығын немесе бір бӛлігін аяқтау арқылы білім  

алушылардың түлектердің не істей алатындығын сипаттайтын студенттер мен түлектердің күтілетін және ӛлшенетін нақты  

жетістіктері. 

       

6B – бакалавриат 

БББ – білім беру бағдарламасы 

ЖОО – жоғары оқу орындары 

ЖК – жоғары оқу орнының компоненті 

ЖБП-жалпы базалық пандер 

МК-міндетті компонент 

БП-базалық компонент 

ТК-таңдау компоненті 

КП-кәсіптендіру компоненті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_#z0
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КІРІСПЕ 

 

Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім туралы заңына, Еуропалық біліктілік шеңбері және Ұлттық біліктілік шеңберіне, Дублин 

дескрипторлары мен жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленді. 

Білім беру бағдарламасы  Университеттің миссиясы мен саясатын және стратегиялық жоспарын жүзеге асыруға бағытталған: оңтүстік аймақтың әлеуметтік 

жағдайын, инновациялық әлеуетін кӛтеру мақсатында білім, ғылым және тәжірибе арасындағы ӛзара байланысты дамыта отырып, қоғам мен бизнестің 

қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлау үшін білім беру қызметін ұсыну.   

Оқытудың нәтижелері Дублин дескрипторларының  деңгейлерінің негізінде анықталып, құзыреттер арқылы кӛрсетілді. Арнайы құзыретте рі Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес жұмыс берушілердің, профессор -оқытушылар құрамының, 

бітірушілер мен қоғамның әлеуметтік сұраныстары ескеріле отырып анықталды.  

Білім беру бағдарламасында оқыту және бағалау әдістері құзыреттілік бағыт идеологиясына сәйкес келтіріліп оқытудың соңғы нәтижесіне негізделіп жасалған. 

 Білім беру бағдарламаларының құрылымы мен мазмұны толықтай сәйкестендірілген. Білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің сұраныстарына сәйкес 

жаңартылып отырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200008022#z7
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Ф-19-06/04 

Білім беру бағдарламасында қалыптасатын қҧзіреттіліктер мен кҥтілетін нәтижелері  

 

 

Тҥйінді 

қҧзіреттіліктер 

Қҧзіреттіліктер Кҥтілетін нәтижелер 

 

 

Оқу-танымдық Қ 1.БІЛІМІН ҚОЛДАНУ ON 1 - ҚР білім беру жүйесінің нормативті - құқықтық базасының мазмұның (заңдарын, 

концепцияларын, халықаралық келісімдерін, стандарттарын, ережелерін, нұсқауларын 

және тб.) білу. 

ON 2 – Модельдеудің негізгі кластары мен әдістерін электронды есептеуіш машинасында 

қалыптастыру, деректер қорын басқару жүйелерінің сәулетін жобалауды бағдарламалық 

қамтамасыз ету. 

Қ 2. АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

ON3 - Архитектураны таңдау және ақпараттық жүйелердің аппараттық құралдарын 

кешендеу, әртүрлі қолдану салаларында ақпараттық жүйелердің аппараттық және 

бағдарламалық-аппараттық кешендерімен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын 

қолдану. 

Жеке тұлғалық Қ 3. ӚЗІН-ӚЗІ ДАМЫТУ ON 4 - Есептеу жүйелерінде қолданылатын функцияларды ескере отырып, техникалық 

талаптарды қалыптастыру, рационалды архитектурасын негіздеу, есептеу жүйелерінің 

ӛнімділігін бағалауға арналған құралдарды анықтау әдістерін тұжырымдау. 

ON 5 - Жүйенің техникалық - экономикалық негіздемесін, техникалық тапсырманы және 

ақпараттық  жүйенің техникалық жобасын әзірлеу. 

Қ 4.КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУ 

ON 6 - Сараптық жүйелерді құрастыру қағидалары мен ұйымдастыру әдістерін, 

интеллектуалды тапсырмаларды шешуді автоматтандыру үшін компьютерлік жүйелерде 

қолданылатын инструменталды құралдар мен әдістер, негізгі моделдерін білу. 

ON 7 - Тіл арнайы заңдылықпен қызмет жасайтын жүйе деп түсініп, осы жүйенің 

кӛмегімен басқа адамның ойын ұғу және ауызша , жазбаша түрде ӛзіндік пайымдауларын 

жеткізе білу. Елімізді дамытудың базалық құндылықтары кӛрінетін «Мәңгілік Ел» 

жалпыұлттық идеясынның жеті мызғымас тұлғалары, жеті құндылықтарын  насихаттау. 

Әлемдік деңгейдегі әлеуметтік - экономиканың негіздерін білу және оны кәсіптік 

қызметте пайдалану. 

Кәсіби КҚ 5. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ - 

БАСҚАРУШЫЛЫҚ 

ON 8 -  IT технология саласындағы және басқа осыған байланысты пәндік саладағы 

сарапшылармен қажетті қарым-қатынас орнату және қолдау; 

КҚ 6. ОҚЫТУШЫЛЫҚ - ТӘРБИЕЛІК ON 9 – Бағдарламалық қамтама жобалауды автоматтандыру құралдары мен әдістерінің, 

бағдарламалау технологияларының даму бағыты мен мәселесін ескере отырып, 

бағдарламалық қамтама құрастырушылар ортасында жұмыс істеуді ұйымдастыру 

әдістерін меңгеру 

ON 10 - Жаңа ақпараттық жүйе саласындағы білімдерді меңгеру, әлемдегі кәсіби жоғары 

бағдарламалаушылар тәжірибесін зерттеу, оқу, ортақтандыру, тарату және қолдану, 
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кәсіби қызметке жоғары дәлелдемелерге ие болу, ӛзіндік білім алу және ӛзіндік танымға 

талпыну қабілеттілігін игеру. 

КҚ 7 . ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІСНАМА ON 11- Компьютерлік графика жүйелерінің ұйымдастыру үрдістері, техникалық және 

бағдарламалық құрылымдарын, бейнені қалыптастыру және түрлендірудің негізгі 

әдістері мен алгоритмдерін, графикалық сұхбаттасу әдістерін, графикалық контроллерлер 

мен процессорлардың қызметтерін білу; 

ON 12 – Жүйелік талдау әдістерін қолдану арқылы пәндік саланы талдау және пәндік – 

бағытталған ақпараттық жүйелерді жобалау әдістемелерін меңгеру. 

КҚ 8. ЭКСПЕРИМЕНТТІК  ЗЕРТТЕУ ON 13 – Ақпарат ӛңдеудің және басқарудың компьютерлік жүйелерін және олардың 

қамтамасыз етілуін зерттеу. 

 ON 14 - Әртүрлі деректер модельдерін жобалау, Жобалаудың заманауи әдістері, 

құралдары мен технологиялары негізінде басқару үшін бағдарламалық қосымшаларды 

әзірлеу. 

ON 15 – Бағдарламалық қамтамасыз ету саласында оқу-практикалық және кәсіби 

міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану, осы   

салада одан әрі оқуды ӛз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары,   

фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділікті білу және түсіну, академиялық адалдық принциптері мен 

мәдениетінің маңызын ұғыну. 
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Ф-19-06/05 
Білім беру бағдарламасының мазмҧны 

                                                                                    

                           Модульдің атауы  /                                       

Наименование модулей /                                               

Name of modules 

Пәндер 

циклі/ 

Цикл 

дисциплин

/Сycle 

disciplines 

Пәндер 

компонент

і/ 

Компонент 

дисциплин 

component 

disciplines 

І. ТЕОРИЯЛЫҚ ОҚУ   
І. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ  

  

I.THEORETICAL TRAINING  

  

 

 

 

ECTS 

 

 

 

 

 

Жалпы модульдер / Общий модули / Compulsory subjects 

1.1. Міндетті модульдер / Обязательный модуль / Required module 

Жалпы және коммуникативті 

модулі / Общий и 

коммуникативный модуль / 

General and communication module  

 

ЖБП МК 
Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Современная история 

Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 5 

ЖБП МК Шетел тілі Иностранный язык Foreign language 10 

ЖБП МК Қазақ (Орыс) тілі Казахский (Русский) язык Kazakh (Russian) language 10 

ЖБП МК Дене шынықтыру Физическая культура Physical culture 8 

Әлеуметтік-саяси білім  модулі /    

Модуль общественно-

политического образования /  The 

module of socio-political education                      

ЖБП МК 
Әлеуметтану, саясаттану Основы политологии-

социологии 

Bases of Political Sociology 
4 

ЖБП МК Мәдениеттану, психология Культурология, психология Culturology, Psychology 4 

Қоғамдық  ақпараттық  білім беру 

модулі / Социально-

информационный 

образовательный модуль / Social 

Information Education Module 

ЖБП МК 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

Информационно-

коммуникационных 

технологии (на иностранном 

языке) 

Informational - communicative 

technologies(foreign language) 
5 

ЖБП МК Философия Философия Philosophy 5 

1.1 модулі бойынша барлығы: / 1.1  всего по модулю: /  1.1  total by module: 51 

                                                          1.2 Таңдау  компоненті (ТК) -5 кредит (150 сағат)/ 1.2 Компонент по выбору (КB) 5 кредитов (150 часов)/  

 1.2 Сomponent of choice (СС)-5 eredits (150 hours) 

Тұлғаның қалыптасуы және 

рухани жаңғыру модулі / Модуль 

формирования личности и 

духовного обновления / Module of 

personality formation and spiritual 

renewal 

ЖБК ТК 

Имиджелогия  
Имиджелогия    

 
Imagelogy  

5 Жеке жетістіктер негіздері Основы личных достижений 

Fundamentals of personal 

achievement 

 

Кәсіпкерлік дағдылары Навыки Business skills 
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предпринимательства 

1.2 модулі бойынша барлығы:/    1.2  всего по модулю:/ 1.2  total by module:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5 

Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі бойынша:/   По циклу (ОД) общеобразовательных дисциплин:/  According to the cycle of (GED) General 

education disciplines:                                                                                                                                                                                            

 

                                                             2. Мамандық модулі (ММ)/ 2. Модуль специальности(МC)/ 2. Specialty module (SМ) 56  

                                                          2.1 Міндетті модулдер (ММ)/ Обязательные модули (OМ)/ / Required modules (RМ) 
 

Математикалық талдау және 

физика  модулі  / Модуль 

Математический анализ и физики / 

Mathematical analysis and Physics 

Module 

БП ЖК Физика Физика Physics  4 

БП ЖК Алгебра және геометрия Алгебра и геометрия Algebra and geometry 4 

БП ЖК Математикалық талдау Математический анализ Mathematical analysis 5 

БП ЖК Дискретті математика Дискретная математика  Discrete mathematics 4 

БП ЖК Микроэлектроника Микроэлектроника Microelectronics 5 

Микроэлектроника модулі  / 

Модуль микроэлектроники / 

Microelectronics module  

БП ЖК Электр тізбектерінің теориясы Теория электрических цепей Circuit theory 6 

БП ЖК 
Алгоритмдеу және 

бағдарламалау 

Алгоритмы и 

программирование 
Algorithms and programming 6 

БП ЖК Бағдарламалау технологиясы 
Технология 

программирования 
Programming technology 6 

Бағдарламалау технологиясы және 

робототехника модулі / Модуль 

технологии программирования и 

робототехники / Programming 

technology and Robotics Module 

БП 

 
ЖК 

Мәліметтер қоры және 

ақпараттық жүйелер 

Базы данных и 

информационные системы 

Databases and Information 

Systems 
6 

БП 

 
ЖК Робототехника негіздері Основы робототехники Fundamentals of robotics 6 

Рухани жаңғыру модулі/ Модуль 

Рухани жаңғыру/ Modernization of 

public consciousness module 

БП 

 
ЖК 

Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың ӛзекті 

мәселелері 

Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың ӛзекті 

мәселелері 

Actual problems of 

modernization of public 

consciousness 

3 

БП 

 
ЖК Оқу практикасы  Учебная практика Educational practice 1 

2.1  модулі бойынша барлығы:/   2.1  всего по модулю:/   2.1  total by module: 56 

2.2 Таңдау модулі (ТМ) / 2.2 Модуль выбора (МB)/2.2 The selection module (ТМ) 

Цифрлық схемотехника модулі / 

Модуль цифровой  схемотехники / 

Digital circuity module 

БП ТК Цифрлық схемотехника                                          Цифровая схема.  Digital circuit.  

4 
БП ТК Кванттық электродинамика                                          Квантовая электродинамика Quantum electrodynamics 

БП ТК Кванттық хромодинамика      Квантовая хромодинамика Quantum chromodynamics 

БП ТК Компьютерлік жүйелер 

интерфейстері                

Интерфейсы компьютерных 

систем 

Interfaces of computer systems  
5 
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БП ТК Компьютерлік жүйелер                                           Компьютерные системы Computer systems  

БП ТК Компьютер сәулеті Архитектура компьютера Computer architecture 

 

 

 

Ақпарат қауіпсіздік негіздері / 

Основы информационной 

безопасности / Basics of 

information security 

БП ТК Басқару модельдері мен 

әдістері                           

Модели и методы 

управления 

Models and control methods  

6 БП ТК Математикалық физика 

теңдеуі                                  

Уравнение математической 

физики  

Equation of mathematical physics 

БП ТК Тұрақтылық теориясы Теория устойчивости Theory of stability 

БП ТК Ақпарат қауіпсіздік негіздері                                 Основы информационной 

безопасности  

Information Security  

6 
БП ТК Шифрлау теориясы                                            Теория шифрования Fundamentals Encryption Theory 

БП ТК Қазіргі криптография Современная криптография Modern Cryptography 

БП ТК Аппараттық жүйелер 

жобаларын басқару негіздері                                                   

Основы управления 

проектами аппаратных 

систем 

Fundamentals of hardware system 

project management  

6 

 
БП ТК Арнайы курс «Программа 

құрастырудағы құрал 

жабдықтары» 

Специальный курс 

"Программное обеспечение 

для разработки 

программного обеспечения" 

Special course "Software for 

software development"  

 

БП ТК Дербес компьютерлер Персональные компьютеры Personal computers 

БП ТК Ақпарат теориясы Теория информации Information theory 

6 БП ТК Эконометрика Эконометрика Econometric 

БП ТК Электронды үкімет Электронное правительство E-government 

БП ТК Ақпараттық жүйелердегі 

әкімшілік 

Администрирование 

информационных систем 

Administration of information 

systems 
5 

БП ТК Операцияны зерттеу Исследование операции Operation research 

БП ТК Схемотехника негіздері Основы схемотехники The basics of circuitry 

Автоматтандырылған жобалау 

жүйелері модулі  / Модуль систем 

автоматизированного 

проектирования / Computer-aided 

design systems module 

БП ТК Компьютерлік графика                                           Компьютерлік графика  Computer graphics 

6 
БП ТК Графикалық құралдар                                                 Графические инструменты Graphical tool         

БП ТК 
Мультимедиялық технология 

негіздері 

Основы мультимедийных 

технологий 
Basics of multimedia technologies                                     

БП ТК 
Обьектіге бағытталған 

программалау                      

Объектно-ориентированное 

программирование  

Object-oriented programming 

 
6 
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БП ТК UML тілінің негіздері                                  Основы языка UML Basics of the UML language  

БП ТК 
С++ ортасында бағдарламалау Программирование на языке 

C++ 

Programming in C++                         

БП ТК 

Математикалық қолданбалы 

программалар пакеті                                                

Пакет математических 

прикладных программ 

Mathematical application 

software package 

 
6 

БП ТК 
Жүйелік программаға кіріспе                                    Введение в системную 

программ 

Іntroduction to the system 

program                                

БП ТК Параллельдік есептеулер Параллельные вычисления    Рarallel computing 

2.2  модулі бойынша барлығы: /   2.2  всего по модулю: /  2.2  total by module:     56 

Базалық пәндер (БП) циклы бойынша: /   По циклу базовых дисциплин (БД): /    By cycle of basic disciplines (BD):                                                                                                                                               112 

3. Кәсіби қҧзіреттіліктер алу модулі / Модуль приобретения профессиональных компетенций - /  Professional competence acquisition module 

3.1 Міндетті модуль / Обязательный модуль / Required module 

Жүйелік бағдарламалау және 

практика модулі / Модуль 

системного программирования и 

практики / System programming 

and practice module 

КП ЖК Жүйелік бағдарламалау 
Системное 

программирование 
System programming 7 

КП ЖК Операциялық жүйелер.   Операционные системы Operating system 4 

КП ЖК 
Ӛндірістік практика (үзіліссіз) 

– 8 апта 

Производственная практика 

(без перерыва) - 8 недель 

Manufacturing practice (without a 

break) - 8 weeks 
8 

КП ЖК 
Ӛндірістік /Диплом алды 

практика – 8 апта 

Производственная/ 

Преддипломная практика – 

8 недель 

Manufacturing /Pre-graduate 

practice – 8 weeks 
8 

3.1  модулі бойынша барлығы:/ 3.1  всего по модулю:/  3.1  total by module:                                                                                                                                                             26 

3.2 Таңдау  компоненті (ТК) / 3.2 Компонент по выбору (КB)/ 3.2 Сomponent of choice (СС) 

Бағдарламамен қамтамасыз ету 

модулі / Модуль программного 

обеспечения / Software module 

КП ТК Бағдарламамен қамтамасыз 

ету.                        

Программное обеспечение.  Software 

5 КП ТК Программалау негіздері                                         Основы программирования    Fundamentals of programming 

КП ТК Қолданбалы программалау Прикладное 

программирование  

Аpplied programming                                                        

КП ТК Бағдарламаны ӛңдеудің  құрал-

жабдықтары       

Средства разработки 

программы /  

Software development tools  

 

6 
КП ТК Нақты уақыттың операциялық 

жүйесі               

Oперационная система 

реального времени  

Real time operating system        

 

КП ТК Операциялық жүйелер құру 

негіздері 

Основы создания 

операционных систем 

Basics of creating operating 

systems                                                              

Есептеу жүйелерін және 

желілерін ұйымдастыру модулі / 

КП ТК Есептеу жүйелерін және 

желілерін ұйымдастыру.                                                          

Организация 

вычислительных систем и 

Organization of computer systems 

and networks   
4 
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Модуль организации 

вычислительных  систем и сетей  / 

Organization of computer systems 

and networks module 

сетей. 

КП ТК Білім берудегі ақпараттық 

және коммуникациялық 

технология                              

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в образовании 

Information and communication 

technologies in education  

 

КП ТК Желілік жүйе   Сетевая система Network system 

КП ТК Мобильді қосымшаларды 

құрастыру негіздері.                                                                  

Основы построения 

мобильных приложений.   

The basics of building mobile 

applications 

6 КП ТК Жасанды интеллект негіздері                                    Основы искусственного 

интеллекта   

Fundamentals of artificial 

intelligence   

КП ТК Компьютерлік желілер Компьютерные сети Computer networks                                                                                               

3.2  модулі бойынша барлығы:/ 3.2 всего по модулю:/  3.2  total by module:                                                                                                                                                                  19 

3.3 Біліктілік шеңберінен шығатын цикл (Оқытудың қосымша тҥрлері) /  Цикл вне квалификации (дополнительные виды обучения) / Out-of-qualification cycle 

(additional types of training) 

1 траектория: «Мультимедиялық технологиялар»    / 1 траектория: «Мультимедийные технологии» / 1 trajectory: « Multimedia technologies» 

Бағдарламалаудың заманауи 

әдістері модулі / Модуль 

программировании 

 современных методов / 
Programming module 

 modern methods 

КП ТК С++ негіздері.                                                     Основы С ++ The Basics оf  C ++  

6 
КП ТК SQL Server ортасындағы 

программалау                   

Программирования в среде SQL 

Server 

Рrogramming in SQL Server 

КП ТК Динамикалық жүйелер Динамические системы Dynamic systems 

КП ТК Интернет технологиясы.                                         Интернет-технологии. The Technology оf  The 

Internet.  
4 

КП ТК WEB дизайн                                                       Web дизайн  Web design 

КП ТК WEB технологиясы WEB технологии WEB technologies 

КП ТК Java бағдарламалау тілі                                                 Язык программирования Java  Java programming language  

4 
КП ТК Сараптау жүйесі                                                       Система анализа  Аnalysis system  

КП ТК 
Сараптау жүйесі және 

интеллектуалды жүйе 

Система анализа и 

интеллектуальная система 

Аnalysis system and 

intelligent system 

1 траектория бойынша: Всего по1 траектории:/  Total of 1 trajectory:                                                                                                                                                                                                       14 

2 траектория:  "Бағдарламалау саймандары " / 2 траектория:   «Инструменты программирования " / 

 2 trajectory " Programming tool "  

Бағдарламалық 

құралдарды құрастыру 

және жобалау модулі / 

Программные 

сборка инструментов 

модуль проектирования / Software 

building tools design module 

КП ТК 
Программа құрастырудағы 

құрал жабдықтары                                                                   

Оборудование для разработки 

программ 

Software development 

equipment  

6 КП ТК 
Программалау есептерін 

шығару практикумы                

Практикум по решению задач 

программирования 

Workshop on solving 

programming problems 

КП ТК 
Техникалық оқыту  құралдары 

және жүйелері 

Технические средства и 

системы обучения 

Тechnical tools and training 

systems 

КП ТК 
Бағдарламалық қамтаманы 

құрастыру технологиясы                                                            

Технология разработки 

программного обеспечения  

Technology software 

development  
4 
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КП ТК Бағдарламалау негіздері                                                Основы программирования Foundations of programming 

КП ТК UNIX желілік бағдарламалау 
Сетевое программирование 

UNIX 
UNIX network programming 

КП ТК Жүйелік талдау және 

амалдарды зерттеу           

Системный анализ и 

исследование действий  

System analysis and action 

research  

4  
КП ТК Есептеу желілері                                                                Вычислительные сети Сomputer networks 

 
КП ТК Интеллектуалды жүйелердің 

негіздері 

Основы интеллектуальных 

систем 

Fundamentals of intelligent 

systems 

2 траектория бойынша барлығы:/  Всего по 2 траектории:/  Total of 2 trajectory:                                                                                                                                                                                                             14 

  ЖБП+БП+КП:/      ОД +БД+ПД:/  GED+BD+PD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            228 

4. Қорытынды аттестация модулі/ Окончательный модуль аттестации/ The module state certification  

Диплом жұмысты (жоба) жазу және қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру / Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача 

комплексного экзамена / Writing and defending a thesis (project) or a comprehensive exam 
12 

ҚА модулі бойынша барлығы:/   Bсего по модулю  ИА:/    Total by module FC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12 

Жалпы:/ Общие:/ Common: 240 
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Ф-19-06/06 

Білім беру бағдарламасындағы пәндердің оқыту нәтижелерімен  ҥйлестірілу матрицасы 

Пәндер атауы ON 1 ON 2 ON 3 ON 4 ON 5 ON 6 ON 7 ON 8 ON9 ON10 ON11 ON12 ON13 ON14 ON15 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы +              + 

Шетел тілі  +      +         

Қазақ (орыс) тілі +      +         

Дене шынықтыру +  +             

Әлеуметтану, саясаттану +  + +   +         

Мәдениеттану, психология +  +             

Ақпараттық-комуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 
+        

       

Философия +  +  +           

Имиджелогия +      +         

Жеке жетістіктер негіздері +      +         

Кәсіпкерлік дағдылары +      +         

Физика            + +   

Алгебра және геометрия            +  +  

Математикалық талдау            + +   

Дифференциялдық теңдеулер            + +   

Микроэлектроника 
        

   + +   

Электр тізбектерінің теориясы   +         +  +  

Алгоритмдеу және бағдарламалау  + + +            

Бағдарламалау технологиясы    +    +        

Мәліметтер қоры және ақпараттық 

жүйелер 
        

       

Робототехника негіздері                

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

ӛзекті мәселелері 
        

       

Оқу практикасы     +    +    +  + 

Цифрлық схемотехника                                                +         

Кванттық электродинамика                                                     + +   

Кванттық хромодинамика                 + +   

Компьютерлік жүйелер      + +         
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интерфейстері                

Компьютерлік жүйелер                                               + +          

Компьютер сәулеті    +       +     

Басқару модельдері мен әдістері      +         +   

Математикалық физика теңдеуі                                              + +  

Тұрақтылық теориясы      +       + +  

Ақпарат қауіпсіздік негіздері      +   +       

Шифрлау теориясы                                               +    +  +      

Қазіргі криптография    +            

Аппараттық жүйелер жобаларын 

басқару негіздері 
   +  +   

 
  + 

   

Арнайы курс «Программа 

құрастырудағы құрал 

жабдықтары» 

   + + +   

 

   

   

Дербес компьютерлер     +       +    

Ақпарат теориясы +   +            

Эконометрика   +          + +  

Электронды үкімет +      +     +    

Ақпараттық жүйелердегі әкімшілік    +     +   +    

Операцияны зерттеу  + + +            

Схемотехника негіздері          +      

Компьютерлік графика           +     

Графикалық құралдар                                                        +   +     

Мультимедиялық технология 

негіздері 
         + +   

  

Обьектіге бағытталған 

программалау 
   +  +   

       

UML тілінің  негіздері                                          +       

С++ ортасында бағдарламалау    +    + +       

Математикалық қолданбалы 

программалау пакеті                                                 
       + 

+       

Жүйелік программаға кіріспе                                        + +          

Параллельдік есептеулер             + +  

Жүйелік бағдарламалау     +   +        
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Операциялық жүйелер.       + +          

Ӛндірістік практика (үзіліссіз) – 8 

апта 
      +  

      + 

Ӛндірістік /Диплом алды практика 

– 8 апта 
+      +  

      + 

Бағдарламамен қамтамасыз ету             +   

Программалау негіздері                                            +    +   +     

Қолданбалы программалау      +       +   

Бағдарламаны ӛңдеудің құрал-

жабдықтары 
   +    + 

 
 +  

   

Нақты уақыттың операциялық 

жүйесі               
   +  +   

 
   

   

Операциялық жүйелер құру 

негіздері 
    + +   

 
   

   

Есептеу жүйелерін және желілерін 

ұйымдастыру 
        

 +    +  

Білім берудегі ақпараттық және 

коммуникациялық технология                              
+ +       

       

Желілік жүйе            +    +  

Мобильді қосымшаларды 

құрастыру негіздері. 
   +    + 

   +    

Жасанды интеллект негіздері                                        + +          

Компьютерлік желілер     + +          

С++ негіздері.    +     +   +    

SQL Server ортасындағы 

программалау                       +   + 
  +     

Динамикалық жүйелер   +     +  +      

Интернет технологиясы.                                                + +       

WEB дизайн                                                          +     +   +    

WEB технологиясы        +   +   +  

Java бағдарламалау тілі                

Сараптау жүйесі                                                            +  +   +     

Сараптау жүйесі және 

интеллектуалды жүйе 
     +  +   +   

  

Программа құрастырудағы құрал                
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жабдықтары                                                                   

Программалау есептерін шығару 

практикумы                                               
   +    + +     

  

Техникалық оқыту  құралдары 

және жүйелері 
   +       +   

  

Бағдарламалық қамтаманы 

құрастыру технологиясы                                                            
        

    
 

  

Бағдарламалау негіздері                                                   + +       +    

UNIX желілік бағдарламалау                

Жүйелік талдау және амалдарды 

зерттеу          
        

    
 

  

Есептеу желілері                                                                               

Интеллектуалды жүйелердің 

негіздері 
     +  + 

   + 
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Ф-19-06/07 

Білім беру бағдарламасы  пәндерінің оқыту нәтижелері мен сипаттамалары 

Пәннің атауы Сипаттама 

Оқыту 

нәтижелерінің  

коды  

 

(KКZТ 1101) 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы - тарихи кезеңдер туралы шынайы, толық 

білім беру, мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, ондағы тарихи-мәдени 

үдерістердің үздіксіздігі мен сабақтастығы, Ұлы Дала аумағындағы 

мемлекеттілік пен ӛркениеттердің эволюциясына,  тарихтың сабақтары мен 

заңдарын тұтастай және объективті түрде қарастыруды кӛздеген қазіргі Отан 

тарихының ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасауға білім алушылардың 

назарын аудару. 

ON1 

ON3  

ON5 

   ON15 

 

 

ShT 1102 

Шетел тілі 

Шетел тілін үйрену, ең алдымен, қалыптасқан шеттілдік коммуникативті 

құзыреттілікті студенттің бейінді бағытының және ӛзін-ӛзі анықтаудың құралы 

ретінде шет тілін қолдануды қамтамасыз ететін оның барлық құрауыштарының 

бірлігінде тілдік, сӛйлеу, мәдени-әлеуметтік, оқу-танымдық құзыреттіліктерді әрі 

қарай дамыту және жетілдіруге бағытталған. 

ON 1 

ON 6 

  

 

K(O)T 1103 

Қазақ (орыс) тілі 

Болашақ мамандардың орыс тілі бойынша коммуникативтік құзыреттіктерін 

қалыптастыру, ғылыми саладағы нақты сӛйлеу жағдайларында нақты 

коммуникативтік тапсырмаларға қол жеткізудің лингвистикалық құралдарын 

пайдалана білу, базалық деңгейдегі білім беру процесінде студенттердің тілдік 

емес мамандықтардың мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру. 

ON 1 

ON 6  

 

DSh 1(2)104 

Дене шынықтыру 

Денсаулықты  сақтау, нығайтуды қамтамасыз ететін студенттердің әлеуметтік-

жеке тұлғалық құзыреттіліктерін және дене шынықтырудың құралдары мен 

әдістерін мақсатты түрде пайдалану қабілеттерін қалыптастыру. Дене 

шынықтыру мен спорттың әлеуметтік-мәдени тәжірибесі мен әлеуметтік-мәдени 

құндылықтарын дамыту бойынша әртүрлі дағдылар мен қабілеттерге ие болуды 

қамтамасыз етеді 

ON 1 

ON 3 

 

Ale, saya 2105 

Әлеуметтану, саясаттану 

«БолашаКҚа бағдар: қоғамдық сананың жаңғыруы» мемлекеттік 

бағдарламасында айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу 

мән-мәтінінде (контекстінде) білім алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетанымын қалыптастыру, негізгі әлеуметтік- саяси, гуманитарлық 

ұғымдарды, қоғам мен оның кіші жүйелерін зерттеуге арналған теориялар мен 

ON 1 

ON 3 

ON 4 

ON 7 
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тәсілдерді меңгеру  болып табылады. 

Mad, psi 2106 

Мәдениеттану, психология 

Студенттерге мәдениеттің мәнін және қызметін анықтау ыңғайларының 

кӛптүрлілігін, мәдениетті аксиологиялық, ӛркениеттік, құрылымдық, 

антропологиялық, экономикалық мәдени бағыттарын түсіндіру. Психологиялық 

құбылыстарды жүйелі талдау іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру 

негізінде олардың психологиялық ойлауын дамытуды, сонымен қатар, болашақ 

мұғалімдердің психологиялық даярлығын күшейтуге мүмкіндік береді. 

ON 1 

ON 3 

 

 

АКT 2107 

Ақпараттық-комуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

Қазіргі  заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әр-түрлі 

салалардағы кәсіби қызметте, ғылыми және тәжірибелік жұмыс үшін, ӛздігінен 

білім алу және басқа да мақсаттарда пайдалануда студенттердің кәсіби және 

тұлғалық құзыреттіліктерін игеруге мүмкіндік береді. Кәсіби  білімдерін кеңейту 

үшін электрондық оқытудың түрлі нысандарын пайдалануға, ақпараттарды іздеу 

және ӛңдеуге арналған ақпараттықтелекоммуникациялық технологияларды 

қолдануға машықтанады. 

ON 1 

ON 6 

  

 

Fil 2108 

Философия 

Студенттердің дүниені танып-білудің ерекше формасы ретінде түсінуін 

қалыптастырып, қоғамдық сананы жаңартудағы және қазіргі заманның жаһандық 

міндеттерін шешудегі философияның рӛлін түсіну аясында білім алушылардың 

филосо-фиялық кӛзқарастық және әдістемелік мәдениет негіздерін игеру арқылы 

философиялық рефлексияны, ӛзін-ӛзі сараптау және адамгершіліктік қасиеттерді 

реттеу болып табылады. 

ON1 

ON3  

ON5 

Img  2109 

Имиджелогия 

Имиджелогия пәні - тұлғаның экономикалық теория, құқық негіздері сонымен 

қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін, кәсіпкер қызметінің тиімділігін, 

экологиялық ақпаратқа қол жеткізу, экологиялық маңызды шешімдерді 

қабылдауға, қоршаған ортаға қатысты сот әділдігіне қол жеткізу жолдарын 

оқытып үйрету, тіршілік қауіпсіздік саласында жалпы біліктілікті кӛтеру, 

қоғамға, ұйымға немесе топқа ықпал етуге қабілетті лидер тұлғаларды 

қалыптастыру жолдарын оқыту. Тұлғаны экономика құқық негіздерін сонымен 

қатар жемқорлыққа қарсы мәдениетін, кәсіпкер қызметінің тиімділігін, 

экологиялық ақпаратқа қол жеткізу, экологиялық маңызды шешімдерді 

қабылдауға, қоршаған ортаға қатысты сот әділдігіне қол жеткізу жолдарын 

оқытып үйрету, тіршілік қауіпсіздік саласында жалпы біліктілікті кӛтеру, 

қоғамға, ұйымға немесе топқа ықпал етуге қабілетті лидер тұлғаларды 

қалыптастыру жолдарын оқыту. Адамдармен қарым-қатынастылыққа және 

жұмыс істей білу ептіліктеріне жылдам шешім қабылдап тұлғалардың іс-

әрекеттері мен реакцияларына сәйкес ӛз әрекетін жобалауға үйрету. 

ON 1 

ON 7 
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               ZhZhN 2109 

         Жеке жетістіктер    

                негіздері 

Тұлғаны экономика құқық негіздерін сонымен қатар жемқорлыққа қарсы 

мәдениетін, кәсіпкер қызметінің тиімділігін, экологиялық ақпаратқа қол жеткізу, 

экологиялық маңызды шешімдерді қабылдауға, қоршаған ортаға қатысты сот 

әділдігіне қол жеткізу жолдарын оқытып үйрету, тіршілік қауіпсіздік саласында 

жалпы біліктілікті кӛтеру, қоғамға, ұйымға немесе топқа ықпал етуге қабілетті 

лидер тұлғаларды қалыптастыру жолдарын оқыту. 

                         

                    KD 2109 

          Кәсіпкерлік дағдылар 

Кәсіпкерлікке оқыту бұрын тап осындай маңызды болған емес. Ӛскелең ұрпақ 

кӛптеген елдерде жастар арасында ұлғайып келе жатқан жұмыссыздықпен бірге 

жұмыс орындарының ашылуына және жұмысқа орналасу үшін кәсіпкерлік мінез-

құлық мәдениетіне баса мән беруде. 

Fіz 1201 

Физика 

Физиканың келесі бӛлімдері қарастырылады: механика, молекулалық физика, 

электродинамика, оптика және кванттық физика. Қолданбалы есептерді шешу 

үшін физикалық теориялардың математикалық аппаратын қолдана білу, сапалық 

және есептік есептерді шешу, ӛлшеу қателіктерін ескеретін физикалық 

эксперименттерді жоспарлау және жүргізу. 

 ON 12  

 ON 14 

AG1202  

Алгебра және геометрия 

2,3 және n-ші ретті анықтауыштарды және олардың қасиеттерін, матрицаларды және 

оларға қолданылатын амалдарды қарастырады. Кері матрицаны, сызықтық теңдеулер 

жүйесін толық қарастырады. Матрицаның рангісіне ұғым беріп, есептердің шешу 

жолдарын анықтайды. Жазықтықтағы және кеңістіктегі векторлардың қасиетін, 

әртүрлі теңдеулермен берілген түзу сызықтар теориясының қасиеттерін түсіндіреді. 

Векторлар және түзу мен жазықтықтың негізгі теңдеулерін, олардың арасындағы 

ӛзара қатысын сипаттайды. 

ON 4 

ON 12 

ON 13 

ON 14 

 

МТ 1203 

Математикалық талдау 

Анализге кіріспе, бір және кӛп айнымалы функцияларының дифференциалдық 

есептеулері, бір және кӛпайнымалы функцияларының интегралдық есептеулері, 

дифференциалдық теңдеулер, қатарлар теориясы, Фурье қатары және Фурье 

интегралы. 

ON 12 

ON 13 

 

DТ 1204  

Дифференциялдық теңдеулер 

Жиындар теориясының негіздері, графтар теориясы, логика алгебрасы, 

формальдық есептеулер. Жиындар. Қатынастар. Эквиваленттік класы. Буль 

алгебрасы. Булевтік алгебраның заңдары. Буль функциялары. Тұжырымдар 

логикасындағы дәлелдеу әдістері. Предикаттар және кванторлар. Графтар. 

Графтардың түрлері. Графтағы ең қысқа жол. Теректер. 

ON 12 

ON 13 

 

МіК 1205  

Микроэлектроника 

Жартылай ӛткізгішті р/n ауысуы және оның қасиеттері. Жартылай ӛткігішті 

диодтар; түзеткішті, тунельді варикап. Стабилитрон. Биполярлы транзистор, 

оның кіріс және шығыс сипаттамалары. Тиристор: басқарылмалық, 

ON 12 

ON 13 
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симметриялық. Бір ӛтпелі транзистор. Ӛрістік транзисторлар: басқарылмалы р/n 

ауысуы бар, с индуцируемым р/n ауысымды.Оптоэлектрондық аспаптар. 

Күшейткіштер, аналогтық, цифрлық ИМК, ҮИС және ӚҮИС. Генераторлар, 

триггерлер, регистрлер, дешифраторлар.айнымалы мәндер, кездейсоқ 

шамалардың сандық сипаттамасы, үлкен сандардың заңдары, сипаттама 

функциялары, орталық шекаралық теоремалар, үлгілеу және олардың 

технологиясы, белгісіз бӛлу параметрлерін бағалау теориясының элементтері, 

тестілеу теориясының статистикалық элементтері гипотезалар, дискретті Марков 

тізбегі 

 

ЕTТ 2206 

Электр тізбектерінің теориясы 

Электр тізбектерінің заңдары және негізгі түсініктері. Электр сұлбаларын 

түрлендіру. Тұрақты тоқ режімінде электр тізбектерін есептеу әдістері. 

Гармоникалық тербелістер режіміндегі сызықты электр тізбектері. Гармоникалық 

тербелістердің негізгі түсініктері, кӛрсетімдеу тәсілдері. Электр тізбегінің 

элементтеріндегі гармоникалық тербелістер. RLC-элементтерін тізбектілі және 

параллел жалғау. Символикалық әдіс. Индуктивті түрде байла-нысқан 

элементтер. Трансформатор. Электр тізбектерінің жиіліктік сипаттамалары. 

Электр тізбектерінің комплекстік беріліс функциялары. Тербелмелі контурдың 

жиілік сипаттамалары. Периодты гармоникалы емес сигналдар режіміндегі 

сызықты электр тізбектері. Фурье қатарына жіктеу. Сызықты электр 

тізбектеріндегі ӛтпелі процестер. Классикалық әдіспен есептеу. Лаплас 

түрлендіруі және оның қасиеттері. Операторлық әдіспен есептеу. Дюамель 

интег¬ралы. Жиіліктік әдіспен ӛтпелі процестерді талдау. Спектрлік талдаудың 

негізгі теориялары. Тӛртұштықтар.Тұрақты тоқ режіміндегі бейсызықты электр 

тізбектері. Бӛлініп-таралған параметрлі тізбектер. Электр сүзгілері және оларды 

синтездеу. Сүзгілердің жіктелігі. Жиілікті түрлендіру және оны сүзгілрін 

синтездеуге пайдалану. 

            ON 3 

ON 12 

ON 14 

 

AВ 2207 

Алгоритмдеу және бағдарламалау 

Электронды есептеу машинасы туралы жалпы мәлімет жайлы, ЭЕМ-де есеп 

шешудің негізгі кезеңдерін, Алгоритмді жазу тәсілдерін, Жоғарғы деңгейлі 

алгоритмдік тілдерді бағдарлама құрылымын, деректердің динамикалық 

құрылымын, Жоғарғы деңгейлі бағдарламалау тілдерінің негізгі операторларын, 

модульдік бағдарламаларды, құрылымдық бағдарламалау элементтерін, 

бағдарламаны әзірлеудің стилін құрастыру тәсілдерін,бағдарламаны жобалауды 

ON 2 

ON 3 

ON 4 
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меңгеретін пән. 

BT 2208 

Бағдарламалау технологиясы 

Си тілі базасында императивті программалаумен ұйымдастырудың моделі. 

Құрылымдық программалау стилі мен техникасы шығу деректерін талдау, 

олардың сәйкесінше құрылымдық деректермен берілуі; есепті шешу алгоритімін 

талдау және тиянақтау. Сұрақтары. Функцияналды композиция және 

декомпозиция элементтерінің спецификациясы. Деректер құрылымын басқару 

және модельдеу механизімі, ӛрнекті жазу әдістері; массивтер, құрылымдар, 

тізімдер. Си тіліндегі программалардың құрлымы және функциялары.Функция 

аргументтері және кӛрсеткіштері. Кӛрсеткіштер және массивтер. 

Кӛрсеткіштермен жүргізілетін арифметика.  

ON 4 

 ON 8 

 

MKAZh 3209 

Мәліметтер қоры және ақпараттық 

жүйелер 

Қазіргі заманғы мәліметтер қорының теориялық негіздерін, мәліметтер қорын 

жасау принциптерін меңгеру және құралдарымен жұмыс істей білу, әртүрлі 

мәліметтер қоры басқару жүйесімен жұмыс істей білу, практикалық есептер 

шығару барысында мәліметтер қорын қолдана алады. Клиент-сервер 

архитектурасының негізінде мәліметтер қорын құра алады. Ақпараттық жүйелер 

және мәліметтер қорына басшылық жасай алуды үйренеді. 

ON 2 

ON 4 

    

RTN 4210 

Робототехника негіздері 

Логикалық программалау. Prolog тілі, Prolog тілінің жетілдірілген нұсқалары, 

Prolog тілін басқа программалау тілдерімен салыстыру, Prolog тілінде құрылған 

логикалық программаның орындалу тәртібі, Тізімдер. Prolog программасында 

тізімдерді қолдану, Prolog программасында берілгендер қорымен жұмыс істеу 

ON 4 

ON 6 

   

KSZhOM 2211 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

ӛзекті мәселелері 

Қазіргі заманғы мәліметтер қорының теориялық негіздерін, мәліметтер қорын 

жасау принциптерін меңгеру және құралдарымен жұмыс істей білу, әртүрлі 

мәліметтер қоры басқару жүйесімен жұмыс істей білу, практикалық есептер 

шығару барысында мәліметтер қорын қолдана алады. Клиент-сервер 

архитектурасының негізінде мәліметтер қорын құра алады. Ақпараттық жүйелер 

және мәліметтер қорына басшылық жасай алуды үйренеді. 

ON 2 

ON 4 

    

ОР 1212 

Оқу практикасы 

Оқу практикасы - жоғары оқу орындарында студенттердің алған ғылыми-

теориялық білімдерін тереңдету мен бекіту мақсатында жүргізіледі және 

тәжірибелік және зерттеу жұмыстарының дағдыларын ендіру. 

ON 5 

ON 9 

  ON 13    

ON15 

CS 1213 

Цифрлық схемотехника 

Цифрлық деректерді жіберу жүйесінің ғылыми-техникалық мәселелерін шешу. 

Цифрлық арналарды стандарттау үшін қабылданған заманауи кодтарды және 

 ON 7 

   ON 12 
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программалық кӛпмақсатты декодерлерді жүзеге асыру.    ON 13 

 

 КЕ 1213 

Кванттық электродинамика 

Классикалық электродинамика. Фейнман диаграммалары. Электромагниттік 

әсерлесу. Кванттық әсерлесу және оның кванттары. Бір фотонды және кӛп 

фотонды әсерлесу теориясы. 

КН 1213 

Кванттық хромодинамика 

Бүлінген толқындар әдісі. Фотоядролық және электрон – ядролық реакциялар. 

Жеңіл иондар қатысатын реакциялар. Ауыр иондар қатысатын реакциялар. 

Тӛмен энергиялы нуклондардың әсерлесуі 

KZhI 2214 

Компьютерлік жүйелер 

интерфейстері 

компьютерлік жүйе интерфейстерінің кешені туралы ұғымдар (ақпарат). 

Интерфейстердің анықтамасы. Интерфейстер ӛзектілігі. Компьютерлік жүйе 

интерфейстерінің ӛзара байланыстарын қарастыру. 
   ON 4 

  ON 5 

  ON 6 

  ON 7 

    ON 11 

 

 

KZh 2214 

Компьютерлік жүйелер 

Компьютерлік желінің физикалық және логикалық құрылымдары. BIOS және 

POST бағдарламаларының жұмыс істеу принциптері. Процессор және 

Сопроцессорлардың даму технологиялары. Видео-аудио карталардың жұмысын 

ұйымдастыру Форм-фактор аналық платасы. Перефериялық аппарат ортасының 

құрылымы. 

КS 2214 

Компьютер сәулеті 

Техникалық оқыту құралдары пәні, мақсаты,міндеттері. Проекциялық құралдары. 

Диапроекциялық және эпипроекциялық құралдар. Грауофпроекторлар. Дербес 

электронды есептеуіш машинасы. 

BMA 2215 

Басқару модельдері мен әдістері 

Жүйелерге тән заңдылықтарды зерттеудің ғылыми және қолданбалы аспектілері. 

Жүйелер және жүйетехникатеориясы (проблемалары, мазмұны, методологиясы). 

Операцияларды зерттеудің негізгі түсініктері, қағидаты және зерттеу 

құралдары,операциялардың модельдері, модельдердің түрлері. Операцияның 

детерминалдық моделі. Математикалықбағдарламалау есептерінің 

қойылымыжәне жіктелуі. Сызықтық есептерді шешу әдістері. Бӛлінбейтін 

ресурстарды үлестірумен байланысты ерекше талаптар секілді айнымалылардың 

бүтін сандылығы. Сызықтық емес бағдарламалаудың маңыздытәжрибелік 

тапсырмалары. Сепарабельді мақсатты функциялармен тапсырмаларды 

динамикалық бағдарламалау. Тораптың сандық кӛрсеткіштері және есептеу 

әдістері. Операциялардың ойындық модельдері. Ойын теориясының 

принциптерін басқаруда қолдану. Модельдің толық еместік шартында 

операцияны зерттеудің ерекшелігін білу. 
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MFT 2215 

Математикалық физика теңдеуі 

Математикалық және функционалдық талдаулар. Жоғары геометрия. Алгебра. 

Жай дифференциалдық теңдеулер. Кешенді айнымалы функциялар. 

Математикалық пайымдау дәрежелері. Коши және шекаралық есептерінің 

шешімі. 

TT 2215 

Тұрақтылық теориясы 

Тұрақтылық туралы негізгі түсініктер. Тұрақтылық сапалық кӛрсеткіштері. 

Тұрақтылыққа тексеру. Қайта келтірілмейтін жүйелердің тұрақтылығы. 

Резервтеу. Алмастыру және тексеру, жӛндеу профилактикасы. Бағдарламалық 

қамтамасыз ету тұрақтылығы. Апараттық жүйе эффективтілігі және 

тұрақтылығы. Қамтамасыз ету тұрақтылығы жайлы сұрақтар. 

AKN 3216 

Ақпарат қауіпсіздік негіздері 

Негізгі түсініктер мен анықтамалар; ақпаратқа шабуыл кӛздері, қауіп-қатерлері 

және формалары; қауіпсіздік саясаты; қауіпсіздік стандарттары; 

криптографиялық модельдер; шифрлау алгоритмдері; негізгі ОЖ қауіпсіздігінің 

модельдері; желілерге әкімшілік ету; пайдаланушыларды аутентификациялау 

алгоритмдері; корпоративтік желілердің кӛпдеңгейлі қорғанышы; желілерде 

ақпаратты қорғау; ақпарат қорғау жүйелеріне қойылатын талаптар. 
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ShT 3216 

Шифрлау теориясы 

Криптографиялық машина. RSA шифрлау алгоритмі. Криптографиялық 

хаттамалар. Электрондық қолтаңба. Электронды сауда. Криптография және 

жаппай ақпараттық коммуникациялар 

KK 3216 

Қазіргі криптография 

Криптографияға кіріспе. Криптоалгоритмдер классификациясы. 

Криптожүйелерге қойылатын талаптар. Алгоритмдердің күрделілігі. Қарапайым 

алмастыру шифрлерін ұғынады. Blowfish, IDEA шифрлеу алгоритмдері 

AZhZhBN 3217 

Аппараттық жүйелер жобаларын 

басқару негіздері 

Деректердің тұтастығы – ақпаратты жоғалтуға әкелетін сәтсіздіктерден қорғау, 

сондай-ақ деректерді рұқсатсыз жасау немесе жоюдан қорғау;Ақпараттың 

құпиялылығы; Барлық тіркелген қолданушыларға арналған ақпараттың болуы.  
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AKPKZh 3217 

Арнайы курс «Программа 

құрастырудағы құрал 

жабдықтары» 

бағдарламалық жасақтама жүйелерінің ӛмірлік циклын құру және қолдау 

саласындағы теориялық білім, сонымен қатар бизнес-процестерді модельдеуге 

және CASE-технологияларын жобалауға бағытталған жаңа технологияларды 

қолданудың практикалық дағдыларын игеру (ComputerAidedSoftware / 

SystemEngineering, CASE) 

DK 3217 

Дербес компьютерлер 

Дербес компьютерлердің мектепте қолданылуы. Компьютер түрлері мен 

құрылғылары. Жадтардың түрлері. Құрылғы түрлері мен қызметтері 

AT 3218 

Ақпарат теориясы 

Ақпаратты ӛлшеу. Ақпараттың статистикалық, сематикалық және құрылымдық 

ӛлшеулері. Энтропия анықтамасы, энтропияның негізгі қасиеттері. Шартты 
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энтропия. Біріктіру энтропиясы. Ақпараттың семантикалық ӛлшеуі. Ақпараттың 

саны және артықшылығы. Сигналдың матаматикалық моделі. Детерминді 

сигналдардың берілуінің уақытша формасы. Детерминді сигналдардың 

берілуінің жиіліктік формасы. Кездейсоқ сигналдардың спектрі. Ақпаратты 

кванттау және дискреттеу. Уақыт бойынша дискреттеу. Дискреттеу әдістерінің 

классификациясы. Котельников теоремасы бойынша санау дәлдігін талдау. 

Деңгей бойынша кванттау.Байланыс каналы- де-ректерді беру желісінің негізі. 

Модуляция және демодуляция процедурасының мазмұны және қолданылуы. 

Әртүрлі модуляция түрлеріне байланысты кедергіге қарсы тұрудың 

салыстырмалы мінездемесі. Каналдың және сигналдың ақпараттық мінездемесі. 

Каналдың және сигналдың физикалық мінездемесін келісу. Байланыс каналы 

және хабарлама таратқышының статикалық қасиеттерін келісу. Кодтау 

теориясының жалпы түсінігі. Шеннонның кодтау туралы фундаментальды 

теоремасы. Аналогты-кодты түрлендіргіштер. Тиімді кодтау. Кедергіге қарсы 

тұра алатын кодтау. 
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Econ 3218 

Эконометрика 

Талданатын жүйенің даму жағдайын сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді болжау. Әлеуметтік-экономикалық 

дамудың әртүрлі мүмкін сценарийлерін модельдеу. 

EU 3218 

Электронды үкімет 

Электрондық үкімет дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық 

және тәжірибелік мағлұматтармен таныстыру, қазіргі заманғы портальдармен 

қолдана білуге, ғылыми-техникалық есептердің нәтижелі алгоритмдерін құруда, 

пәндік салада қазіргі заманғы программалық құралдарды қолдануда 

студенттердің білім-білік дағдыларын қамтамасыз ету, студенттерді мәліметтер 

қорын жобалау негіздерін, компьютерлік жүйелер мен ақпараттық 

технологияларды, желілік технологияларды болашақ кәсіп қызметінде тиімді 

қолдануға дайындау. 

AZhA 3219 

Ақпараттық жүйелердегі әкімшілік 

Компьютер, BC, ВК түрлі компьютер лік сәулет, күн мен микропроцессорлық 

сәулет сәулет және бірнеше жүйелердің жұмыс істеу принциптерін білу; ЭЕМ 

жобалау әдістерін түсіну; гипермәтінді белгілеу тілі HTML қасиеттері мен 

мүмкіндіктерінің негізін білу.MicrosofScriptEditor, және VBScript пайдаланып 

сайттарды құру үшін дағдыларды, HTML нысандарын иелену - құжаттар; HTML 

құру және ӛңд еу үшін құралдарын пайдалану мүмкіндігі - құжаттар.Талдау және 
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синтез орындауға қабілеті, және ВС компьютерлер, ұйымдастыру, пайдалану 

және ЭВМ конфигурациясы мәселелерін шешу.Кәсіби экономика және қаржы 

саласындағы қызметті және кредиттік қарым-қатынас жүргізу жаһандық 

желілерді пайдалану принциптерін білу.Компьютерлер даму үрдістерін бағалау 

және талдау, BC, ВК түрлі сәулет 

 

 

 

OZ 3219 

Операцияны зерттеу 

Операцияларды зерттеу пәнінің автоматтандырылған басқару жүйелерінің 

жұмыс барысында зерттеу моделдері мен әдістерін игеруге, жүйенің немесе 

зерттелетін операцияның моделін құруды, зерттеу есебін қоюды және 

математикалық колдануды үйретуге арналған. Операцияны бӛлшектерімен 

бағалап және операцияны зерттеу есебінің тиімділігін алдын ала сандық 

дәлелдеуге дағды болу және үйренеді. Жүйенің немесе зерттелетін операцияның 

моделің құра алады. Зерттеу есебін қоюды және математикалык, моделдерің 

қолдануды үйреніп шығады. 

SN 3219 

Схемотехника негіздері 

Ақпараттық үрдіс құрылымын, ақпараттық үрдістерді ұйымдастырудың 

негіздерін білуге ұмтылады. Ақпараттық үрдістер мен обьектілерді формальді 

түрде сипаттау әдістерін қолдана алуға мүмкіндік алады. 

KG 4220 

Компьютерлік графика 

Сызу құралдары. Сызбаларды орындау жалпы ережелері.Форматтар, масштабтар, 

сызықтардың түрлері, шрифтілер. Сызбаларда ӛлшемдерді қою. Ӛлшемдер мен 

формалардың шекті аутқылары, беттердің кедір-бұдырлығы туралы 

түсініктемелер. 
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GK 4220 

Графикалық құралдар 

Инженерлік графика негіздері. «Конструкторлық құжаттардың ортақ жүйесі» 

түсінігі. Компьютерлік графика негіздері. Компьютерлік графиканың техникалық 

құралдарының жүйесі. Мультимедиялық қосымшаларды жасаудағы қазіргі 

технологияларды қолдану. 

MTN 4220 

Мультимедиялық технология 

негіздері 

Жалпы Web – түйіндерінің құрылу принципі. Гипермәтіндік белгілеу принципі. 

Құжат денесі. HTML-да графиктерді қолдану. HTML – формалары. HTML – дағы 

кесте. Гипермәтіндік сілтеме. HTML құжатының структурасы және құжатттың 

басты белгілеуінің элементі. 

OBP 4221 

Обьектіге бағытталған 

программалау 

Бұл курста студенттер (Java) тілінің қасиеттерімен операторларымен және ортада 

бағдарлама құра алатындай дәрежеде болады Java бағдарламалар құруды; Java 

ортасында қосымшалар құруды; Java ортасында мәліметтер қорымен жұмыс 

істеуді, тесттерді құру және бағдарламаларды тестілеуді; ақпараттарды ӛңдеудің 
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автоматтандырылған жүйелерін тұрғызуды; BDE-де мәліметтер қорымен жұмыс 

істеу қосымшасын құруды; есеп беру құруды; Java қарапайым қосымшасын 

құруды; бағдарламалық ӛнімді қорғау тәсілдері мен құралдарын қолдануды; 

бағдарламалар мен бағдарламалық ӛнімдерді тестілеуді үйренеді. 

    

 

 

UTN 4221 

UML тілінің негіздері 

Құрылымдық программалау стилі мен техникасы шығу деректерін талдау, 

олардың сәйкесінше құрылымдық деректермен берілуі. Есепті шешу алгораитмін 

талдау және тиянақтау. Функционалды декомпозиция және декомпозиция 

элементтерінің спецификациясы. Деректер құрылымын басқару және модельдеу 

механизм, ӛрнекті жазу әдістері. Функция аргументтері және кӛрсеткіштері. 

COB 4221 

С++ ортасында бағдарламалау 

Программалық жобаларды құру ортасы. С++ тілі және алғашқы жобалар. С++ 

тілінің түрлерінің жүйелері. Түрлерді ӛзгерту. Айнымалылар және ӛрнектер. 

Ӛрнектер. Ӛрнектердегі амалдар. Меншіктеу және ішкі функциялар. С++ тілінің 

операторлары. Процедуралар және функциялар- класстың тәсілдері. Рекурсия. 

С++ тілінің массивтері. 

MKPP 4222 

Математикалық қолданбалы 

программалар пакеті 

 

Есептеу техникасы жабдықтарының негізінде жобалауды автоматтандырудың 

меншікті ерекшеліктерін; АЖЖқанағаттандыруға тиіс талаптарды, АЖЖ 

бағдарламалық жабдықтарының құрылымын, Машиналық жобалау нәтижелерін, 

АЖЖ функциональды сұлбасын түсіндіру, АЖ кезеңдерін құру, Аппараттық 

жабдықтарды және АЖЖ-ның ең тиімді жолдарын біліп меңгереді. 
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ZhPK 4222 

Жүйелік программаға кіріспе 

ЭЕМ-нің жұмыс режимі. Құрылғылардың сипаттамасы және белгіленуі. Жадыны 

ұйымдастыру. Ұлғайтылған жады. Жүйелік ресурстардың тізімі және жүйелік 

ресурстардың анықталуы. Үзулерді ӛңдеу механизмі. Жедел жадыны басқару. 

Жүйелік кестелердің, буфердің қолданылуы. Туынды бағдарлама құру. Туынды 

бағдарламаға параметрлер беру. 

PE 4222 

Параллельдік есептеулер 

Паралель бағдарламалауға кіріспе. Бағдарламалауды тарату. Бӛлгіш айнымалысы 

бар параллель бағдарламалау. Процестердің әсерлесуі. Параллельно тізбектелген 

құрылымдарды басқару модельдері. Асинхронды Синхронды есептеу моделі 

ZhB 3301 

Жүйелік бағдарламалау 

Компьютерлер, жүйелер, кешендер және аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз 

ету, бірыңғай орталық ӛзара әрекеттесуді ұйымдастыру үшін кіріс және шығыс 

ақпараттарының принциптерін қолдана алады; компьютерлік жүйелер мен 

желілерді жобалау дағдыларына ие. 

ON 5 

 ON 8 
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OZh 3302 

Операциялық жүйелер.   

Операциялық жүйелердің кең тараған түрлерін, заманауи ӛндірістік нақты уақыт 

жүйелердің сипаттамаларын,операциялық жүйелердің функциялары. 

Операциялық жүйенің ұғымы. Операциялық жүйенің ядросы. Операциялық 

жүйенің эволюциясы және негізгі идеяларды іске асыруын білуі керек. 

Операциялық жүйелердің функциялары және олардың атқаратын қызметтері 

туралы мәлімет ала алады. Файлдармен жұмыс жасауды меңгереді. Файлдар 

бүтіндігі және қорғау жолдарын үйренеді. 

ON 5 

ON 6 

   

ОР 2 (3) 303 

Ӛндірістік практика (үзіліссіз) – 8 

апта 

Мамандық бойынша жалпыға міндетті білім беру стандарттарымен кӛзделген, 

белгіленген мӛлшерде нақты модульдің базалық, бейіндік және жаплы білімдік 

пәндерден білім жүйесін тану, бағдарламалық ӛнімді ӛндіру құралдары мен 

әдістері, технологиялардың базалық негізін білу; Ақпаратты ӛңдеу және 

басқарудың математикалық, лингвистикалық , ақпараттық және бағдарламалық 

қамтамасыз ету компьютерлік жүйелерді талдау және дамыту үшін кәсіби 

модельдерін, әдістерін және құралдарын пайдалану дағдыларын білу. 

ON 7 

 ON15 

 

   

 

 

 

О/DP 4304  

Дипломалды практика – 8 апта 

Мамандық бойынша жалпыға міндетті білім беру стандарттарымен кӛзделген, 

белгіленген мӛлшерде нақты модульдің базалық, бейіндік және жаплы білімдік 

пәндерден білім жүйесін тану, бағдарламалық ӛнімді ӛндіру құралдары мен 

әдістері, технологиялардың базалық негізін білу; Ақпаратты ӛңдеу және 

басқарудың математикалық, лингвистикалық , ақпараттық және бағдарламалық 

қамтамасыз ету компьютерлік жүйелерді талдау және дамыту үшін кәсіби 

модельдерін, әдістерін және құралдарын пайдалану дағдыларын білу.Құралдарын 

бағдарламалау проблемалар ең тиімді және сенімді шешім таңдауға мүмкіндігі 

болуы үшін, практикалық мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы программалау 

әдістерін және әр түрлі құралдарын пайдалануды талдау мүмкіндігі. 

Компьютерлер мен бағдарламалық қамтамасыз ету саласындағы бірлескен 

зерттеулер жүргізу тобында әлеуметтік ӛзара тиімді жұмыс істеу қабілеті болу 

керек. 

ON 1 

 ON 7 

  ON15 

 

   

 

BKE 3305 

Бағдарламамен қамтамасыз ету. 

Компьютер, BC, ВК түрлі компьютерлік сәулет, күн мен микропроцессорлық 

сәулет сәулет және бірнеше жүйелердің жұмыс істеу принциптерін білу; ЭЕМ 

жобалау әдістерін түсіну; гипермәтінді белгілеу тілі HTML қасиеттері мен 

мүмкіндіктерінің негізін білу. Microsof Script Editor, және VB Script пайдаланып 

сайттарды құру үшін дағдыларды, HTML нысандарын иелену - құжаттар; HTML 

құру және ӛңдеу үшін құралдарын пайдалану мүмкіндігі - құжаттар. Талдау және 

  ON 4 

  ON 6 

  ON 8 

     ON 11 

    ON 13 
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синтез орындауға қабілеті, және ВС компьютерлер, ұйымдастыру, пайдалану 

және ЭВМ конфигурациясы мәселелерін шешу. 

 

PN 3305 

Программалау негіздері 

Программа құрастыру технологиялардың негізгі түсініктері, анықтамалар және 

әдістері туралы білім алу. 

KP 3305 

Қолданбалы программалау 

Қолданбалы бағдарлама жобалаудың негізгі ережелері. Жобалық шешімдердің 

орындалу нормасы. Қолданбалы бағдарламаны жобалауға техникалық тапсырма. 

Қолданбалы бағдарлама құрастыру технологиясының негізгі ережелері. 

Бағдарламалық ӛнім жобалау обьектісі ретінде. Технологиялық операциялар мен 

технология құралдары туралы түсінік. Обьекттер мен кластар. 

BОKZh 3306 

Бағдарламаны ӛңдеудің  құрал-

жабдықтары 

Программаныәзірлеуқұрал-саймандарының анықтамасы. Құрал-саймандардың 

даму тарихы. Қазіргі кездегі құрал-саймандардыңжіктеліміжәне негізгі 

ерекшеліктері.Жалпы және арнаулы бағдарламалық қамтама.Бағдарламаны 

әзірлеу, бағдарламалау тілінің жіктелуі және оны таңдау. Нақты уақыт 

есептерінбағдарламалау ерекшеліктері.Бағдарламалау кезіндегі ЭЕМ құрылымы 

мен сәулеті туралы түсінік және олардың ерекшеліктері. Есептеу үрдісін 

ұйымдастыру. 

  ON 4 

  ON 5 

  ON 6 

  ON 8 

     ON 11 

 

NUOZh 3306 

Нақты уақыттың операциялық 

жүйесі 

Операциялық жүйенің эволюциясы және негізгі идеялар . Пакеттік режим. 

Уақыты бӛлу және кӛпесептілік. Қабілеттерін бӛлу. Уақыттың нақты масштабы. 

Файлдық жүйелер және құрылымдар 

OZhKN 3306 

Операциялық жүйелер құру 

негіздері 

Операциялық жүйелердің функциялары және қызметтері. Жұмыс режимі. 

Процессорды басқару. Процессорды басқару. Процессорды ұйымдастыру және 

басқару. Синхронды және асинхронды енгізу –шығару. Файлдық жүйенің 

компонентері. Файылдарды ұйымдастыру тәсілдері. Жадыны басқару. 

Виртуалды жадыны ұйымдастыру. Жадыны үлестіру стратегиясы. 

EZhZhU 4307  

Есептеу жүйелерін және желілерін 

ұйымдастыру  

Есептеу жүйелері мен желілерінің қағидаттары. Цифрлық құрылғыларды 

логикалық жобалау теориясының негіздері. ЭЕМ-нің элементтері және 

функционалдық бӛлшектері. ҮИС сұлбатехникасы. ЭЕ-нің арифметикалық 

негіздері. ЭЕМ-нің жадыда сақтау құрылғылары. ЭЕМ-нің процессорлары. ЭЕМ-

де ақпаратты енгізу-шығару 

ON 1 

ON 2 

  ON 10 

  ON 14 

 BBAKT 4307 

Білім берудегі ақпараттық және 

коммуникациялық технология 

Ақпараттық коммуникациялық технологиялар құралдарын жасау мен 

пайдаланудың дидактикалық негіздері. Мектепте АКТ құралдарының даму 

тарихы. Бағдарламалық оқыту және оны АКТ дамуының жаңа сатыларына 
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кӛшіру. Оқытудағы АКТ дамуының кезеңдері. Олардың заңдылықтары. Білім 

беруде АКТ-ны пайдаланудың бағыттары мен болашағы. АКТ дамуының 

перспективалық бағыттары. 

ZhZh 4307 

Желілік жүйе 

Желі – мәліметтерді компьютерлер арасында жеткізу құралдарымен біріктірілген 

компьютерлердің жиынтығы. Есептеу желісі – бір-бірімен байланысқан желі 

элементтері арасында мәліметтер жеткізуге арналған программалық және 

аппараттық құрауыштардың күрделі жүйесі. Аппараттық жабдықтар ішінде 

әртүрлі типті және класты компьютерлермен қатынастық жабдықтарды атауға 

болады. 

MKKN 4308 

Мобильді қосымшаларды 

құрастыру негіздері.  

Заманауи мобильді платформалар;мобильді қосымшаларды жобалау және 

жетілдіру;авторлық құқықтарды қорғаудың техникалық 

құралдары;программалық қамтамасыз етуді сынақтан ӛткізу және сапасын 

қамтамасыз ету; сараптамалық жүйелер мен деректер базасын жетілдіру; 

клиенттік оңтайландырудың алгоритмдері мен есептері. 

  ON 4 

  ON 5 

  ON 6 

  ON 8 

     ON 12 

 

ZhIN 4308 

Жасанды интеллект негіздері 

Қандай да бір проблемаларды автоматты түрде шешу, сонымен қатар осы 

проблемаларды шешу әдістерін қарастыру және түзету. Жасанды интеллект 

жүйелері келесідей міндеттерді қарастырады: Образдарды тану есептерін 

(мысалы: табиғи дауысты тану) құру; теоремаларды дәлелдеу және оқыту 

есептерін (мысалы, қандай да бір ойынның дағдысын) құру; сарапшы ретінде 

шешім қабылдауға мүмкіндігі бар сарапшылық жүйелерді – программалық 

жүйелерді құру 

KZh 4308 

Компьютерлік желілер 

Компьютерлік тораптардың ұйымдастырылуы мен жұмыс атқару негіздерін, 

дербес компьютерлердің торапта жұмыс істеу ерекшеліктерін үйрену, қазіргі 

кездегі тораптық технологиялармен танысу, жергілікті тораптардың жұмысын 

игеру. 

Мамандандыру бойынша білім беру бағыты №1  " Мультимедиялық технологиялар " 

                  C++ N 3309 

С++ негіздері. 

С++тілінде программа құру және оны түзетудің техникалық тәсілдеріне баулу; 

оқу процесінде компьютерлік технологияны ӛзіндік даму мен оны іске асыру 

құралы ретінде сонымен бірге кәсіптік қызметтерге пайдалану дағдыларын 

қалыптастыру. Қойылған есепті шешу жолын дұрыс таңдай білуге, сол әдіс 

бойынша тиімді алгоритм құра білуге, есептеу жұмыстарында ағымдық нәтижені 

оңды бағалай біледі. 

ON 3 

ON 4 

ON 5 

ON 8 

ON 9 

  ON 10 
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SSOP 3309 

SQL Server ортасындағы 

программалау 

SQL Server ортасындағы программалау тілдерінің қазіргі кездегі даму 

бағыттарымен танысады. Жоғары деңгейлі тілдерінің құрылымын оқып-үйрену, 

олардың қолдануы техникасымен және ерекшелігімен танысады. Қолданбалы 

есептерді бағдарламалауда айтылған тілдерді пайдалану тәжірибесін ұлғайтуға 

мүмкіндік алады. 

  ON 11 

  ON 12 

 

DZh 3309 

Динамикалық жүйелер 

Matlab, Mathcad, Maple. Бағдарлама интерфейсі. Математикалық модельдерін 

құру әдістері.Мathcad-та «Жыртқыш –құрбан» экожүйесін модельдеу. 

IT 4310 

Интернет технологиясы. 

Интернет негіздері. Ауқымды желіні ұйымдастыру. ТСР/IР хаттамалары. 

Адрестеу және бағдармалау.Интернет қызметтері. Клиент-серверлік ӛзара 

әрекеттестік. Қолданбалардың әрекеттесу интерфейстері. Клиент және сервер 

жағында орындалатын қолданбалар. Интернет бизнес-қолданбаларының түрлері. 

Интернеттегі ақпараттар мен түйіндерді қорғау. 

ON 4 

ON 8 

 ON 9 

  ON 11 

  ON 12 

  ON 14 

 

 

WebD 4310 

WEB дизайн 

WEB –технологияны қолдану ортасын жетік меңгеру. Интернет иерархия желісі 

ретінде. Клиент-Интернеттегі серверлік жоба. Компьютерлік желілермен жұмыс 

жасауды үйрену. Интернеттегі иерархия. Әртүрлі деңгейдегі WEB-технология. 

Желілер провайдер желісін біріктіру. ISP,POP,NAP түсініктері 

WebT 4310 

WEB технологиясы 

WEB –технологияны қолдану ортасы.Әртүрлі деңгейдегі WEB-технология. 

Интернетке ақпрат беру. TCP/IP стек хаттамалары. IP-маршрутизациясындағы 

процесс. Интернетке ақпараты беру тұрақтылығы. Интернетке адресация. Ат 

домендерінің жүйесі. 

JavaBT  4311 

Java бағдарламалау тілі 

- Бұл курста студенттер (Java) тілінің қасиеттерімен операторларымен және ортада 

бағдарлама құра алатындай дәрежеде болады Java бағдарламалар құруды; Java 

ортасында қосымшалар құруды; Java ортасында мәліметтер қорымен жұмыс 

істеуді, тесттерді құру және бағдарламаларды тестілеуді; ақпараттарды ӛңдеудің 

автоматтандырылған жүйелерін тұрғызуды; BDE-де мәліметтер қорымен жұмыс 

істеу қосымшасын құруды; есеп беру құруды; Java қарапайым қосымшасын 

құруды; бағдарламалық ӛнімді қорғау тәсілдері мен құралдарын қолдануды; 

бағдарламалар мен бағдарламалық ӛнімдерді тестілеуді үйренеді. 

ON 6 

ON 8 

ON 11 

  SZh 4311 

Сараптау жүйесі 

- Нақты емес логика және оның жасанды интеллект жүйелерінде 

қолданылуы.Нақты емес жиындар және лингивистикалық айнымалылар.Нейрон 

желілерінде негізделген, жасанды интеллект жүйелері. Нейрон желілері арқылы 

бейнелерді айыру.Генетикалық алгоритмдер 

SZhIZh 4311 

Сараптау жүйесі және 

интеллектуалды жүйе 

- Жасанды интеллект :негізгі ұғымдар және шығу тарихы. Нақты емес логика және 

оның жасанды интеллект жүйелерінде қолданылуы.Нақты емес жиындар және 

лингивистикалық айнымалылар.Нейрон желілерінде негізделген, жасанды 



35 

 

интеллект жүйелері. Нейрон желілері арқылы бейнелерді айыру 

Мамандандыру бойынша білім беру бағыты №2  " Бағдарламалау саймандары " 

ProKKZh 3312 

Программа құрастырудағы құрал 

жабдықтары 

Берілген пәнді оқу заманауи және интеллектуалды бағдарламалық ӛнімдерді 

құрастыруға байланысты алдағы материалды тиімді игеру үшін қажетті. 

Сонымен қатар ақпараттық технологиялар саласындағы болашақ сәтті мансапты 

құру үшін, қажетті білімдерді алуға мүмкіндік береді 

  ON 4 

  ON 8 

   ON 9 

      ON 11 

 

 

 

PEShP 3312 

Программалау есептер шешу 

практикумы 

Робототехника – роботтардың құрылысымен, жұмысы мен қолдануымен 

айналысатын, оған қоса олардың басқару, сезіну мен мәлімет ӛңдеумен 

айналысатын механикалық, электр және электронды инженерия мен компьютер 

ғылымдарының біріккен саласы. Курс барысында білім алушылар 

шығармашылық қабілеті мен әлеуетін арттыруға мүмкіндік беретін алдыңғы 

деңгейлі LEGO ® MINDSTORMS ® EV3 оқу конструкторлары мен Arduino 

контроллерін пайдаланып тәжірибе жұмыстарын жүргізе алады. Тыңдаушылар 

алған теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде іске асырып, түрлі роботтар мен 

Arduino-ға негізделген құрылғыларды құрастырып, бағдарлама түзіп үйренеді. 

TOKZh 3312 

Техникалық оқыту  құралдары 

және жүйелері 

Техникалық оқыту құралдары пәні, мақсаты,міндеттері. Проекциялық құралдары. 

Диапроекциялық және эпипроекциялық құралдар. Грауофпроекторлар. Дербес 

электронды есептеуіш машинасы. 

BKKT 4313 

Бағдарламалық қамтаманы 

құрастыру технологиясы 

программалау парадигмасына қысқаша шолу: процедуралық тілдер, объектіге 

бағытталған тілдер, функционалдық тілдер 

ON 4 

ON 5 

   ON 12 

 

BN 4313 

Бағдарламалау негіздері 

Программаны жобалаудың негізгі ережелері. Жобалық шешімдердің орындалу 

нормасы. Программаны жобалауға техникалық тапсырма. Қолданбалы 

бағдарлама құрастыру технологиясының негізгі ережелері. Программалық ӛнім 

жобалау обьектісі ретінде. Технологиялық операциялар мен технология 

құралдары туралы түсінік. Обьекттер мен кластар. 

UZhB 4313 

UNIX желілік бағдарламалау 

Жалпы Web – түйіндерінің құрылу принципі. Гипермәтіндік белгілеу принципі. 

Құжат денесі. HTML-да графиктерді қолдану. HTML – формалары. HTML – дағы 

кесте. Гипермәтіндік сілтеме. HTML құжатының структурасы және құжатттың 

басты белгілеуінің элементі. 

ZhTAZ 4314 

Жүйелік талдау және амалдарды 

зерттеу 

«Жүйелік талдау және амалдарды зерттеу». қазіргі есептеу машиналарын, 

жүйелерін және есептеу желілерін ұйымдастыру ерекшеліктерін оқып білу. 

Оларды құратын құрылғылардың мәліметтерін енгізу, ӛңдеу және шығару ӛзара 

әрекеттесуін оқып білу. 

  ON 6 

  ON 8 

     ON 12 
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Мәліметтерді енгізу және шығару құрылғыларын және олардың орталық 

құрылғылармен әрекеттесуін ұйымдастыру. 

 

EZh 4314 

Есептеу желілері 

Есептеу жүйелері мен желілерінің қағидаттары. Цифрлық құрылғыларды 

логикалық жобалау теориясының негіздері. ЭЕМ-нің элементтері және 

функционалдық бӛлшектері. ҮИС сұлбатехникасы. ЭЕ-нің арифметикалық 

негіздері. ЭЕМ-нің жадыда сақтау құрылғылары. ЭЕМ-нің процессорлары. ЭЕМ-

де ақпаратты енгізу-шығару 

IZhN 4314 

Интеллектуалды жүйелердің 

негіздері 

Интеллектуалды жүйелерді құру технологиясын кәсіби қызметте қолдану, 

шешімдерді іздеуде білімді басқару тәсілдерін және таратылған есептеу 

технологияларын дамыту тенденцияларын қолдану. 
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Ф-19-06/08 

Оқу  ҥдерісін ҧйымдастыру кестесі 

Семестр 1  

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

9 

семестр 
Барлығы 

Теориялық оқыту 
30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 20 кр 20 кр 20 кр 240 кр 

15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 10 апта 10 апта  110 апта 

Сессия 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 2 апта 2 апта  22 апта 

Кәсіби 

практика 

Оқу  1 кр         1 кр 

Ӛндірістік практика 

(үзіліссіз) 
   / 2 кр  / 6 кр  

 

 
8 кр 

Ӛндірістік/дипломалды 

 
       

 
8 кр 8 кр 

Жалпы   1 апта  / 2 апта  / 6 апта  
 

8 апта 
9 апта 

/ 8 апта 

Қорытынды аттестация 
        12 12 кр 

        7 апта 7 апта 

Демалыс 4 апта 12 апта 4 апта 12 апта 4 апта 12 апта 1 апта 1 апта  50 апта 

Семестр 
30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 20 кр 20 кр 20 кр 240 кр 

22 апта 30 апта 22 апта 30 апта 22 апта 30 апта 13 апта 13 апта 15 апта 197 апта  

Оқу жылы 
60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240 кр 

52 апта 52 апта 52 апта 41 апта 197 апта 
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Ф-19-06/09 
 

Технологиялық карта 

 

№ Қҧзыреттер Оқыту формалары Оқытушы әрекеті 

(әдісі) 

Білім алушы әрекеті 

(әдісі) 

Бақылау 

формалары 

Меңгеру 

нәтижесі 

1 КҚ 1;  

КҚ 2;  

КҚ 3;  

КҚ 4;  

КҚ 5;   

КҚ 6; 

КҚ 7; 

КҚ 8; 

 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Курстық жұмыс 

бойынша семинар. 

4. Практикалық курс 

бойынша семинар. 

5. Практикалық жұмыстар. 

6. Оқытушы 

басшылығымен жұмыс. 

7. Ӛзіндік жұмыс. 

8. Ӛндірістік практика. 

9. Тәжірибелік зерттеулер. 

10. Жоба бойынша 

жұмыстар. 

1. Кеңес беру. 

2.Практикалық 

сабақтар. 

3. Мастер класс. 

4. Ӛндірістік 

жұмыстар. 

 

 

1. IT әдісі; 

кітапханадан, 

Интернет желісіндегі 

материалдар 

ды іздеу. 

2.Әдебиеттерді шолу. 

3. Кәсіби дағдыларға 

жаттығу. 

4. Қажетті зерттеулер 

жүргізу және эссе, 

т.б. жазу. 

1. Тест 

(психологиялық 

тест). 

2. Емтихан. 

3. Презентация. 

4. Талдау (мәтінді 

және басқа да 

мәліметтерді). 

5. Эссе. 

6. Практика 

тапсырмалар 

7. Жұмыс 

нәтижелерін     

    қорғау. 

Білім: 
- білу; 

- түсіну; 

- қолдану; 

- талдау; 

- бағалау; 

- жинақтау. 
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Ф-19-06/10 

Оқыту  нәтижелерін бағалау критерийлері 

Деңгейлер Критерийлер 

 90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-;С+) 50-69 (С;С-; D+; D-) FX(25-49) F (0-24) 

Білу білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын есте 

сақтағанын және оны қайта 

айтып беретінін кӛрсетеді. 

 білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын есте 

сақтағанын толықтай 

кӛрсете алмайды. 

білім алушы меңгерілген оқу 

материалдарын шектеулі есте 

сақтағанын кӛрсетеді. 

білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын ӛте аз 

мӛлшерде есте сақтағанын 

кӛрсетеді. 

білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын 

мүлде есте сақтамағанын 

кӛрсетеді. 

Тҥсіну білім алушы оқу 

материалдарын толық 

түсінгендігін кӛрсетеді.  

білім алушы оқу 

материалдарын аз мӛлшерде 

түсінгендігін кӛрсетеді.  

білім алушы оқу 

материалдарын 

шектеулі/жартылай түсінгендігі 

туралы  мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 

материалдарын толықтай 

түсінбегендігі туралы 

мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 

материалдарын мүлде 

түсінбегендігі туралы 

мағлұмат береді. 

Қолдану оқу материалын түсінумен 

оны жаңа жағдаяттарда 

пайдалануды толық 

кӛрсетеді. 

оқу материалын түсінумен 

жаңа жағдаяттарда оны 

толық пайдалана 

алмайтынын кӛрсетеді. 

оқу материалын шектеулі/шала 

түсінумен жаңа жағдаяттарда 

оны толық пайдалана 

алмайтынын кӛрсетеді. 

оқу материалын шектеулі 

түсінумен оны жаңа 

жағдаяттарда толықтай 

пайдалана алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын оны 

жаңа жағдаяттарда 

мүлдем пайдалана 

алмайтынын кӛрсетеді. 

Талдау оқу материалын/ 

тапсырманы талдауды 

толық кӛрсете алады (негізгі 

идеяларды, астарлы 

мағынаны ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы аз ғана 

қателіктермен талдай 

алатынын кӛрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы 

мағынаны ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ тапсырманы 

шектеулі/ жартылай талдай 

алатынын кӛрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы толықтай 

талдай алмайтынын 

кӛрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы 

мағынаны ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы мүлдем 

талдай алмайтынын 

кӛрсетеді. 

Бағалау оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

ӛзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан толықтай  

бағалауды кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

ӛзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан аз ғана 

қателіктермен бағалай 

алатынын кӛрсетеді. 

оқу материалын/ тапсырманы 

берілген критерийлерге 

қатысты, ӛзінің жеке 

критерийлері т.б. жағынан 

шектеулі/жартылай бағалай 

алатынын кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

ӛзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан толықтай 

бағалай алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

ӛзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан мүлдем 

бағалай алмайтынын 

кӛрсетеді. 

Қҧрастыру  оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, құрылым, 

т.с.с.) құрастыруды толық 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, құрылым, 

т.с.с.) аз ғана қателіктермен 

құрастыра алатынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ тапсырманы 

орындауда шешу жоспарын 

(жаңа мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

шектеулі/жартылай 

құрастыратынын кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, құрылым, 

т.с.с.) толықтай құрастыра 

алмайтынын кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын мүлдем 

құрастыра алмайтынын 

кӛрсетеді. 
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Оқыту нәтижелерін бағалаудың жалпы ережелері 

1. Әр пәнді (модульді) оқыту барысында меңгерілуі тиіс құзыреттерге қатысты соңғы нәтижелері пән оқытушысы тарапынан семестр бойы жүйелі 

түрде бақыланып, бағаланып отырады. Ол үшін кафедра меңгерушісі, пән координаторы/оқытушысы тараптарынан алдын-ала келесі шаралар жүзеге 

асырылады: 

1.1 Пәннің мақсаты мен міндеттеріне оқыту формаларына, оқытудың соңғы нәтижелері және меңгерілуі тиіс құзыреттердің ерекшеліктеріне қарай 

оқытушы мен білім алушының элементтері, оқыту әдістері және ағымдық бақылау формалары таңдалады, пән силлабусында кӛрсетіледі. 

1.2 Таңдалған бақылау формаларының пәнге қатысты маңыздылықтары ескеріле отырып семестрге тиесілі 100 балдық ұпай бақылау формаларына 

(теңдей бӛлінуі шарт емес) бӛлінеді, пән силлабусында кӛрсетіледі. 

1.3 Әр бақылау формасының семестр бойы қайталану саны (күнделікті, әр аптада, семестрде 1, 2 немесе 3 рет т.б.) анықталады және формаға тиесілі 

ұпай біркелкі бӛлінеді, пән силлабусында кӛрсетіледі. 

2. Семестр барысында кафедра меңгерушісі, пән координаторы/оқытушысы тараптарынан келесі шаралар жүзеге асырылады: 

2.1 Білім алушылардың бақылау формалары талаптарын семестр бойы жүйелі түрде орындауы ұйымдастырылады және орындау нәтижелері ӛз 

уақытында бағаланып отырады. 

2.2 Жеке алынған бақылаудың бағасы 1.3 бапта кӛрсетілген ұпайдан артық бола алмайды және міндетті түрде орындалған жұмыс/ меңгерілген 

құзырет деңгейіне байланысты максимал ұпайдың сәйкес бӛлігін құрайды. 

2.3 Пәндер бойынша бақылау нәтижелері әр апта сайын білім алушымен, семестріне екі рет кафедра мәжілісінде және факультеттің оқу-әдістемелік 

кеңесінде талқыланып, білім беру сапасын жақсарту шаралары қабылданады. 

2.4 Семестр соңында білім алушының пән ішіндегі бақылау формаларының барлығы бойынша жиынтық ұпайы анықталып, университеттің “Аралық 

аттестаттауды ұйымдастыру және ӛткізу ережесі” талаптарына сәйкес аралық аттестацияға жіберу/жібермеу жайлы шешім қабылданады. 

2.5 Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен құзыреттері) халықаралық практикада қабылданған цифрлық эквиваленті 

бар әріптік жүйеге және дәстүрлі жүйедегі бағаларға сәйкес келетін 100 балдық шкала бойынша (оң бағалар "А"-дан "D"-ға дейін азаю арқылы және 

"қанағаттанарлықсыз" - "FX", "F") балдармен бағаланады. 
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2.6 "FХ" белгісіне сәйкес келетін "қаанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда, білім алушы оқу пәнінің/модулдің бағдарламасын қайта ӛтпей-ақ 

қорытынды бақылауды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие. 

2.7 "F" белгісіне сәйкес келетін "қаанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне/модуліне қайта жазылады, оқу сабақтарының 

барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлері орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады. 

["Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 бұйрығы. 

2.8 Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды ӛткізудің тәртібін ЖОО ӛзінің академиялық 

саясатына және осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкілі және ECTS (иситиэс) 

аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша белгіленеді. 

2.9 Тілдер бойынша (шет тілі, қазақ, орыс) білім алушылардың оқудағы жетістіктері бағалаудың деңгейлік үлгіге және ECTS (иситиэс) дәстүрлі 

бағалар шәкілене сәйкес балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады. Тілді меңгеру деңгейі жалпыеуропалық шет тілді меңгерудің 

құзыретіне (А1, А2, В1, В2, С1, С2) сәйкес болады. 

2.10 Білім алушы ЖОО-дан келесі жағдайларда оқудан шығарылады: 

1) академиялық үлгермеушілігі; 

2) академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін; 

3) Ішкі тәртіп қағидалары мен ЖОО жарғысын бұзғаны үшін; 

4) білім беру қызметтерін кӛрсету туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшін, оның ішінде ақылы негіздегі оқу құнын тӛлемеген жағдайда; 

5) ӛз еркімен. 

2.11 Білім алушы аралық аттестаттау кезінде оқу пәні (модуль) бойынша емтиханды екі реттен артық емес қайта тапсыруға жол беріледі. 

Үшінші рет "қанағаттанарлықсыз" бағаға сәйкес келетін FX немесе F бағасын алғанда, білім алушы қаншалықты "қанағаттанарлықсыз" бағасын 

алуына қарамастан ЖОО-дан оқудан шығарылады және осы пәнге қайтадан жазылу мүмкіндігінен айырылады. Бұл ретте, білім алушы ӛз қалауынша 

басқа ЖОО-ға және (немесе) басқа білім беру бағдарламаға ауысады. Білім алушы ӛз қалауынша жалпы білім беретін пәндер циклінен басқа, 

"қанағаттанарлықсыз" бағасын алған пәні мазмұнында болмайтын басқа білім беру бағдарламасына ауысады. ЖОО-дан оқудан шығарылған білім 

алушыға ЖОО бірінші басшысы қол қойған және мӛрмен бекітілген транскрипт беріледі. Транскрипте білім алушы игерген барлық оқу пәндері және 

(немесе) қорытынды бақылау (емтихан) бойынша барлық алынған бағалар, оның ішінде "қанағаттанарлықсыз" бағаға сәйкес келетін FX немесе F 

бағалары міндетті түрде жазылады. [Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы 

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