
Ф-ОБ-001/187 

 

 



Ф-ОБ-001/187 
 

 



Ф-ОБ-001/187 
 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХОЖА АХМЕДА ЯСАВИ  

KHOJA AHMET YASSAWI INTERNATIONAL KAZAKH-TURKISH UNIVERSITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

EDUCATIONAL PROGRAM 

 
Бағдарлама деңгейі /Уровень программы/Program level Бакалавриат / Бакалавриат/ Bachelor 

 

Білім беру саласының коды мен атауы/  

Код и классификация области образования/ 

Code and classification of the field of education 

 

6В01 Педагогикалық ғылымдар /  

6В01 Педагогические науки / 

6В01 Pedagogical sciences 

 

Даярлау бағытының коды мен атауы/  

Код и классификация направлений подготовки/ 

Code and name of the direction of training 

 

6B015 – Жаратылыстану пәндері бойынша 

мұғалімдер даярлау / 

6В015 Подготовка учителей по 

естественно научным предметам / 

6В015 Teacher education in science subjects 

ББ тобы және атауы/  

Группа и название ОП/  

Group and name of EP 

 

В011-Информатика мұғалімдерін даярлау/  

В011-Подготовка учителей информатики/  

B011-Training of Informatics teachers/  

 

ББ  коды мен атауы/ Код и название  ОП/ Gode and 

name of EP 

 

6В01511-Информатика/ 

 6В01511-Информатика/  

6В01511- Computer Science 

ББ түрі/ Тип ОП/ EP type Қолданыстағы ББ/ Действующие ОП/ 

Сurrent EP 

 

Біліктілік деңгейі/ Уровень квалификации / Skill level 

 

ҰБШ 6, СБШ 6 / НРК (национальная рамка 

квалификации) 6, ОРК (отраслевые рамки 

квалификации) 6/ 

NQF(national qualification framework) 6,  

SQF(sectoral qualifications framework) 6 

Оқытудың типтік мерзімі/ Типичный срок обучения/ 

Generic period of study 

4 жыл/ 4 года / 4 years 

Оқыту тілі/ Язык  обучения/ Language of education Қазақша/Казахский/Kazahs 

 

 

2019 жылғы қабылдау/ Прием 2019 года/ Matriculated in 2019 year 

              

«БЕКІТЕМІН/ УТВЕРЖДАЮ/ APPROVED» 

Университет президенті/ Президент университета/  

Rector of the University 

          __________________ Б.Абдрасилов / B.Abdrasilov 

          Академиялық комитет шешімі негізінде /  

          На основании решения Академического Комитета/  

          Based on the decision of the Academic Committe   

          №__хаттама/ протокол/ рrotocol  

          «______» _________  2019ж./г./y. 
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 «6B015 – Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау»  бағыты бойынша білім беру 

бағдарламасы Еуропалық білім беру шеңбері, Ұлттық біліктілік шеңбері, кәсіби стандарт, Мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім берудің стандарты, профессиограмма негізінде құрастырылды./ 

  Образовательная программа направления «6В015 – Подготовка учителей по 

естественнонаучным предметам» (Информатика) разработана на основе Европейской образовательной 

рамки, Национальной рамки квалификаций, Профессионального стандарта, Государственного 

общеобязательного стандарта образования, и профессиограммы./ 

The educational program of the direction “6B015 - Training teachers in natural sciences subjects” 

(Informatics) was developed on the basis of the European educational framework, the National Qualifications 

Framework, the Professional Standard, the State Compulsory Educational Standard, and the professiogram. 

 

«6B015 – Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау»  бағытының (Информатика) 

білім беру бағдарламасын  жасау бойынша құрылған жұмыс тобының құрамы: 

 

 

Т.А.Турымбетов         техн.ғ.к., доцент м.а.____________________ 
  (ОПҚ аты, жөні)                                                    (ғылыми атағы мен дәрежесі)                                            (қолы)   

  
Г.Ж.Ниязова                 п.ғ.к., доцент            
  (ОПҚ аты, жөні)                                                    (ғылыми атағы мен дәрежесі)                                  (қолы)  

 

Г.Д.Кошанова          п.ғ.к., аға оқытушы      
  (ОПҚ аты, жөні)                                                    (ғылыми атағы мен дәрежесі)                                            (қолы)   

 

Состав рабочей группы по разработке образовательной программы «6В015 – Подготовка 

учителей по естественнонаучным предметам» (Информатика):          

    

 

Т.А.Турымбетов         к.техн.н., и.о.доцент_____________________ 
    (Ф.И.О. ППС)                                                                          (ученая степень и звание)                                              (подпись)   

  
Г.Ж.Ниязова                  к.п.н., доцент            
    (Ф.И.О. ППС)                                                                          (ученая степень и звание)                                             (подпись)  

 

Г.Д.Кошанова       к.п.н., ст.преподователь    ________________  
     (Ф.И.О. ППС)                                                                          (ученая степень и звание)                                             (подпись)  

 
The composition of the working group on the development of the educational program "6B015 - 

Training of teachers in natural sciences subjects" (Informatics): 

 

 

Т.А.Turymbetov   c.of tech.sc., acting as.prof._____________________ 
    (Full name)                                                                          (academic degree and title)                                                  (signature)   

  
G.J.Niyazova         c.of ped.sc., assos.prof.           
    (Full name)                                                                          (academic degree and title)                                                 (signature)  

 

G.D.Koshanova               c.ofped.sc., senior lecturer    ________________  
     (Full name)                                                                         (academic degree and title)                                                 (signature)  
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Жұмыс берушілер: 

 
В.Кривенцов                                Кентау политехникалық колледжі                           

Мекеме басшысы                                             Мекеменің аты                                                         (қолы) 

 

Қ. Н.Байшенов         Н.Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп интернаты     

Мекеме басшысы                                             Мекеменің аты                                            (қолы) 

 
Н.Ахметов                               №27 жалпы орта мектеп                                                     

Мекеме басшысы                                             Мекеменің аты                                            (қолы) 

            

Работодатели: 
 

В.Кривенцов                               Кентауский политехнический колледж                           

Руководитель учреждения                                          Наименование учреждения                                            (подпись) 

 

Қ. Н.Байшенов            Школа-интернат «Дарын» им. Н. Ондасынова     

Руководитель учреждения                                          Наименование учреждения                                            (подпись) 

 
Н.Ахметов                                    Общая средняя школа №27                                                     

Руководитель учреждения                                          Наименование учреждения                                            (подпись) 

 

Employers:   

V.Kriventsov                                        Kentau Polytechnic College                                         

 

K.Bayshenov                                       Ondasynov N. boarding school«Daryn»                        

 

 
N.Akhmetov                                       General Secondary School №27                                                    

 

6B015 – Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау бағыты бойынша білім беру 

бағдарламасы «Компьютерлік ғылымдар»  кафедрасының мәжілісінде талқыланды. 

Хаттама №___ «____»_____ 2019ж. 
 

Образовательная программа направления «6В015 – Подготовка учителей по естественнонаучным 

предметам» (Информатика) обсуждена на заседании кафедры Компьютерных наук.  

Протокол № __, « __»   201__ г. 

 
The educational program of the direction “6B015 - Training Teachers in Natural Sciences subjects” 

(Informatics) was discussed at a meeting of the Computer Science Department. 

Protocol № __, « __»   201__ y. 

 

 

«Инженерия» факультетінің академиялық комитет кеңесінде талқыланды. 

Хаттама №___  «____»_____   2019ж. 

 

Обсуждено на совете академического комитета факультета Инженерии.  

Протокол № __, « __»   201__ г. 

 
Discussed at the council of the academic committee of the Engineering Faculty. 

Protocol № __, « __»   201__ y. 
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы/  

Passport of the educational program 

Қолдану саласы/ Область применения/ 

Application area 

 

Білім беру бағдарламасы білім беру бағытында бакалаврларды дайындау 

деңгейінде және білім беру мазмұнына койылатын талаптарды белгілейді, білім 

беру салаларында қолданады. /  

Образовательная программа устанавливает требования к содержанию 

образования и уровню подготовки бакалавров образовательной направленности, 

применяется в образовательных сферах / 

The educational program sets requirements for the content of education and the level of 

training of bachelors of educational orientation, and is applied in educational fields 

Білім беру бағдарламаның 

академиялық кредит көлемі / Объем 

академических кредитов 

образовательной программы/ The 

number of academic credits of the 

educational program 

240 

Нормативтік құқықтық қамтылуы/ 

Нормативно-правовое обеспечение/ 

Legal and regulatory support 

«Білім туралы» Заңы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі 

№319-ІІІ (04.07.2018 жылғы өзгерістері мен толықтыруларымен);  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы; 

Өмір бойы білім алуға арналған еуропалық біліктілік шеңбері (EQF). Еуропалық 

Комиссия, 2008 ж 

Ұлттық біліктілік шеңбері. Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек 

қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссияның 2016 

жылғы 16 наурыздағы хаттамасымен бекітілген. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 

қазандағы №569 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы» бұйрығы; 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі 

№152 бұйрығымен бекітілген «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу 

процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы» (Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрінің 12.10.2018 № 563 бұйрығымен 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілген); 

  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 30 

қазанындағы №595 бұйрығымен бекітілген «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары 

қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; 

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». 

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 өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілген «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын 

және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі». 

«Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Басқарма 

төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы №133 бұйрығымен бекітілген 

«Педагогтің кәсіби стандарты». 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III (с 

изменениями и дополнениями от 04.07.2018); 

Приказ министра Образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 

года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования»; 

Европейская рамка квалификаций для обучения в течение всей жизни (EQF). 

Европейская комиссия, 2008. 

Национальная рамка квалификаций. Утверждено протоколом Республиканской 

трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию 

социально-трудовых отношений от 16 марта 2016 года. Приказ министра 

Образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года №569 «Об 

утверждении классификатора направлений подготовки кадров Высшего и 

послевузовского образования»; 

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 

года №152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 12.10.2018 № 

563); 

  Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 

2018 года №595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 
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образования соответствующих типов»; 

Утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 603 «Типовые учебные планы цикла 

общеобразовательных дисциплин для организаций высшего и (или) 

послевузовского образования». 

Утверждена Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 

17 июня 2015 года № 391 и внесены изменения в Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года № 634 «Перечень 

документов, подтверждающих квалификационные требования и соответствие 

образовательной деятельности». 

Утверждены приказом Председателя Правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан Атамекен  от 8 июня 2017 года № 133 

   Law of the Republic of Kazakhstan "on education" dated July 27, 2007 No. 319-III 

(as amended from 04.07.2018); 

Order of the Minister of Education and science of the Republic of Kazakhstan dated 

October 31, 2018 No. 604 " on approval of state compulsory education standards at all 

levels of education»; 

European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF). European 

Commission, 2008. 

National Qualifications Framework. Approved by the Protocol of the Republican 

Tripartite Commission on Social Partnership and Regulation of Social and Labor 

Relations dated March 16, 2016. 

Order of the Minister of Education and science of the Republic of Kazakhstan dated 

October 12, 2018 No. 569 " on approval of the classifier of areas of training of Higher 

and postgraduate education»; 

Order of the Minister of education and science of the Republic of Kazakhstan dated 

April 20, 2011 No. 152 "on approval of the Rules for the organization of the 

educational process on credit training technology" (as amended by order of the Minister 

of education and science of the Republic of Kazakhstan dated 12.10.2018 No. 563);   

   Order of the Minister of education and science of the Republic of Kazakhstan dated 

October 30, 2018 No. 595 " on approval of Standard rules for the activities of 

educational organizations of the corresponding types»; 

Approved by the Order of the Minister of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan dated October 31, 2018 № 603 "Standard curricula of general education 

disciplines for higher and (or) postgraduate education. 

Approved by the Order of the Minister of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan dated June 17, 2015 №391 and amended by the Order of the Minister of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated November 16, 2018 №634 

"List of documents confirming qualification requirements and compliance with 

educational activities." 

Approved by order No. 133 of the Chairman of the Board of the National chamber of 

entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan "Atameken" dated June 8, 2017 

 

Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки в рамках 

образовательной программы/ Training profile map for the educational program 

ББ мақсаты / ЦельОП/ 

EP objective 

- Білім алушылардың қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму 

заңдылықтарын, Қазақстан тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, 

мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде орыс және шетел 

тілдерін білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық білімді, іскерлікті меңгеруін; 

Отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі 

мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету рухында тәрбиеленуін 

қамтамасыз ету;  

- Барлық   деңгейдегі тұтынушыларға  сапалы білім  беру  негізінде заманауи   

педагогика  аймағындағы жалпы мәдениеттілік  пен   

кәсіптік құзіреттілікті меңгерген, білім саласында сәтті жұмыс атқаратын кәсіби 

мамандарды даярлау; 

- Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім 

беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-

ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби 

қызметті жүзеге асыруға  қабілетті, халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі 

жоғары және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі 

жоғары информатик-педагог мамандарды даярлау.  

- Обеспечить овладение обучающимися социально-гуманитарными знаниями, 

умениями на основе знания законов социально-экономического развития 

общества, истории Казахстана, современных информационных технологий, 

государственного языка, русского и иностранного языков как средства 

межнационального общения; воспитание в духе патриотизма, дружбы народов 

Республики Казахстан, уважения к различным культурам, традициям и обычаям;  

- Подготовка профессиональных специалистов, успешно работающих в сфере 

образования, владеющих общекультурными и профессиональными 
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компетенциями в области современной педагогики на основе качественного 

образования потребителей всех уровней; 

- Подготовка специалистов-информатиков высшей квалификации, 

соответствующих международным требованиям, способных осуществлять 

профессиональную деятельность, направленную на личностное и социальное 

развитие обучающихся, психолого-педагогическое обеспечение образовательного 

процесса, а также координацию социальных сфер образовательного процесса, 

отвечающих международным требованиям, отвечающих высоким 

профессиональным и конкурентоспособным международным требованиям. 

-To ensure mastering social and humanitarian knowledge and skills on the basis of 

knowledge of the laws of social and economic development of society, the history of 

Kazakhstan, modern information technologies, the state language, Russian and foreign 

languages as a means of interethnic communication; education in the spirit of 

patriotism, friendship of the peoples of the Republic of Kazakhstan, respect for 

different cultures, traditions and customs; 

- Training of professional specialists, successfully working in the field of education, 

possessing general cultural and professional competences in the field of modern 

pedagogy based on the quality education of consumers at all levels; 

- Preparation of highly qualified informatics specialists who meet international 

requirements and are able to carry out professional activities aimed at personal and 

social development of students, psychological and pedagogical support of the 

educational process, as well as coordination of social areas of the educational process 

that meet international requirements, meet high professional and competitive 

international requirements. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/ Концепция 

образовательной программы/ The 

concept of the educational program 

 

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың 

мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы 

саладағы түлектердің дайындық сапасын бағалауды реттейді және білім 

алушыларға арналған оқыту сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және 

тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтиды./ 

Образовательная программа регулирует цели, результаты, содержание, 

условия и технологии осуществления образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников в данной области и включает в себя внедрение 

материалов, обеспечивающих качество обучения для обучающихся, и 

соответствующих образовательных технологий./ 

The educational program regulates the goals, results, content, conditions and 

technologies of the educational process, assessment of the quality of training of 

graduates in this area and includes the introduction of materials that ensure the quality 

of training for students, and appropriate educational technologies. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационные характеристики выпускника/ Graduate qualification 

Берілетін дәреже/ Присваиваемая 

степень/ Academic degree 

 

«6B01511 – Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры/ 

Бакалавр образования по образовательной программе «6B01511 – Информатика»/ 

Bachelor of education in the educational program «6В01511 –Computer Science» 

Маманның лауазымдарының тізімі/ 

Список должностей специалиста/ List of 

specialist positions 

 

 

Мұғалім. Орта мектеп мұғалімі 

Мұғалім. Колледж мұғалімі 

Білім берудегі менеджер/ 

Учитель. Учитель средней школы 

Учитель. Учитель колледжа 

Менеджер в образовании/ 

Teacher. High school teacher 

Teacher. College teacher 

Manager in education 

Кәсіби қызмет саласы/ Сфера 

профессиональной деятельности/ Sphere 

of professional activity 

 

Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, барлық 

үлгідегі және түрдегі орта білім беру ұйымдары; - техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдары; - білім беру саласындағы уәкілетті және жергілікті атқарушы 

органдар./ 

Организации среднего образования всех типов и видов, независимо от форм 

собственности и ведомственной подчиненности; - организации технического и 

профессионального образования;  - уполномоченные и местные исполнительные 

органы в области образования./ 

The organization of secondary education of all types, regardless of ownership and 

departmental subordination; - organization of technical and vocational education; - 

universities; - the authorised and local Executive bodies in the field of education. 

Кәсіби қызмет объектісі/ Объект 

профессиональной деятельности/ The 

object of professional activity 

 

 

- мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржыландырылатын білім беру мекемелері, 

мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер, техникалық және кәсіби білім 

беретін оқу орындары;   

- ғылым ұйымдары: информатика, қолданбалы математика, педагогика, 

психология және оқыту әдістемесі саласындағы ғылыми, ғылыми-зерттеу 

орталықтары;  

- басқару ұйымдары: басқарудың мемлекеттік органдары, білім беру 
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департаменттері; 

- өзінің жұмысында қолданбалы информатика әдістерін және ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдаланатын жекеменшіктің әр түрлі 

формаларындағы ұйымдар./ 

- государственные и негосударственные учреждения образования, школы, лицеи, 

гимназии, колледжи, учебные заведения технического и профессионального 

образования;   

- научные, научно-исследовательские центры в области информатики, 

прикладной математики, педагогики, психологии и методики обучения;  

- организации управления: государственные органы управления, департаменты 

образования; 

- организации различных форм собственности, использующие в своей работе 

прикладные методы информатики и информационно-коммуникационные 

технологии./ 

- state and non-state educational institutions, schools, lyceums, gymnasiums, colleges, 

educational institutions of technical and professional education;   

- research centers in the field of computer science, applied mathematics, pedagogy, 

psychology and teaching methods;  

- management organizations: government agencies, education departments; 

- organizations of various forms of ownership that use applied methods of Informatics 

and information and communication technologies in their work. 

Кәсіби қызмет функциялары мен 

түрлері/ Функции и виды 

профессиональной деятельности/ 

Functions and types of professional 

activities 

 

 

 

6В01511 -Информатика білім беру бағдарламасы бакалаврының  кәсіби 

қызметінің функциялары болып табылады: 

-оқыту; 

-тәрбиелік; 

-әдістемелік; 

-зерттеушілік; 

-әлеуметтік-коммуникативтік. 

Ккәсіби қызмет түрлері: 

- білім беру; 

- эксперименттік зерттеу; 

- ғылыми-зерттеу; 

- ұйымдастыру-басқару; 

- әлеуметтік-педагогикалық; 

- оқу-тәрбиелік; 

- оқу-технологиялық./ 

Функциями профессиональной деятельности бакалавра педагогических наук по 

образовательной программе 6В01511 Информатика являются: 

- обучающая; 

- воспитательная; 

- методическая; 

- исследовательская; 

- социально-коммуникативная. 

Виды профессиональной деятельности: 

- образовательная;  

- экспериментальнно-исследовательская;  

- научно-исследовательская;  

- организационно-управленческая;  

- социально-педагогическая;  

- учебно-воспитательная;  

- учебно-технологическая./ 

The functions of the professional activity of the Bachelor of pedagogical sciences in the 

educational program 6В01511 Computer Science: 

- teaching; 

- educative; 

- methodical; 

- research; 

- socially communicative. 

Professional activities: 
- educational;  

- experimental research;  

- scientific-research;  

- organizational and management;  

- social-pedagogical;  

- teaching-educational;  

- educational and technological. 

 

 

 

 



Ф-ОБ-001/187 
 

Құзыреттілік/бейін картасы/  Карта/Профиль компетенций/ Map/Profile of Competences 

 

Жалпы құзыреттер(ЖҚ)/ 

Общие компетенции (ОК) / 

Generic competences (GC) 

Оқыту нәтижелері (УК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

Б1. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды және қоғам, 

кәсіби ортада коммуникативті 

дағдыларды қолдана білу 

қабілеттілігі  

Б1.Умение 

использоватьинформационно-

коммуникационные технологии и 

навыки общения в 

профессиональной и социальной 

среде 

Б1.The ability to use information and 

communication technologies and 

communication skills in a 

professional and social environment 

 

- жеке кәсіби салаларында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін: 

интернет-ресурстарды, ақпаратты іздеу, сақтау, қорғау және тарату жөніндегі бұлтты 

және ұтқыр сервистерді қолдануға қабілетті (ОН1). 

- способен использовать в отдельных профессиональных сферах виды 

информационно-коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, облачные и 

мобильные сервисы по поиску, хранению, защите и распространению информации 

(РО1). 

- able to use different types of information and communication technologies in certain 

professional areas: Internet resources, cloud and mobile services for searching, storing, 

protecting and distributing information (LO1). 

 

- мемлекеттік және шет тілдерінің орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық, 

лексикалық, грамматикалық, стилистикалық нормаларын сақтай отырып, әр түрлі 

стильдер мен жанрлардың ауызша, жазбаша мәтіндерін жасайды және 

коммуникативтік әрекетті құру стратегиясын және тактикасын иелене алады (ОН2). 

- способен создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров, соблюдая 

орфоэпический, орфографические, лексические, грамматические, стилистические 

нормы государственного и иностранных языков, а также иметь стратегию и тактику 

коммуникативного действия (РО2). 

- able to create oral and written texts of different styles and genres, observing the orthoepic, 

spelling, lexical, grammatical, stylistic norms of the state and foreign languages, as well as 

having a strategy and tactics of communicative action  (LO2). 

Б2. Біртұтас ғылыми жүйелік 

көзқарасқа негізделген әртүрлі 

жағдайларды бағалау қабілеті 

Б2.Способность оценивать 

различные ситуации на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения 

Б2. Ability to assess various 

situations based on a holistic systemic 

scientific worldview 

-Қазақстандық қоғамның тарихи білімін, әлеуметтік, іскерлік, мәдени, философиялық 

және этикалық нормалары мен құндылықтарын қолдана алады (ОН3). 

- применяет исторические знания, социальные, деловые, культурные, философские и 

этические ценности и нормы казахстанского общества(РО3).   

- applies historical knowledge, social, business, cultural, philosophical and ethical values 

and norms of the Kazakh society (LO3). 

Б3. Салауатты өмір салтын ұстану 

Б3. Способность ориентироваться 

на здоровый образ жизни 

Б3. Focus on a healthy lifestyle 

-студенттердің әлеуметтік жеке тұлғалық құзыреттерін және  салауатты өмір салтын 

қалыптастыра отырып белсенді демалыс пен бос уақытты тиімді ұйымдастырады,  

дене шынықтыру мен спорттың әлеуметтік-мәдени тәжірибесі мен әлеуметтік мәдени 

құндылықтарын қолданады (ОН4). 

-организует активный отдых и досуг, формируя социальные личностные компетенции 

студентов и здоровый образ жизни, использует социально-культурный опыт и 

социально-культурные ценности физической культуры и спорта (РО4). 

-organizes active relaxation and leisure, forming social personal competence of students and 

a healthy lifestyle, uses socio-cultural experience and socio-cultural values of physical 

culture and sports (LO4). 
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Метақұзыреттер 

Метакомпетенции 

Metacompetences 

Құзыреттер  

Компетенции 

Competences 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Б1.Оқу-танымдық/ 

Учебно-познавательные/ 

Knowledge and 

understanding 

Б1.1. Білімін қолдану  / 

Применение знаний/ 

Application of knowledge 

 

 

– білімін және дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады 

(ОН1); 

- применяет знания и навыки на практике (РО1); 

- applies knowledge and skills in practice (LO1); 

Б1.2. Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару/ 

Управление информацией 

через критическое мышление/ 

Information management 

through critical thinking 

- ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін 

жазып көрсетеді ,  

-сыни көзқараспен бағалай білу ; 

-ойлау, өзінің көзқарасын дәлелдей алу және жаңа 

шешімдер ұсына біледі (ОН2); 

- указывает на преимущества и недостатки информации 

,  

- умение оценивать критическое отношение ; 

- умеет мыслить, аргументировать свою точку зрения и 

предлагать новые решения (РО2); 

- indicates the advantages and disadvantages of the 

information , 

- the ability to assess the critical attitude ; 

- can think, argue his point of view and propose new 

solutions (LO2); 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдану/ 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий: 

Use of information and 

communication technology 

- заманауи ақпараттық технологияларды  меңгеру және 

кәсіби салада қолдануға қабілетті (ОН3); 

- способен владеть современными информационными 

технологиями и применять в профессиональной сфере 

(РО3); 

- able to own modern information technologies and apply in 

the professional sphere (LO3); 

Б2. Жеке тұлғалық/ 

Личностные/ 

Personal 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту/ 

Саморазвитие/ 

Self-development 

- кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылу қабілеті 

(ОН4); 

- способность стремиться к профессиональному и 

личностному росту (РО4); 

- ability to strive for professional and personal growth 

(LO4); 

Б2.2. Өзін-өзі ұйымдастыру/ 

Самоорганизация/ 

Self-organization 

-өз уақытын тиімді ұйымдастырады ; 

-өзінің әрекетінде жауапкершілікті сезінеді, техникалық 

қауіпсіздік ережелерін сақтайды, қоршаған ортаны 

қорғауда белсенділік танытады (ОН5); 

- эффективно организует свое время ; 

- чувствует ответственность в своей деятельности, 

соблюдает правила техники безопасности, проявляет 

активность в защите окружающей среды (РО5); 

- effectively organizes its time ; 

- feels responsibility in its activities, complies with safety 

regulations, is active in environmental protection (LO5); 

Б2.3. Топта жұмыс жасау/ 

Работа в группах/ 

Group work 

- командада өз ойын нақты жеткізеді, жаңа шешімдерді 

нәтижеге сәйкес ұсынады ; 

- топта жұмыс істеуге қабілетті, өз пікірін ұжым 

пікірімен ұштастыра біледі, қақтығыстарды шешуде өз 

көзқарасы мен идеалдарын жақтауда жоғары сенім 

көрсетеді (ОН6); 

- в команде четко доводят свои мысли, предлагая новые 

решения в соответствии с результатом ; 

- способен работать в группе, умеет совмещать свое 

мнение с мнением коллектива, выражает высокую 

уверенность в поддержании своих взглядов и идеалов в 

решении конфликтов (РО6); 

- the team clearly bring their thoughts, proposing new 

solutions in accordance with the result ; 

- is able to work in a group, is able to combine his opinion 

with the opinion of a collective, expresses high confidence 

in maintaining his views and ideals in solving conflicts 

(LO6); 
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Б2.4. Этика және құндылықтар/ 

Этика и ценности/ 

Ethics and values 

- қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-

этикалық құндылықтарды түсіндіреді ; 

- кәсіптік қызметінде дәлдікпен қолданады ;  

- өзге халықтардың мәдениетіне толерантты (ОН7); 

- разъясняет социально-этические ценности, 

основывающиеся на общественных нормах ; 

- использует с точностью в профессиональной 

деятельности ;  

- толерантность к культуре других народов (РО7); 

- Explains social and ethical values based on social norms ; 

- uses with accuracy in professional activity ; 

- Tolerance to the culture of other nations (LO7); 

Б3.Коммуникативтік/ 

Коммуникативные 

Communication 

 

Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану/ 

Применение коммуникативных 

навыков в общественной и 

прфессиональной среде/ 

Application of communicative 

skills in society and professional 

environment 

- ауызша және жазбаша сөйлеу әрекеттерін жүйелі, 

сауатты, дәлелді және нақты қолдану (ОН8); 

- систематическое, грамотное, мотивированное и четкое 

применение устной и письменной речи (РО8); 

- systematic, competent, motivated and clear use of oral and 

written speech (LO8); 

Б4. Кәсіби/ 

Профессиональные/ 

Professional 

Б4.1. Педагогикалық 

инновация және 

педагогикалық технология 

саласындағы білімдерді 

меңгеру: /  

Б4.1. Овладение знаниями в 

области педагогических 

инноваций и педагогических 

технологий:/ 

 B4.1. Mastering knowledge in the 

field of pedagogical innovations 

and pedagogical technologies: 

- педагогикалық технологияларды пайдаланады және 

дағдыларын меңгереді, әдісті іздейді және оның 

шешімін табады ; 

- мәселені суреттейді және жүйелейді, жаңашылдыққа 

қабілетті ; 

- педагогикалық шеберлікті жетілдіруге ұмтылады, 

ынталылығы мен еңбекқорлығын көрсете біледі (ОН9); 

- использует педагогические технологии и владеет 

навыками, ищет метод и решает его ; 

- описывает и систематизирует проблему, способен к 

новаторству ; 

- стремится к совершенствованию педагогического 

мастерства, проявляет мотивацию и трудолюбие (РО9); 

- uses pedagogical technologies and owns skills, searches 

for a method and solves it ; 

- describes and systematizes the problem, is capable of 

innovation ; 

- seeks to improve pedagogical skills, shows motivation and 

hard work (LO9); 

Б4.2. Кәсіптік білімін 

жинақтау, өңдеу және жүйелеу 

қабілеті:  

Б4.2. Способность к 

накоплению, обработке и 

систематизации 

профессиональных знаний: 

B4.2. Ability to accumulate, 

process and systematize 

professional knowledge: 

- кәсіптік сферасы және қоғамдағы эволюциялық 

үдерістерге бейімделу қажеттілігі үшін кәсіптік білімін 

өмір бойы жетілдірудің маңыздылығын түсінеді 

(үздіксіз білім, қайта даярлау және өзін -өзі оқыту) 

(ОН10); 

- осознает важность совершенствования 

профессиональных знаний на протяжении всей жизни 

для профессиональной сферы и необходимости 

адаптации к эволюционным процессам в обществе 

(непрерывное образование, переподготовка и 

самообразование) (РО10); 

- recognizes the importance of improving professional 

knowledge throughout life for the professional sphere and 

the need to adapt to evolutionary processes in society 

(continuing education, retraining and self-education) 

(LO10); 

Б4.3. Ақпараттық-

коммуникациялық технология 

жүйелерін пайдаланушыларды 

оқыту және техникалық 

қолдауды қамтамасыз ету 

қабілеті: 

Б4.3. Способность обеспечить 

обучение и техническую 

поддержку пользователей 

систем информационно-

коммуникационных 

технологий: 

B4.3. Ability to provide training 

and technical support to users of 

information and communication 

- АКТ жүйелерін және олардың элементтерін өрістету, 

орнату, біріктіру  және  жұмысқа енгізу және қолдауды 

жасай біледі (ОН11); 

- Умеет разрабатывать, устанавливать, объединять и 

вводить в работу и поддерживать системы ИКТ и их 

элементы (РО11); 

- able to develop, install, integrate and put into work and 

maintain ICT systems and their elements (LO11); 
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technology systems: 

Б5. Мамандандыру 

Б5. Специализация 

B5. Specialization 

Б5.1. Қазіргі заманғы 

ақпараттық қоғамның 

дамуындағы ақпараттың 

болмысын және 

маңыздылығын түсіну: 

Б5.1. Понимание сущности и 

значимости информации в 

развитии современного 

информационного общества: 

B5.1. Understanding the nature 

and significance of information in 

the development of the modern 

information society: 

- Қазіргі заманғы ақпараттық қоғамның даму 

процессінде пайда болатын қаупі мен қатерін ұғыну, 

ақпараттық қауіпсіздіктің, оның ішінде мемлекеттік 

құпияны қорғаудың негізгі талаптарын сақтауға 

қабілетті (ОН12);  

- Способен осознавать риски и риски, возникающие в 

процессе развития современного информационного 

общества, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственных секретов (РО12); 

-able to be aware of the risks and risks arising in the process 

of development of the modern information society, to 

comply with the basic requirements of information security, 

including the protection of state secrets (LO12); 

Б5.2. Сұранымды 

қалыптастыру:  

Б5.2. Формирование запроса: 

B5.2. Request formation: 

- әдісті іздеу және оның шешімін табуға қабілетті ;  

- мәселені суреттеу және жүйелеу, теңестірілуі, пәндік 

саланы талдауға қабілетті (ОН13). 

- способен искать метод и находить его решение ;  

- способен анализировать и систематизировать 

проблемы, идентифицировать, анализировать 

предметную область (РО13). 

-able to search for a method and find its solution ; 

- able to analyze and systematize problems, identify, 

analyze the subject area (LO13). 

 

Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптасатын 

 құзыреттіліктермен арақатынасының матрицасы/ 

Матрица соотношения компетенций и формируемых результатов обучения по  

программе общего образования/ 

Matrix of compliance of learning results on the educational program in general with formed competences 

 

Жалпы құзыреттер(ЖҚ)/ Общие компетенции (ОК) /  

          Generic competences (GC) 

О
Н

/Р
О

/L
O

1
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 2
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 3
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 4
 

Б1. Ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды және қоғам, кәсіби ортада коммуникативті дағдыларды қолдана білу қабілеттілігі  

Б1.Умение использоватьинформационно-коммуникационные технологии и навыки общения в 

профессиональной и социальной среде 

Б1.The ability to use information and communication technologies and communication skills in a 

professional and social environment 

+ +   

Б2. Біртұтас ғылыми жүйелік көзқарасқа негізделген әртүрлі жағдайларды бағалау қабілеті 

Б2.Способность оценивать различные ситуации на основе целостного системного научного 

мировоззрения 

Б2.Ability to assess various situations based on a holistic systemic scientific worldview 

  +  

Б3. Салауатты өмір салтын ұстану 

Б3. Способность ориентироваться на здоровый образ жизни 

Б3. Focus on a healthy lifestyle 

   + 

 

 

Құзыреттер/ Компетенции/ Competences 
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O
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O
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О
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O
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Н
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О
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O

 9
 

О
Н
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О

/L
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 1
0

 

О
Н

/Р
О

/L
O

 1
1

 

О
Н

/Р
О

/L
O

 1
2

 

О
Н

/Р
О

/L
O

 1
3

 

Б1.ОҚУ-ТАНЫМДЫҚ  

Б1.1. Білімін қолдану:  

Б1. ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Б1.1. Применение знаний: 

B1. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING 

+             
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B1.1. Application of knowledge: 

Б1.2. Ақпаратты сыни ойлау арқылы басқару:  

Б1.2. Управление информацией через критическое 

мышление: 

B1.2. Information management through critical thinking: 

 +            

Б1.3. Ақпараттық комму-никациялық технологияларды 

қолдану: 

Б1.3. Использование информационно-коммуникационных 

технологий: 

B1.3. Use of information and communication technologies: 

  +           

Б2. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛЫҚ  

Б2.1. Өзін-өзі дамыту: 

Б2. ЛИЧНОСТНЫЕ 

Б2.1. Саморазвитие: 

B2. PERSONAL  

B2.1. Self-development: 

   +          

Б2.2. Өзін-өзі ұйымдастыру:  

Б2.2. Самоорганизация: 

B2.2. Self-organization: 

    +         

Б2.3. Топта жұмыс жасау: 

Б2.3. Работа в группах: 

B2.3. Group work:  

     +        

Б2.4. Этика және құндылықтар:  

Б2.4. Этика и ценности: 

B2.4. Ethics and values: 

      +       

Б3.КОММУНИКАТИВ-ТІК  

Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада коммуникативті 

дағдыларды қолдану:  

Б3. КОММУНИКАЦИОННАЯ 

Б3.1. Применение коммуникативных навыков в обществе 

и профессиональной среде: 

B3. COMMUNICATION 

B3.1. Application of communication skills in society and 

professional environment: 

       +      

Б4. КӘСІБИ 

Б4.1. Педагогикалық инновация және педагогикалық 

технология саласындағы білімдерді меңгеру: 

Б4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

Б4.1. Овладение знаниями в области педагогических 

инноваций и педагогических технологий: 

B4. PROFESSIONAL 

B4.1. Mastering knowledge in the field of pedagogical 

innovations and pedagogical technologies: 

        +     

Б4.2. Кәсіптік білімін жинақтау, өңдеу және жүйелеу 

қабілеті: 

Б4.2. Способность к накоплению, обработке и 

систематизации профессиональных знаний:  

B4.2. Ability to accumulate, process and systematize 

professional knowledge: 

         +    

Б4.3. Ақпараттық-коммуникациялық технология 

жүйелерін пайдаланушыларды оқыту және техникалық 

қолдауды қамтамасыз ету қабілеті: 

Б4.3. Способность обеспечить обучение и техническую 

поддержку пользователей систем информационно-

коммуникационных технологий: 

B4.3. Ability to provide training and technical support to users 

of information and communication technology systems: 

          +   

Б5.МАМАНДАНДЫРУ 

Б5.1. Қазіргі заманғы ақпараттық қоғамның дамуындағы 

ақпараттың болмысын және маңыздылығын түсіну: 

Б5.СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Б5.1. Понимание сущности и значимости информации в 

развитии современного информационного общества:  

B5. SPECIALIZATION 

B5.1. Understanding the nature and significance of information 

in the development of the modern information society: 

           +  

Б5.2. Сұранымды қалыптастыру: 

Б5.2. Формирование запроса: 

B5.2. Request formation: 

            + 
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1.2. БАКАЛАВРИАТ  МОДУЛЬДЕРІ БОЙЫНША ҚҰЗІРЕТТЕРДІҢ ҮЙЛЕСТІРІЛУІ: 

1.2. КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ МОДУЛЕЙ БАКАЛАВРИАТА: 

1.2. COORDINATION OF BACALAVRIAT'S COMPETENCE BY MODULES: 

 

№ Модуль аты/ Название модуля/ 

Module name 

Б1.Оқу-

танымдық/ 

Учебно-

познавательн

ые/ 

Knowledge 

and 

understanding 

Б2. Жеке 

тұлғалық/ 

Личностные/ 

Personal 

Б3.Коммун

икативтік/ 

Коммуника

тивные/ 

Communica

tion 

Б4. 

Кәсіби/  

Професси

ональные

/ 

Profession

al 

Б5. 

Маман-

дандыру 

Б5. 

Специа-

лизация 

B5. 

Specializat

ion 

1 Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі/Цикл общеобразовательных дисциплин (ООД) 

Cycle of general education disciplines (GED) 

1.1 Мемлекеттік міндетті модуль 

Государственный обязательный 

модуль 

State mandatory module 

Б1 Б2 Б3   

1.2 Әлеуметтік білім және салауатты өмір 

салты модулі/ 

Модуль социальных знаний и 

здорового образа жизни/ 

Module of social-knowledge and healthy 

lifestyle 

Б1 Б2 Б3 Б4  

2 Кәсіби модульдер блогы/Блок профессиональных модулей/Block of professional modules 

2.1 Базалық кәсіптендіру модулі 

Модуль – Түрік тілі 

Модуль – Турецкий язык 

Module - Turkish 

Б1 Б2 Б3   

Модуль  – Түркі дүние 

Модуль – Тюркский мир 

Module - Turkic world 

Б1 Б2    

Модуль  – Информатика теориясы 

Модуль – Теория информатики 

Module - Computer Science Theory 

Б1 Б2  Б4  

Модуль – Мектеп педагогикасы 

Модуль – Школьная педагогика 

Module - School Pedagogy 

Б1 Б2 Б3   

Модуль – Этнопедагогика және тәрбие 

 Модуль – Этнопедагогика и 

воспитание 

Module - Ethnopedagogy and education 

Б1 Б2 Б3 Б4  

Модуль  –  Басқару,  ұйымдастыру, 

бағалау 

Модуль  –  Управление, организация, 

оценка 

Module - Management, Organization, 

Evaluation 

Б1 Б2    

2.2 Базалық пәндер модулі/Модуль базовых дисциплин/Basic disciplines module 

Мамандандырудың білім траекториясы №1 «Фундаментальды ғылымдар» 

Образовательная траектория по специализации №1 «Фундаментальные науки» 

Educational trajectory for the specialization №1 "Fundamental Science" 

Модуль – Информатиканың 

математикалық негіздері 

Модуль – Математические основы 

информатики 

Module - Mathematical foundations of 

informatics 

Б1 Б2  Б4  

Модуль – Бағдарламалау 

Модуль – Программирование 

Module - Programming 

Б1 Б2  Б4 Б5 

Модуль – Интернет технологиялары 

Модуль – Интернет технологии 

Module - Internet technology 

Б1 Б2  Б4 Б5 

Модуль – Ақпаратты қорғау 

Модуль – Защита информации 

Module - Information Security 

Б1 Б2  Б4 Б5 

Модуль – Компьютер архитектурасы 

Модуль – Архитектура компьютера 

Б1 Б2  Б4 Б5 
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Module - Computer Architecture 

Модуль – Жасанды интеллекті 

негіздері 

Модуль – Основы искусственного 

интеллекта 

Module - Basics of Artificial Intelligence 

Б1 Б2  Б4 Б5 

Мамандандырудың білім траекториясы №2 «Қолданбалы ғылымдар» 

Образовательная траектория по специализации №2 «Прикладные науки» 

Educational trajectory for the specialization №2 "Applied Science" 

Модуль – Математикалық логика 

Модуль – Математические основы 

информатики 

Module - Mathematical Logic 

Б1 Б2  Б4  

Модуль – Объектіге бағытталған  

бағдарламалау 

Модуль – Объектно-ориентированное 

программирование 

Module - Object Oriented Programming 

Б1 Б2  Б4 Б5 

Модуль – Компьютерлік графика 

Модуль – Компьютерная графика  

Module - Computer Graphics 

Б1 Б2  Б4 Б5 

Модуль – Ақпараттық  

қауіпсіздік негіздері 

Модуль – Основы информационной 

безопасности 

Module - Basics of Information Security 

Б1 Б2  Б4 Б5 

Модуль – Деректер қоры негіздері 

Модуль – Основы базы данных 

Module - Database Basics 

Б1 Б2  Б4 Б5 

Модуль – Интеллектуалды жүйелер 

Модуль – Интеллектуальные системы 

Module - Intelligent Systems 

Б1 Б2  Б4 Б5 

3 Бейіндеуіш пәндер циклының модулі/Модуль цикла профилирующих дисциплин/Module of the core disciplines 

3.1 Кәсіптендіру модулі ЖОО компоненті немесе Тандау компоненті 

Профилирующий модуль вузовского компонент или Компонент по выбору (Элективный компонент) 

Profiling module of the university component or Component of choice (Elective component) 

Модуль – Робототехника 

Модуль – Робототехника 

Module - Robotics 

Б1   Б4 Б5 

Модуль – Анимациялық 

технологиялар 

Модуль – Анимационные технологии 

Module - Animation Technologies 

Б1 Б2  Б4 Б5 

Модуль – Визуалды бағдарламалау 

ортасы 

Модуль – Среда визуального 

программирования 

Module - Visual Programming 

Environment 

Б1 Б2  Б4 Б5 

Мамандандырудың білім траекториясы №1  «E-білім беру» 

Образовательная траектория по специализации №1 «E-образование» 

Educational trajectory for the specialization №1 "E-education" 

Модуль – Оқытудағы цифрлық 

технологиялар  

Модуль – Цифровые технологии в 

обучении   

Module -Digital technology in training 

Б1   Б4 Б5 

Модуль – Білім берудегі жаңа 

технологиялар 

Модуль – Новые технологии в 

образовании 

Module - New Technologies in Education 

Б1 Б2  Б4 Б5 

Мамандандырудың білім траекториясы №2 «Компьютерлік сызбалар жүйесі» 

Образовательная траектория по специализации №2 «Система компьютерных схем» 

Educational trajectory for the specialization №2 "System of computer schemes" 

Модуль – Үш өлшемді сызбалар 

Модуль – Трехмерные чертежи 

Module - 3D Drawings 

Б1   Б4 Б5 

Модуль – Жаңа ақпараттық 

технологиялар 

Б1   Б4 Б5 
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Модуль – Новые информационные 

технологии 

Module - New Information Technologies 

4 Қорытынды аттестаттау модулі/Модуль итоговая аттестация/Module final examination 

 Дипломдық  жұмысты, дипломдық 

жобаны жазу және қорғау немесе 

кешенді емтихан тапсыру/ 

/Написание и защита дипломной 

работы, дипломного проекта или 

подготовка и сдача комплексного 

экзамена / 

Writing and defending a diploma work,  

diploma  project or preparing and passing 

of Complex  exam 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 
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БАКАЛАВРИАТ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕРДІҢ ҮЙЛЕСТІРІЛУ 

КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ БАКАЛАВРИАТА:  

COORDINATION OF BACHELOR'S COMPETENCE ON DISCIPLINES: 

 

Модуль/  Module Пәндер/ Дисциплины / Disciplines Б1 Б2 Б3 

ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 

 

Мемлекеттік міндетті 

модуль/  Государственный 

обязательный модуль/  State 

Mandatory Module 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Современная история 

Казахстана/ Contemporary  History of Kazakhstan 
+  +  

Философия/Философия/ Philosophy +  +  

Шетел тілі/Иностранный язык/ ForeignLanguage + +   

Қазақ (орыс) тілі/ Казахский (русский) язык/  Kazakh(Russian) 

Language 
+ +   

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)/  

Информационно-коммуникационные технологии (на английском 

языке)/ Information and communication technology (English) 

+    

Әлеуметтік білім және 

салауатты өмір салты 

модулі/ 

Модуль социальных знаний 

и здорового образа жизни/ 

Module of social-

knowledge and healthy 

lifestyle 

Әлеуметтік білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, 

психология)/ 

Модуль социальных знаний  (социология, политология, 

культурология, психология)/  

Social knowledge module (sociology, political science, cultural studies, 

psychology) 

 

+  +  

Дене шынықтыру/  Физическая культура/  Physical  Culture    + 

 

 

Модуль 

Модуль 

Моdule 

Пәндер 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 

Б1.1 Б1.2 Б1.3 Б2.1 Б2.2 Б2.3 Б2.4 Б3.1 Б4.1 Б4.2 Б4.3 Б5.1 
Б5.

2 

  ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 ОН9 ОН10 ОН11 
ОН1

2 

ОН

13 

Әлеуметті

к білім 

және 

салауатты 

өмір 

салты 

модулі/ 

Модуль 

социальн

ых знаний 

и 

здорового 

образа 

жизни/ 

Module of 

social-

knowledge a

nd healthy 

lifestyle 

Тұлғааралық коммуникация 

психологиясы 

Психология 

межличностного общения 

Psychology of interpersonal 

communication 

+   +  + +       

Акмеология, жеке және 

әлеуметтік жетістіктер 

негіздері 

Основы акмеологии, 

личных и социальных 

достижений 

Basics of Acmeology, 

Personal and Social 

Achievements 

+    +  +       

Мәдениет және дін 

Культура и религия 

Culture and religion 
+ +    + +       

Тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Basics of life safety 

+  +  +         

Экология және тұрақты 

даму 

Экология и устойчивое 

развитие 

Ecology and sustainable 

development 

+  + +          

Құқық негіздері 

Основы права 

Law basics 
+   +  +        

Сыни және жүйелі ойлау 

Критическое и системное 

мышление 

Critical and systemic thinking 

+ +    +  +      

Мемлекеттік тілде іс-

қағаздарын жүргізу 

Делопроизводство на 

государственном языке 

+       +      
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Office work in the state 

language 

Еңбекті қорғау 

Охрана труда 

Occupational Safety and 

Health 

+   + +         

Мәңгілік Ел 

Мәңгілік Ел 

Мangilik el 
+ +  +   +       

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

+    + +        

Психикалық денсаулық 

профилактикасы және 

суицид превенциясы 

Профилактика 

психического здоровья и 

превенция суицидов 

Mental health prevention and 

suicide prevention 

+   +  +        

Білім берудегі цифрлық 

технологиялар 

Цифровые технологии в 

образования 

Digital technology in 

education 

+   +     +     

Көшбасшылық теориясы 

Теория лидерства 

Leadership Theory 
+   +    +      

Кәсіпкерлік және бизнес 

негіздері 

Основы 

предпринимательства и 

бизнеса 

Basics of entrepreneurship 

and business 

+ +  +  +        

Жобалар және процестерді 

басқару 

Basics of entrepreneurship 

and business 

Project and process 

management 

+     +  +      

Латын графикасы және 

орфография 

Латинская графика и 

орфография 

Latin graphics and spelling 

+   +    +      

 2. Кәсіби модульдер блогы/2. Блок профессиональных модулей/2. Block of professional modules 

 2.1 Базалық пәндер модулі/2.1 Модуль базовых дисциплин/2.1 Basic disciplines module 

Түрік тілі 

Турецкий 

язык 

Turkish 

language 

 

Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 

1) 

Турецкий (Казахский) язык 

– (Уровень 1) 

Turkish (Kazakh) Language - 

(Level 1) 

+   +   + +      

Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 

2) 

Турецкий (Казахский) язык 

– (Уровень 2) 

Turkish (Kazakh) Language - 

(Level 2) 

+   +   + +      

Түркі дүние 

Тюркский 

мир 

Turkic 

world 

 

Ясауитану 

Ясавиведение 

Clairvoyance 
+ +  +   +       

Ата-түрік принциптері 

Принципы Ататюрка 

Ataturk Principles 
+   +   +       

Түркі мемлекеттер тарихы 

История тюркских 

государств 
+ +  +   +       
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History of Turkic states 

Информати

ка теориясы 

Теория 

информати

ки 

Informatics 

Theory 

Бағдарламалау негіздері 

Основы программирования 

Basics of programming 
+ +       +     

Информатиканың 

теориялық негіздері 

Теоретические основы 

информатики 

Theoretical foundations of 

computer science 

+     +    +    

Оқу тәжірибе 

Учебная Практика 

Educational Practice 
+        +     

Мектеп 

педагогикас

ы 

Школьная 

педагогика 

School 

pedagogy 

 

 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogy 
+     + +       

Оқушылардың 

физиологиялық дамуы 

Физиология развития 

школьников 

School Development 

Physiology 

+   + +   +      

Этнопедаго

гика және 

тәрбие 

Этнопедаго

гика и 

воспитание 

Ethnopedago

gy and 

education 

 

Этнопедагогика 

Этнопедагогика 

Ethnopedagogy 
+      + +      

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі 

Теория и методика 

воспитательной работы 

Theory and methods of 

educational work 

+     + +       

Информатиканы  оқыту 

әдістемесі 

Методика обучения 

информатики 

Informatics teaching methods 

+    +      +   

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ПРАКТИКА/  

 ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА/ 

PSYCHOLOGICAL AND 

PEDAGOGICAL 

PRACTICE 

+        +     

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Fundamentals of Anti-

Corruption Culture 

+   +  +        

Басқару, 

ұйымдасты

ру, бағалау 

Управление

, 

организаци

я, оценка/ 

Module - 

Management

Инклюзивті білім беру 

Инклюзивноеобразование 

Inclusive Education 

+   +   +       

Бағалаудың өлшемдік 

технологиялары 

Технологии критериального 

оценивания 

Technology Measurement of 

Assessments 

+  +   +        
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, 

Organization

, Evaluation 

 

Білім берудегі менеджмент 

Менеджмент в образовании 

Management in Education 

+     + +       

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  

ПРАКТИКА / 

PEDAGOJIK STAJ/   

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА / TEACHING 

PRACTICE 

+        +  +   

 

Мамандандырудың білім траекториясы №1 «Фундаментальды ғылымдар» 

Образовательная траектория по специализации №1  «Фундаментальные науки» 

Educational trajectory for the specialization number 1 «Fundamental science» 

Информат

ика-ның 

математик

алық 

негіздері 

Математи

ческие 

основы 

информат

ики 

Mathemati

cal 

foundation

s of 

computer 

science 

Дискретті математика 

Дискретная математика 

Discrete mathematics 
+    +    +     

Visual studio ортасында 

бағдарламалау I 

Программирование в среде 

VisualstudioI 

Programming in Visual studio 

I 

+     +     +   

Бағдарлама

лау 

Программи

рование 

Programmin

g 

Visual studio ортасында 

бағдарламалау IІ 

Программирование в среде 

VisualstudioII 

Programming in Visual studio 

II 

+     +     +   

Компьютерлік  желілер 

Компьютерные сети 

Computer Networks 

+     +      +  

Интернет 

технология

лары 

Интернет-

технологии 

Internet 

Technologies 

Интернет технологиялары І 

Интернет-технологии I 

Internet Technologies I 

+      +     +  

Компьютерлік графика 

Компьютерная графика 

Computer Graphics 

+     +   +     

Ақпаратты 

қорғау 

Защита 

информаци

и 

Information 

Protection 

 

Ақпаратты қорғау және 

криптография 

Защита информации и 

криптография 

Information Protection and 

Cryptography 

+     +      +  

Java технологиясы 

Технология Java 

Java Technology 

+     +   +   +  

Компьютер 

архитектрас

ы 

Архитектур

а 

компьютера  

Computer 

Architecture 

Компьютер архитектурасы 

Архитектура компьютера 

Computer Architecture 

 

+  +          + 

Деректер қорының 

теориясы І 

Теория базы данных I 

Database Theory I 

+          + +  

Жасанды 

интеллекті 

негіздері 

Основы 

Операциялық жүйелер 

Операционные системы 

Operating Systems 

 

+     +   +     
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искусственн

ого 

интеллекта  

/ 

Fundamenta

ls of 

Artificial 

Intelligence 

 

Жасанды интеллекті 

негіздері 

Основы искусственного 

интеллекта 

Fundamentals of Artificial 

Intelligence 

+           + + 

 

Мамандандырудың білім траекториясы №2  «Қолданбалы ғылымдар» 

Образовательная траектория по специализации №2  «Прикладные науки» 

Educational trajectory for the specialization number 2 "Applied science" 

Математик

алық 

логика 

Математиче

ская логика 

Mathematica

l logic 

Математикалық логика 

Математическая логика 

Mathematical logic 

+    +    +     

Бағдарламалау тілдері 

Языки программирования 

Computer language 

+     +     +   

Объектіге 

бағытталғ

ан 

бағдарлам

алау 

Объектно-

ориентиро

ванное 

программ

ирование 

Object-

oriented 

programmi

ng 

Объектіге бағытталған 

бағдарламалау 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Object-oriented programming 

+     +     +   

Желілік технологиялар 

Сетевые технологии 

Network technology 
+     +      +  

Компьютер

лік графика 

Компьютер

ная 

графика 

Computer 

graphics 

Web технологияларға 

кіріспе 

Введение в Web технологии 

Introduction to Web 

technologies 

+      +     +  

Графикалық жүйелер 

Графические системы 

Graphics system 

+     +   +     

Ақпаратты

қ 

қауіпсіздік 

негіздері 

Основы 

информаци

онной 

безопаснос

ти 

Fundamenta

ls of 

information 

security 

Ақпараттық қауіпсіздік 

негіздері 

Основы информационной 

безопасности 

Fundamentals of information 

security 

+     +      +  

Java тілінде бағдарламалау 

негіздері 

Основы программирования 

на языке Java 

Fundamentals of 

programming in the Java 

language 

+     +   +   +  

Деректер 

қоры 

негіздері 

Основы 

базы 

данных 

Database 

basics 

Компьютер құрылымы және 

архитектурасы 

Структура и архитектура 

компьютера 

The structure and architecture 

of computer 

+  +          + 

Деректер қоры негіздері 

Основы базы данных 

Database basics 

 

+           + + 

Интеллекту

алды 

жүйелер 

Linux негіздері 

Основы Linux 

Linux Fundamentals 

+     +   +     
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Интеллекту

альные 

системы 

Intelligent 

system 

Интеллектуалды жүйелер 

Интеллектуальные системы 

Intelligent system 

+           + + 

 
3. Бейіндеуіш пәндер циклының модулі/3. Модуль цикла профилирующих дисциплин/3. Cycle module of the profiling 

disciplines 

 
3.1. Кәсіптендіру модулі ЖОО компоненті немесе Тандау компоненті/3.1. Профилирующий модуль вузовского 

компонент или компонент по выбору (элективный компонент)/3.1.  Profiling module University or optional component 

Робототехн

ика 

Робототехн

ика 

Robotics 

Интернет технологиялары ІІ 

Интернет-технологии II 

Internet technologies II 

+           + + 

Деректер қорының 

теориясы ІІ 

Теория базы данных II 

Database Theory II 

+           + + 

Орта мектепте  

робототехника негіздерін 

оқыту әдістемесі 

Методика обучения основы 

робототехники в школе 

Methods of teaching the 

basics of robotics in school 

+        +    + 

Анимациял

ық 

технология

лар 

Анимацион

ные 

технологии 

Animation 

technology 

Жаңа ақпараттық 

педагогикалық 

технологиялар 

Новые информационно-

педагогические технологии 

New Information and 

Pedagogical Technologies 

+          + +  

Анимациялық 

технологиялар 

Анимационные технологии 

Animation technology 

  +   +   +    + 

Визуалды 

бағдарлама

лау ортасы 

Среда 

визуального 

программир

ования 

Biotechnolog

y 

Визуалды бағдарламалау 

ортасы 

Среда визуального 

программирования 

Visual programming 

environment 

+     +     +   

Android бағдарламалау 

Программирование под 

Android 

Programming for Android 

 

+           + + 

ӨНДІРІСТІК-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  

ПРАКТИКА/ 

ENDÜSTRİYEL-

PEDAGOJİK STAJ/ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА/ 

INDUSTRIAL-

PEDAGOGICAL 

PRACTICE 

+           +  

ДИПЛОМАЛДЫ 

ПРАКТИКА/ DİPLOMA 

ÖNCESİ STAJ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА/ PRE-

GRADUATION 

PRACTICAL TRAINING 

+        +    + 

 

Мамандандырудың білім траекториясы №1 «E-білім беру» 

Образовательная траектория по специализации №1  «E-образование» 

Educational trajectory for the specialization number 1 "E-education" 

Оқытудағы 

цифрлық 

Электронды оқытуды 

ұйымдастыру 
+        +    + 
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технология

лар 

Цифровые 

технологии 

в обучении 

Digital 

technologies 

in education 

Организация электронного 

обучения 

Organization of e-learning 

Цифрлық білім беру 

қорларын құру 

технологиялары 

Технологии создания 

цифровых образовательных 

ресурсов 

Technologies for creating 

digital educational resources 

+          +  + 

Білім 

берудегі 

жаңа 

технологи

ялар 

Новые 

технологи

и в 

образован

ии 

New 

technologies 

in education 

Білім берудегі бұлттық 

технологиялар 

Облачные технологии в 

образовании 

Cloud technologies in 

education 

+  +      +   +  

Информатикадағы 

педагогикалық 

технологиялар 

Педагогические технологии 

в информатике 

Pedagogical Technologies in 

Informatics 

+        + +    

 

Мамандандырудың білім траекториясы №2 «Компьютерлік сызбалар жүйесі» 

Образовательная траектория по специализации №2 «Система компьютерных схем» 

Educational trajectory for the specialization number 2 "Computer circuit system" 

Үш өлшемді 

сызбалар 

Трехмерные 

чертежи 

Three-

dimensional 

drawings 

Үш өлшемді сызбаларды 

құрастыру 

Создание трехмерных схем 

3D Schemes Creation 

+        +    + 

Компьютерлік ойын 

дизайнын құрастыру 

Разработка дизайна 

компьютерных игр 

Computer Games Design 

Development 

+            + 

Жаңа 

ақпараттық 

технология

лар 

Новые 

информаци

онные 

технологии 

New 

information 

technology 

Электронды оқыту үшін 

бағдарламалық өнімдер 

және стандарттар 

Программные продукты и 

стандарты электронного 

обучения 

E-learning Software Products 

and Standards 

+         +   + 

Сайтты басқару жүйелері 

Системы управления 

сайтом 

Website Management 

Systems 

+         +    

 5. Қорытынды аттестаттау/5. Итоговая аттестация/5.FinalAttestation 

Қорытынд

ы 

аттестатта

у / 

Итоговая 

аттестаци

я / Final 

Attestation 

Дипломдық  жұмысты, 

дипломдық жобаны жазу 

және қорғау немесе кешенді 

емтихан тапсыру/ 

/Написание и защита 

дипломной работы, 

дипломного проекта или 

подготовка и сдача 

комплексного экзамена / 

Writing and defending a 

diploma work,  diploma  

project or preparing and 

passing of Complex  exam 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Пәннің сипаттамасы  

Описание дисциплины 

Discipline description 

№ Пән атауы/ 

Название 

дисциплины/ Name 

of the discipline 

Пәннің қысқаша сипаттамасы(30-50 сөз)/  

Краткое описание дисциплины(30-50 слов)/ 

Brief description of the discipline (30-50 words) 

Кредит 

саны/ 

Количест

во 

кредитов/ 

Number of 

credits 

ОН/ 

РО/ 

LO 

Мемлекеттік міндетті модуль/ Государственный обязательный модуль/ State Mandatory Module 

1 Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы 

 

Пәннің мақсаты - Отандық тарихты оқудың тұжырымдамалық негіздерін, 

қоғамның тарихи білімін, Қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастаулары мен 

сабақтастығын, мемлекеттің саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени 

дамуының заңдылықтарын, Қазақстанның қазіргі заман тарихының тарихи 

деректері мен тарихнамасын, "Тарихи сананы қалыптастырудың" 

тұжырымдамасын және әлемдік-тарихи үдерістер сабақтастығында қазіргі 

Отан тарихының ғылыми тұжырымдамасы мен заңдарын объективті түрде 

қарастырады. 

5 1, 3 

 

Современная 

история Казахстана 

Цель дисциплины - изучение концептуальных основ исторических знаний и  

исследования Отечественной истории, истоков и преемственности казахской 

государственности, закономерностей политического, социально-

экономического и культурного развития государства, актуальных проблем 

истории современного Казахстана,  "Концепции становления исторического 

сознания",  истории современного Казахстана в контексте всемирно-

исторических процессов, а также исторических источников и историографии 

современной истории Казахстана 

Contemporary 

History of 

Kazakhstan 

The purpose of the discipline - study of the conceptual foundations of historical 

knowledge and research of National history, the origins and continuity of Kazakh 

statehood, the patterns of political, socio-economic and cultural development of the 

state, the urgent problems of the history of modern Kazakhstan, the "Concept of 

the formation of historical consciousness", the history of modern Kazakhstan in the 

context of world-historical processes, as well as historical sources and 

historiography of the modern history of Kazakhstan. 

2 Философия 

 

Пәннің мақсаты - болашақ маманның философиялық мәдениетінің жоғары 

деңгейін және рационалды ойлауын қалыптастыру, қазіргі заманғы 

дүниетанымдық мәселелердің мәнін, олардың көздері мен шешудің 

теориялық нұсқаларын, сондай-ақ адамдар қызметінің мақсаттарын, 

құралдары мен сипатын анықтайтын қағидаттар мен идеалдарды дұрыс 

түсіну болып табылады. 

5 1, 3 

Философия 

 

Цель дисциплины - сформировать высокий уровень философской культуры и 

рационального мышления будущего специалиста, правильного понимания 

сущности современных мировоззренческих проблем, их источников и 

теоретических вариантов решения, а также принципов и идеалов, 

определяющих цели, средства и характер деятельности людей. 

Philosophy The purpose of scipline is the formation of high level of philosophical culture and 

rational thinking of a future specialist, correct understanding of the essence of 

modern worldview problems, their sources and theoretical solutions, as well as 

principles and ideals that determine the goals, means and nature of people's 

activities. 

3 Шетел тілі 

 

Пәннің мақсаты: қарым-қатынастың стандарттық жағдаяттарындағы нақты 

коммуникативтік міндеттерді шешуге сүйене отырып, тілдік материалды 

өзгерту, құбылту және байланыстыру қабілеті мен даярлығын 

қалыптастырады. Студенттер өзінің қабылдау тәжірибесі, бағалау жүйесі 

елегінен өткізу және талқылау арқылы оқу тақырыбы бойынша өз көзқарасын 

білдіру дағдыларын меңгеруге, тіл жүйесін және оны мәдениетаралық-

коммуникативтік әрекетте қолдану тәсілдерін меңгеруге қабілетті. 

10 1, 2 

Инстранный язык 

 

Цель дисциплины: формирование способности и готовности варьировать и 

комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение конкретных 

коммуникативных задач в стандартных ситуациях общения. Студенты 

способны  высказывать  свою  точку  зрения  по  учебной  теме  с  

обсуждением  и  преломлением  через  собственный  опыт восприятия, 

систему оценок, овладеть системой языка и способами ее использования в 

межкультурно-коммуникативной деятельности. 

Foreign Language 

 

The purpose of the discipline: the formation of ability and willingness to vary and 

combine language material, focusing on solving specific communicative problems 

in standard communication situations. Students are able to express their point of 

view on the academic topic with discussion and refraction through their own 

perception experience, grading system, mastering the language system and how to 

use it in intercultural and communicative activities. 
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4 

 

Қазақ тілі 

(орыс топтары 

үшін)  

 

Бағдарламаның мақсаты A1- қарапайым деңгей бойынша қазақ тілін шет 

тілі ретінде оқитын білім алушыларға және A2, B1, B2, C1 біліктілік 

деңгейіне сәйкес сөйлеу әрекетінің барлық түрлері бойынша 

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, 

мәдениетаралық, кәсіби және қарым-қатынас құралы ретінде қазақ ұлттық 

мәдениеті тұрғысынан қазақ тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз ету болып 

саналады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1, 2 

Казахский язык (для 

русских групп) 

Цель программы для обучающихся, изучающих казахский язык как 

иностранный по простому уровню A1 и в соответствии с уровнем 

квалификации A2, B1, B2, C1 обеспечение качественного освоения 

казахского языка с точки зрения казахской национальной культуры, как 

социального, межкультурного, профессионального и средства общения через 

формирование коммуникативной компетенции по всем видам речевой 

деятельности. 

 

Kazakh Language 

(for Russian groups) 

The purpose of the program for students who study the Kazakh language as a 

foreign language at a simple level A1 in the Kazakh language and in accordance 

with the qualification level A2, B1, B2, C1 is to ensure quality development of the 

Kazakh language from the point of view of the Kazakh national culture as a social, 

intercultural, professional and means of communication through the formation of 

communicative competence in all types of speech activity. 

 

Орыс тілі 

(қазақ топтары 

үшін) 

 

Пәннің мақсаты пайдаланылуы мен трансферті елді жаңғыртуды және 

болашақ мамандардың тұлғалық мансаптық өсуін қамтамасыз етуге қабілетті 

әлемдік деңгейдегі білім мен озық заманауи технологияларды таратушысы 

ретіндегі әлемдік мәдениет пен тілдерге толерантты қарым-қатынасты, 

ұлттық сана мен мәдени код негізінде интернационализм сапасын дамытуды 

болжайтын рухани модернизациялаудың жалпыұлттық идеясының 

контекстінде студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастыру. 

1, 2 

Русский язык (для 

казахских групп) 

 

Цель дисциплины- формирование социально-гуманитарного мировоззрения 

студентов в контексте общенациональной идеи духовной модернизации, 

предполагающей развитие на основе национального сознания и культурного 

кода качеств интернационализма, толерантного отношения к мировым 

культурам и языкам как трансляторам знаний мирового уровня, передовых 

современных технологий, использование, трансферт которых способны 

обеспечить модернизацию страны и личностный карьерный рост будущих 

специалистов. 

 

Russian Language 

(Kazakh groups) 

Discipline purpose to form a socio-humanitarian outlook of students in the context 

of the national idea of spiritual modernization, which involves the development of 

the national consciousness and cultural code of the qualities of internationalism, 

tolerant attitude to world cultures and languages as translators of world-class 

knowledge, advanced modern technologies, the use and transfer of which are able 

to ensure the modernization of the country and personal career growth of future 

specialists. 

 

5 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде)/  

Пәннің мақсаты жеке кәсіби салаларында ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың түрлерін: интернет-ресурстарды, ақпаратты іздеу, сақтау, 

қорғау, басқару және тарату жөніндегі бұлтты және мобильді сервистерді 

пайдалануды үйретеді, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және 

беру тәсілдерін талдау қабілетін қалыптастырады. 

5 1 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Целью дисциплины сформировать использование в личной деятельности 

различные виды информационно-коммуникационных технологий: интернет-

ресурсы, облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, защите и 

распространение информации. 

Information and 

communication 

technology (English) 

The purpose of the discipline is to form the use in personal activities of various 

types of information and communication technologies: Internet resources, cloud 

and mobile services for the search, storage, protection and dissemination of 

information. 

Әлеуметтік білім және салауатты өмір салты модулі/ Модуль социальных знаний и здорового образа жизни/ 

Module of social-knowledge and healthy lifestyle 

Әлеуметтік-саясаттану біліммодулі/Модуль социально-политических знаний/ Social and Political Education Module 

6 Әлеуметтану/ Пәннің мақсаты - әлеуметтік-саяси білімнің пәнаралық модулі құрамдас 

бөлігі ретінде қоғамдағы тұлғааралық қарым-қатынас жүйелерін сыни 

түсінуді, қоғамның табиғатын, оның топтары мен институттарын білу 

қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Ол макро- және микро 

әлеуметтанулық процестерді түсінуді қамтамасыз етеді. 

8 1, 3 

Социология Цель дисциплины - сформировать способности к критическому пониманию 

систем межличностного общения в обществе как составной части 

междисциплинарного модуля социально-политического знания, познанию 

природы общества, его групп и институтов. Он обеспечивает понимание 

макро – и микро-социологических процессов. 

Sociology The subject of “sociology” is aimed at developing the ability to critically 
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understand interpersonal communication systems in society as an integral part of 

the interdisciplinary module of socio-political knowledge, understanding the nature 

of society, its groups and institutions. It provides an understanding of macro - and 

micro-sociological processes. 

7 Саясаттану 

 

Пәннің мақсаты - әлеуметтік-саяси білімнің пәнаралық модулі құрамдас 

бөлігі ретінде саяси жүйелерді сыни түсінуді, саясаттың түпкі негізін, саяси 

топтары мен институттарын білу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Ол 

ішкісаяси және сыртқысаяси процестерді түсінуді қамтамасыз етеді.  

1, 3 

Политология Цель дисциплины - сформировать способности к критическому пониманию 

политических систем как составной части междисциплинарного модуля 

социально-политического знания, познанию сути политики, политических 

групп и институтов. Он обеспечивает понимание внутри политических и 

внешне политических процессов. 

Politology The subject of “political science” is aimed at developing the ability for a critical 

understanding of political systems as part of an interdisciplinary module of socio-

political knowledge, knowledge of the essence of politics, political groups and 

institutions. It provides an understanding the processes of domestic and foreign 

policy. 

8 Мәдениеттану 

 

Пәннің мақсаты - мәдениеттік сәйкестікті қалыптастыру арқылы қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізі ретінде әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды 

дамытуға, мәдени процестердің табиғатын түсінуге негізделген мәдени 

жағдайларды талдау мен бағалауға, мәдени нысандардың ерекшеліктеріне, 

мәдениетаралық қарым-қатынаста мәдени құндылықтардың рөліне 

негізделген. 

1, 3 

Культурология Цель дисциплины - сформировать культурную идентичность, основанную на 

развитии социально-гуманитарного мировоззрения, анализе и оценке 

культурных событий, основанных на понимании характера культурных 

процессов, культурных особенностей и роли культурных ценностей в 

межкультурной коммуникации. 

Culturology The subject “Culturology” is based on the formation of cultural identity, based on 

the development of the social and humanitarian worldview, analysis and evaluation 

of cultural events based on an understanding of the nature of cultural processes, 

cultural characteristics and the role of cultural values in intercultural 

communication.   

9 Психология Пәннің мақсаты - болашақ мамандардың кәсіби-педагогикалық және 

психологиялық мәдениетінің негізін қалыптастыру, психология 

ғылымдарының негіздерін игеруге және оларды кәсіби міндеттерін шешуге 

қатысты шығармашылық дайындығын қалыптастыру, жалпы психология 

курсында алған білімдері мен зерттеу дағдылары негізінде психологиялық 

ойлауын дамыту, практикалық сабақ процесінде психологиялық 

құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру.  

1, 3 

Психология Цель дисциплины - формирование основ профессионально-педагогической и 

психологической культуры будущих специалистов, формирование 

творческой готовности к освоению основ психологических наук и решению 

их профессиональных задач, развитие психологического мышления на основе 

полученных знаний и исследовательских навыков в курсе общей психологии, 

формирование умений и навыков системного анализа психологических 

явлений в процессе практического занятия. 

Psychology Discipline purpose is to form the foundations of professional-pedagogical and 

psychological culture of future specialists, to form a creative readiness to master 

the basics of psychological Sciences and solve their professional problems, to 

develop psychological thinking based on the knowledge and research skills 

obtained in the course of general psychology, to form skills for system analysis of 

psychological phenomena in the course of practical training. 

1

0 

Дене шынықтыру/ 

 

Білімгерлердің кәсіби еңбекке қабілеттілігін арттыру, дене шынықтыру және 

спортпен айналыстыру арқылы ағзаның қолайсыз факторларының әсеріне 

кедергісін арттыра отырып, денсаулығын нығайту және психикалық 

тұрақтылықты, қайсарлық пен қажырлықты қалыптастыру болып табылады.  

8 4 

Физическая 

культура 

Посредством занятий физической культурой  и спортом у студентов 

формируютсяпрофессиональные  способности, настойчивость и решимость, 

укрепляется здоровье, овышается устойчивость к неблагоприятным 

факторам,, а также развивается психическая  стабильность.  

Physical  Culture Through physical education and sports, students form professional abilities, 

perseverance and determination, health is strengthened, resistance to adverse 

factors is increased, and mental stability also develops. 

1

2 

Тұлғааралық 

коммуникация 

психологиясы 

Бұл курс - адамның басқа адамдармен қарым-қатынасы болып табылады. 

Тұлғааралық қарым-қатынас еріксіздіктен, сонымен қатар әртүрлі нақты 

топтарда пайда болу заңдылығымен ерекшеленеді. Тұлғааралық субъективті 

қатынастар - бұл әлеуметтік психологияны зерттеу нысаны болып табылатын 

5 1,4,6,7 
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сол топтың мүшелері арасындағы қарым-қатынастың көрінісі. Тұлғааралық 

өзара әрекеттесу немесе топ ішіндегі өзара әрекеттестік пәнінің мақсаты 

әртүрлі әлеуметтік факторларды, осы топқа жататын адамдардың әр түрлі 

әрекеттерін терең зерттеу болып табылады. 

Психология 

межличностного 

общения 

Общий курс психологических наук рассматривает основные понятия 

конкретной области, называемой психологией межличностной психологии и 

языковой психологии. 

The psychology of 

interpersonal 

communication 

The course called "Psychology of Interpersonal Communication" is the interaction 

of the individual with other individuals. Interpersonal communication is marked by 

the inevitability, as well as the pattern of occurrence in various real groups. 

Interpersonal subjective relationships are a reflection of communication between 

members of the same group, which are the subject of study for social psychology. 

The purpose of the discipline of interpersonal interaction or interaction within a 

group is the in-depth study of various social factors, various interactions of 

individuals belonging to this group. If there is no contact between people, then the 

human community will not be able to carry out joint full-fledged activities, since 

there will not be a proper understanding between them. 

1

3 

Акмеология, жеке 

және әлеуметтік 

жетістіктер негіздері 

Пән мазмұны төмендегідей оқу материалдарын оқытуды қамтиды: 

Акмеологияның теориялық-әдіснамалық негіздері. Акмеологияның негізгі 

ұғымдары мен пәні. Оқыту және тәрбиелеу акмеологиясы. Акмеологиядағы 

өзін-өзі кәсіби танудың негіздері. Өзін-өзі дамыту. Өздігінен білім алу 

негіздері. Риторика негіздері. Креативті акмеология негіздері. Креативтілік 

және жеке тұлға. Кәсіби-тұлғалық қасиеттерінің дамуы. Болашақ 

мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың негіздері. Болашақ 

мұғалімдердің кәсіби әлеуетін қалыптастыру. 

1,5,7 

Основы акмеологии, 

личных и 

социальных 

достижений 

Ознакомить с основными понятиями акмеологии, способствовать овладению 

ими теоретическими знаниями в области профессионального становления 

социального педагога и учителя самопознания. Помогает в приобретении 

знаний об организации деятельности специалистов социальной педагогики и 

самопознания. Формирование навыков оценки их потенциальных 

возможностей в области выбранной специальности. 

Principles of 

Psychology of 

individual and social 

achievements 

The content of the discipline includes the study of the following training materials: 

Theoretical and methodological foundations of acmeology. Basic concepts and 

subject of acmeology. Psychology of learning and education. Basics of professional 

self-determination of acmeology. Self-development. Basics of self-education. 

Basics of rhetoric. Basics of creative acmeology. Creativity and individuality. 

Professional and personal development of properties. Bases of formation of 

professional competence of future teachers. Formation of professional potential of 

future teachers. Bases of formation of leadership qualities of future teachers. The 

use of training. 

1

4 

Мәдениет және дін Дін мәдениеттің субстанциясы, ал мәдениет – діннің формасы туралы 

ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетеді,  конструктивті 

ойлайды, өзінің көзқарасын идеяларға жүгіну негізінде дәлелдейді.  

Қоғамдық жүйе ретіндегі  діннің барлық аспектілері әлеуметтік-мәдени 

салада көрінеді. Өзіндік тұжырым қалыптастыру үшін әртүрлі көзқарастарды 

мақсатты түрде зерттейді, командада өз ойын нақты жеткізеді, жаңа 

шешімдерді нәтижеге сәйкес ұсынады. Өзге халықтардың мәдениетіне 

толерантты. 

1,2,6,7 

Культура и религия Главным и основным элементом культуры является познание, то есть 

символика. Религия – субстанция культуры, а культура – форма религии. 

Религиозная культура является сложной, комплексной структурой, все 

аспекты религии как общественной системы проявляются в социально-

культурной сфере. 

Culture and Religion The main and basic element of culture is knowledge, that is, symbolism. Religion is 

the substance of culture, and culture is the form of religion. Religious culture is a 

complex, complex structure, all aspects of religion as a social system are 

manifested in the socio-cultural sphere. 

1
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Тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері 

«Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» курсында адамды төтенше жағдайлар кезінде 

қорғау жолдары қарастырылады. Оның негізгі себептеріне адамдардың өмір 

сүру ортасындағы  кездесетін қауіп-қатерлерімен бірге еліміздің ата заңының 

негізгі мақсаты жатады. Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері адам өміріне 

төнетін жалпы қауіп-қатерлерді зерттейтін, соған қарсы қоюға болатын 

шараларды әзірлейтін ғылыми білімнің саласы. 

1,3,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В курсе "Основы безопасности жизнедеятельности" рассматриваются пути 

защиты человека при чрезвычайных ситуациях. Основная цель – знание 

основного закона страны, наряду с угрозами, встречающимися в среде 

обитания людей.  

Основы безопасности жизнедеятельности область научных знаний, 

изучающих общие угрозы жизни человека, разрабатывающих меры против 

него. 
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Basics  of Life Safety The course "Fundamentals of life safety" discusses ways to protect people in 

emergency situations. The main goal is to know the basic law of the country, along 

with the threats encountered in the human environment.  

Fundamentals of life safety area of scientific knowledge, studying the General 

threat to human life, developing measures against it. 

1

6 

Экология және 

тұрақты даму  

«Экология және тұрақты даму» пәнінің негізгі мақсаты экологиялық 

танымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздері 

туралы терең білім алу, қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және 

практикалық білім алу. 

1,3,4 

Экология и 

устойчивое развитие 

Основной целью дисциплины «Экология и устойчивое развитие»  является 

формирование экологического сознания, получение глубоких знаний об 

основах устойчивого развития природы и общества, получение теоретических 

и практических знаний по современным методам рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Ecology and 

Sustainable 

Development 

The main purpose of the discipline "Ecology and sustainable development" is the 

formation of ecological consciousness, obtaining deep knowledge about the basics 

of sustainable development of nature and society, obtaining theoretical and 

practical knowledge on modern methods of rational use of natural resources and 

environmental protection. 

1
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Құқық  негіздері   Құқық негіздері мемлекет және құқық теориясының негізгі түсінігін және 

қағидаларын, сонымен қатар қазақстандық құқықтың жетекші салаларын 

енгізетін кешенді оқу пәні. Оқу курсында құқық саласының негізін 

қалыптастыратын құқықтық нормалар мен негізгі түсініктер қарастырылады. 

1,4,6 

Основы права Основы права - комплексная учебная дисциплина, способствующая 

формированию исходных представлений о государственно-правовых 

явлениях, включающая в себя основные понятия и принципы теории 

государства и права, а также ведущие отрасли казахстанского права. В 

учебном курсе рассматриваются правовые нормы и основные понятия, 

формирующие основы правовой сферы. 

Fundamentals of  Law Fundamentals of law-a comprehensive academic discipline that contributes to the 

formation of initial ideas about the state-legal phenomena, including the basic 

concepts and principles of the theory of state and law, as well as the leading 

branches of Kazakh law. The course examines the legal norms and basic concepts 

that form the basis of the legal sphere. 

1
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Сыни және жүйелі 

ойлау  

«Сыни және жүйелі ойлау» курсы формальды логика, аргументтер теориясы 

мен практикасы, риторика және ғылыми эпистемология ережелеріне 

негізделген. Бұл дұрыс тұжырымдар жасай отырып, заттар мен оқиғаларды 

талдау үшін қолданылатын пайымдау жүйесі. Пәннің мақсаты ретінде, адам 

кез-келген ақпаратты, тіпті өзінің наным-сенімдерін сұрақ қоятын ойлау 

тәсілдерін зерттеу болып табылады. Белгілі бір қауымдастықтың ойлау 

деңгейінің сыни деңгейіне көшу осы қауымдастықтың өркениетті дамуының 

басталуы үшін қажетті шарт болып табылады деп саналады. 

1,2,6,8 

Критическое и 

системное 

мышление 

Человек  стремится к возрождению своей жизни в разделе критического 

мышления – через мировоззренческие понятия и категории. Он проводит 

критический анализ жизни не только личности, но и всего общества, 

способствует устранению ошибок человека и общества на пути к истине. 

Critical and Systemic 

Thinking 

Man seeks to revive his life in the section of critical thinking-through worldview 

concepts and categories. He conducts a critical analysis of the life not only of the 

individual, but also of the whole society, helps to eliminate the mistakes of man 

and society on the path to truth. 

1
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Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

Қазіргі саяси, экономикалық, күнделікті-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, ғылыми 

және мәдени байланыс, барлық ғылым саласы мен мемлекеттік басқарушы 

органдардағы терминологиялық және арнайы лексиканы, сондай-ақ іскер 

хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен келісім жасай білуге және іскерлік 

қарым-қатынаста сөйлеуге дағдыландырады. 

1,8 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Умение  написание деловых писем касающихся современные политические, 

экономические, повседневно-бытовые, общественно-политические, научные 

и культурные связи, терминологическую и специальную лексику во всех 

областях науки и государственных органах управления, а также, умение 

заключать договоры и соглашения и говорить в деловых отношениях. 

Record Keeping in 

Kazakh  Language 

Ability to write business letters concerning modern political, economic, everyday, 

socio-political, scientific and cultural relations, terminology and special vocabulary 

in all fields of science and public administration, as well as the ability to enter into 

contracts and agreements and speak in business relations. 

2

0 

Еңбекті қорғау  «Еңбекті қорғау» пәні студенттерге мамандығы бойынша еңбек 

қатынастарына түскен кезде, өндірісте ҚР Еңбек заңдарымен көзделген 

еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нормаларды, еңбекті қорғауды 

ұйымдастыруды, еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару және 

бақылауды, қызметкерлердің еңбекті қорғау кепілдіктері, еңбек қызметіне 

1,4,5 
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байланысты жазатайым оқиғаларды және қызметкерлер денсаулығының өзге 

де зақымдануларын тергеп-тексеру мен есепке алу тәртіптерін оқытып 

үйретеді. 

Охрана труда   Предмет «Охрана труда» знакомит  студентов  с системой сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия,  предусмотренные трудовым законодательством РК 

Labor Protection The subject "labor Protection" introduces students to the system of preservation of 

life and health of employees in the course of employment, including legal, socio-

economic, organizational, technical, sanitary, preventive, rehabilitation and other 

measures provided by the labor legislation of the Republic of Kazakhstan 

 

2
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Мәңгілік Ел  «Мәңгілік Ел» пәнінің іргелі мәселесі «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын ұлттық 

бағдарлама мәртебесіне дейін көтеріп, жаңартылатын әлемдегі ұғымдардың, 

қағидалардың және ұстанымдардың мән-мағынасын нақтылайды, әртүрлі 

көзқарастардың ауқымын қоғамдық сұранысқа орай үйлестіре отырып  

қарастырады. 

1,2,4,7 

Мәңгілік Ел /  Фундаментальный вопрос предмета "Мәңгілік Ел» поднимает национальную 

идею "Мәңгілік Ел " до статуса национальной программы, уточняет смысл 

понятий, принципов и принципов в обновляемом мире, рассматривает 

различные взгляды в сочетании с общественным спросом 

Mangilik El The fundamental question of the subject "Mangilik El" raises the national idea 

"Mangilik El" to the status of the national program, clarifies the meaning of 

concepts, principles and principles in the updated world, considers different views 

in combination with public demand 

2

2 

Өзін-өзі тану 

 

Өзін-өзі тану пәні болашақ мұғалімдерінің педагогикалық және 

психологиялық қарым-қатынас компонентерін қалыптастырып  жетілдіреді. 

Білім беру арқылы рухани-әдептілік құндылықтар жүйесін дамытады. Өзін 

тұлға және болашақ маман  ретінде тануға мүмкіндік береді. өзінің өмірлік 

позициясын анықтауға көмектеседі және  болашақ рухани денсаулық 

бетбұрысына бағытталған көзқарасын калыптастырады. 

1,5,6 

Самопознание 

 

Предмет «Самопознание» формирует у будущих педагогов педагогические и 

психологические компоненты общения. Через образование развивает систему 

духовно-нравственных ценностей. Дает возможность познать себя, как 

личность и как будущего специалиста, помогает определять свою жизненную 

позицию сформировать взгляд на морально здоровое будущее. 

Self-knowledge The subject "Self-Knowledge" forms pedagogical and psychological components 

of communication in future teachers. Through education develops a system of 

spiritual and moral values. It gives you the opportunity to know yourself as a 

person and as a future specialist, helps to determine your position in life to form a 

view of a morally healthy future. 

2

3 

Психикалық 

денсаулық 

профилактикасы 

және суицид 

превенциясы 

  

Курстың мазмұны психологиялық денсаулық көрсеткіші болып табылатын 

жекелеген қасиеттердің балалардағы даму ерекшеліктері, қамтамасыз ету 

жолдары мен амалдарын анықтайды.  Балалардың ересектермен  және басқа 

балалармен қарым-қатынасын реттейді және баланың мектепке 

психологиялық даярлығының  қалыптасуы, депрессиядан шығу жолы арқылы 

суицидке жол бермеу мәселелерін командада өз ойын нақты жеткізу арқылы 

дәлелдейді. Топта жұмыс істеуге қабілетті, өз пікірін ұжым пікірімен 

ұштастыра біледі, қақтығыстарды шешуде өз көзқарасы мен идеалдарын 

жақтайды. 

1,4,6 

Профилактика 

психического 

здоровья и 

превенция суицидов 

 

Содержание курса определяет особенности развития, пути и средства 

обеспечения отдельных качеств, являющихся показателем психологического 

здоровья у детей.  Регулирует отношения детей со взрослыми и другими 

детьми и доказывает формирование психологической подготовки ребенка к 

школе, недопущение суицида путем выхода из депрессии путем четкого 

доведения в команде своих мыслей. Способен работать в группе, умеет 

сочетать свое мнение с мнением коллектива, выступает за свои взгляды и 

идеалы в решении конфликтов. 

Prevention in Mental 

Health and Suicide 

Prevention 

The course "Mental health and suicidal prevention" defines methods and ways to 

provide a comprehensive study of correctional problems and indicators of 

psychological health of individual qualities in the development of children. 

Psychological health of children provides self-development and self-esteem of 

children. 

2

4 

Білім берудегі 

цифрлық 

технологиялар 

Пән мазмұны төмендегідей оқу материалдарын оқытуды қамтиды:   Білім 

берудегі цифрлық технологиялар пәнінің мақсаты, міндеті, оқыту 

принциптері. Білім беру ұйымдарына электрондық оқыту жүйесін енгізілу.  

Электрондық журнал мен электрондық күнделікті толтыру.  Цифрлік 

технологияларды пайдалану жолдары. Цифрландырылған мемлекетке өту. 

5 1,4,9 

Цифровые 

технологии в 

Содержание  предмета следующее: цель, задачи, принципы  обучения 

цифровых  технологии в процессе  просвещения. Внедрение в 
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образования образовательные учреждения электронной  системы  обучения. Заполнение  

электронных  журналов  и  дневников. Пути  использования  цифровой  

технологии. Переход в цифровое  государство. 

Digital Technology in 

Education 

The content of the subject is the following: the goal, objectives, principles of 

teaching digital technology in the educational process. The introduction of e-

learning system in educational institutions. Filling electronic journals and diaries. 

Ways to use digital technology. The transition to a digital state. 

2

5 

Көшбасшылық 

теориясы  

Көшбасшылық теориясы курсының мақсаты - қоғам өміріндегі 

көшбасшылықтың маңызы, рөлі мен маңыздылығы, сондай-ақ 

көшбасшылықтың негізгі технологиялары. Курстың мақсаты: көшбасшылық 

табиғатымен танысу, көшбасшылықтың негізгі теорияларымен, елдің 

жаңғыртуының қазіргі кезеңіндегі көшбасшылық рөлі; көшбасшылықтың 

психологиялық аспектілерін, көшбасшының саяси мінез-құлқын анықтайтын, 

көшбасшылық имиджін қалыптастыру және насихаттау технологияларын, 

маркетинг негіздерімен таныстыру, көшбасшылық қасиеттерді өзін-өзі 

дамыту дағдылары мен дағдыларын үйрету, әрі қарай кәсіби және жеке өсуде, 

көшбасшылықты дамытудың негізгі үрдістерімен танысу. 

1,4,8 

Теория лидерства  Цель курса «Теория лидерства» ознакомление с сущностью, ролью и 

значением  лидерства в  жизни общества, а также основными технологиями  

лидерства. Задачи курса:ознакомить с природой лидерства, с основными 

теориями лидерства;роль лидерства на современном этапе модернизации 

страны; дать представление о психологических аспектах лидерства, о 

потребностях и мотивах, определяющих политическое поведение 

лидера;ознакомить с технологиями формирования и продвижения имиджа  

лидера, основами  маркетинга;обучить навыкам и умениям саморазвития 

лидерских качеств в дальнейшем профессиональном и личностном 

росте;ознакомить с основными тенденциями развития лидерства. 

Theories of 

Leadershıp  

Determines the factors that contribute to the development of human leadership 

qualities. A leader is born or is it the result of experience trying to find the answer 

to this question. 

2

6 

Кәсіпкерлік және 

бизнес негіздері 

Білімгерлерді кәсіпке баулиды, бағыт-бағдар береді. Ғаламтор мүмкіндіктерін 

кең ауқымда қолдана отырып, халықаралық бизнес мектептердің 

тәжірбиесіне сүйеніп бизнес кейспен, ойын түрінде кәсіпкерлік ойлауды 

дамытады. Білімгерлер әлемдегі кәсіпкерлік, стартап мәдениет, заманауи 

стартап мәдениеті, кәсіпкерлік пен инновацияның жаңа тенденциялары, 

салық, директор басқа да компания құрылымы және оның жұмысын  

танысады және кәсіпкерліктегі бәсекелестік орта туралы біледі. Нәтижеге 

жету үшін іс-әрекеттерді нұсқауларға сәйкес орындайды, дағдысын көрсетеді. 

1,2,4,6 

Основы 

предпринимательств

а и бизнеса 

В курсе направить обучающих к чувству профессионализма, используя 

широкий спектр возможностей интернета, способствует 

предпринимательскому мышлению в бизнесе и на основе опыта 

международных бизнес-школ. Студенты узнают о предпринимательстве, 

культуре стартапов в мире и современной культуре, новых тенденциях в 

предпринимательстве и инновациях, налогообложении, другой структуре 

компании и ее работе, а также узнают о конкурентной среде в 

предпринимательстве. 

Basics of 

Entrepreneurship and 

Business 

Guide the trainers to a sense of professionalism. Using a wide range of Internet 

capabilities, it promotes entrepreneurial thinking in business and business situations 

based on the experience of international business schools. Students will learn about 

entrepreneurship, the culture of startups in the world and modern culture, new 

trends in entrepreneurship and innovation, taxation, other structure of the company 

and its work, as well as learn about the competitive environment in 

entrepreneurship. 

2

7 

Жобалар және 

процестерді басқару 

 

Бұл пән студенттерге жобаларды жүзеге асыру кезеңі, жоба мақсаттарының 

сипаты, қанағаттандырылатын қажеттіліктің түрі, инновация типі және 

шешімдер қабылдау деңгейін басқаруды үйретеді. Жобаларды және 

процестерді басқару, бұл инновациялық ойларды жүзеге асыруға бағытталған 

мақсатты, ұйымдастыру құрылымын анықтау, шараларды жоспарлау және 

оның орындалуын бақылаумен байланысты басқару шешімдерін қабылдау 

және жүзеге асыру әрекеті болып табылады. 

1,6,8 

Управление 

проектами и 

процессами 

Данный предмет обучает студентов этапу реализации проектов, характеру 

целей проекта, типу удовлетворяемой потребности, типу инноваций и 

управлению уровнем принятия решений. Управление проектами и 

процессами-это деятельность по определению целевой, организационной 

структуры, направленной на реализацию инновационных идей, принятию и 

реализации управленческих решений, связанных с планированием 

мероприятий и контролем за их исполнением. 

Project and Process 

Management 

This course teaches students the stage of project implementation, the nature of 

project objectives, the type of need to be met, the type of innovation, and decision 

level management. Project and process management is the activity of determining 
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the target, organizational structure aimed at the implementation of innovative ideas, 

adoption and implementation of management decisions related to the planning of 

activities and control over their execution. 

2

8 

Латын графикасы 

және орфография 

Графика-жазу кезінде қолданылатын символдар жиынтығы, орфография-

біркелкі жазуды қамтамасыз ететін ережелер жүйесі. "Латын графикасы және 

орфография" пәні латын жазуын үйретеді. Латын негізді орфографияны 

үйрену арқылы мемлекеттік тілде іс қағаздар жүргізу технологиясын біледі. 

Кәсіби қызметте шыңдала отырып, іскерлікпен шығармашылығын арттырып 

өзін-өзі дамыту қабілеті. Тәжірибеде латын графикасы негізінде өз 

көзқарасын сауатты дәйектейді,  рәсімдейді. 

1,4,8 

Латинская графика и 

орфография 

Графика – это набор символов, используемых при написании, орфография – 

система правил, обеспечивающая равномерную письменность. Дисциплина 

«Латинская графика и орфография» учит латинскому правописанию. 

Latin Graphics and 

Spelling 

Graphics - a set of characters used in writing, spelling-a system of rules that ensure 

uniform writing. Discipline "Latin graphics and spelling" teaches Latin spelling. 

2.1 Базалық кәсіптендіру циклының модулі / Модуль цикла базовых дисциплин/ Basic subjects module 

ЖОО компоненті ЖК/Вузовский компонент ВК/ University Component 

 Модуль – Түрік тілі/ Модуль – Турецкий язык/ Module – Turkish Language   

2

9 

Түрік (қазақ) тілі – 

(Деңгей 1)*  

Түрік тіліндегі дыбыстар; қалыптасуы, артикуляциялық ерекшеліктері, 

сөздерде орналасу тәртібі, қызметтері және өзгерістерге ұшыраған әр түрлі 

жағдайы оқытылады. 

5 1,4,7,8 

 

Турецкий 

(Казахский) язык– 

(Уровень 1)*  

Изучаются звуки в турецком языке; формирование, артикуляционные 

особенности, порядок размещения в словах, функции и различные 

обстоятельства, подвергающиеся изменениям. 

Turkish (Kazakh) 

Language (Level1)* 

Sounds in the Turkish language are studied; formation, articulation features, order 

of placement in words, functions, and various circumstances undergoing change. 

3

0 

Түрік (қазақ) тілі – 

(Деңгей 2)*  

Түрік тілінің лексикасы, сөз құрылымы, сөздердің жасалу жолдары, 

жалғаулары мен жұрнақ түрлері туралы мәлімет беріледі. 

5 1,4,7,8 

Турецкий 

(Казахский) язык– 

(Уровень 2)*  

Дается информация о словаре турецкого языка, структуре слова, способах 

образования слова, эмблемах и суффиксах 

Turkish (Kazakh) 

Language (Level2)* 

Information about the Turkish dictionary, word structure, ways of word formation, 

emblems and suffixes is given 

 Модуль – Түркі дүние/Модуль – Тюркский мир/Module  – Turkic World   

3

1 

Ясауитану  Сопылық ілімнің ерекшеліктері, Ясауидің өмірі мен ілімі, оның негізгі 

ұстанымдары; түркі халықтары тарихында және бүгінгі күндегі Ясауи 

ілімінің маңызы;  Ясауидің нақыл-өсиеттері, адамның рухани-моральдық 

дамуына қатысты ойлары; Ясауи ілімінің қазақ дүниетанымындағы орны мен 

рөлі, маңызы туралы жүйелі рухани-танымдық білім беріледі 

3 1,2,4,7 

Ясавиведение Особенности суфизма, жизнь и учение Яссауи, его основные принципы; 

сущность учения Яссави в истории тюркских народов и современности; 

Учения Яссави, их мысли о духовном и нравственном развитии человека; 

Дается систематическое духовно-познавательное образование о месте и роли 

Яссави в казахском мире. 

Yassawi Study Features of Sufism, life and teachings of Yassawi, its basic principles; the essence 

of the teachings of Yassawi in the history of the Turkic peoples and the present; 

Yassawi Teachings, their thoughts on the spiritual and moral development of man; 

Given a systematic spiritual and cognitive education about the place and role of 

Yassawi in the Kazakh world. 

3

2 

Ата-түрік 

принциптері  

Бұл пән студенттерді Кемалистік саясат пен идеологиядағы басты 

бағыттарды бейнелейтін Ататүріктің "алты жебенің" қағидаларымен 

таныстырады. 

3 1,4,7 

Принципы 

Ататюрка  

Данная дисциплина знакомит студентов с принципами «Шесть стрел» 

Ататюрка,  которые символизируют главные направления в кемалистской 

политике и идеологии. 

Principles of Ataturk This discipline introduces students to the principles of "Six arrows" of Ataturk, 

which symbolize the main directions in Kemalist politics and ideology. 

3

3 

Түркі мемлекеттер 

тарихы 

Түркі мемлекеттерінің тарихын білу ХҚТУ-да оқытудың қажетті шарты 

болып табылады, себебі түркілер Орта Азияны өзінің қасиетті жері, туған 

мәдениеті мен тарихы орталығы, барлық түркі халықтары мен тайпалары 

бастайтын жер ретінде санайды 

1,2,4,7 

История тюркских 

государств 

Знание истории тюркских государств является необходимым условием 

обучения в МКТУ, т.к. тюрки считают Среднюю Азию своей священной 

землей, как центр родной культуры и истории, землей, откуда берут начало 

все тюркские народы и племена 

Turkic States history Knowledge of the history of the Turkic States is a necessary condition for studying 

at the MKTU, as the Turks consider Central Asia their sacred land, as the center of 

their native culture and history, the land from which all Turkic peoples and tribes 

originate 

 Модуль – Информатика теориясы/Модуль – Теория информатики/Module – Theory of computer   
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science 

3

4 

Бағдарламалау 

негіздері 

 

Бұл пән С++ бағдарламалау тілінің негізі, базалық алгоритмдеу және 

мәліметтер құрылымын қарастырады. Сонымен қатар С++ тілінің синтаксисі 

және қолдану ерекшеліктері, С++ тілінде бағдарламалар құру, мәліметтердің 

күрделі құрылымды типтерін, сұрыптау және іздеу алгоритмдерін және оның 

практикалық қолданылуын қарастырады.  

4 1,2,9 

Основы 

программирования 

 

Данный курс рассматривает основы программирования на языке С++, 

базовые алгоритмы и структуры данных. Cинтаксис языка С++ и особенности 

применения его конструкций, написание небольших программ на языке С++ 

использование структуры, сортировки, поиска и их практическое 

применение.  

Programming basics This course examines the fundamentals of programming C++, basic algorithms and 

data structures. Syntax C++ and application of it designs. Writing small programs 

in C++ using structures, sorting and its applications. 

3

5 

Информатиканың 

теориялық негіздері 

Бұл курс информатиканың ақпараттар теориясы, цифрлық автоматтар, 

алгоримдер, алгоримнің тиімділігі, ақпараттық модельдеу, информатиканың 

семантикалық негіздері тәрізді фундаментальды тұжырымдамаларының 

жиынтығымен таныстыратын информатика мамандығына кіріспе курс болып 

табылады. 

4 1,6,10 

Теоретические 

основы 

информатики 

Данный курс является вводным курсом в специальность информатики в 

котором рассматривается формирования представлении о фундаментальных 

понятиях теории информации, цифровых автоматов, алгоритмов, анализа 

эффективности алгоритмов, информационного моделирования и 

семантических основ информатики. 

Theoretical Bases of 

Informatics 

This course is an introductory course to the profession of computer science which 

deals with the formation of the understanding of the fundamental concepts of 

information theory, digital machines, algorithms, analysis of efficient algorithms, 

information modeling and semantic foundations of computer science. 

 ОҚУ ТӘЖІРИБЕ 
 

Оқу тәжірибесінде болашақ мамандардың кәсіптік даярлығы, базалық білімі 

мен практикалық іскерлігі, дағдысының өзара үйлесімділігі практика 

барысында қалыптасады. Студенттердің болашақ мамандығы жайлы 

білімдерін бекітеді, кеңейтеді және тәжірибе жұмыстары туралы білімдерін 

дамытады.  

2 1,9 

 УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА 

В   процессе учебной практике формируется профессиональная подготовка 

будущих специалистов, базовые знан 

ия и практические навыки. Закрепляется, расширяется знания студентов о 

будущей профессии и развивает знания о практической работе.  

 EDUCATIONAL 

PRACTICE 
In the process of educational practice, professional training of future specialists, 

basic knowledge and practical skills are formed. The students ' knowledge of the 

future profession is consolidated, expanded and knowledge of practical work is 

developed. 

 Модуль – Мектеп педагогикасы/Модуль – Школьная педагогика/Module –School pedagogy     

3

6 
Педагогика 

 

Курс студенттерді педагогикалық мамандық және оның ерекшеліктері, 

педагогиканың адам туралы ғылымдар жүйесіндегі орны, педагогиканың 

аксиологиялық және әдіснамалық негіздерімен  Ғылыми-педагогикалық 

зерттеудің мәні, мазмұны, зерттеу әдістерімен және білім беру процесін 

әдістемелік және педагогикалық технологиялармен қамтамасыз етумен 

таныстырады. Зерттеу мәдениетін қалыптастыруда топта жұмыс істеуге 

қабілетті, кәсіптік қызметінде дәлдікпен қолданады. 

5 1,6,7 

Педагогика 

 

Курс знакомит студентов с особенностями педагогической профессии; 

местом педагогики в системе наук о человеке; аксиологическими и 

методологическими основами педагогики; с сущностью, содержанием и 

методами научно-педагогического исследования; методическим 

обеспечением образовательного процесса и педагогическими технологиями. 

Вооружает умениями работать в группе в формировании исследовательской 

культуры, с навыками применения в профессиональной деятельности. 

Pedagogy The course acquaints students with features of a pedagogical profession; a 

pedagogics place in system of sciences about the person; axiological and 

methodological fundamentals of pedagogics; with essence, the content and methods 

of scientific and pedagogical research; methodical ensuring educational process 

and pedagogical technologies. Arms with abilities to work in group in formation of 

research culture, with skills of application in professional activity. 

3

7 

Оқушылардың 

физиологиялық 

дамуы 

 

Балалар мен жасөспірімдердің дене бітімінің жасқа байланысты екендігін өз 

уақытын тиімді ұйымдастыруға, пайдалануға үйретеді және дене бітімінің 

қалыптасуында антропометриялық әдісті қолдану туралы түсініктеме береді. 

Балалар мен жасөспірімдердің өсуі мен дамуының биологиялық 

заңдылықтарымен таныстыра отырып, өзінің әрекетінде жауапкершілікті 

3 1,4,5,8 
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сезіндіреді, көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы 

қарым-қатынасты меңгертеді. 

Физиологияразвития

школьников 

 

Учит детей и подростков рационально организовывать и использовать свое 

время в зависимости от возраста и дает представление о применении 

антропометрического метода в формировании телосложения. Ознакомив с 

биологическими закономерностями роста и развития детей и подростков, 

осознает ответственность в своей деятельности, овладевает общением в 

поликультурном, многоэтичном, многоконфессиональном обществе. 

Physiology of 

development of 

schoolchildren 

Teaching children and adolescents the age peculiarities of physical development 

and explanation of the use of anthropometric method in physical formation. 

Familiarization with the biological laws of growth and development of children and 

adolescents. 

 Модуль – Этнопедагогика және тәрбие/ Модуль – Этнопедагогика и воспитание/ Module - 

Ethnopedagogy and education 

  

3

8 

Этнопедагогика 

 

Этнопедагогиканың теориялық негіздері, халықтың педагогикалық 

көзқарастары мен  этнопедагогика,  халықтың педагогиканың этникалық 

компоненті туралы білімін кәсіптік қызметінде дәлдікпен қолданады.  

Қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды 

түсіндіреді. Халық педагогикасындағы  идеал тұлғаның бейнесі, халықтың 

тәрбиелеу құралдарының көптігі,  

конструкциялық диалог ауқымындағы іскерліктері мен дағдыларын 

нұсқауларға сәйкес жүзеге асырады. Педагогикалық ынтымақтастыққа 

қабілетті.  

2 1,7,8 

Этнопедагогика 

 

Теоретические основы этнопедагогики, педагогические взгляды и 

этнопедагогика населения, этнический компонент педагогики народа в 

профессиональной деятельности.  Разъясняет социально-этические ценности, 

основывающиеся на общественных нормах. Образ идеальной личности в 

народной педагогике, многообразие средств воспитания населения, 

осуществляет умения и навыки в рамках конструктивного диалога в 

соответствии с инструкциями. Способен к педагогическому сотрудничеству. 

Ethnopedagogy ScThe theoretical basis of the ethnopedagogics. Pedagogical views of the people 

and ethnopedagogics. Ethnopedagogics is an ethnic component of national 

pedagogy. 

3

9 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі  

 

Студенттерді сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың 

әдіснамалық-теориялық білімімен қаруландырып, кәсіби тәжірибелік 

дағдыларды игерумен бірге білікі құзыреттілікке баулу. Сондай-ақ модуль 

тәрбие жұмыстарының теориялық және әдістемелік негіздерін сипаттайды, 

орта және жоғары оқу орындарындағы тәрбие үдерісін басқару мен 

ұйымдастыруға қажетті тәрбие жұмыстарының жалпы теориялық 

негіздерімен, тәжірибеде тәрбие жұмыстарын жүргізу әдістемесін 

меңгерумен таныстырады. 

2 1,6,7 

Теория и методика 

воспитательной 

работы 

 

Целью дисциплины является организация внеклассных работ со студентами. 

Также модуль описывает теоретические и методологические основы работ, 

знакомит с методикой воспитательных работ в среднем и высшем учебных 

заведениях . 

Theory and methods 

of educational work 

The purpose of the discipline is the organization of extracurricular activities with 

students. The module also describes the theoretical and methodological foundations 

of the work, introduces the methodology of educational work in secondary and 

higher education. 

3

9 

 

Информатиканы 

оқыту әдістемесі 

 

Бұл курста информатиканы оқытудың мақсатын, мазмұнын, әдісін, 

ұйымдастыру формасы мен оқыту құралдарын, мектеп пәнінің жағдайы мен 

даму болашағын, информатиканың ғылым және оқу пәні ретіндегі қатынасын 

қамтитын жалпы әдістемесі және пропедевтикалық, базалық, кәсіби 

деңгейлерде мектеп информатика курсының тарауларын оқыту әдістерін 

қамтитын дербес әдістемесі қарастырылады. 

3 1,5,11 

Методика обучения 

информатики 

 

В данном курсе рассматривается общая методика, в которой рассматриваются 

цели, содержания, методы, формы и средства обучения информатики, 

совокупность информатики как наука и учебный предмет и частная 

(конкретная) методика - методы изучения конкретных тем школьного курса 

информатики на пропедевтическом, базовом и профильном этапах обучения. 

Methods of Teaching 

in Informatics 

This subject considers the common methodology, objectives, content, methods, 

forms and means of teaching informatics, a set of Informatics as a science and a 

school subject and the particular (specific) methods - methods of studying specific 

subjects of the school course of Informatics at introductory, basic and specialized 

training stages. 

 ПСИХОЛОГИЯЛЫ

Қ-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ПРАКТИКА 

Психологиялық-педагогикалық практикада студенттер бағдарлама бойынша 

кәсіптік қызметінің түрлерін, олардың функциялары мен міндеттерін оқып 

зерттейді, теориялық білімдерді бекітеді, кәсіби машықтарды, дағдылар мен 

құзыреттерді меңгеруді қамтиды,  ұйымдастырушылық дағдыларды игереді, 

2 1,9 
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өз бетінше қызметті жоспарлайды, әріптестермен пайдалы байланыстарды 

орнатады, рөлдік кәсіби ұстанымын айқындау, жауапкершілік сезімін 

қалыптастыру машықтарды меңгеру болып табылады. 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКА

Я ПРАКТИКА 

В психолого-педагогической практике студенты изучают виды 

профессиональной деятельности по программе, их функции и обязанности, 

закрепляют теоретические знания, включают профессиональные навыки, 

умения и компетенции, приобретают организационные навыки, планируют 

самостоятельную деятельность, устанавливают полезные контакты с 

коллегами, определяют ролевую профессиональную позицию, Формирование 

чувства ответственности - это овладение навыками. 

PSYCHOLOGICAL 

AND 

PEDAGOGICAL 

PRACTICE 

In psychological and pedagogical practice, students study the types of professional 

activities under the program, their functions and responsibilities, consolidate 

theoretical knowledge, include professional skills, abilities and competencies, 

acquire organizational skills, plan independent activities, establish useful contacts 

with colleagues, determine the role of professional position, and Form a sense of 

responsibility - this is the mastery of skills. 

4

0 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері мазмұны мен түсінігін білуге, 

қоғамға қауіпті дәрежесін айыра білуге  және олардың алдын алып, 

әшкерелеуде қолданылатын әдіс-тәсілдерді білікті пайдалануды оқып 

үйретеді. Кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылады. Команда да өз 

ойын нақты жеткізеді, жаңа шешімдерді нәтижеге сәйкес ұсынады.Топта 

жұмыс істеуге қабілетті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет туралы 

пікірін ұжым пікірімен ұштастыра біледі, қақтығыстарды шешуде өз 

көзқарасы мен идеалдарын жақтауда жоғары сенім көрсетеді. 

2 1,4,6 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

 

Основы борьбы с коррупцией изучают содержание и понятие, различать 

степень общественной опасности и квалифицированно использовать 

применяемые методы и способы их предупреждения и выявления. Стремится 

к профессиональному и личностному росту. Команда также четко поставляет 

свои мысли, предлагает новые решения в соответствии с результатом. 

Способен работать в группе, умеет совмещать с мнением коллектива мнение 

о антикоррупционной культуре, выражает высокую уверенность в 

поддержании своих взглядов и идеалов в решении конфликтов. 

Fundamentals of 

Anti-Corruption 

Culture 

The fundamentals of the fight against corruption study the content and concept, 

distinguish the degree of public danger, and skillfully use the methods used and the 

ways of their prevention and detection. 

 Модуль  –  Басқару, ұйымдастыру, бағалау /Модуль  –  Управление, организация, оценка/ 

Module - Management, Organization, Evaluation 

  

4

1 

Инклюзивті білім 

беру 

 

Инклюзивті білім беру оқыту процесінде балаға жеке көмек көрсету мен 

психологиялық-педагогикалық қолдауды қамтамасыз етеді, жалпы білім 

беретін мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларға кедергісіз білім алуға, 

баланың психофизикалық мүмкіндігін ескере отырып оқу-тәрбие процесін 

ұйымдастыруда ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетеді.  

Жалпы білім беретін мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларға өзіндік 

тұжырым қалыптастыру үшін   командада өз ойын нақты жеткізуге, жаңа 

шешімдерді нәтижеге сәйкес ұсынуға  үйретеді.  

3 1,4,7 

Инклюзивноеобразо

вание 

 

Инклюзивное образование обеспечивает индивидуальную помощь и 

психолого-педагогическую поддержку ребенка в процессе обучения, 

отражает преимущества и недостатки информации в организации учебно-

воспитательного процесса с учетом психофизических возможностей ребенка, 

не только беспрепятственного получения образования детям с 

ограниченными возможностями в общеобразовательной школе.  

Для формирования у детей с ограниченными возможностями собственных 

выводов в общеобразовательной школе обучают в команде четко выражать 

свои мысли, предлагать новые решения в соответствии с результатами. 

Inclusive Education In the process of inclusive education, the future specialist learns not only to provide 

personal assistance to a child with disabilities, but also learns to provide 

psychological and pedagogical support.  Provides knowledge for the organization 

of training of children with disabilities in educational institutions, taking into 

account their psychophysiological abilities. 

4

2 

Бағалаудың 

өлшемдік 

технологиялары 

 

Оқу қызметіндегі педагогикалық өлшеу және бағалау пәні жоғары оқу орны 

студенттеріне білім беру квалиметриясының теориялық негіздерін, 

дидактикалық тестілеудің классикалық әдістерін,  оқуды меңгерудегі 

табыстарын, білім нәтижесін, оған қол жеткізудің жолдары мен тәсілдерімен 

байланыстыра отырып қарастырады және білім беру  жүйесінің әр деңгейінде 

білім алушылар даярлығының сапасы туралы объективті ақпарат беруді 

қамтамасыз етуді көздейді. 

3 1,3,6 

Технологии 

критериального 

оценивания 

Предмет технологии измерения оценок изучается в высшем учебном 

заведении в области квалиметрии, изучение классических методов 

дидактического тестирования. Рассматривает пути и методы результативного 

обучения и обеспечивает объективной информацией о готовности 
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обучающихся на каждом этапе образования. 

Technology 

Measurement of 

Assessments position 

The subject of technology of measurement of estimates is studied in higher 

education in the field of qualimetry, the study of classical methods of didactic 

testing. Examines ways and methods of effective learning and provides objective 

information about the readiness of students at each stage of education. 

4

3 

Білім берудегі 

менеджмент 

 

Пәннің мақсаты: мектепке дейінгі білім беруді және түрлі салаларды басқару 

бойынша студенттерге білім, білік және дағдыны меңгертеді.  

Пәннің міндеттері:  - студенттерді білім беруді басқарудың қалыптасу 

жүйесімен таныстыру;  

- балабақшада негізге алатын іс-құжыттарды талдау, мектепке дейінгі білімді 

басқаруға қолдану;  

- мектепке дейінгі қызметкерлердің ұжымын басқару әдістері мен тәсілдерін 

меңгерту;  

педагогикалық менеджменттің жалпы заңдылығын меңгеруін қалыптастыру. 

3 1,6,7 

Менеджмент в 

образовании 

 

Цель предмета: Обучать студентов знаниям, умениям и принципам  в области 

дошкольного образования и управления различными отраслями. 

Задачи дисциплины: - ознакомление студентов с системой формирования 

управления образованием; 

- анализ основ детского сада, использование дошкольного образования в 

управлении; 

- методы и приемы управления дошкольным персоналом; 

Формирование общего права педагогического менеджмента. 

Management in 

Education 

Purpose of the subject: To teach students the knowledge, skills and principles in the 

field of pre-school education and management of various sectors. 

The objectives of the discipline: - familiarizing students with the system of 

formation of the management of education; 

- analysis of the foundations of the kindergarten, the use of pre-school education in 

management; 

- methods and techniques for managing preschool staff; 

Formation of the general law of pedagogical management. 

 ПЕДАГОГИКАЛЫ

Қ  ПРАКТИКА 
 

Практика кезінде болашақ жас маман  университеттен алған құзыреттілігін 

қолданатын жағдайға кездеседі, оның ішінде: студент  кәсіби сенімділігін, кез 

келген жағдайда жол таба білуді, мақсатқа негізделген шешім қабылдау 

сияқты тұлғалық қасиеттерін көрсетеді. 

4 1,9,11 

 ПЕДАГОГИЧЕСК

АЯ ПРАКТИКА  

 

Во время практики будущий молодой специалист сталкивается с ситуацией, в 

которой использует полученные от университета компетенции, в том числе: 

студент проявляет профессиональную уверенность, умение находить выход в 

любой ситуации, личностные качества, такие как принятие обоснованных 

решений. 

 TEACHING 

PRACTICE  

During practice, the future young specialist is faced with a situation in which he 

uses the competencies received from the University, including: the student shows 

professional confidence, the ability to find a way out in any situation, personal 

qualities such as making informed decisions. 

 2.2 Базалық пәндер модулі/ Модуль базовых предметов/ Basic disciplines module 

Тандау компоненті/ Компонент по выбору (элективный компонент)/ Optional components 

 Мамандандырудың білім траекториясы №1 «Фундаментальды ғылымдар /   Образовательная 

траектория по специализации №1  «Фундаментальные науки»/ Educational trajectory for the 

specialization number 1 «Fundamental science» 

  

 Модуль  – Информатиканың математикалық негіздері /Модуль  – Математические основы 

информатики /Module - Mathematical foundations of computer science 

  

4

4 

Дискретті 

математика 

 

Компьютерлік ғылымның теориялық фундаменті болып саналатын Дискретті 

математика – ақырлы сипаттағы құрылымдар қасиеттерін зерттейтін 

математиканың бір саласы болып саналады. Бұл пәнде жиындар теориясы 

элементтері, комбинаторика элементтері, логикалық алгебра функциялары, 

графтар теориясының элементтері, кодтау теориясы элементтері, 

математикалық логика элементтері қамтылады. 

5 1,5,9 

Дискретная 

математика  

 

Дискретная математика, являющаяся теоретическим фундаментом 

компьютерной науки, представляет собой раздел математики, изучающий 

свойства структур конечного характера. В этом предмете рассматриваются 

элементы теории множеств, элементы комбинаторики, функции алгебры 

логики, элементы теории графов, элементы теории кодирования, элементы 

математической логики. 

Discrete mathematics Discrete mathematics, which is the theoretical Foundation of computer science, is a 

branch of mathematics that studies the properties of finite structures. This course 

covers elements of set theory, elements of combinatorics, functions of logic 

algebra, elements of graph theory, elements of coding theory, elements of 

mathematical logic. 

4

5 

Visual studio 

ортасында 

Пәннің мақсаты – Visual Studio С#-та визуалды бағдарламалаудың негіздерін 

оқып-үйрену, компоненттермен жұмыс, олардың қасиеттері мен әдістерін 

игеру. Microsoft Visual Studio .NET құрал-саймандарын пайдалана отырып C# 

5 1,6,11 
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бағдарламалауI 

  

тілінде автономды визуалды қосымшаларды жобалау тәсілдері 

қарастырылады. 

Программирование 

в среде VisualstudioI 

 

Цель дисциплины – изучение основ визуального программирования в Visual 

Studio С#, работа с компонентами, изучение их свойств и событий. Будут 

рассмотрены приемы визуального проектирования автономных приложений 

на языке программирования C# с использованием инструментальных средств 

Microsoft Visual Studio .NET. 

Programming in 

Visual studio I   

The discipline purpose – studying of bases of visual programming in Visual Studio 

C#, work with components, studying of their properties and events. The techniques 

of visual design of stand-alone applications in the C # programming language will 

be considered using the tools of Microsoft Visual Studio .NET 

 Модуль  – Бағдарламалау /Модуль  – Программирование /Module - Programming   

4

6 

Visual studio 

ортасында 

бағдарламалауII 

 

Пәннің мақсаты – Visual Studio С#-та визуалды бағдарламалаудың негіздерін 

оқып-үйрену, компоненттермен жұмыс, олардың қасиеттері мен әдістерін 

игеру. Microsoft Visual Studio .NET құрал-саймандарын пайдалана отырып C# 

тілінде автономды визуалды қосымшаларды жобалау тәсілдері 

қарастырылады.  

4 1,6,11 

Программирование 

в среде 

VisualstudioII 

 

Цель дисциплины – изучение основ визуального программирования в Visual 

Studio С#, работа с компонентами, изучение их свойств и событий. Будут 

рассмотрены приемы визуального проектирования автономных приложений 

на языке программирования C# с использованием инструментальных средств 

Microsoft Visual Studio .NET. 

Programming in 

Visual studio II 

The discipline purpose – studying of bases of visual programming in Visual Studio 

C#, work with components, studying of their properties and events. The techniques 

of visual design of stand-alone applications in the C # programming language will 

be considered using the tools of Microsoft Visual Studio .NET. 

4

7 

Компьютерлік  

желілер 

 

Компьютерлік желілер, желілік топологияларын және деректерді беру орта 

кіру әдістерін, ашық жүйелер интерконнект сілтеме моделін жіктелуі. 

Концентраторлар, көпірлер, коммутаторлар және маршрутизаторлар: 

желілерді қосатын құрылғылар туралы ақпаратты қамтамасыз етеді. 

5 1,6,12 

Компьютерные сети 

 

Рассматривается классификация вычислительных сетей, сетевые топологии и 

методы доступа к среде передачи данных, эталонная модель взаимодействия 

открытых систем. Приведены сведения об устройствах объединения сетей: 

концентраторах, мостах, коммутаторах и маршрутизаторах. 

Computer Networks The classification of computer networks, network topologies and access methods 

for data transmission medium, a reference model for Open Systems 

Interconnection. Provides information about the devices connecting networks: 

hubs, bridges, switches and routers. 

 Модуль  – Интернет технологиялары /Модуль  – Интернет-технологии /ModuleInternet 

Technologies 

  

4

8 

Интернет 

технологиялары І 

 

Бұл пәнде әлемдік ғаламтор технологиясының жұмысы, веб-стандарттар, 

JavaScript, CSS және HTML гипермәтінді белгілеу тілінің мүмкіндіктері,  

CSS, JavaScript және HTML тегтерінің көмегімен сайт құру қарастырылады. 

5 1,7,12 

Интернет-

технологии I 

 

В этом предмете будут рассматриваться интернет-технологии, веб-стандарты, 

особенности языка разметки гипертекста HTML, JavaScript и CSS. Создания 

сайта с помощью CSS, JavaScript и HTML тегов. 

Internet Technologies 

I 

This subject examines Internet technologies, web standards, the features of the 

hypertext markup language HTML, JavaScript and CSS. Website creation with 

CSS, JavaScript, and HTML tags. 

4

9 

Компьютерлік 

графика 

 

Компьютерлік графика және геометриялық модельдеу құралы; векторлық 

және растрлық графика негіздері; фракталдық графика теориялық 

аспектілері; компьютерлік геометрия негізгі әдістері; шынайы сахналарды 

құрылысы алгоритмдік және математикалық негіздері; компьютермен 

компьютер GRA-fics алгоритмдерін іске асыру мәселелері. 

5 1,6,9 

Компьютерная 

графика 

 

Методы и средств компьютерной графики и геометрического моделирования; 

основы векторной и растровой графики; теоретические аспекты фрактальной 

графики; основные методы компьютерной геометрии; алгоритмические и 

математические основы построения реалистических сцен; вопросы 

реализации алгоритмов компьютерной графики с помощью ЭВМ. 

Computer Graphics Methods and means of computer graphics and geometric modeling; basics of vector 

and raster graphics; theoretical aspects of fractal graphics; basic methods of 

computer geometry; algorithmic and mathematical foundations of the construction 

of realistic scenes; implementation issues of algorithms of computer gra-fics with a 

computer. 

 Модуль  – Ақпаратты қорғау  /Модуль  – Защита информации /Module –  Information Protection   
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5

0 

Ақпаратты қорғау 

және криптография 

 

Пәнді оқытудың негізгі мақсаттарына студенттерге ақпараттарды қорғаудың 

теориялары мен әдістерін оқыту, ақпараттарды шифрлеу және дешифрлеу 

арқылы қорғау мәселелері қарастырылады. Симметриялық және 

асимметриялық криптожүйелер және электронды цифрлы қолтаңба негізінде  

құпия байланыс орнату жатады. Қорғалынған жүйелерге криптографияның 

негізгі мүмкіндіктерін қолдану мүмкіндіктері қарастырылады.  

5 1,6,12 

Защита информации 

и криптография 

 

Основные цели дисциплины состоят в том, чтобы выработать у студентов 

основы знаний теории и методов защиты информации путем шифрования и 

расшифрования сообщений; осуществления секретной связи на основе 

симметричных и асимметричных криптосистем, а также методов реализации 

электронной (цифровой) подписи; раскрыть возможности и особенности 

криптографии применительно к задачам проектирования защищенных систем 

и сетей связи. 

Information 

Protection and 

Cryptography 

The main objectives of the discipline are to develop students'''''''' knowledge bases 

of theory and methods of information protection by encrypting and deciphering 

messages; implementation of a secret connection based on symmetric and 

asymmetric cryptosystems, as well as methods for implementing electronic (digital) 

signatures; to reveal the possibilities and features of cryptography in relation to the 

tasks of designing secure systems and communication networks. 

5

1 
Java технологиясы 

  

Бұл пәнде Java объектіге бағытталған программалау тілінің негіздері 

қарастырылады. Пәннің мақсаты Java объектіге бағытталған программалау 

тілінің негіздерін үйрету. Java тілінде программалаудағы білімдерін өздерінің 

кәсіби  саласында қолдануға дайындау. 

5 1,6,9,12 

Технология Java 

 

Курс рассматривает основы программирования на объектно-

ориентированном языке Java. Цель курса сформировать системное базовое 

представление, первичные знания, умения и навыки студентов по основам 

программирования на объектно-ориентированном языке 

программирования Java. Подготовить студентов к применению знаний 

программирования на языке Java в профессиональной деятельности. 

Java Technology The course examines the fundamentals of programming in an object-oriented 

language Java.The course aims to form a basic system representation, knowledge, 

abilities and skills of students on the basics of programming in object-oriented 

programming language Java. To prepare students to apply knowledge of 

programming in the Java language in professional activity. 

 

 Модуль – Компьютер архитектурасы /Модуль –Архитектура компьютера /Module - Computer 

Architecture 

  

5

2 

Компьютер 

архитектурасы 

 

Қазіргі заманғы компьютерлер, кешендер мен жүйелердің принциптері 

туралы студенттердің білім алу болып табылады; компьютерлік және 

ұйымдастыру жүйелердің негіздері, кіші, компьютерлер, олардың бір бірімен 

өзара кәсіби жұмыс үшін қажетті білім мен дағдыларды алу. 

5 1,3,13 

Архитектура 

компьютера  

 

Приобретение студентами знаний о принципах построения современных 

ЭВМ, комплексов и систем; основ организации ЭВМ и систем, подсистем 

ЭВМ, их взаимодействия между собой, приобретение знаний и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

Computer 

Architecture 

The purpose of discipline is to acquire knowledge of the students about the 

principles of modern computers, complexes and systems; fundamentals of 

computer organization and systems, subsystems, computers, their interactions with 

each other, the acquisition of knowledge and skills required for professional work. 

5

3 

Деректер қорының 

теориясы I  

Бұл пәнде мәліметтер қорының теориялық негіздері, мәліметтер қорын 

құрудың принциптері және онымен жұмыс істеу құралдары, мәліметтердің 

модельдері, реляциялық модельдер, мәліметтер қорын жобалау және 

администрациялау қарастырылады. 

4 1,11,12 

Теория базы данных 

I 

В данной дисциплине рассматриваются теоретические основы баз данных, 

принципы построения и средства работы с базами данных, модели данных, 

реляционные модели, проектирование и администрирование баз данных. 

Database Theory I In this discipline theoretical bases of databases, principles of construction and 

means of work with databases, data models, relational models, design and 

administration of databases are considered. 

 Модуль  – Жасанды интеллекті негіздері //Модуль – Основы искусственного интеллекта  

/Module - Fundamentals of Artificial Intelligence 

  

5

4 

Операциялық 

жүйелер 

 

Курста операциялық жүйелердің архитектурасы (ОЖ), ОЖ қолданылатын 

негізгі алгоритмдер және деректер құрылымы  қарастырылады. Жедел және 

сыртқы жадыны басқару әдістері, виртуалды жады, оның беттік және 

сегменттік ұйымы, үдерістер мен ағындарды басқару және оларды 

синхрондау әдістері, үдерістерді диспетчерлеу әдістері, ресурстарды бөлу 

әдістері және тұйықтарды болдырмау және табу алгоритмдері, енгізу-шығару 

жүйелері, файлдық жүйелер, желілер мен желілік хаттамалар, ОЖ мен 

3 1,6,9 
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желілердің қауіпсіздігі қарастырылған. 

Операционные 

системы 

 

В курсе рассматриваются архитектура операционных систем (ОС), основные 

алгоритмы и структуры данных, используемые в ОС. Рассмотрены методы 

управления оперативной и внешней памятью, виртуальная память, ее 

страничная и сегментная организация, методы управления процессами и 

потоками и их синхронизации, методы диспетчеризации процессов, методы 

распределения ресурсов и алгоритмы предотвращения и обнаружения 

тупиков, системы ввода-вывода, файловые системы, сети и сетевые 

протоколы, безопасность ОС и сетей. 

Operating Systems The course discusses the architecture of operating systems (OS), the basic 

algorithms and data structures used in the OS. Methods of management of RAM 

and external memory, virtual memory, its page and segment organization, methods 

of management of processes and flows and their synchronization, methods of 

dispatching processes, methods of resource allocation and algorithms for 

preventing and detecting deadlocks, I/o systems, file systems, networks and 

network protocols, OS and network security are considered. 

5

5 

Жасанды интеллекті 

негіздері 

Бұл курста жасанды интеллект жүйесінің архитектурасы, заңдарды 

интерпретациялау әдістері мен білімді көрсету әдістері, экперттік жүйелер 

білімдерінің базасын модельдеу және шешімді іздеу, модельдеудің негізгі 

түсініктері және нейрон желілік  модельдері қарастырлады. 

3 1,12,13 

Основы 

искусственного 

интеллекта 

 

В данном курсе рассматриваются архитектура систем искусственного 

интеллекта,  методы интерпретации законов и методы представлении знаний, 

моделирования базы знаний и поиска решении экспертных систем, основные 

понятия моделирования и нейронные сетевые модели. 

Fundamentals of 

Artificial Intelligence 

This course looks at the artificial intelligence system architecture, to interpret the 

laws and methods of expert systems, knowledge bases and search for solutions to 

the basic concepts of modeling and learning of neural network models. 

 Мамандандырудың білім траекториясы №2  «Қолданбалы ғылымдар  / 

Образовательная траектория по специализации №2  «Прикладные науки» / 

Educational trajectory for the specialization number 2 "Applied science" 

  

 Модуль  – Математикалық логика//Модуль  – Математическая логика/Module - Mathematical 

logic 

  

5

6 

Математикалық 

логика 

Математикалық логика – математикалық белгілеулерді, формальды 

жүйелерді, математикалық пайымдаулардың дәлелденуін, математикалық 

дәлелдемелердің жалпы табиғатын, есептеулерді және математика 

негіздерінің басқа да жақтарын зерттейтін математика бөлімі. 

Математикалық логиканың негізгі бөлімдері: пікірлер алгебрасы, пікірлерді 

есептеу, предикаттар алгебрасы, предикаттарды есептеу 

5 1,5,9 

Математическая 

логика 

 

Математическая логика – раздел математики, изучающий математические 

обозначения, формальные системы, доказуемость математических суждений, 

природу математического доказательства в целом, вычислимость и прочие 

аспекты оснований математики. 

Основные разделы математической логики: алгебра высказываний, 

исчисление высказываний, алгебра предикатов, исчисление предикатов. 

Mathematical logic Mathematical logic is a branch of mathematics that studies mathematical notation, 

formal systems, provability of mathematical judgments, the nature of mathematical 

proof in General, computability and other aspects of the foundations of 

mathematics. Main sections of mathematical logic: algebra of statements, calculus 

of statements, algebra of predicates, calculus of predicates. 

5

7 

Бағдарламалау 

тілдері  

 

Бұл пән С++ бағдарламалау тілінің негізі, базалық алгоритмдеу және 

мәліметтер құрылымын қарастырады. Сонымен қатар С++ тілінің синтаксисі 

және қолдану ерекшеліктері, С++ тілінде бағдарламалар құру, мәліметтердің 

күрделі құрылымды типтерін, сұрыптау және іздеу алгоритмдерін және оның 

практикалық қолданылуын қарастырады.  

5 1,6,11 

Языки 

программирования 

Данный курс рассматривает основы программирования на языке С++, 

базовые алгоритмы и структуры данных. Cинтаксис языка С++ и особенности 

применения его конструкций, написание небольших программ на языке С++ 

использование структуры, сортировки, поиска и их практическое 

применение.  

Computer language This course examines the fundamentals of programming C++, basic algorithms and 

data structures. Syntax C++ and application of it designs. Writing small programs 

in C++ using structures, sorting and its applications.  

 Модуль  – Объектіге бағытталған бағдарламалау /Модуль  Объектно-ориентированное 

программирование /Module - Object-oriented programming 

  

5

8 

 

Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалау 

Пәннің мақсаты – Visual Studio С#-та визуалды бағдарламалаудың негіздерін 

оқып-үйрену, компоненттермен жұмыс, олардың қасиеттері мен әдістерін 

игеру. Microsoft Visual Studio .NET құрал-саймандарын пайдалана отырып C# 

тілінде автономды визуалды қосымшаларды жобалау тәсілдері 

қарастырылады. 

4 1,6,11 
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Объектно-

ориентированное 

программирование 

 

Цель дисциплины – изучение основ визуального программирования в Visual 

Studio С#, работа с компонентами, изучение их свойств и событий. Будут 

рассмотрены приемы визуального проектирования автономных приложений 

на языке программирования C# с использованием инструментальных средств 

Microsoft Visual Studio .NET. 

Object-oriented 

programming 

The discipline purpose – studying of bases of visual programming in Visual Studio 

C#, work with components, studying of their properties and events. The techniques 

of visual design of stand-alone applications in the C # programming language will 

be considered using the tools of Microsoft Visual Studio .NET. 

5

9 

Желілік 

технологиялар 

 

Компьютерлік желілер, желілік топологияларын және деректерді беру орта 

кіру әдістерін, ашық жүйелер интерконнект сілтеме моделін жіктелуі. 

Концентраторлар, көпірлер, коммутаторлар және маршрутизаторлар: 

желілерді қосатын құрылғылар туралы ақпаратты қамтамасыз етеді. 

5 1,6,12 

Сетевые технологии 

 

Рассматривается классификация вычислительных сетей, сетевые топологии и 

методы доступа к среде передачи данных, эталонная модель взаимодействия 

открытых систем. Приведены сведения об устройствах объединения сетей: 

концентраторах, мостах, коммутаторах и маршрутизаторах. 

Network technology The classification of computer networks, network topologies and access methods 

for data transmission medium, a reference model for Open Systems 

Interconnection. Provides information about the devices connecting networks: 

hubs, bridges, switches and routers. 

 Модуль  – Компьютерлік графика /Модуль  – Компьютерная графика /Module - Computer 

graphics 

  

6

0 

Web 

технологияларға 

кіріспе 

Бұл пәнде әлемдік ғаламтор технологиясының жұмысы, веб-стандарттар, 

JavaScript, CSS және HTML гипермәтінді белгілеу тілінің мүмкіндіктері,  

CSS, JavaScript және HTML тегтерінің көмегімен сайт құру қарастырылады. 

5 1,7,12 

Введение в Web 

технологии 

 

В этом предмете будут рассматриваться интернет-технологии, веб-стандарты, 

особенности языка разметки гипертекста HTML, JavaScript и CSS. Создания 

сайта с помощью CSS, JavaScript и HTML тегов. 

Introduction to Web 

technologies 

This subject examines Internet technologies, web standards, the features of the 

hypertext markup language HTML, JavaScript and CSS. Website creation with 

CSS, JavaScript, and HTML tags. 

6

1 

Графикалық 

жүйелер 

 

Компьютерлік графика және геометриялық модельдеу құралы; векторлық 

және растрлық графика негіздері; фракталдық графика теориялық 

аспектілері; компьютерлік геометрия негізгі әдістері; шынайы сахналарды 

құрылысы алгоритмдік және математикалық негіздері; компьютермен 

компьютер GRA-fics алгоритмдерін іске асыру мәселелері. 

5 1,6,9 

Графические 

системы 

 

Методы и средств компьютерной графики и геометрического моделирования; 

основы векторной и растровой графики; теоретические аспекты фрактальной 

графики; основные методы компьютерной геометрии; алгоритмические и 

математические основы построения реалистических сцен; вопросы 

реализации алгоритмов компьютерной графики с помощью ЭВМ. 

Graphics system Methods and means of computer graphics and geometric modeling; basics of vector 

and raster graphics; theoretical aspects of fractal graphics; basic methods of 

computer geometry; algorithmic and mathematical foundations of the construction 

of realistic scenes; implementation issues of algorithms of computer gra-fics with a 

computer. 

 

 Модуль  – Ақпараттық қауіпсіздік негіздері /Модуль  – Основы информационной безопасности 

/Module –  Fundamentals of information security 

  

6

2 

Ақпараттық 

қауіпсіздік негіздері 

 

Пәнді оқытудың негізгі мақсаттарына студенттерге ақпараттарды қорғаудың 

теориялары мен әдістерін оқыту, ақпараттарды шифрлеу және дешифрлеу 

арқылы қорғау мәселелері қарастырылады. Симметриялық және 

асимметриялық криптожүйелер және электронды цифрлы қолтаңба негізінде  

құпия байланыс орнату жатады. Қорғалынған жүйелерге криптографияның 

негізгі мүмкіндіктерін қолдану мүмкіндіктері қарастырылады.  

5 1,6,12 

Основы 

информационной 

безопасности 

 

Основные цели дисциплины состоят в том, чтобы выработать у студентов 

основы знаний теории и методов защиты информации путем шифрования и 

расшифрования сообщений; осуществления секретной связи на основе 

симметричных и асимметричных криптосистем, а также методов реализации 

электронной (цифровой) подписи; раскрыть возможности и особенности 

криптографии применительно к задачам проектирования защищенных систем 

и сетей связи. 

Fundamentals of 

information security 

The main objectives of the discipline are to develop students'''''''' knowledge bases 

of theory and methods of information protection by encrypting and deciphering 

messages; implementation of a secret connection based on symmetric and 
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asymmetric cryptosystems, as well as methods for implementing electronic (digital) 

signatures; to reveal the possibilities and features of cryptography in relation to the 

tasks of designing secure systems and communication networks. 

6

3 

Java тілінде 

бағдарламалау 

негіздері 

Бұл пәнде Java объектіге бағытталған программалау тілінің негіздері 

қарастырылады. Пәннің мақсаты Java объектіге бағытталған программалау 

тілінің негіздерін үйрету. Java тілінде программалаудағы білімдерін өздерінің 

кәсіби  саласында қолдануға дайындау. 

5 1,6,9,12 

Основы 

программирования 

на языке Java 

 

Курс рассматривает основы программирования на объектно-

ориентированном языке Java. Цель курса сформировать системное базовое 

представление, первичные знания, умения и навыки студентов по основам 

программирования на объектно-ориентированном языке 

программирования Java. Подготовить студентов к применению знаний 

программирования на языке Java в профессиональной деятельности. 

Fundamentals of 

programming in the 

Java language 

The course examines the fundamentals of programming in an object-oriented 

language Java.The course aims to form a basic system representation, knowledge, 

abilities and skills of students on the basics of programming in object-oriented 

programming language Java. To prepare students to apply knowledge of 

programming in the Java language in professional activity. 

 Модуль – Деректер қоры негіздері /Модуль –Основы базы данных /Module - Database basics   

6

4 

Компьютер 

құрылымы және 

архитектурасы 

 

Қазіргі заманғы компьютерлер, кешендер мен жүйелердің принциптері 

туралы студенттердің білім алу болып табылады; компьютерлік және 

ұйымдастыру жүйелердің негіздері, кіші, компьютерлер, олардың бір бірімен 

өзара кәсіби жұмыс үшін қажетті білім мен дағдыларды алу. 

5 1,3,13 

Структура и 

архитектура 

компьютера 

Приобретение студентами знаний о принципах построения современных 

ЭВМ, комплексов и систем; основ организации ЭВМ и систем, подсистем 

ЭВМ, их взаимодействия между собой, приобретение знаний и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

The structure and 

architecture of 

computer 

The purpose of discipline is to acquire knowledge of the students about the 

principles of modern computers, complexes and systems; fundamentals of 

computer organization and systems, subsystems, computers, their interactions with 

each other, the acquisition of knowledge and skills required for professional work. 

6

5 

Деректер қоры 

негіздері 

 

Бұл пәнде мәліметтер қорының теориялық негіздері, мәліметтер қорын 

құрудың принциптері және онымен жұмыс істеу құралдары, мәліметтердің 

модельдері, реляциялық модельдер, мәліметтер қорын жобалау және 

администрациялау. МҚБЖ  MS Access қарастырылады 

4 1,12,13 

Основы базы 

данных 

 

В данном курсе рассматриваются теоретические основы базы данных, 

принципы разработки базы данных и средства работы с ними, модели 

данных, реляционная модель, проектирование и администрирования базы 

данных. СУБД MS Access. 

Database basics This subject examines the theoretical basis of the database. The design principles 

database and tools take off work. A data model. A relational model. Design and 

database administration. Management system database MS Access. 

 Модуль  – Интеллектуалды жүйелер Модуль Интеллектуальные системы  /Module - Intelligent 

system 

  

6

8 

Linux негіздері 

 

Ғылыми және өзге де нысандағы корпоративтік ақпараттық жүйелердегі 

есептеу үдерістерін, сондай-ақ кәсіпорындардың корпоративтік желілеріндегі 

(интражелілеріндегі) үдерістерді жүзеге асыру үшін есептеу ортасын құруға 

бағытталған практикалық дағдыларды ұйымдастыруды қамтамасыз ететін, 

қазіргі заманғы операциялық жүйелер мен орталардың архитектурасы (оның 

ішінде, таратушы) және оларды құру қағидалары. 

3 1,6,9 

Основы Linux 

 

Принципы построения и архитектура современных операционных систем и 

сред (в том числе распределенных), обеспечивающих организацию 

вычислительных процессов в корпоративных информационных системах 

научного и другого назначения, а также практических навыков по созданию 

(настройке) вычислительной среды для реализации процессов в 

корпоративных сетях (интрасетях) предприятий. 

Linux Fundamentals design principles and architecture of modern operating systems and environments 

(including distributed), provides organizations with computing processes in 

enterprise information systems research and other purposes, as well as practical 

skills to create (configure) computing environment for the implementation of 

processes in corporate networks (intranets) enterprises . 

6

9 

Интеллектуалды 

жүйелер 

 

Бұл курста жасанды интеллект жүйесінің архитектурасы, заңдарды 

интерпретациялау әдістері мен білімді көрсету әдістері, экперттік жүйелер 

білімдерінің базасын модельдеу және шешімді іздеу, модельдеудің негізгі 

түсініктері және нейрон желілік  модельдері қарастырлады. 

3 1,12,13 

Интеллектуальные В данном курсе рассматриваются архитектура систем искусственного 

интеллекта,  методы интерпретации законов и методы представлении знаний, 
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системы 

Intelligent system 

моделирования базы знаний и поиска решении экспертных систем, основные 

понятия моделирования и нейронные сетевые модели. 

Intelligent system This course looks at the artificial intelligence system architecture, to interpret the 

laws and methods of expert systems, knowledge bases and search for solutions to 

the basic concepts of modeling and learning of neural network models. 

3.1 Кәсіптендіру модулі  ЖОО компоненті немесе Тандау компоненті / 

Профилирующий модуль вузовского компонент или компонент по выбору (элективный компонент)/  

Profiling module University or optional component 

 Модуль – Робототехника/Модуль – Робототехника /Module - Robotics   

7

0 

Интернет 

технологиялары ІІ 

 

Бұл пәнде PHP программалау тілдерінің мүмкіндіктері қарастырылады. PHP 

көмегімен сайт және веб қосымша құру. Интерентте мәліметтер қорымен 

жұмыс жасау. Apache веб-серверін қолдану. MySQL мәліметтер қорымен 

жұмыс жасау қарастырылады. 

4 1,12,13 

Интернет-

технологии II 

 

В этом предмете будут рассматриваться возможности PHP 

программирования. Создания сайта и веб приложений с помощью PHP. 

Работа базами данных в интернете. Использование сервера Apache. Работа с 

базой данных MySQL. 

Internet technologies 

II 

This subject examines the considered opportunities of PHP programming. Create 

website and web applications using PHP. Working with databases in the Internet. 

The use of the Apache server. Work with a MySQL database. 

7

1 

Деректер қорының 

теориясы II 

 

Бұл пәнде PHP программалау тілдерінің мүмкіндіктері қарастырылады. PHP 

көмегімен сайт және веб қосымша құру. Интерентте мәліметтер қорымен 

жұмыс жасау. Apache веб-серверін қолдану. MySQL мәліметтер қорымен 

жұмыс жасау қарастырылады. 

4 1,12,13 

Теория базы данных 

II 

 

В этом предмете будут рассматриваться возможности PHP 

программирования. Создания сайта и веб приложений с помощью PHP. 

Работа базами данных в интернете. Использование сервера Apache. Работа с 

базой данных MySQL. 

Database Theory II This subject examines the considered opportunities of PHP programming. Create 

website and web applications using PHP. Working with databases in the Internet. 

The use of the Apache server. Work with a MySQL database. 

7

2 

Орта мектепте  

робототехника 

негіздерін оқыту 

әдістемесі 

 

Ғылыми-зерттеу және шығармашылық инновациялық мехатронды және 

роботтытехникалық жүйелер мен мехатронды және роботтытехникалық 

модульдер мен жүйелердің бақылау талдау және синтездеу саласындағы, 

сондай-ақ ғылыми-қолданыстағы өзгерту арқылы пәнаралық бағыттар 

бойынша ғылыми-зерттеу немесе жаңа әдістері мен алгоритмдерін дамытуға 

оқыту зерттеудің нақты мақсаттарына негізделген. 

4 1,9,13 

Методика обучения 

основы 

робототехники в 

школе 

 

подготовка специалистов к научно-исследовательской работе и творческой 

инновационной деятельности в области анализа и синтеза  мехатронных и 

робототехнических  систем и систем управления мехатронными и 

робототехническими модулями и системами, а также к научно-

исследовательской работе в междисциплинарных областях путем 

модификации существующих или разработки новых методов и алгоритмов, 

исходя из задач конкретного исследования. 

Methods of teaching 

the basics of robotics 

in school 

training in scientific research and creative innovation in the field of analysis and 

synthesis of mechatronic and robotic systems and control of mechatronic and 

robotic modules and systems, as well as scientific research in interdisciplinary 

areas by modifying the existing or the development of new methods and algorithms 

based on the specific objectives of the study. 

 Модуль – Анимациялық технологиялар /Модуль – Анимационные технологии /Module - 

Animation technology 

  

7

3 

Жаңа ақпараттық 

педагогикалық 

технологиялар 

 

Бұл курста педагогикалық информатиканың теориясы, негізгі әдістері және 

білім беруді ақпараттандыру үдерісінің негізгі бағыттары мен ақпараттық-

коммуникациялық технология, электрондық оқулықтар және оны 

құрастыруға қойылатын дидактикалық талаптар, ақпараттарды іздеу, реттеу 

және оларды сақтау технологиясы қарастырылады.  

5 1,11,12 

Новые 

информационно-

педагогические 

технологии 

 

На этом курсе рассматриваются теория педагогической информатики, 

основные методы и основные направления процесса информатизации 

образования с информационно - коммуникационная технология, электронные 

учебники и дидактические требования, поиск информаци, упорядочивания и 

хранения информации. 

New Information and 

Pedagogical 

Technologies 

On this course the theory of pedagogical informatics, the main methods and the 

main directions of informatization process of education, information - 

communication technology, electronic textbooks and didactic requirements to 

them, search information, orderings and storages of information. 
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7

4 

Анимациялық 

технологиялар 

 

Курстың мақсаты – студенттерді анимациялық жобаны құруға қажетті 

заманауи білімдерін, біліктері мен дағдыларын қалыптастыру, қазіргі заманғы 

бағдарламалық қамтамасыз ету және шығармашылық іскерліктерін жетілдіру. 

Компьютерлік анимацияның теориялық-әдіснамалық және тарихи 

аспектілері, сондай-ақ компьютерлік анимация құралдарының көмегімен 

жобаларды құру және пайдалану технологиясы ұсынылған. 

4 3,6,9,13 

Анимационные 

технологии 

 

Цель курса - обеспечить студентов современными знаниями, умениями и 

навыками по созданию анимационного проекта средствами компьютерных 

технологий, современного программного обеспечения и творческой палитры. 

Представлены теоретико-методологические и исторические аспекты 

компьютерной анимации, а также  собственно технология создания и 

использования проектов с помощью инструментов компьютерной анимации. 

Animation technology The aim of the course is to provide students with modern knowledge, skills and 

abilities to create an animation project by means of computer technology, modern 

software and creative palette. Theoretical, methodological and historical aspects of 

computer animation, as well as the technology of creation and use of projects with 

the help of computer animation tools are presented. 

 Модуль  – Визуалды бағдарламалау ортасы / Модуль – Среда визуального программирования 

/Module - Biotechnology 

  

7

5 

Визуалды 

бағдарламалау 

ортасы 

 

Пәнде Python тілінің негізгі принциптері оқытылады. Python тілі әмбебап, 

ыңғайлы деректер құрылымы бар, бағдарламалау әдістері мен ықшам тиімді 

бағдарламаларды құруға арналған жоғары деңгейлі бағдарламалау тілі 

ретінде оқытылады. Пәннің мақсаты – студенттерге Python тілінде 

бағдарлама құру негіздерін және интеллектуалды веб-скрипттерді үйрету 

болып табылады. 

5 1,6,11,13 

Среда визуального 

программирования 

 

В дисциплине изучаются основные принципы работы с языком Python как 

универсальным языком высокого уровня с удобными структурами данных, 

методами программирования и отладки компактных эффективных программ. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными принципами 

программирования на Python как подхода к построению программ, а также 

интеллектуальных веб-скриптов.  

Visual programming 

environment 

In the discipline, the basic principles of working with the Python language as a 

universal high-level language with convenient data structures, programming 

methods and debugging of compact effective programs are studied. The purpose of 

the discipline is to familiarize students with the basic principles of programming in 

Python as an approach to building programs, as well as intelligent web scripts. 

7

6 

Android 

бағдарламалау 

 

Пәннің негізгі мақсаты мобильді қосымшалар мен мобильді технологияларды 

құру негіздерін игеру арқасында жоғары сапалы мамандарды дайындау. 

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер түрлі технологиялар мен шаблондарда 

алған дағдылар арқасында мобильді қосымшалар құра алатын болады.  

4 1,12,13 

Программирование 

под Android 

 

Основная задача курса подготовка высококвалифицированных специалистов 

благодаря освоению основ разработки мобильных приложений и мобильных 

технологий. В результате обучения студенты благодаря приобретенным 

навыкам в разных технологиях и шаблонах смогут реализовывать и 

разрабатывать мобильные приложения. 

Programming for 

Android 

The main goal of the course is the training of highly qualified specialists through 

mastering the basics of developing mobile applications and mobile technologies. 

As a result of the training, students will be able to implement and develop mobile 

applications with the acquired skills in different technologies and templates. 

 ӨНДІРІСТІК-

ПЕДАГОГИКАЛЫ

Қ  ПРАКТИКА 

Өндірістік-педагогикалық практика – болашақ бағдарлама бойынша 

практикалық дағдыларды меңгеру мен алдынғы қатарлы кәсіби және 

ұйымдастырушылық тәжірибе алу, студенттің практикалық, нақты маман 

ретінде жұмыс атқаруы базалық және профильді пәндер бойынша теориялық 

білімді бекітуге бағытталған кәсіби прктиканың түрі болып табылады.  

Өндірістік-педагогикалық практикадан өту барысында студентті нақты 

өндірістік жағдайдың барлық бағыттары бойынша кәсіби әрекетке дайындау 

жүргізіледі. 

8 1,12 

 ПРОИЗВОДСТВЕ

ННАЯ-

ПЕДАГОГИЧЕСК

АЯ ПРАКТИКА 

Производственно-педагогическая практика-вид профессиональной практики, 

направленный на закрепление теоретических знаний по базовым и 

профильным дисциплинам, приобретение практических навыков и получение 

передового профессионального и организационного опыта по будущей 

программе, практической работы студента в качестве конкретного 

специалиста. В ходе прохождения производственно-педагогической практики 

проводится подготовка студента к профессиональной деятельности по всем 

направлениям конкретной производственной ситуации. 

 INDUSTRIAL-

PEDAGOGICAL 

PRACTICE 

Industrial and pedagogical practice is a type of professional practice aimed at 

consolidating theoretical knowledge in basic and specialized disciplines, acquiring 

practical skills and obtaining advanced professional and organizational experience 

in the future program, practical work of a student as a specific specialist. During 

the course of industrial and pedagogical practice, the student is prepared for 
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professional activities in all areas of a specific production situation. 

 ДИПЛОМАЛДЫ 

ПРАКТИКА 
 

Дипломалды практикада бітіруші түлектер дипломдық жұмыстың (жобаның) 

тақырыбы бойынша тәжірибелік материалдарын жинақтайды, өңдейді және 

жалпылайды; статистикалық мәліметтері мен тәжірибеліқ материалдарды 

талдайды; тақырып бойынша қорытындыны, заңдылықтарды, кепілдемелер 

мен ұсыныстарды тұжырымдайды; дипломдық жұмысты білгіленген 

талаптарға сәйкес ресімдейді. 

4 1,9,13 

 ПРЕДДИПЛОМНА

Я ПРАКТИКА 

В преддипломной практике выпускники обобщают, обрабатывают и 

обобщают практический материал по теме дипломной работы (проекта); 

анализируют статистические данные и практические материалы; 

формулируют выводы, закономерности, рекомендации и рекомендации по 

теме; оформляют дипломную работу в соответствии с изученными 

требованиями. 

 PRE-

GRADUATION 

PRACTICAL 

TRAINING 

In pre-graduate practice, graduates summarize, process and summarize practical 

material on the topic of the thesis (project); analyze statistical data and practical 

materials; formulate conclusions, patterns, recommendations and recommendations 

on the topic; design the thesis in accordance with the requirements studied. 

 Мамандандырудың білім траекториясы №1  «E-білім беру»   / Образовательная траектория по 

специализации №1  «E-образование»/ Educational trajectory for the specialization number 1 "E-

education" 

  

 Модуль  – Оқытудағы цифрлық технологиялар / Модуль  – Цифровые технологии в обучении  

/Module  – Digital technologies in education 
  

7

7  

Электронды 

оқытуды 

ұйымдастыру 

Электронды оқыту ұйымдастыру – таныстыратын теориялық материал, 

білімнің көрсеткішіне қарай біліммен жаттықтыруды қамтамасыз ететін, оқу 

үрдісін үзіліссіз дидактикалық материалдармен қамтамасыздандыратын, 

сонымен қатар ақпараттық іздеу, математикалық және компьютерлік 

визуалдаумен имитациялық моделдеу интерактивті кері байланыстармен 

шарт бойынша функцияларды үйренуге арналған бағдарламалық кешенді 

жүйе. 

 

5 
1,9,13 

Организация 

электронного 

обучения 

Организация электронного обучения - это программно-комплексная система 

для изучения функций договорных отношений с интерактивной обратной 

связью, моделирования теоретического материала, обучения знаний по 

знаниям, предоставления непрерывных образовательных материалов 

учебного процесса, а также имитационного моделирования с поиском 

информации, математической и компьютерной визуализации. 

Organization of e-

learning 

Organization of e-learning is a software-complex system for studying the functions 

of contractual relations with interactive feedback, modeling theoretical material, 

teaching knowledge of knowledge, providing continuous educational materials for 

the learning process, as well as simulation modeling with information retrieval, 

mathematical and computer visualization. 

7

9 

Цифрлық білім беру 

қорларын құру 

технологиялары 

 

Цифрлық білім беру қорларын құру білім берудің барлық сатылары мен 

формаларын ақпараттандырудың негізгі бағыттарының бірі болып табылады. 

Цифрлық білім беру қорлары оқу ақпаратынанықталған бөліктермен беруге, 

құбылыс динамикасын көрсетудe дереккөзі мен шамалары ретінде 

демонстрациялауға көмектеседі және оқушылардың танымдық 

қызығушылықтарын арттырып, оқыту нәтижелерін бақылау мен өзіндік 

бақылау жасау ықпал етеді. 

3 1,11,13 

Технологии 

создания цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Создание цифровых образовательных ресурсов определено в качестве одного 

из основных направлений информатизации всех форм и уровней образования. 

Цифровые образовательне ресурсы помогают продемонстрировать динамику 

явлений, передать учебную информацию определенными порциями, 

выполняя функции источника информации, также стимулируют 

познавательные интересы учащихся, позволяют проводить оперативный 

контроль и самоконтроль результатов обучения 

Technologies for 

creating digital 

educational resources 

Creation of digital educational resources is defined as one of the main directions of 

informatization of all forms and levels of education. digital educational resources 

help to demonstrate dynamics of the phenomenon, to transmit educational 

information in certain portions, performing the functions of the source of 

information, also stimulate cognitive interests of students, allow for immediate 

monitoring and self-monitoring of learning outcomes. 

 Модуль – Білім берудегі жаңа технологиялар / Модуль  –Новые технологии в образовании 

/Module  –New technologies in education 

  

8

0 

Білім берудегі 

бұлттық 

технологиялар 

 

Пән білім бұлтты технологияларды қолдану әдістемесін зерттеуге арналған. 

Оқытушылар мен оқушылар арасында құрылған бұлт қоймасында ақпарат 

алмасу моделі ұсынылған. Болашақ информатика мұғалімдерін 

университеттерде бұлтты технологиялар пәніне даярлауды және оқу 

процесіне енгізуді жетілдіру - бұл зерттеу міндеттерінің бірі болып саналады. 

5 1,3,9,12 

Облачные 

технологии в 

Курс рассчитан на изучение методики использования облачных технологий в 

образовании. Представлена модель взаимообмена информацией по между 

преподавателем и обучающимися в созданном облачном хранилище. 
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образовании Рассматривается одна из задач исследования - совершенствования подготовки 

будущих учителей информатики в высшем учебном заведении по облачным 

технологиям и внедрение в образовательный процесс. 

Cloud technologies in 

education 

The course is designed to study the methodology of using cloud technologies in 

education. A model of information exchange between the teacher and students in 

the created cloud storage is presented.One of the tasks of the study is to improve 

the training of future teachers of computer science in higher education on cloud 

technologies and introduce it into the educational process. 

8

1 

Информатикадағы 

педагогикалық 

технологиялар 

 

Бұл курста информатиканы оқыту әдістемесінің негізгі мәселелері, 

компьютерлік білім, ақпараттану және есептеу техникасы, мектеп курстарын 

оқытудың әдістемесі, халыққа білім беру жүйесіндегі есептеу техникасы, 

информатиканы оқыту технологиялары мен әдістері, білім берудің 

мемлекеттік стандарты, информатиканы оқытудағы ақпараттық оқыту 

құралдардың ролі мен тиімді қолдану әдіс-тәсілдері қарастырылады. 

5 1,9,10 

Педагогические 

технологии в 

информатике 

На этом курсе рассматриваются основные вопросы преподавания 

информатики, компьютерное знание, информатизация и вычислительная 

техника, методика преподавания школьного курса информатики, 

вычислительная техника при обучении населения, технологии и методы 

информатики, роль и оптимальные пути использования информационных 

средств обучения. 

Pedagogical 

Technologies in 

Informatics 

This course examines the main issues of teaching Informatics, computer 

knowledge, access to information and computer science, methodology of teaching 

of school course of Informatics, computer technology in teaching population, 

technology, and Informatics methods, the role and optimal ways of using 

information learning tools. 

 Мамандандырудың білім траекториясы №2  «Компьютерлік сызбалар жүйесі» / 

Образовательная траектория по специализации №2 «Система компьютерных схем»/ 

Educational trajectory for the specialization number 2 "Computer circuit system" 

  

 Модуль  – Үш өлшемді сызбалар/ Модуль  –Трехмерные чертежи  /Module  –Three-dimensional 

drawings 

  

8

2  

Үш өлшемді 

сызбаларды 

құрастыру 

 

Бұл курста үш өлшемді графика, үш өлшемді графиканың артықшылықтары, 

үш өлшемді графиканың бағдарламалық құралдары, 3D MAX интерфейсінің 

негізгі элементтері, МАХ 2.5 объектілері, үш өлшемді графиканың 

геометриялық үлгіленуі, 3D Studio Max бағдарламасының объектісінің 

түрлері қарастырылады. 

 

 

5 

1,9,13 

Создание 

трехмерных схем 

 

В данном курсе рассматриваются трехмерная графика и его возможности при 

решение задач, программные средства трехмерных графиков, основные 

элементы интерфейса 3D MAX, объекты МАХ 2.5, геометрический образец 

трехмерной графики и виды объектов программы 3D Studio Max. 

3D Schemes Creation This course covers the three-dimensional graphics and its ability in solving 

problems, software three-dimensional graphs, the basic interface elements 3D 

MAX, MAX 2.5 objects, geometric pattern of three-dimensional graphics and types 

of program objects 3D Studio Max. 

8

3 

Компьютерлік ойын 

дизайнын құрастыру  

 

Бұл курста үш өлшемді графика, үш өлшемді графиканың артықшылықтары, 

үш өлшемді графиканың бағдарламалық құралдары, 3D MAX интерфейсінің 

негізгі элементтері, МАХ 2.5 объектілері, үш өлшемді графиканың 

геометриялық үлгіленуі, 3D Studio Max бағдарламасының объектісінің 

түрлері қарастырылады. 

3 1,13 

Разработка дизайна 

компьютерных игр 

В данном курсе рассматриваются трехмерная графика и его возможности при 

решение задач, программные средства трехмерных графиков, основные 

элементы интерфейса 3D MAX, объекты МАХ 2.5, геометрический образец 

трехмерной графики и виды объектов программы 3D Studio Max. 

Computer Games 

Design Development 

This course covers the three-dimensional graphics and its ability in solving 

problems, software three-dimensional graphs, the basic interface elements 3D 

MAX, MAX 2.5 objects, geometric pattern of three-dimensional graphics and types 

of program objects 3D Studio Max. 

 Модуль  – Жаңа ақпараттық технологиялар /Модуль  –Новые информационные технологии 

/Module  –New information technology 

  

8

4 

Электронды оқыту 

үшін бағдарламалық 

өнімдер және 

стандарттар 

Курсты оқу нәтижесінде қазіргі уақыт талабына сай студенттер мен 

педагогтарды қанағаттандыратын өздерінің төл программалық өнімдерін құра 

білу іскерліктері мен дағдыларын меңгереді. 

5 1,10,13 

Программные 

продукты и 

стандарты 

электронного 

В результате изучения учебного курса в соответствии с требованием времени  

студенты и преподаватели обладают необходимыми навыками и 

способностями строить свои собственные программные продукты. 
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обучения 

E-learning Software 

Products and 

Standards 

A study of the course in accordance with the requirement of the time students and 

teachers have the necessary skills and abilities to build their own software products 

8

5 

Сайтты басқару 

жүйелері 

Бұл курсты оқыту барысында студенттер интернетте бағдарламалар құруға 

дағдыланады және Web беттер құруды меңгереді, сонымен қатар, 

компьютерлік тораптардағы сайт құрудың әдіс-тәсілдерін қарастырады. 

5 1,10 

Системы управления 

сайтом 

В процессе изучения дисциплины студенты научаться программировать в 

интернете и могут создовать Web-страницы, сайты, а также программное и 

информационное обеспечение компьютерных сетей. 

Website Management 

Systems 

In the process of studying the discipline the students learn how to program on the 

Internet and can sozdovat Web-pages, sites, and software and information support 

of computer networks 

8

6 

Дипломдық  

жұмысты, 

дипломдық жобаны 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан тапсыру/ 

 

Диплом жұмысын (жоба) әзірлеу мақсаты: білім беру бағдарламасын аяқтаған 

білімгерлердің  қол жеткізген оқыту нәтижелері мен басты құзыреттерін 

бағалау 

Жұмысты/жобаны қорғауы оның орындауын тексерудiң ерекше формасы. 

Қорғау білім алушылардың ұсынған шешімдерін жан-жақты дәлелдеуге және 

орындалған жұмысты түсiнуді қамтиды. Дипломдық жұмысқа/жобаға баға 

білім алушының баяндауынан кейін, сұрақ-жауаптан соң және зерттеудің 

қорытындысы бойынша ұсынған оқу материалдарын, сызбаларын, 

жобаларын, модельдерін, т.б. тексеруден кейін қойылады. 

Кешенді емтихан мақсаты: білім беру бағдарламасын зерделеу аяқталғаннан 

кейін алынған төмендегі білім беру нәтижелерін  және игерілген құзыреттерді 

бағалау болып табылады. Кешенді емтихан оқу жоспарында көрсетілген 

бағдарлама пәндері пәндері бойынша өткізіледі. Білім алушының емтихан 

тапсыруда алған білімін бағалауда теориялық, ғылыми және тәжірибелік 

дайындық деңгейі ескеріледі. Кешенді емтихан билеттерінің сұрақтары оқу 

жоспарына сәйкес оқытылған барлық арнаулы пәндерден жинақталған 

сұрақтар қамтиды. Сұрақтарды түзу барысында бағдарламаның ерекшелік 

сипаттары, салалық құрамдас бөліктері ескеріледі. 

12 1,2,3,4,5,6,7

,8, 9, 10, 

11,12,13 

Написание и защита 

дипломной работы, 

дипломного проекта 

или подготовка и 

сдача комплексного 

экзамена / 

 

Цель разработки дипломной работы (проекта): оценка результатов обучения 

и ключевых компетенций студентов, завершивших образовательную 

программу. 

Защита работы / проекта - это особая форма проверки ее выполнения. Защита 

предполагает всестороннее обоснование решений, принятых студентами, и 

понимание проделанной работы. Оценка дипломной работы / проекта 

основывается на презентации студента, вопросах и ответах, а также 

результатах изучения предложенных учебных материалов, чертежей, 

проектов, моделей и т. Д. после осмотра. 

Целью комплексного экзамена является оценка следующих образовательных 

результатов и компетенций, приобретенных после изучения образовательной 

программы. Комплексный экзамен проводится по дисциплинам программы, 

указанным в учебном плане. Уровень теоретической, научной и практической 

подготовки учитывается при оценке знаний, полученных студентом во время 

экзамена. Комплексные экзаменационные вопросы включают вопросы, 

собранные по всем специальным предметам, преподаваемым в соответствии с 

учебной программой. При формулировке вопросов учитываются особенности 

программы, отраслевые составляющие. 

Writing and 

defending a diploma 

work,  diploma  

project or preparing 

and passing of 

Complex  exam 

The purpose of the development of the thesis (project): assessment of learning 

outcomes and key competencies of students who have completed the educational 

program. 

Job / project protection is a special form of checking its progress. Defense involves 

a comprehensive justification of the decisions made by students and an 

understanding of the work done. The assessment of the thesis / project is based on 

the student's presentation, questions and answers, as well as the results of studying 

the proposed teaching materials, drawings, projects, models, etc. after the 

examination. 

The purpose of the comprehensive exam is to assess the following educational 

results and competencies acquired after studying the educational program. A 

comprehensive exam is conducted in the disciplines of the program specified in the 

curriculum. The level of theoretical, scientific and practical training is taken into 

account when assessing the knowledge gained by the student during the exam. 

Complex examination questions include questions collected in all special subjects 

taught in accordance with the curriculum. When formulating questions, the features 

of the program and industry components are taken into account. 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of Educational Process 

Түсушілерге қойылатын талаптар / 

Требования к поступающим/ 

Requirements for applicants 

6B015 – Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау (6B01511  

Информатика) бағыты бойынша оқуға түсушілер үшін талапкердің жалпы орта 

(толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті тапсырып шекті балды жинаған 

қорытындысы болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер ақылы негізде оқитын 

жағдайда сұхбат арқылы қабылданады (тілдік дайындықтан және білім берудің 

міндетті деңгейін меңгеру үшін), (Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгілік қағидалары №600 31.10.2018ж.)/ 

Для поступающих по направлению 6B015 – Подготовка учителей по естественно 

научным предметам (6B01511 Информатика) абитуриент должен иметь общее 

среднее (полное) образование или среднее специальное профессиональное 

образование, сдавший ЕНТ и итоговый балл, набравший пороговый балл. 

Абитуриенты, поступающие из-за рубежа, принимаются через интервью при 

условии обучения на платной основе (для овладения языковой подготовкой и 

обязательным уровнем образования),(Типовые правила приема на обучение в 

организации образования, реализующие образовательные программы высшего и 

послевузовского образования №600 от 31.10.2018 г.)./ 

For applicants in the direction of 6B015-Teacher education in science subjects 

(6В01511 Сomputer Science), the applicant must have a General secondary (full) 

education or secondary special vocational education, passed the UNT and the final 

score, scored a threshold score. Applicants coming from abroad are accepted through 

interviews, provided that they study on a paid basis (for mastering language training 

and mandatory level of education), (Standard rules for admission to training in 

educational organizations that implement educational programs of higher and 

postgraduate education No. 600 dated 31.10.2018). 

Студенттерді даярлау деңгейіне 

қойылатын талаптар 

Требования к уровню подготовки 

студентов 

Requirements for the level of training of 

students 

Студенттерді даярлау деңгейіне қойылатын талаптар жоғары білімнің бірінші  

деңгейіндегі  (бакалавриат)  дублин  дескрипторлары  негізінде айқындалады  

және  оқу  кезінде  қол  жеткізілген  нәтижелерден  байқалатын меңгерілген 

негізгі құзыреттерді көрсетіледі. 

Оқыту  нәтижелері  барлық  жоғары  білімнің  білім  беру  бағдарламасы 

деңгейінде  де  және  жеке  модульдер  немесе  оқу  пәні  деңгейінде  де 

тұжырымдалады. 

Дескрипторлар  студенттердің  мынадай  қабілеттерін  сипаттайтын оқыту 

нәтижелерін көрсетеді: 

1) осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен 

түсініктерін көрсету; 

2) кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және 

оқытылатын саладағы мәселелерді шешу; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 

4) оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 

теориялық және практикалық білімді қолдану; 

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

дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және  оларды 

оқытылатын салада қолдану; 

7) оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және  олардың 

арасындағы күрделі тәуелділікті білу және түсіну; 

8) академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну. 

 

Требования к уровню подготовки студентов определяются на основе дублинских 

дескрипторов первого уровня высшего образования (бакалавриат) и  отражают  

освоенные  компетенции,  выраженные  в  достигнутых  результатах 

обучения.Результаты  обучения  формируются  как  на  уровне  всей  

образовательной программы  высшего  образования,  так  и  на  уровне  отдельных  

модулей  или учебной дисциплины. 

Дескрипторы  отражают  результаты  обучения,  характеризующие способности 

студентов: 

1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на 

передовых знаниях в изучаемой области; 

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать 

аргументы и решать проблемы изучаемой области; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений 

с учетом социальных, этических и научных соображений;  

4) применять теоретические и практические знания для решения учебно-

практических и профессиональных задач в изучаемой области; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 

дальнейшего обучения в изучаемой области; 

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их 
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в изучаемой области; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных 

зависимостей между ними в изучаемой области; 

8) понимать значение принципов и культуры академической честности. 

 

Requirements for the level of training of students are determined on the basis of Dublin 

descriptors of the first level of higher education (baccalaureate) and reflect the acquired 

competencies expressed in the achieved learning outcomes.Learning outcomes are 

generated at the level of the entire higher education curriculum, as well as at the level of 

individual modules or disciplines. 

The descriptors reflect the learning outcomes that characterize students ' abilities: 

1) demonstrate knowledge and understanding in the field of study based on advanced 

knowledge in the field of study; 

2) apply knowledge and understanding at a professional level, formulate arguments and 

solve problems of the studied area; 

3) collect and interpret information to form judgments, taking into account social, 

ethical and scientific considerations; 

4) apply theoretical and practical knowledge to solve educational, practical and 

professional tasks in the studied area; 

5) learning skills necessary for independent continuation of further education in the 

studied area; 

6) know the methods of scientific research and academic writing and apply them in the 

field of study; 

7) apply knowledge and understanding of facts, phenomena, theories and complex 

relationships between them in the studied area; 

8) understand the meaning of the principles and culture of academic integrity. 

 Дәрежені беру талаптары мен 

ережелері: 

Требованияи правила 

присвоениюстепени: Qualification 

requirements and regulations: 

Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде студенттің оқу түрлерінің бәрін қоса 

алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған, кем дегенде 240 

академиялық кредитті игерген тұлғаларға «бакалавр» дәрежесі және жоғары білім 

туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) беріледі. Бакалавриаттың білім беру 

бағдарламаларын мерзімінен бұрын игеру және оған қойылатын талаптарды 

орындау жағдайында студент оқу мерзіміне қарамастан «бакалавр» дәрежесі 

беріледі./ 

Лицам, освоившим не менее 240 академических кредитов за весь период 

обучения, включая все виды учебный деятельности студента, и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «бакалавр» и выдается 

диплом о высшем образовании с приложением (транскрипт). В случае досрочного 

освоения образовательной программы бакалавриата и выполнения 

предусмотренных к ней требований, студенту присуждается степень «бакалавр» 

независимо от срока обучения./ 

Individuals who have mastered at least 240 academic credits for the entire period of 

studies, including all types of student’s learning activities, and who have successfully 

completed their final attestation, are awarded a bachelor’s degree and are awarded a 

higher education diploma with an application (transcript). In the case of early mastering 

of the bachelor’s study program and fulfillment of the requirements envisaged for it, the 

student is awarded a bachelor’s degree regardless of the duration of his/her studies. 

Түлектердің кәсіби бейіні: 

Профессиональный профиль 

выпускников: 

Occupational profile/s of graduates: 

Бакалавр дәрежесі алған түлектер мемлекеттік және білім беру мекемелерінің 

органдары саласында жұмыс істеу үшін біліктілігі бар: жоғары және орта-арнайы 

оқу орындары, ғылыми-зерттеу мекемелері және білім беруді ақпараттандыру 

орталықтары, өз жұмысында білім беру компьютерлік технологияларын 

пайдаланатын әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдар, ғылыми-зерттеу және 

ғылыми-іздестіру, жобалау-конструкторлық, өндірістік-технологиялық, білім 

беру, басқару органдары және басқа да қызмет түрлері./ 

Выпускники, получившие степень бакалавра, имеют квалификацию для работы в 

сфере органы государственного и образовательного учреждений: высшие и 

средне-специальные учебные заведения, научно-исследовательские учреждения и 

центры информатизации образования, организации различных форм 

собственности, использующие образовательные компьютерные технологии в 

своей работе, научно-исследовательская и научно-изыскательная,  проектно-

конструкторская,производственно-технологическая, образовательная, органы 

управленияи иных видов деятельности./ 

Graduates with a bachelor’s degree are qualified to work in the field of public and 

educational institutions: higher and secondary special educational institutions, research 

institutions and centers of Informatization of education, organizations of various forms 

of ownership that use educational computer technologies in their work, research and 

research, design, production and technological, educational, management and other 

activities. 

Бітіруші моделі 

Модель выпусника 

Graduate model 

1. Пәндік білім: өзінің пәндік саласын кең және терең түсінеді, білімдерін кәсіби 

іс-әрекетте қолданады. 

 2. Ұйымдастырушылық-әдістемелік қабілеттер: кәсіби қызметті жоспарлау, 



Ф-ОБ-001/187 
 

ұйымдастыру және басқаруда инновациялық технологияларды қолданады, 

күрделі мәселелерді шешуде сыни ойлау мен шығармашылықты көрсетеді. 

3. Зерттеу дағдылары: ғылыми-әдістемелік жұмыс жүргізеді, студенттерді 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына баулиды. 4. Көшбасшылық және кәсіпкерлік 

дағдылар: ұжымда қалай жұмыс жасау керектігін біледі, қоғамды жаңартуда 

белсенді. 

5. Мәдени құзыреттілік: өз елінің мәдени және толерантты азаматы болу 

мүмкіндігіне ие. 

6. Өмір бойы білім алу мүмкіндігі: қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес қабілеттері 

мен қызығушылықтарын үйлестіреді. 

7. Ақпараттық дағдылар: ақпараттық қоғамның мәнін түсінеді, АКТ-ны кәсіби іс-

әрекетте қолданады. 

1. Предметные знания: широко и глубоко понимает свою предметную область, 

применяет знания в профессиональной деятельности. 

 2.Организационно-методические способности: использует инновационные 

технологии в планировании, организации и управлении профессиональной 

деятельностью, проявляет критическое мышление и креативность в решении 

комплексных проблем.  

3. Исследовательские навыки: проводит научно-методическую работу, 

привлекает учащихся к научно-исследовательской работе.  

4. Лидерские и предпринимательские навыки: умеет работать в команде, 

проявляет активность в обновлении общества.  

5. Культурная компетентность: обладает способностью быть культурным и 

толерантным гражданином своей страны.  

6. Способность к обучению в течение всей жизни: координирует свои 

способности и интересы в соответствии с потребностями общества.  

7. Информационные навыки: понимает сущность информационного общества, 

использует ИКТ в профессиональной деятельности. 

1. Subject knowledge: broadly and deeply understands his subject area, applies 

knowledge in professional activities. 

 2. Organizational and methodological abilities: uses innovative technologies in 

planning, organizing and managing professional activities, shows critical thinking and 

creativity in solving complex problems. 

3. Research skills: conducts scientific and methodological work, attracts students to 

research work.  

4. Leadership and entrepreneurial skills: knows how to work in a team, is active in the 

renewal of society. 

5. Cultural competence: has the ability to be a cultural and tolerant citizen of his 

country. 

6. Ability to learn throughout life: coordinates their abilities and interests in accordance 

with the needs of the community. 

7. Information skills: understands the essence of the information society, uses ICT in 

professional activities. 

Білім бағдарламасын жүзеге асыру 

тәсілдері мен әдістері: 

Способы и методы реализации 

образовательной программы: 

Methods and techniques for program 

delivery:  

 

ББ жүзеге асыру кезінде оқыту формалары,оқытушы әрекеті (әдісі), білім алушы 

әрекеті (әдісі), бақылау формалары, меңгеру нәтижесі  қолданылады. (кесте-1,2)./ 

При реализации ОП использованы формы обучения, действия препадователя  

(метод), действия обучающегося (методы), формы контроля, результат освоения. 

(Таблица-1,2)./ 

When implementing educational programs, the forms of training, the actions of the 

teacher (method), the actions of the student (methods), forms of control, and the result 

of mastering are used. (see Table-1,2). 

Оқыту нәтижелерін бағалау 

критерийлері:   

Критерии оценки результатов 

обучения: 

Assessment criteria of learning outcomes: 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, дағдылары, қабілеттері және 

құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық шкала бойынша 

әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге дейін, 

«қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық 

эквивалентке сәйкес (кесте-3). / 

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся 

оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в 

международной практике буквенной системе (положительные оценки, по мере 

убывания, от «А» до «D», «неудовлетворительно» – «FХ», «F») с 

соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале (Таблица-3)./ 

Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are 

scored according to a 100-point scale corresponding to the international letter grading 

system (positive grades, as they decrease, from «А» to «D», “unsatisfactory” – «FХ», 

«F») with the corresponding digital equivalent on a 4-point scale (see Table-3). 
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Кесте-1 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАСЫ 

 

Құзыреттер Оқыту 

формалары 

Оқытушы әрекеті 

(әдісі) 

Білім алушы әрекеті 

(әдісі) 

Бақылау 

формалары 

Меңгеру 

нәтижесі 

Жалпы кәсіби 

құзыреттілік 

 

 

Кәсіби 

құзыреттілік 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Курстық 

жұмыс бойынша 

семинар. 

4. Практикалық 

курс бойынша 

семинар. 

5. Практикалық 

жұмыстар. 

7. Оқытушы 

басшылығымен 

жұмыс. 

8. Өзіндік жұмыс. 

9. Өндірістік 

практика. 

10. Тәжірибелік 

зерттеулер. 

11. Жоба 

бойынша 

жұмыстар. 

1. Кеңес беру. 

2. Зерттеушілік 

семинарлар. 

3. Практикалық 

сабақтар. 

4. Мәселені шешуді 

іздеу бойынша 

сессия. 

5. Мастер класс. 

6. Стажировка. 

7. Өндірістік 

жұмыстар. 

8. Топтық жоба 

жұмыстары. 

9. Зерттеулерге 

қатысу. 

10. Интербелсенді 

қашықтан оқыту. 

1. IT әдісі; 

кітапханадан, 

Интернет желісіндегі 

материалдарды іздеу. 

2. Әдебиеттерді шолу. 

3. Зерделеген 

әдебиеттер бойынша 

резюме (аннотация) 

жазу. 

4. Casestudy; 

тапсырмаларды 

құрастыру және шешу. 

5. Зерттеулер жүргізу. 

6. Кәсіби дағдыларға 

жаттығу. 

7. Қажетті зерттеулер 

жүргізу және эссе, 

есеп, т.б. жазу. 

1. Тест 

(психологиялық 

тест). 

2. Емтихан. 

3. Презентация. 

4. Есеп беру 

(лабораториялық, 

тәжірибелік және 

басқа да 

зерттеулер 

туралы). 

5. Талдау (мәтінді 

және басқа да 

мәліметтерді). 

6. Эссе. 

7.Материалдарды 

шолу. 

8. Практикалық 

тапсырмалар. 

9. Зерттеу 

жұмыстарын 

сыни талдау. 

11. Өндірістік іс 

тәжірибе. 

12. Дипломдық 

жұмыс қорғау. 

Білім: 
- білу; 

- түсіну; 

- қолдану; 

- талдау; 

- бағалау; 

- жинақтау. 

Психомоторлы 

дағдылар 

(іскерліктер): 
-имитация; 

- манипуляция; 

- дәлдік; 

- артикуляция; 

- натурали-зация. 

Құндылық 

құраушылар: 
- қабылдау; 

- жауап беру; 

- құндылық-тарды 

үлестіру; 

- ұйымдастыру; 

- құндылық- 

тарды 

интер-

нализациялау 

Таблица-1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Компетенции Формы 

обучения 

Действия 

препадователя  

(метод) 

Действия обучающегося 

(методы) 

Формы контроля Результат 

освоения 

Общепрофессио

нальные 

компетенции 

(ОПК) 

 

 

Профессиональ

ные 

компетенции 

(ПК) 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Семинар по 

практическому 

курсу. 

4.Практически

е работы. 

5. 

Лабораторные 

работы. 

6.Индивидуаль

ный урок. 

7. Работа под 

руководством 

преподавателя. 

8. 

Самостоятельн

ая работа 

9.Производств

енная 

практика. 

10. 

Экспериментал

ьные 

исследования 

11. Работы по 

проекту. 

1. 

Консультирован

ие. 

2. 

Исследовательск

ие семинары. 

3. Практические 

занятия. 

4.Сессия по 

поиску решения 

проблемы. 

5. Мастер класс. 

6.Стажировка. 

7. 

Производственн

ые работы. 

8.Групповые 

проектные 

работы. 

9.Участие в 

исследованиях. 

10. 

Интерактивное 

дистанционное 

обучение 

1. Метод IT; поиск 

материалов в библиотеке, 

сети Интернет. 

2.Обзор литературы. 

3.Написание резюме 

(аннотации) по изученной 

литературе. 

4.Casestudy; составление и 

решение задач. 

5.Проведение 

исследований. 

6.Тренировка 

профессиональных 

навыков. 

7. Проведение 

необходимых исследований 

и написание эссе, отчетов и 

др. 

1. Тест 

(психологический 

тест). 

2. Экзамен. 

3. Презентация. 

4. Отчет (о 

лабораторных, 

практических и 

других 

исследованиях). 

5. Анализ (текст и 

другие сведения). 

6. Эссе. 

7. Обзор материалов. 

8. Практические 

задания. 

9. Критический анализ 

исследовательских 

работ. 

10. Производственная 

практика. 

12. Защита 

дипломного проекта. 

Образование: 

- знать; 

- понимание; 

- применение; 

- анализ; 

- оценка; 

- свод. 

Психомоторлы 

дағдылар 

(іскерліктер): 

- имитация; 

- маниопуляция; 

- точность; 

- артикуляция; 

- натурализация. 

Ценностные 

составляющие: 

- прием; 

- отвечать; 

- распределение 

ценности; 

- организация; 

- интернализация 

ценностей. 

 

                                                                                                                                                                                 Table-1 

TECHNOLOGICAL MAP  

Of Educational Program  
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Competences Forms of 

study 

The action 

 (method) of the 

teacher 

Actions (method) of the 

student 

Forms of control The result of the 

development 

General 

professional 

competences 

(GPC) 

 

 

 

Professional 

Competences 

(PC) 
 

1. Lecture. 

2. Seminar. 

3 Seminar on a 

practical 

course . 

4 Practical 

work. 

5. Labora tory 

work. 

6. Work with 

the teacher. 

7. Indepen 

dent work. 

8. Manu-

facturing 

practice 

9. Experi-

mental 

research 

10. Work on 

the project . 

1. Сonsultancy. 

2. Research semi 

nar. 

3. Practical class. 

4.Session on 

finding a solution 

to the problem. 

5. Master class. 

6.Internship. 

7. Production 

work. 

8.Group project 

work. 

9.Participation in 

research. 

10. Interactive 

distance learning 

1. IT method; search for 

materials in the library, on the 

Internet. 

2. Review of literature. 

3. Write a summary 

(annotation) on the studied 

literature. 

4. Creation and solution of 

Case study tasks. 

5. Research. 

6. Exercise for technical or 

laboratory skills. 

7. Exercises for professional 

skills. 

8. Conducting necessary 

research and writing essays, 

reports, etc. 

9. Teamwork (coaching); 

performance of joint works 

(report, project, problem 

solving). 

10. Preparation and conduct 

of an oral presentation. 

11. Critical assessment of the 

knowledge and works of 

other students and the use of 

critical opinions and 

suggestions of other students. 

12. Exchange views and 

information with other 

students. 

13. Education critical attitude 

to their work. 

1. Test (psychological 

test). 

2. Exam. 

3. Presentation. 

4. Report (on 

laboratory, practical, 

and other research). 

5. Analysis (text and 

other information). 

6. Essay. 

7. Overview of 

materials. 

8. Practical task. 

9. Critical analysis of 

research papers. 

10. Manufacturing 

practice. 

12. Defense of the 

diploma project. 

Education: 

- knowledge; 

- understanding; 

- application; 

- analysis; 

- assessment; 

- assembly. 

 

Psychomotor skills 

(skills): 

- imitation; 

- manipulation; 

- accuracy; 

- articulation; 

- naturalization. 

 

Components of value: 

- reception; 

- answer; 

- distribution of values; 

- organization; 

- internalization of values 

 

 

Кесте-2 

Таблица-2 

Table-2 

 

Әр пәнде игерілген құзыреттерге сай оқытудың соңғы нәтижелері көрсетілген үш доменге сәйкес қалыптасады:  

Формируются в соответствии с тремя доменами с указанием конечных результатов обучения в соответствии с 

компетенциями, изучаемыми на каждом предмете:  

The latest learning outcomes in accordance with the competencies mastered in each subject are formed according to the three 

domains indicated below: 

           Құру 

 Создать 

 Creation 

        Баға беру Оценка 

Evaluation 

  

      Анализ Анализ 

Analysis 

    

    Қолдану 

Применение 

Apply 

      

  Түсіну 

Понимание 

Understand 

        

Есте сақтау 

Запомнить 

Remember 

          

1. БІЛІМДЕР: Когнитивті домен таксономиясына (Bloom) сәйкес  

1. ЗНАНИЯ: В соответствии с когнитивной доменной таксономией (Bloom) 

1. KNOWLEDGE : According to the cognitive domain taxonomy (Bloom) 
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Кесте-3 

Таблица-3 

Table-3 

 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім алушыларды дәстүрлі бағалау шкаласына 

және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в 

традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their transfer into the traditional grading 

scale and ECTS 

 

 Әріптік жүйе бойынша 

баға/Оценка по 

буквенной системе/ 

 Evaluation by letter 

grading system 

Баллдардың сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой эквивалент / 

Equivalent in numbers 

Баллдар (%-түрінде)  

Баллы (%-ное содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по традиционной 

системе/ Assessment by traditional 

system 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/  

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ F 0 0-24 

        Натурализация Натурализация 

Naturalization 

      Артикуляция 

Артикуляция 

Articulation 

  

    Дәлдік Точность 

Accuracy 

    

  Манипуляция 

Манипуляция 

Manipulation 

      

Имитация Имитация 

Imitation 

        

2. ДАҒДЫЛАР: Психомоторлы домен таксономиясына сәйкес (Simpsons) 

2. НАВЫКИ: Согласно таксономии психомоторного домена (Simpsons) 

2 SKILLS : According to the psychomotor domain taxonomy (Simpsons) 

        Құндылықтарды 

интернализациялау Интернализация  

ценностей Internalization of values 

      Ұйымдастыру 

Организация 

Organization 

  

    Құндылықтарды  

үлестіру 

Распределение 

ценностей 

Distribution of values 

    

  Жауап беру Ответ  

Answer 

      

Қабылдау Прием 

Reception 

        

3. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС/МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ: Аффективті домен таксономиясына сәйкес (Kratwohl) 

3. ОТНОШЕНИЯ/ПОВЕДЕНИЕ: Согласно аффективного домена таксономии (Kratwohl) 

3. COMMUNICATION / BEHAVIOR: According to the taxonomy of the affective domain (Kratwohl) 
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Unsatisfactory 

 

 

3.1. 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 көрсетеді. 

 білім алушы 

меңгерілген оқу 

материалдарын есте 

сақтағанын 

толықтай көрсете 

алмайды. 

білім алушы 

меңгерілген оқу 

материалдарын 

шектеулі есте 

сақтағанын 

көрсетеді. 

білім алушы 

меңгерілген оқу 

материалдарын 

өте аз мөлшерде 

есте сақтағанын 

көрсетеді. 

білім алушы 

меңгерілген 

оқу 

материалдарын 

мүлде есте 

сақтамағанын 

көрсетеді. 

Түсіну білім алушы оқу 

материалдарын 

толық түсінгендігін 

көрсетеді.  

білім алушы оқу 

материалдарын аз 

мөлшерде 

түсінгендігін 

көрсетеді.  

білім алушы оқу 

материалдарын 

шектеулі/жартыла

й 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 

көрсетеді. 

оқу материалын 

түсінумен жаңа 

жағдаяттарда оны 

толық пайдалана 

алмайтынын 

көрсетеді. 

оқу материалын 

шектеулі/шала 

түсінумен жаңа 

жағдаяттарда оны 

толық пайдалана 

алмайтынын 

көрсетеді. 

оқу материалын 

шектеулі 

түсінумен оны 

жаңа 

жағдаяттарда 

толықтай 

пайдалана 

алмайтынын 

көрсетеді. 

оқу 

материалын 

оны жаңа 

жағдаяттарда 

мүлдем 

пайдалана 

алмайтынын 

көрсетеді. 

Талдау оқу материалын/ 

тапсырманы 

талдауды толық 

көрсете алады 

(негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе 

құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы аз ғана 

қателіктермен 

талдай алатынын 

көрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы 

мағынаны 

ажыратады, жүйе 

құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

шектеулі/ 

жартылай талдай 

алатынын 

көрсетеді (негізгі 

идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе 

құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

толықтай талдай 

алмайтынын 

көрсетеді (негізгі 

идеяларды, 

астарлы 

мағынаны 

ажыратады, 

жүйе 

құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу 

материалын/ 

тапсырманы 

мүлдем талдай 

алмайтынын 

көрсетеді. 

Бағалау оқу материалын/ 

тапсырманы 

берілген 

критерийлерге 

қатысты, өзінің жеке 

критерийлері т.б. 

жағынан толықтай  

бағалауды көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

берілген 

критерийлерге 

қатысты, өзінің жеке 

критерийлері т.б. 

жағынан аз ғана 

қателіктермен 

бағалай алатынын 

көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

берілген 

критерийлерге 

қатысты, өзінің 

жеке критерийлері 

т.б. жағынан 

шектеулі/жартыла

й бағалай 

алатынын 

көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

берілген 

критерийлерге 

қатысты, өзінің 

жеке 

критерийлері т.б. 

жағынан 

толықтай 

бағалай 

алмайтынын 

көрсетеді. 

оқу 

материалын/ 

тапсырманы 

берілген 

критерийлерге 

қатысты, өзінің 

жеке 

критерийлері 

т.б. жағынан 

мүлдем 

бағалай 

алмайтынын 

көрсетеді. 

Құрастыру  оқу материалын/ 

тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

құрастыруды толық 

көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) аз 

ғана қателіктермен 

құрастыра алатынын 

көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

шектеулі/жартыла

й құрастыратынын 

көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

толықтай 

құрастыра 

алмайтынын 

көрсетеді. 

оқу 

материалын/ 

тапсырманы 

орындауда 

шешу 

жоспарын 

мүлдем 

құрастыра 

алмайтынын 

көрсетеді. 
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3.1. Критерии оценки результатов обучения 

Уровни Критерии 

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

Знание Обучающийся  

запоминает усвоенный 

учебный материал и 

способен его 

пересказывать 

 Обучающийся не  в 

полной мере   

запоминает 

усвоенный учебный 

материал 

Обучающийся 

запоминает 

ограниченный 

объем усвоенного 

учебного материала 

Обучающийся 

запоминает  

минимальный 

объем усвоенного 

учебного 

материала 

Обучающийся не 

запоминает 

усвоенный 

учебный 

материал 

Понимание Обучающийся 

демонстрирует полное 

понимание учебного 

материала  

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное понимание 

учебного материала 

Обучающийся 

демонстрирует 

ограниченное/части

чное  понимание 

учебного материала 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

понимание 

учебного 

материала 

Обучающийся 

демонстрирует 

непонимание 

учебного 

материала 

Применение  Обучающийся с 

пониманием учебного 

материала 

демонстрирует полное  

использование его в 

новых ситуациях 

Ообучающийся с 

пониманием 

учебного материала 

демонстрирует 

неполное  

использование его в 

новых ситуациях 

Обучающийся 

демонстрирует 

ограниченное/части

чное понимание 

учебного материала 

и неполное 

использование его в 

новых ситуациях 

Обучающийся 

демонстрирует 

ограниченное 

понимание 

учебного 

материала и 

неполное 

использование 

его в новых 

ситуациях 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

непонимание и 

неумение 

использовать 

учебный 

материал в 

новых ситуациях 

Анализ Обучающийся способен 

в полной мере провести 

анализ учебного 

материала / задания 

(выделить основные 

идеи, подтекст, 

проанализировать 

системообразующую и 

т. д.) 

Обучающийся 

показывает, что 

умеет анализировать 

учебный материал/ 

задание с 

небольшими 

ошибками (выделить 

основные идеи, 

подтекст, 

проанализировать 

системообразующу

ю и т. д.) 

Обучающийся 

показывает, что 

умеет 

ограниченно/частич

но анализировать 

учебный материал/ 

задание с 

небольшими 

ошибками 

(выделить основные 

идеи, подтекст, 

проанализировать 

системообразующу

ю и т. д.) 

Обучающийся 

неспособен в 

полной мере 

провести анализ 

учебного 

материала / 

задания 

(выделить 

основные идеи, 

подтекст, 

проанализировать 

системообразующ

ую и т. д.) 

Обучающийся 

вообще 

неспособен  

провести анализ 

учебного 

материала / 

задания 

(выделить 

основные идеи, 

подтекст, 

проанализироват

ь 

системообразую

щую и т. д.) 

Оценивание  Обучающийся 

демонстрирует умение 

полного оценивания 

учебного 

материала/заданий по 

заданным и 

собственным критериям 

Обучающийся 

демонстрирует 

умение оценивать 

учебный 

материал/задания с 

незначительными 

ошибками по 

заданным и 

собственным 

критериям  

Обучающийся 

демонстрирует 

умение 

ограниченно/частич

но  оценивать 

учебный 

материал/задания по 

заданным и 

собственным 

критериям  

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное умение 

оценивать 

учебный 

материал/задания 

по заданным и 

собственным 

критериям  

Обучающийся 

демонстрирует 

полное неумение 

оценивать 

учебный 

материал/задани

я по заданным и 

собственным 

критериям  

Моделирова

ние   

Обучающийся 

подробно 

демонстрирует 

составление учебного 

материала/ плана 

решения при 

выполнении задания 

(новое содержание, 

модель, структура и 

т.п.) 

Обучающийся 

демонстрирует 

составление 

учебного материала/ 

плана решения при 

выполнении задания 

(новое содержание, 

модель, структура и 

т.п.) с 

незначительными 

ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует 

ограниченное/части

чное составление 

учебного материала/ 

плана решения при 

выполнении задания 

(новое содержание, 

модель, структура и 

т.п.) 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

составление 

учебного 

материала/ плана 

решения при 

выполнении 

задания (новое 

содержание, 

модель, структура 

и т.п.) 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное неумение 

составления 

учебного 

материала/ плана 

решения при 

выполнении 

задания (новое 

содержание, 

модель, 

структура и т.п.) 

 

3.1. Criteria for assessing learning outcomes 

 

Levels Criteria 

 90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-;С+) 50-69 (С;С-; D+; 

D-) 

FX(25-49) F (0-24) 
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Knowledge The student 

remembers the 

learned educational 

material and is able to 

retell it 

The student does not 

fully remember the 

learned educational 

material 

The student 

remembers a limited 

amount of learned 

educational material 

The student 

remembers the 

minimum amount 

of learned 

learning material 

The student 

does not 

remember the 

learned 

educational 

material 

Understandin

g 

The student 

demonstrates a 

complete 

understanding of the 

training material 

The student 

demonstrates 

incomplete 

understanding of the 

training material 

The student 

demonstrates 

limited / partial 

understanding of the 

training material 

The student 

demonstrates 

incomplete 

understanding of 

the training 

material 

The student 

demonstrates a 

lack of 

understanding 

of the training 

material 

Application  A student with an 

understanding of the 

training material 

demonstrates its full 

use in new situations 

A learner with an 

understanding of the 

training material 

demonstrates its 

incomplete use in new 

situations 

The student 

demonstrates 

limited / partial 

understanding of the 

training material 

and incomplete use 

of it in new 

situations. 

The student 

demonstrates 

limited 

understanding of 

the training 

material and 

incomplete use of 

it in new 

situations 

The student 

demonstrates a 

complete lack of 

understanding 

and inability to 

use the training 

material in new 

situations 

Analysis The student is able to 

fully analyze the 

educational material / 

assignment (highlight 

the main ideas, 

subtext, analyze the 

backbone, etc.) 

The student shows 

that he can analyze 

the educational 

material / task with 

minor errors 

(highlight the main 

ideas, subtext, analyze 

the backbone, etc.) 

The student shows 

that he is able to 

partially / partially 

analyze the 

educational material 

/ task with minor 

errors (highlight the 

main ideas, subtext, 

analyze the 

backbone, etc.) 

The student is 

unable to fully 

analyze the 

educational 

material / 

assignment 

(highlight the 

main ideas, 

subtext, analyze 

the backbone, 

etc.) 

The student is 

generally unable 

to analyze the 

educational 

material / 

assignment 

(highlight the 

main ideas, 

subtext, analyze 

the backbone, 

etc.) 

Evaluation The student 

demonstrates the 

ability to fully 

evaluate the 

educational material / 

assignments 

according to given 

and own criteria 

The student 

demonstrates the 

ability to evaluate the 

educational material / 

tasks with minor 

errors according to the 

given and own criteria 

The student 

demonstrates the 

ability to partially / 

partially evaluate 

the educational 

material / tasks 

according to the 

given and own 

criteria 

The student 

demonstrates an 

incomplete ability 

to evaluate the 

educational 

material / 

assignments 

according to the 

given and own 

criteria 

The student 

demonstrates a 

complete 

inability to 

evaluate the 

educational 

material / 

assignments 

according to the 

given and own 

criteria 

Modeling The student 

demonstrates in detail 

the preparation of the 

training material / 

solution plan when 

completing the task 

(new content, model, 

structure, etc.) 

The student 

demonstrates the 

preparation of 

educational material / 

solution plan when 

completing the task 

(new content, model, 

structure, etc.) with 

minor errors 

The student 

demonstrates the 

limited / partial 

compilation of the 

training material / 

solution plan when 

completing the 

assignment (new 

content, model, 

structure, etc.) 

The student 

demonstrates the 

incomplete 

preparation of the 

training material / 

solution plan 

when completing 

the task (new 

content, model, 

structure, etc.) 

The student 

demonstrates a 

complete 

inability to draw 

up a training 

material / 

solution plan 

when 

performing an 

assignment 

(new content, 

model, 

structure, etc.) 
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6В01511-Информатика 

Жоғары білім беру бағдарламасы бойынша НЕГІЗГІ ОҚУ ЖОСПАРЫ / Yüksek Eğitim Alanı TEMEL EĞİTİM PLANI 

По программе выcшего образования ОСНОВНОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН / High education program  BASIC EDUCATION PLAN  

 

Оқу мерзімі: 4 жыл / Eğitim süresi: 4 yıl  

Срок обучения: 4 года / Duration: 4 years 

 

 

Қабылдау мерзімі: 2019-2020 оқу жылы / Kabul Tarihi: 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 

Сроки приема:  2019-2020  учебный год / Terms of admission: 2019-2020 academic year 

 
Циклдердің атауы/ Döngü adı/ 

Наименование циклов/ Cycle names 

Пән коды/ 

Ders kodu /Коды 

предметов/Code 

 

Модульдердің аты/Modül adı/ 

Наименование модулей/ 

 Module name 

 

Академ. сағат/ 

Akademik 

saat/ 

Академ. часы/ 

Academic 

hours  

Академ. кредит/ 

Akademik kredit/ 

Академ. кредит/ 

/Academic credit 

Компонен

т/ Ders/ 

Компонен

т/ 

Componen

t 

Семестр 

 

 

1.Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) 

циклі /Genel Eğitim Dersler 

Döngüsü(GED)/ Цикл 

общеобразовательных дисциплин 

(ООД)/Cycle of general education 

(CGE) 

 

Міндетті компонент МК/ Zorunlu 

bileşen ZB/ Обязательный компонент 

ОК/ Required component RC 

 

 (1680 сағат/saat/часов/ hours/     56 

акад.кр./ akademik kredit/ academ. 

credits) 

 

1.1 Мемлекеттік міндетті модуль / Zorunlu modül  /Государственный обязательный модуль / State 

Mandatory Module 

 35   

KKZT 1101 

KChT 1101 

SIK 1101 
CHK 1101 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Kazakistan Çağdaş Tarihi 

Современная история Казахстана 
Contemporary History of Kazakhstan 

150 5 МК 

ZB 

ОК  
RC 

ІІ 

Fil 2102 

Fel 2102 

Fil 2102 
Phil 2102 

Философия   

Felsefe 

Философия 
Philosophy 

150 5 МК 

ZB 

ОК  
RC 

ІV 

ShT 1103 

YaD 1103 
IYa1103 

FL 1103 

Шетел тілі 

Yabancı dil 
Иностранный язык 

Foreign Language 

300 10 МК 

ZB 
ОК  

RC 

І,ІІ 

K(O)T 1104 

K(R)D 1104 
K(R)Ya 1104 

K(R)L 1104 

Қазақ (орыс) тілі 

Kazak (Rus) Dili  
Казахский (русский) язык 

Kazakh(Russian) Language 

300 10 МК 

ZB 
ОК  

RC 

І,ІІ 

AKT 1105 
BIT 1105 

IKT 1105 

ICT 1105 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)/  
Bilişim ve İletişim Teknolojileri (Ingilizce dili) 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ.яз.) 

Information and communication technology (English) 

150 5 МК 
ZB 

ОК  

RC 

І 

1.2 Әлеуметтік білім және салауатты өмір салты модулі/ Модуль социальных знаний и здорового образа 

жизни/ Module of social-knowledge and healthy lifestyle 

 21   

ASBM 2106 

SPBM 2106 

MSPZ 2106 

SPEM 2106 

Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, 

психология) / Sosyo-politik bilgi modülü  (sosyoloji, siyaset bilimi, kültürel çalışmalar, 

psikoloji)/ Модуль социально-политических знаний (социология, политология, 

культурология, психология) /Social and political education module (sociology, political 

science, cultural studies, psychology) 

240 8 МК 

ZB 

ОК  

RC 

 ІII 

DSh 1(2)110 

BE 1(2)110 

FK 1(2)110 
PC 1(2)110 

Дене шынықтыру 

Beden Eğitimi   

Физическая культура 
Physical  Culture 

 

240 

 

8 

МК 

ZB 

ОК  
RC 

 

І-ІV 

TKP 2101 

KIP 2101 
PMO 2101 

PIC 2101 

Тұлғааралық коммуникация психологиясы 

Kişilerarası iletişim psikolojisi 
Психология межличностного общения 

The psychology of interpersonal communication 

150 5 ТК/SB 

КВ/СС 

ІV 

AZhAZhN 2102 Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері 
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BTBPI 2102 

OALSD 2102 
PPISA 2102 

Bireysel ve toplumsal başarıların Psikoloji İlkeleri 

Основы акмеологии, личных и социальных достижений 
Principles of Psychology of individual and social achievements 

MD 2103 

MD 2103 
KR 2103 

CR 2103 

Мәдениет және дін 

Medeniyet ve din 
Культура и религия 

Culture and Religion 

TKN 2104 

YGT 2104 
OBZh 2104 

BLS 2104 

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері 

Yaşam Güvenliği Temelleri 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Basics  of Life Safety 

ETD 2105 

ESK 2105 

EUR 2105 

ESD 2105 

Экология және тұрақты даму 

Еkoloji ve sürdürülebilir kalkınma 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and Sustainable Development 

HN 2106 
HE 2106 

OP 2106 

FL 2106 

Құқық  негіздері 
Hukuk Esasları 

Основы права 

Fundamentals of  Law 

SZhO 2107 

KSD 2107 

KSM 2107 
CST 2107 

Сыни және жүйелі ойлау  

Kritik ve sistematik düşünme  

Критическое и системное мышление 
Critical and Systemic Thinking 

MTIKJ 2108 

RDYa 2108 

DGYa 2108 

RKKL 2108 

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу  

Resmi Dilde Yazışma 

Делопроизводство на государственном языке  

Record Keeping in Kazakh  Language 

EK 2109 

IK 2109 
OT 2109 

LP 2109 

Еңбекті қорғау 

İş Koruma 
Охрана труда 

Labor Protection 

ME 2110 
EU 2110 

ME 2110 

ME 2110 

Мәңгілік Ел 
Ebedi Ülke 

Мәңгілік Ел 

Mangilik El 

OOT 2112 
KT 2112 

SPoz 2112 

SK 2112 

Өзін-өзі тану 
Kendini tanıma 

Самопознание 

Self-knowledge 

PDPSP 2111 

RSIO 2111 

PPZPS 2111 
PMHSP 2111 

Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы 

Ruh Sağlığı ve İntiharın Önlenmesi 

Профилактика психического здоровья и превенция суицидов 
Prevention in Mental Health and Suicide Prevention 

BBCT 2113 

DTE 2113 
CTO 2113 

DTE 2113 

Білім берудегі цифрлық технологиялар 

Dijital teknoloji eğitimi 
Цифровые технологии в образования 

Digital Technology in Education` 

КТ 2115 

LT 2115 
TL 2115 

TL 2115 

Көшбасшылық теориясы 

Liderlik Teorisi  
Теория лидерства 

Theories of Leadershıp  

KBN 2116 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 
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GIT 2116 

OPB 2116 
BEB 2116 

Girişimcilik ve Işletme Temelleri 

Основы предпринимательства и бизнеса 
Basics of Entrepreneurship and Business  

ZhPB 2117 

PSY 2117 
UPP 2117 

PPM 2117 

Жобалар және процестерді басқару 

Proje ve Süreç Yönetimi 
Управление проектами и процессами 

Project and Process Management 

 

LGO 2118 

LHI 2118 
LGO 2118 

LGS 2118 

Латын графикасы және орфография 

Latince Harfler ve İmla 
Латинская графика и орфография 

Latin Graphics and Spelling 

2.Базалық пәндер циклі / Temel 

disiplinler döngüsü / 

Цикл базовых дисциплин/ Cycle of 

basic disciplines 

 

(барлығы/ всего/ total 3450 сағат/ saat 

/часов/ hours/115 акад.кр./ akademik 

kredit/ academ.credits) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Жоғары оқу орны  компоненті ЖК/ Üniversite Seçmeli Modülü/ 

Вузовский компонент ВК/University Component UC 

1830 61   

2.1.1 Модуль – Түрік тілі/ Modül–Türk Dili/ 

Модуль  – Турецкий язык/ Module – Turkish Language 

 10   

T(K)T 1201 
T(K)D 1201 

T(K)Ya 1201 

T(K)L 1201  

Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 1)* 
Türk (Kazak) Dili –(Seviye 1)* 

Турецкий (Казахский) язык – (Уровень 1)*  

Turkish (Kazakh) Language  – (Level 1)* 

150 5 ЖК 
ÜS 

ВК 

UC 

І 

T(K)T 1202 
T(K)D 1202 

T(K)Ya 1202 
T(K)L 1202 

Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 2)* 
Türk (Kazak) Dili –( Seviye 2)* 

Турецкий (Казахский) язык – (Уровень 2)* 
Turkish (Kazakh) Language – (Level 2)* 

150 5 ЖК 
ÜS 

ВК 
UC 

ІІ 

2.1.2 Модуль  – Түркі дүние/ Modül – Türk Dünyası /Модуль  – Тюркский мир/ Module  – 

Turkic World 

 6   

Yast 1203 
YesB 1203 

Yasv 1203 

YasS 1203 

Ясауитану 
Yesevilik Bilgisi 

Ясавиведение 

Yassawi Study 

90 3 ЖК 
ÜS 

ВК 

UC 

І 

ATP 1204 
AI 1204 

PA 1204 

PA 1204 

Ата-түрік принциптері 
Atatürk İlkeleri 

Принципы Ататюрка  

Principles of Ataturk 

90 3 ЖК 
ÜS 

ВК 

UC 

І 

TMT 1205 

TMT 1205 

ITG 1205 
TSH 1205 

Түркі мемлекеттер тарихы 

Türk memleketleri tarihi 

История тюркских государств 
Turkic States history 

2.1.3 Модуль  – Информатика теориясы /Modülü Bilgi Işlim teorisi –/Модуль Теория 

информатики –/Module  – Theory of computer science 

 10   

BN1201 
OP1201 

PT1201 

PB1201 

Бағдарламалау негіздері 
Основы программирования 

Programlama temelleri 

Programming basics 

120 4 ЖК 
ÜS 

ВК 

UC 

ІІ 

ITN 1202 
BITE 1202 

TOI 1202 

TBI 1202 

Информатиканың теориялық негіздері 
Bilgi Işlim Teorik Esasları  

Теоретические основы информатики 

Theoretical Bases of Informatics  

120 4 ЖК 
ÜS 

ВК 

UC 

ІI 

OT 1201/ES 1201 

UP 1201/EP 1201 
ОҚУ ТӘЖІРИБЕ/EĞİTİM STAJI/ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА/ EDUCATIONAL PRACTICE 

60 2 ЖК/ÜS 

ВК/UC 
ІІ 

 Модуль – Мектеп педагогикасы/ Модуль – Школьная педагогика 240 8   

Ped 2206 Педагогика 150 5 ЖК ІІІ 



Ф-ОБ-001/187 
 

Egit 2206 

Ped 2206 
Ped 2206 

Eğitim 

Педагогика 
Pedagogy 

ÜS 

ВК 
UC 

OFD 2207 

YaFOOH 2207 
FRSh 2207 

PDS 2207 

Оқушылардың физиологиялық дамуы 

Yaş fizyolojisi ve okul öncesi hijyen 
Физиология развития школьников 

Physiology of development of schoolchildren 

90 3 ЖК 

ÜS 
ВК 

UC 

ІІІ 

2.1.4 Модуль – Этнопедагогика және тәрбие/ Modül – Etnik Pedagoji ve Terbiye /Модуль – 

Этнопедагогика и воспитание/ Module - Ethnopedagogy and education 

420 14   

Etn 2208/Etn 2208 

Etn 2208/Eth 2208 

Этнопедагогика/Etnopedagoji       

Этнопедагогика/Ethnopedagogy 

90 3 ЖК/ÜS 

ВК/UC 

ІV 

TZhTA 2209 

EChTY 2209 
TMVR 2209 

TMEW 2209 

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі  

Eğitim Çalışmalarının Teori ve  Yöntemleri 
Теория и методика воспитательной работы 

Theory and methods of educational work 

90 3 ЖК 

ÜS 
ВК 

UC 

ІV 

IOA 2203 
BOY 2203 

MOI 2203 

MTI 2203 

Информатиканы оқыту әдістемесі 
Bilgi Işlim Öğretim Yöntemleri  

Методика обучения информатики 

Methods of Teaching in Informatics 

90 3 ЖК 
ÜS 

ВК 

UC 

ІV 

PPP/ PPS 2202 
PPP/ PPP 2202 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКА/  

PSİKOLOJİK VE PEDAGOJİK STAJ / ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА/ PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PRACTICE 

60 2 ЖК/ÜS 
ВК/UC 

ІV 

SZhKMN 2213 
RME 2213 

OAK 2213 

FACC 2213 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 
Rüşvetle Mücadele Esasları 

Основы антикоррупционной культуры 

Fundamentals of Anti-Corruption Culture 

90 3 ЖК 
ÜS 

ВК 

UC 

ІV 

2.1.5 Модуль  –  Басқару,  ұйымдастыру, бағалау/ Modül –  Yönetim, Organizasyon, 

Değerlendirme /Модуль  –  Управление, организация, оценка / Module - Management, 

Organization, Evaluation  

390 13   

IBB 3210 
KE 3210 

IO 3210 

IE 3210 

Инклюзивті білім беру 
Kapsayıcı Eğitim 

Инклюзивное образование 

Inclusive Education 

90 3 ЖК 
ÜS 

ВК 

UC 

VI 

BOT 3211 

DOT 3211 

TKO 3211 
TMA 3211 

Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Değerlendirmede Ölçme Teknikleri 

Технологии критериального оценивания 
Technology Measurement of Assessments 

90 3 ЖК 

ÜS 

ВК 
UC 

VI 

 

 

BM 3212 

EY 3212 

MO 3212 
ME 3212 

Білім берудегі менеджмент 

Eğitimde Yönetim 

Менеджмент в образовании 
Management in Education 

90 3 ЖК 

ÜS 

ВК 
UC 

VI 

PP / PS 3203 

PP / TP 3203 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ПРАКТИКА / PEDAGOJIK STAJ/   

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА / TEACHING PRACTICE  

120 4 ЖК/ÜS 

ВК/UC 
VI 

 2.2  Тандау компоненті (ТК)/ Seçmeli Bileşen SB/ 

Компонент по выбору КВ/ Component of choice СС 
1620 54   

Мамандандырудың білім траекториясы №1 «Фундаментальды ғылымдар /  İhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi №1  «Temel bilim» 

/ Образовательная траектория по специализации №1  «Фундаментальные науки»/ Educational trajectory for the specialization number 1 «Fundamental science» 

2.2.1 Модуль  – Информатиканың математикалық негіздері / Modülü – Bilgi Işlim 

matematiksel temelleri/Модуль  – Математические основы информатики /Module - 

Mathematical foundations of computer science 

 10   

DM 2204 

AM 2204 

Дискретті математика 

Ayrık Matematik  

150 5 ТК/SB 

КВ/СС 

III 
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DM 2204 

DM 2204 

Дискретная математика  

Discrete mathematics 

VSOBI 2205 

VSPI 2205 

PCVSI 2205 
PVSI 2205 

Visual studio ортасында бағдарламалау I 

Visual studio programlama I 

Программирование в среде Visual studio I 
Programming in Visual studio I 

150 5 ТК/SB 

КВ/СС 

III 

2.2.2 Модуль  – Бағдарламалау / Modülü – Programlama /Модуль  – Программирование 

/Module - Programming 

 9   

VSOBII 2206 
VSPII 2206 

PCVSII 2206 

PVSII 2206 

Visual studio ортасында бағдарламалау II 
Visual studio programlama II 

Программирование в среде Visual studio II 

Programming in Visual studio II 

150 4 ТК/SB 
КВ/СС 

ІV 

KZh 2207 
BA 2207 

KS 2207 

CN 2207 

Компьютерлік  желілер 
Bilgisayar Ağları 

Компьютерные сети 

Computer Networks 

120 5 ТК/SB 
КВ/СС 

ІV 

 Модуль  – Интернет технологиялары / Modülü – İnternet Teknolojileri /Модуль  – 

Интернет-технологии /Module Internet Technologies 

 10   

ITI 3208 

ITI 3208 
ITI 3208 

ITI 3208 

Интернет технологиялары І 

İnternet Teknolojileri I 
Интернет-технологии I 

Internet Technologies I 

150 5 ТК/SB 

КВ/СС 

V 

KG 3209 
BG 3209 

KG 3209 

CG 3209 

Компьютерлік графика 
Bilgisayarlı Grafik 

Компьютерная графика 

Computer Graphics 

150 5 ТК/SB 
КВ/СС 

V 

2.2.3 Модуль  – Ақпаратты қорғау / Modülü – Bilişim Güvenliği /Модуль  – Защита 

информации /Module –  Information Protection 

 10   

AKK 3210 

BGK 3210 
ZIK 3210 

IPC 3210 

Ақпаратты қорғау және криптография 

Bilişim Güvenliği ve Kriptografi 
Защита информации и криптография 

Information Protection and Cryptography 

150 5 ТК/SB 

КВ/СС 

V 

JT 3211 
JT 3211 

TJ 3211 

JT 3211 

Java технологиясы 
Java Teknolojisi 

Технология Java 

Java Technology  

150 5 ТК/SB 
КВ/СС 

V 

2.2.4 Модуль – Компьютер архитектурасы / Modülü – Bilgisayar Mimarlığı /Модуль – 

Архитектура компьютера /Module - Computer Architecture 

 9   

KA 3212 

BM 3212 
AK 3212 

CA 3212 

Компьютер архитектурасы 

Bilgisayar Mimarlığı 
Архитектура компьютера  

Computer Architecture 

150 5 ТК/SB 

КВ/СС 

V 

DKTI 3213 

VTI 3213 
TBDI 3213 

DTI 3213 

Деректер қорының теориясы I  

Veritabanı Teorisi İ  
Теория базы данных I  

Database Theory I 

120 4 ТК/SB 

КВ/СС 

V 

2.2.5 Модуль  – Жасанды интеллекті негіздері / Modülü – Yapay Zeka Esasları /Модуль – 

Основы искусственного интеллекта  /Module - Fundamentals of Artificial Intelligence 

 6   

OZh 3214 

IS 3214 
OS 3214 

OS 3214 

Операциялық жүйелер 

İşletim Sistemleri  
Операционные системы 

Operating Systems 

90 3 ТК/SB 

КВ/СС 

VI 
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ZhIN 3215 

YZE 3215 
OII 3215 

FAI 3215 

Жасанды интеллекті негіздері 

Yapay Zeka Esasları 
Основы искусственного интеллекта 

Fundamentals of Artificial Intelligence 

90 3 ТК/SB 

КВ/СС 

VI 

Мамандандырудың білім траекториясы №2  «Қолданбалы ғылымдар  / / İhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi №2  «Uygulamalı Bilimler»/ Образовательная траектория по 

специализации №2  «Прикладные науки» / Educational trajectory for the specialization number 2 "Applied science" 

2.2.1 Модуль  – Математикалық логика / Modülü – Matematiksel mantık/Модуль  – 

Математическая логика/Module - Mathematical logic 

    

ML 2216 
MM 2216 

ML 2216 

ML 2216 

Математикалық логика 
Matematiksel mantık 

Математическая логика 

Mathematical logic 

150 5 ТК/SB 
КВ/СС 

III 

BT 2217 
PD 2217 

YaP 2217 

CL 2217 

Бағдарламалау тілдері  
Programlama dilleri 

Языки программирования 

Computer language 

150 5 ТК/SB 
КВ/СС 

III 

2.2.2 Модуль  – Объектіге бағытталған бағдарламалау / Modülü – Nesne yönelimli 

programlama /Модуль  Объектно-ориентированное программирование /Module - 

Object-oriented programming 

    

OBB 2218 
NYP 2218 

OOP 2218 
OOP 2218 

Объектіге бағытталған бағдарламалау 
Nesne yönelimli programlama 

Объектно-ориентированное программирование 
Object-oriented programming 

120 4 ТК/SB 
КВ/СС 

ІV 

ZhT 2219 

AT 2219 

ST 2219 
NT 2219 

Желілік технологиялар 

Ağ teknolojisi 

Сетевые технологии 
Network technology 

150 5 ТК/SB 

КВ/СС 

ІV 

2.2.3 Модуль  – Компьютерлік графика / Modülü – Bilgisayar grafikleri /Модуль  – 

Компьютерная графика /Module - Computer graphics 

    

WTK 3220 
WTG 3220 

VWT 3220 

IWT 3220 

Web технологияларға кіріспе 
Web teknolojisi giriş  

Введение в Web технологии 

Introduction to Web technologies 

150 5 ТК/SB 
КВ/СС 

V 

KG 3221 

BG 3221 

KG 3221 
CG 3221 

Графикалық жүйелер 

Grafik sistemleri 

Графические системы 
Graphics system 

150 5 ТК/SB 

КВ/СС 

V 

2.2.4 Модуль  – Ақпараттық қауіпсіздік негіздері / Modülü – Bilgi güvenliği temelleri 

/Модуль  – Основы информационной безопасности /Module –  Fundamentals of 

information security 

    

AKN 3222 

BGT 3222 

OIB 3222 
FIS 3222 

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері 

Bilgi güvenliği temelleri 

Основы информационной безопасности 
Fundamentals of information security 

150 5 ТК/SB 

КВ/СС 

V 

JTBN 3223 

JPT 3223 
OPYaJ 3223 

FPJL 3223 

Java тілінде бағдарламалау негіздері  

Java programlama temelleri 
Основы программирования на языке Java 

Fundamentals of programming in the Java language 

150 5 ТК/SB 

КВ/СС 

V 

2.2.5 Модуль – Деректер қоры негіздері / Modülü – Veritabanı temelleri 

  /Модуль – Основы базы данных /Module - Database basics 

    

KKA 3224 

GS 3224 

Компьютер құрылымы және архитектурасы 

Bilgisayar yapısı ve mimarisi 

150 5 ТК/SB 

КВ/СС 

V 
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GS 3224 

GS 3224 

Структура и архитектура компьютера 

The structure and architecture of computer 

DKN 3225 

VT 3225 

OBD 3225 
DB 3225 

Деректер қоры негіздері 

Veritabanı temelleri 

Основы базы данных 
Database basics 

120 4 ТК/SB 

КВ/СС 

V 

2.2.6 Модуль  – Интеллектуалды жүйелер / Modülü – Akıllı sistemler /Модуль 

Интеллектуальные системы  /Module - Intelligent system 

    

LN 3226 
TL 3226 

OL 3226 

LF 3226 

Linux негіздері 
Temel Linux 

Основы Linux 

Linux Fundamentals 

90 3 ТК/SB 
КВ/СС 

VI 

IZh 3227 
AS 3227 

IS 3227 

IS 3227 

Интеллектуалды жүйелер 
Akıllı sistemler 

Интеллектуальные системы 

Intelligent system 

90 3 ТК/SB 
КВ/СС 

VI 

3. Бейіндеуіш пәндер циклының 

модулі/ Uzmanlık Ders Döngüsünün 

Mödülü/ 

Модуль цикла профилирующих 

дисциплин/ Cycle module of the 

profiling disciplines 

(1800 сағат/ saat /часов/ hours/60 

акад.кр./ akademik kredit/ 

academ.credits) 

 

 

 

 

3.1 Жоғары оқу орны  компоненті ЖК/ Üniversite Seçmeli / 

Вузовский компонент ВК/University Component UC 

1260 42   

3.1.1 Модуль – Робототехника /Modülü- Robotik  /Модуль – Робототехника /Module – 

Robotics 

 12   

ITII 3328 

ITII 3328 

ITII 3328 
ITII 3328 

Интернет технологиялары ІІ 

İnternet Teknolojileri ІІ 

Интернет-технологии II 
Internet technologies II 

120 4 ЖК 

ÜS 

ВК 
UC 

VI 

DKTII 3329 

VTII 3329 
TBDII 3329 

DTII 3329 

Деректер қорының теориясы II 

Veritabanı Teorisi İI 
Теория базы данных II  

Database Theory II 

120 4 ЖК 

ÜS 
ВК 

UC 

VI 

OMRNOA 3330 

ORTOY 3330 
MOORSh 3330 

MTBRS 3630 

Орта мектепте  робототехника негіздерін оқыту әдістемесі 

Okuldaki robotiğin temellerini öğretme yöntemleri 
Методика обучения основы робототехники в школе 

Methods of teaching the basics of robotics in school 

120 4 ЖК 

ÜS 
ВК 

UC 

VI 

3.1.2 Модуль – Анимациялық технологиялар /Modülü- Animasyon teknolojisi /Модуль – 

Анимационные технологии /Module - Animation technology 

 9   

ZhAPT 4331 

YBPT 4331 

NIPT 4331 
NIPT 4331 

Жаңа ақпараттық педагогикалық технологиялар 

Yeni Bilişimsel Pedagojik Teknolojiler 

Новые информационно-педагогические технологии 
New Information and Pedagogical Technologies 

150 5 ЖК 

ÜS 

ВК 
UC 

VIІ 

AT 4332 

AT 4332 
AT 4332 

AT 4332 

Анимациялық технологиялар 

Animasyon teknolojisi 
Анимационные технологии 

Animation technology 

120 4 ЖК 

ÜS 
ВК 

UC 

VIІ 

3.1.3 Модуль  – Визуалды бағдарламалау ортасы / Modülü – Görsel programlama ortamı 

/Модуль – Среда визуального программирования /Module - Biotechnology  

 21   

VBO 4333 

GPO 4333 

SVP 4333 
VPE 4333 

Визуалды бағдарламалау ортасы 

Görsel programlama ortamı 

Среда визуального программирования 
Visual programming environment 

150 5 ЖК 

ÜS 

ВК 
UC 

VIІ 

AB 4334 

PA 4334 
PA 4334 

PA 4334 

Android бағдарламалау 

Programlama Android 
Программирование под Android 

Programming for Android 

120 4 ЖК 

ÜS 
ВК 

UC 

VIІ 



Ф-ОБ-001/187 
 

OPP/ EPS 4304  

PPP/ IPP 4304  
ӨНДІРІСТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ПРАКТИКА/ ENDÜSTRİYEL-PEDAGOJİK 

STAJ/ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА/ INDUSTRIAL-

PEDAGOGICAL PRACTICE 

240 8 ЖК/ÜS 

ВК/UC 

VІІІ 

DP/ DOS 4305 

PP/ PGPT 4305  
ДИПЛОМАЛДЫ ПРАКТИКА/ DİPLOMA ÖNCESİ STAJ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА/ PRE-GRADUATION PRACTICAL TRAINING 

120 4 ЖК/ÜS 

ВК/UC 

VІІІ 

3.2 Тандау компоненті (ТК)/ Seçmeli Bileşen SB/ 

Компонент по выбору КВ/ Component of choice СС 

 18   

Мамандандырудың білім траекториясы №1  «E-білім беру»   /  İhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi №1  «E-eğitim» 

Образовательная траектория по специализации №1  «E-образование»/ Educational trajectory for the specialization number 1 "E-education" 

3.2.1 Модуль  – Оқытудағы цифрлық технологиялар / Modülü – Dijital teknoloji öğrenme 

/Модуль  – Цифровые технологии в обучении  /Module  – Digital technologies in 

education 

 8   

EOU 4335 
EOO 4335 

OEO 4335 

OEL 4335 

Электронды оқытуды ұйымдастыру 
E-öğrenmenin organizasyonu 

Организация электронного обучения 

Organization of e-learning 

150 5 ТК/SB 
КВ/СС 

VIІ 

TsBBKKT 4336 
DEKOIT 4336 

TSTsOR 4336 

TCDER 4336 

Цифрлық білім беру қорларын құру технологиялары 
Dijital eğitim kaynakları oluşturmak için teknolojiler 

Технологии создания цифровых образовательных ресурсов 

Technologies for creating digital educational resources 

90 3 ТК/SB 
КВ/СС 

VIІ 

3.2.2 Модуль – Білім берудегі жаңа технологиялар / Modülü – Eğitimde yeni teknolojiler 

/Модуль  – Новые технологии в образовании /Module  – New technologies in education 

 10   

BBBT 4337 
BTE 4337 

OTO 4337 

CTE 4337 

Білім берудегі бұлттық технологиялар 
Bulut teknolojileri eğitimde  

Облачные технологии в образовании 

Cloud technologies in education 

150 5 ТК/SB 
КВ/СС 

VIІ 

IPT 4338 
BIET 4338 

PTI 4338 

PTI 4338 

Информатикадағы педагогикалық технологиялар 
Bilgi Işlimde Eğitim Teknolojileri 

Педагогические технологии в информатике 

Pedagogical Technologies in Informatics  

150 5 ТК/SB 
КВ/СС 

VIІ 

Мамандандырудың білім траекториясы №2  «Компьютерлік сызбалар жүйесі» / İhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi №2  «Bilgisayar devresi sistemi»/  Образовательная 

траектория по специализации №2 «Система компьютерных схем»/ Educational trajectory for the specialization number 2 "Computer circuit system" 

3.2.1 Модуль  – Үш өлшемді сызбалар/ Modülü – Üç boyutlu çizimler /Модуль  – 

Трехмерные чертежи  /Module  – Three-dimensional drawings 

 8   

UOSK 4339 

UBC 4339 

STS 4339 
3DSC 4339 

Үш өлшемді сызбаларды құрастыру 

Üç Boyutlu Çizim 

Создание трехмерных схем 
3D Schemes Creation 

150 5 ТК/SB 

КВ/СС 

VIІ 

KODK 4340 

BOT 4340 

RDKI 4340 
CGDD 4340 

Компьютерлік ойын дизайнын құрастыру  

Bilgisayar Oyunları Tasarımı 

Разработка дизайна компьютерных игр 
Computer Games Design Development 

90 3 ТК/SB 

КВ/СС 

VIІ 

3.2.2 Модуль  – Жаңа ақпараттық технологиялар / Modülü – Yeni bilgi teknolojisi /Модуль  

– Новые информационные технологии /Module  – New information technology 

 10   

EOUBOS 4341 
EEPUS 4341 

PPSEO 4341 
ELSPS 4341 

Электронды оқыту үшін бағдарламалық өнімдер және стандарттар 
Elektronik Eğitim Program Ürünleri ve Standartları 

Программные продукты и стандарты электронного обучения 
E-learning Software Products and Standards 

150 5 ТК/SB 
КВ/СС 

VIІ 

SBZh 4342 

SYS 4342 

SUS 4342 

WMS 4342 

Сайтты басқару жүйелері 

Site Yönetim Sistemleri 

Системы управления сайтом 

Website Management Systems 

150 5 ТК/SB 

КВ/СС 

VIІ 
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 4.1 Қорытынды аттестаттау модулі/ Final Sınav/ Модуль итоговая аттестация/ModuleofFinalAttestation  12   

 4. Қорытынды аттестаттау / Final 

Sınav/ Итоговая аттестация/Final 

Attestation 

 

(360 сағат/ saat /часов/ hours /12 

акад.кр./ akademik kredit/ 

academ.credits) 

Дипломдық  жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру/ 
Tezi Veya Projeyi hazırlama ve Savunma yada Kapsamlı Snavına girme/ 

Написание и защита дипломной работы, дипломного проекта или 

подготовка и сдача комплексного экзамена / 
Writing and defending a diploma work,  diploma  project or preparing and passing of Complex  exam 

360 
 

12 
 

 VІІІ 

Жалпы барлығы/ Genel Toplam /Общий итог/ General: 7290 243   
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Аттары/  

Modül Adı / 

Наименование/  

Name 

Кредиттер/Kredi/ Кредиты/ Credits 

кр/ 

 kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/  

sa/  

час/ 

credit 

кр/ 

 kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/  

sa/  

час/ 

credi

t 

кр/ 

 kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/  

sa/  

час/ 

credit 

кр/ 

 kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/  

sa/  

час/ 

credit 

кр/ 

 kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/  

sa/  

час/ 

credit 

кр/ 

 kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/  

sa/  

час/ 

credit 

кр/ 

 kr/ 

кр/ 

credi

t 

сағ/  

sa/  

час/ 

credit 

кр/ 

 kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/  

sa/  

час/ 

credit 

кр/ 

 kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/  

sa/  

час/ 

credit 

Семестрлер / Dönem /Семестр/ Semester Барлығы/ Toplam/ 

Всего/Total: 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі / Genel 

Eğitim Dersler Döngüsü(GED)/ Цикл 
общеобразовательных дисциплин (ООД)/ Cycle of general 
education (CGE) 

17 510 17 510 10 300 12 360         56 1680 

1.1 Мемлекеттік міндетті модуль/ Zorunlu modül/ 

/Государственный обязательный модуль/ State Mandatory 

Module 

15 450 15 450   5 150         35 1050 

1.2 Әлеуметтік білім және салауатты өмір салты модулі/ 
Sosyal eğitim ve sağlıklı yaşam tarzları modülü/ 

Модуль социальных знаний и здорового образа 

жизни/ Module of social-knowledge and healthy lifestyle 

2 60 2 60 10 300 7 210         21 630 

2.Базалық пәндер циклі / Temel disiplinler döngüsü /Цикл 

базовых дисциплин/ Cycle of basic disciplines 

 

11 330 15 450 18 540 23 690 29 870 19 570     115 3450 

2.1 Жоғары оқу орны  компоненті ЖК/ Üniversite Seçmeli 

Modülü/ 

Вузовский компонент ВК/University Component UC 

11 330 15 450 8 240 14 420   13 270     61 1830 

2.2 Тандау компоненті (ТК)/ Seçmeli Bileşen SB/ 

Компонент по выбору КВ/ Component of choice СС 

    10 300 9 270 29 870 6 300     54 1620 

3.Бейіндеуші пәндер циклі/ Profil oluşturma disiplinleri 

döngüsü / 

Цикл профилирующих дисциплин/ Cycle of the profiling 

disciplines 

          12 360 36 1080 12 360 60 1800 

3.1 Жоғары оқу орны  компоненті ЖК/ Üniversite Seçmeli 

Modülü/ 

Вузовский компонент ВК/University Component UC 

          12 360 18 540 12 360 42 900 

3.2 Тандау компоненті (ТК)/ Seçmeli Bileşen SB/ 

Компонент по выбору КВ/ Component of choice СС 

            18 540   18 900 

4. Қорытынды аттестаттау і/ Final Sınav/ Итоговая 

аттестация/ Final Attestation   

              12 360 12 360 

Жалпы барлығы/ Genel Toplam /Общий итог/ General: 28 840 32 960 28 840 35 1050 29 870 31 930 36 1080 24 720 243 7290 

 

 


