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Құрметті студент! 

 

КІРІСПЕ 

Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша құрастырылады. Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау 

бойынша пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады. Оқу жоспарындағы барлық пәндер үш циклға біріктірілді: жалпы 

білім беру циклы (ЖБП), базалық пәндер циклы (БП), кәсіптендіру пәндері циклы (КП). Жалпы білім беру пәндер циклы маманның 

интеллектуалдық, жеке тұлғалық, әлеуметтік тұрғыда дамуына мүмкіндік береді. Базалық пәндер циклы болашақ маманның мамандығына 

сәйкес фундаменталдық білімінің қалыптасуына бағытталады. Кәсіптендіру пәндер циклы кәсіби қызметтің нақты саласында қолданылатын 

арнайы білімді, дағдыны, құзыреттілікті анықтайды. Білім алушы Типтік оқу бағдарламасымен бекітілген мамандықтардың міндетті 

компонент пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог элективных дисциплин. Каталог элективных дисциплин представляет 

собой систематизированный перечень дисциплин компонента по выбору и содержит краткое их описание. Все дисциплины учебного плана 

объединены в три цикла: цикл общеобразовательных дисциплин (ООД), цикл базовых дисциплин (БД), цикл профилирующих дисциплин 

(ПД). Цикл общеобразовательных дисциплин предполагает подготовку интеллектуального, личностного и социально-развитого специалиста. 

Цикл базовых дисциплин направлен на формирование у будущего специалиста фундаментальных знаний по соответствующей 

специальности. Цикл профилирующих дисциплин определяет перечень специальных знаний, умений, навыков и компетенций 

применительно к конкретной сфере профессиональной деятельности. Наряду с изучением дисциплин обязательного компонента, 

установленных Типовым учебным планом специальности, обучающийся также должен выбрать для изучения дисциплины компонента по 

выбору. 

 

INTRODUCTION 

 With credit training technology, a catalog of elective disciplines is developed. The catalog of elective disciplines is a systematic list of 

disciplines of the component of choice and contains a brief description of them. All disciplines of the curriculum are combined in three cycles: the 

cycle of general educational disciplines (OOD), the cycle of basic disciplines (DB), and the cycle of majors. The cycle of general educational 

disciplines involves the preparation of an intellectual, personal and socially developed specialist. The cycle of basic disciplines is aimed at the 

formation of a future specialist fundamental knowledge in the relevant specialty. The cycle of majors defines a list of special knowledge, abilities, 

skills and competencies in relation to a specific area of professional activity. Along with the study of the disciplines of the compulsory component 

established by the Model Curriculum of the specialty, the student must also choose to study the discipline of the component of choice.  

 

 

 



№ 

п/

п 

 

Пәнде

р 

коды/ 

Коды 

дисци

плин

ы 

Пәндер атауы/ 

Наименовани

е дисциплины 

Пәннің оқыту 

нәтижесі, 

Результат 

обучение 

Саға

т 

саны 

Кред

ит 

саны 

Семе

стр 

Пререквизит

тер/ 

Пререквизит

ы 

Постреквизиттер/ 

Постреквизиты 

Құзіреттіліктің 

қалыптасуы (Оқу 

нәтижесі) Формируемые 

компетенции (Ожидаемые 

результаты ) 

1.  БМ01 БМ01. Дене 

қасиеттерін 

дамыту және 

жетілдіру/ 

Развитие и 

совершенство

вание 

физических 

качеств 

ОН1.1. 

Денсаулықты 

нығайту және 

салауатты өмір 

салты 

принциптерін 

ұстану/Укреплять 

здоровье и 

соблюдать 

принципы 

здорового образа 

жизни. 

48 2 3-6 Қолданбалы 

дене тәрбиесі 

Дене тәрбиесі Адамның жалпы 

мәдениетінің элементі 

ретінде дене мәдениеті 

туралы түсінікке ие болу. 

 

Дене шынықтырудың 

әлеуметтік мәнін түсіну. 

 

Дене шынықтыру тарихы, 

теориясы мен әдістемесінің 

негіздерін білу. 

 

Биологиялық жүйе ретінде 

адамның ерекшеліктерін 

түсіну. 

 

ОН 1.2. 

Физикалық 

қасиеттер мен 

психофизиология

лық қабілеттерді 

жетілдіру/Соверш

енствовать 

физические 

качества и 

психофизиологич

еские 

способности. 

24 1 7-8 Денсаулықты сақтау және 

нығайту және олардың дене 

шынықтыру жолдарын білу. 

Рационалды тамақтанудың 

заңдылықтары мен 

ережелерін білу. 

 

Сауықтыру жаттығуларының 

принциптерін білу. 

 

Оқытылған және 

оқытылмаған адамдағы 



физиологиялық 

функциялардың 

ерекшеліктерін түсіну 

 

Жүйелі дене 

жаттығуларының ағзаға 

тигізетін емдік әсерінің 

мәнін түсіну. 

2.  БМ02 Ақпараттық -

коммуникация

лық және 

цифрлық 

технологияла

рды қолдану / 

Применение 

информацион

но-

коммуникацио

нных и 

цифровых 

технологий 

ОН2.1 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

негіздерін 

меңгеру./ 

Владеть основами 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

24 1 4 Информатика, 

Операциялық 

жүйе 

негіздері  

Бағдарламалау 

негіздері, 

Компьютерлік 

желілер  

- ақпараттық технологияның 

құрамдас бөліктері; 

- ақпараттық 

технологиялардың даму 

кезеңдері; 

- ақпараттық технологияны 

қолдану әдістемесі туралы 

түсінік; 

- ақпараттық 

технологиялардың түрлері. 

 

ОН 2.2 

Ақпараттық-

анықтамалық 

және интерактивті 

веб-порталдардың 

қызметтерін 

пайдалану./ 

Использовать 

услуги 

информационно-

справочных и 

интерактивных 

веб-порталов. 

24 1 4 құралдар ортасында 

құжаттарды әзірлеу, 

әртүрлі ақпараттық 

технологияларды енгізу; 

көмегімен құжаттарды 

әзірлеу 

түрлі ақпараттық 

технологияларды қолдану. 



3.  БМ03 Экономиканы

ң базалық 

білімін және 

кәсіпкерлік 

негіздерін 

қолдану/ 

Применение 

базовых 

знаний 

экономики и 

основ 

предпринима

тельства 

ОН 3.1 

Экономикалық 

теория 

саласындағы 

негізгі сұрақтарды 

меңгеру/ 

Владеть 

основными 

вопросами в 

области 

экономической 

теории. 

24 1 5 Экономика 

негіздері 

Микроэкономика, 

макроэкономика 

-қазіргі заманғы экономика 

принциптері мен 

заңдылықтардың қызмет 

етілуін, экономикалық 

категориялар, микро және 

макродеңгейдегі ұғымдық 

аппаратты түсінеді;  

- экономикалық жағдайды 

талдайды;  

- кәсіпкерлік қызметтің осы 

немесе басқа түрлерінің 

базалық процестерін 

белгілейді; 

 - табысты кәсіпкерлік 

қызметіне мінездеме береді;  

- бизнес-жоспарды құрады 

және ұсынады; 

 - алған білімдерін пайдалы 

кәсіпкерлік қызмет үшін 

қолданады;  

- кәсіпкерлік қызметті 

экономикалық және 

әлеуметтік басқару 

саласында дұрыс шешім 

қабылдай алады. 

ОН 3.2 

Кәсіпорында 

болып жатқан 

экономикалық 

процестерді 

талдау және 

бағалау./ 

Анализировать и 

оценивать 

экономические 

24 1 5 - Бизнес-жоспарлау - кәсіпорынның әлеуетін, 

оның инвестициялық 

тартымдылығын бағалау 

үшін экономикалық 

көрсеткіштер жүйесін 

қолданады; - өнімнің өзіндік 

құнын, өнімнің өзіндік 

құнының калькуляциясын, 

шығындар сметасын 

есептейді - кәсіпорын 



процессы, 

происходящие на 

предприятии. 

ресурстарын пайдалану 

тиімділігін есептейді, 

талдайды; - кәсіпорынның 

қаржылық нәтижелерін 

есептейді; - кәсіпорынның 

даму стратегиясын әзірлейді 

ОН 3.3 Әлемдік 

экономиканың 

даму үрдістерін, 

мемлекеттің 

"жасыл" 

экономикаға 

көшуінің негізгі 

міндеттерін 

түсіну./ 

Понимать тенден

-ции развития 

мировой 

экономики, 

основные задачи 

перехода 

государства к 

«зеленой» 

экономике. 

24 1 5    

ОН 3.4 Қазақстан 

Республикасында 

кәсіпкерлік 

қызметті 

ұйымдастыру мен 

жүргізудің 

ғылыми және 

заңнамалық 

негіздерін 

меңгеру./ 

Владеть 

24 1 5    



научными и 

законодательным

и основами 

организации и 

ведения 

предприниматель

ской 

деятельности в 

Республике 

Казахстан.  

 

ОН 3.5 Іскерлік 

қарым-қатынас 

этикасын сақтау./ 

Соблюдать этику 

делового общения. 

24 1 6    

4.  БМ04 Қоғам мен 

еңбек 

ұжымында 

әлеуметтену 

және 

бейімделу 

үшін 

әлеуметтік 

ғылымдар 

негіздерін 

қолдану/ 

Применение 

основ 

социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

ОН 4.1 Төзімді 

және белсенді 

жеке ұстанымды 

қалыптастыратын  

моральдық-

адамгершілік 

құндылықтар мен 

нормаларды 

түсіну./ 

Понимать 

морально-

нравственные 

ценности и 

нормы, 

формирующие 

толерантность и 

активную 

личностную 

позицию. 

24 1 7   адамзаттың мәдени 

тәжірибесін игеру, басты 

құбылыстар мен 

жетістіктерді талдау, 

олардың салыстырылуы 

және құндылық түсіну; 

мәдениеттің негізгі бағыттар 

мен тенденциялардағы оның 

қалыптасу және даму 

заңдылықтарын талдау; 

мәдениеттің тарихи және 

этноаймақтық ұлттық 

феномендерін зерттеу, 

олардың болмысының 

анықтауының толық 

ерекшілігін айқындау; 

әртүрлі мәдениеттанулық 

ілімдердің идеяларын, 

олардың ерекшеліктерін 



коллективе  ОН 4.2 Әлемдік 

өркениеттегі 

Қазақстан 

Республикасы 

халықтары 

мәдениетінің рөлі 

мен орнын 

түсіну./ 

Понимать роль и 

место культуры 

народов 

Республики 

Казахстан в 

мировой 

цивилизации. 

24 1 7 Қазақстан 

тарихы, 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы 

Заңгердің кәсіптік 

этикасы, Отбасы 

құқығы 

және түсініктерін талдау; 

қоғам мәдениетінің қазіргі 

заманғы реалийлері мен даму 

тенденцияларының 

сипаттамасы, болашақ 

контекстіндегі оның бағасы 

және болжамы; отандық 

мәдениет тарихын, оның 

қазіргі мәселелерін және 

даму болашағын зерделеу; 

ОН 4.3 Құқықтың 

негізгі салалары 

туралы 

мәліметтерді 

меңгеру./ 

Владеть 

сведениями об 

основных 

отраслях права. 

24 1 8 Бұл курсқа 

қатысушы 

студенттердің 

орта мектепте 

оқылатын 

«құқық 

негіздері» 

пәнінен 

мағлұматы 

болуы тиіс. 

Қ.Р.Конституциялы

қ құқық, Шет 

елдердің 

конституциялық 

құқығы, Рим 

құқығы. 

ҚР мемлекет және құқық 

тарихы ежелгі 

дәуірденбүгінгі күнге дейін 

республика аумағында өмір 

сүрген мемлекеттік 

бірлестіктер мен құқықтық 

жүйелердің типтері мен 

нысандарының әр алуан 

қырлары ашып көрсетіледі: 

протоқазақтардың 

мемлекеттері мен құқықтық 

жүйелері,Қазақ Ордасының 

қалыптасуы мен қызмет 

етуі,оның Ресей 

империясының отарлауы 

тұсындағы 

құлдырауы,ұлттық қазақ 

мемлекетінің кеңестік 

нысандары,Қазақстан 

Республикасының тәуелсіз 



мемлекет ретінде орнығуы 

мен даму мәселері сөз 

болды.Пәнде 

республикамыздың 

мемлекеттік-құқықтық 

өмірінің тарихының негізгі 

түсініктері мен 

категориялары сараланады. 

ОН 4.4 

Әлеуметтану мен 

саясаттанудың 

негізгі 

түсініктерін 

меңгеру./ 

Владеть 

основными 

понятиями 

социологии и 

политологии. 

24 1 8 Әлеуметтану 

курсына 

қатысушы 

студенттердің 

орта мектепте 

оқылатын 

«өзін-өзі 

тану» пәнінен 

мағлұматы 

болуы тиіс. 

Еңбек құқығы, 

Әлеуметтік 

қамсыздандыру 

құқығы 

Адам мен қоғам жөніндегі 

ғылымдардың ішінен, 

әлеуметтік дүние, тұлғаның 

әлеуметтік өзара 

қатынастары жөніндегі 

ғылым-әлеуметтану маңызды 

орынды иеленеді. Қазіргі 

кездегі әлеуметтік 

мәселелердің өзектілігін 

тұлғаның қоғамдағы орнын 

және адам жөніндегі білімнің 

рөлін арттырады. 

Әлеуметтану адамдар өз 

өмірін қамтамасыз етіп, 

қоғамдық қатынастарды 

реттеу үшін, ұрпақ 

қалдырып, қоғамның 

біртұтастығын сақтап қалу 

мақсатында құрған күрделі 

әлеуметтік жүйені, 

институттарды түсінуге 

көмектеседі. 

5.  КМ01. Компьютерді

ң 

аппараттық-

бағдарламал

ық 

Ақпараттық 

қызмет көрсету 

кәсіпорындарынд

а еңбекті қорғау 

талаптары мен 

24 1 3 Информатика Ақпараттық 

жүйелерді жобалау. 

Есептеу жүйелері 

мен желілерін 

ұйымдастыру. 

студенттер компьютерлік 

жүйелер архитектурасы 

білімімен, оларды қазіргі 

ЭЕМ құру мен 

эксплуатациясы барысында 



қамтамасыз 

етілуіне 

қызмет 

көрсету және 

баптау/  

Обслуживани

е и настройка 

аппаратно-

программного 

обеспечения 

компьютера 

нормаларын 

сақтау./ 

Соблюдать  

требования  и 

нормы охраны 

труда, техники 

безопасности на  

предприятиях 

информационного 

обслуживания. 

Компьютерлік 

желілер 

пайдаланудың дағдылары 

мен істей білуіне иемденуі 

 

Схемотехника 

деңгейінде 

компьютерлік 

жүйелердің 

жұмысын 

анықтау. / 

Определять 

работоспособнос

ть 

компьютерных 

систем на уровне 

схемотехники.  

72 3 3 Информатика

Физика  

 

Компьюетрлік 

жүйелердің 

архитектурасы. 

• негізгі бағдарламалық 

жасақтамамен жұмыс; • оқу 

мақсаттары үшін ашық 

жүйелер үшін академиялық 

пән бойынша мазмұнды 

(мазмұнды) дайындауға; • әр 

түрлі сабақ түрлерін 

өткізуде, әр түрлі оқу іс-

әрекетінде АКТ қолдану; • 

мұғалімнің кәсіби 

қызметінде АКТ қолдану. • 

білім беру процесінде 

«бұлтты технологияларды» 

қолдану. • ғаламдық 

желілерде жұмыс істеуге 

дайын; • ақпараттың 

мағынасын түсінуге 

қабілетті; • бағдарламалық 

қамтамасыз ету жүйелерін 

қолдана отырып әр түрлі 

презентация формаларында 

(мәтіндік, сандық, 

графикалық (статикалық 

және динамикалық), 

дыбыстық, бейне) 

Компьютерлер 

мен 

перифериялық 

құрылғылардың 

жұмысын 

пайдалану және 

бақылау 

/Осуществлять 

эксплуатацию и 

контроль за 

работой 

компьютеров и 

периферийных 

72 3 3 



устройств. ақпараттарды өңдеуге дайын; 

• компьютерлік жүйелердің, 

жергілікті және ғаламдық 

желілердің техникалық және 

технологиялық негіздеріне 

иелік ету; жаңа 

бағдарламалық 

жасақтамамен жұмыс істеуге 

дайын. 

студенттер схемотехника 

негіздері бойынша 

білімдерді игеруі тиіс, 

тізбектер, триггерлік 

сызбалар және т.б. құру 

ұстанымдары туралы көрінісі 

болу, микросызбаларды 

құруда тәжірибелік 

дағдыларды иелену. 

Компьютерлік 

техниканың 

жұмыс 

қабілеттілігін 

анықтау, 

аппараттық 

құралдардың 

ақаулары мен 

кемшілігін жою./ 

Диагностировать 

работоспособнос

ть, устранять 

неполадки и сбои 

аппаратного 

обеспечения 

средств 

вычислительной 

техники. 

72 3 3 

Аппараттық және 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

ақауларынан 

кейін жабдықты 

қалпына келтіру 

және олардың 

алдын алу./  

Восстанавливать 

оборудование 

после аппаратных 

и программных 

сбоев и  

предотвращать 

их. 

72 3 3 

Есептеу 48 2 3 



техникасы мен 

комп.техника 

құралдарында 

пайдаланылатын 

шығын 

материалдарын 

ауыстыру./ 

Заменять 

расходные 

материалы, 

используемые в 

средствах 

вычислительной  

техники и 

оргтехники. 

Дербес 

компьютердің 

ішкі және сыртқы 

құрылғыларын 

басқару./ 

Управлять 

внутренними и 

внешними 

устройствами 

персонального 

компьютера. 

48 2 3 

6.  КМ 

02. 

Дербес 

компьютердің 

операциялық 

жүйелерін 

орнату және 

баптау/ 

Установка и 

настройка 

операционных 

Дербес 

компьютерлерде 

және серверлерде 

операциялық 

жүйелерді орнату, 

пайдаланушы 

интерфейсін 

баптау./ 

Устанавливать 

60 2,5 3 Информатика 

 

Есептік жүйелер 

мен желілерді 

ұйымдастыру. 

Компьютерлік 

желілер 

Опреациялық жүйелердің 

жіктелуі. Қолданушылары 

быр ОЖ интерфейсі. 

Бағдарламаның жүктелуі. 

Үрдістердің 

ұйымдастырылуы  



систем 

персонального 

компьютера 

операционные 

системы на 

персональных 

компьютерах, 

серверах и 

производить 

настройку 

интерфейса 

пользователя. 

Дербес 

компьютерлер 

мен серверлердің 

операциялық 

жүйелерінің 

нұсқаларын 

жаңарту және 

жою./ 

Обновлять и 

удалять версии 

операционных 

систем 

персональных 

компьютеров и 

серверов. 

60 2,5 3   Үрдістерді басқару. Енгізу-

шығаруды басқару. Файлдық 

жүйе. Жадты басқару. 

Сегментті және парақтық 

виртуалды жад. 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

ресурстары мен 

операциялық 

жүйелерді орнату 

және басқару./ 

Устанавливать и 

управлять 

ресурсами 

программного 

обеспечения и 

60 2,5 3   Бағдарламаларды басқару. 

ОЖ сүйемелдеу. 

Телекоммуникациялық 

қатынауды басқару. 

Қателіктерді өңдеу және 

болдырмау. Қауіпсіздік. 



операционных 

систем. 

Жеке 

компьютерлердің, 

серверлердің, 

перифериялық 

құрылғылардың, 

жабдықтардың 

драйверлерін 

жаңарту және 

жою./ 

Обновлять и 

удалять драйверы  

персональных 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 

устройств, 

оборудования. 

60 2,5 3   операциялық жүйелердің 

классикалық негіздерін, 

олардың архитектурасын, 

оларды өңдеу кезінде 

қолданылатын алгоритмдер 

мен әдістерін  білу; қазіргі 

ОЖ меңгеру. 

7.  КМ 3 Бағдарлама 

топтамалары

н орнату, 

өңдеу және 

баптау/ 

Установка, 

обработка и 

настройка 

пакетов  

прикладных 

программ 

Дербес 

компьютерлердің 

қолданбалы 

бағдарламалық 

қамтамасызданды

руды орнату және 

баптау./ 

Устанавливать и 

настраивать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров. 

84 3,5 4 Информатика,  Мәліметтер базасы, 

Компьютерлік 

желілер 

UML объектіге-бағытталған 

модельдеу тілін 

пайдаланумен және мақсатқа 

бағытталған тәсілмен 

сәйкестікте бағдарламалық 

қамтамасыздандыруды өңдеу 

аймағында құзыреттілікке 

иелену моделирования UML.   

 

Жеке 

компьютерлер 

84 3,5 4 Компьютер 

архитектурас

-  web-технология 

негіздері бойынша 



мен серверлердің 

қолданбалы 

бағдарламалық 

қамтамасызданды

рудың 

нұсқаларын 

жаңарту және 

жою./ 

Обновлять и 

удалять версии 

прикладного 

программного 

обеспечения 

персональных 

копьютеров и 

серверов. 

ы білімдерді игеру, web-

жобалау принциптері 

туралы көріністерге 

иелену, web-

бағдарламалау, web-дизайн 

және  т.б., Web-

ресурстарды құру барысында 

тәжірибелік дағдыларға 

иелену. 

клиенттік және серверлік 

қосымшаларды құру.  

Тапсырмаларды 

орындау үшін 

қолданбалы 

бағдарламалар, 

графикалық 

редакторлар 

түрлері Adobe 

Photoshop,Adobe 

Illustrator,  Adobe 

Indesign, Adobe  

Primer Pro, 

AutoCad , 

мультимедиялық 

қосымшалар 

топтамаларын 

қолдану./ 

Применять 

пакеты 

прикладных 

84 3,5 4 Информатика Ақпараттық 

технологиялар 

-компьютерлік графиканың 

теориялық негіздері туралы 

түсініктерін қалыптастыру; 

- Алгоритмдердің негізгі 

принциптерімен және 

әдістерімен танысу 

компьютерлік графика; 

- танымал графикалық 

бағдарламалар мен баспа 

жүйелерін зерттеу; 

- бейнелерді баспаға 

дайындау дағдыларын 

меңгеру, соның ішінде 

электронды форматта; 

- компьютерлік дизайн 

негіздерін меңгеру; 

- Компьютердің әдістері мен 

құралдарын қолданудың 

әртүрлі салаларымен танысу 



программ, 

графических 

редакторов со 

средствами Adobe 

Photoshop,Adobe 

Illustrator,  Adobe 

Indesign, Adobe  

Primer Pro, 

AutoCad 

мультимедийных 

приложений для 

выполнения задач. 

қазіргі қоғамдағы графика. 

 

 

8.  КМ04

. 

Клиенттерге 

ақпараттық-

анықтамалық 

қолдау 

көрсету/ 

Создание 

информационн

ой справочной 

поддержки для  

клиентов 

Клиенттердің 

мәліметтер 

базасымен жұмыс 

жасау./ 

Работать с 

базой данных 

клиентов. 

84 3,5 4 Информатика Ақпараттық 

жүйелерді жобалау. 

ЭАЖ жаңа 

технологиялар. 

Ақпараттық 

қауіпсіздік және 

ақпаратты қорғау. 

Деректер базасын басқару 

облысында түсініктер мен 

білімдерді көрсету,  заманауи 

ДББЖ ерекшеліктерін, оның 

түрлерін, ақпараттық жүйе 

тарапынан сақталатын 

деректерге қойылатын негізгі 

талаптар және шарттары; 

түсінік пен білімділікті 

кәсіби деңгейде қолдану 

 

Үлкен көлемді 

ақпараттық 

мәліметтермен 

жұмыс істеу./ 

Работать с 

большим 

массивом 

информационных 

данных. 

84 3,5 4  - деректер қорын басқару 

жүйесін және электрондық 

кестелерді жинау, сақтау 

және өңдеу үшін пайдалану 

деректерін пайдаланады; - 

электрондық элементтердің 

параметрлерін анықтайды; - 

БҚ-мен жұмыс істеу 

(орталық басқару пультімен) 

жұмыс істейді; - байланыс 

желілерін басқару бойынша 

іс-қимылдарды талдайды 

Клиенттерге 

ақпараттық-

коммуникациялы

84 3,5 4 



қ жүйелер және 

(немесе) олардың 

құрамдастарына 

техникалық 

қызмет көрсету 

мерзімдері мен 

жұмыстары 

бойынша кеңес 

беру./ 

Консультировать 

клиентов по 

срокам и 

работам 

технического 

обслуживания 

инфокоммуникац

ионных систем и 

(или) их 

составляющих. 

және үйлестіреді 

Жұмыс 

тапсырмаларын 

орындау үшін 

негізгі 

бағдарламалық 

қосымшалар мен 

«Ғаламтор» 

ақпараттық-

коммуникациялы

қ желісін 

пайдалану./ 

Использовать 

основные 

программные 

приложения и 

информационно-

108 4,5 4 



коммуникационну

ю сеть 

«Интернет» для 

выполнения 

рабочих задач. 

9.  КМ 

05 

Бағдарламал

ық және 

аппараттық 

қамтамасыз 

етуді орнату 

және қолдау/ 

Установка и 

сопровождени

е 

программного 

и аппаратного 

обеспечения 

Бағдарламалық 

және аппараттық 

қамтамасыз 

етудің үздіксіз 

жұмыс жасауын 

қамтамасыз ету./ 

Обеспечивать 

бесперебойную 

работу 

программного и 

аппаратного 

обеспечения. 

120 5 5   жүйелік бағдарламалық 

қамтамасыз етудің негізгі 

компоненттері, түрлері 

операциялық жүйелер, 

командалық және 

бағдарламалаумен 

пайдаланушы интерфейсі 

операциялық жүйе, 

программалау жүйелері мен 

бағдарламалық қамтамасыз 

етудің түрлері мен 

ұйымдастырылуы 

модульдер, қолданбалы 

бағдарламалық қамтамасыз 

етуді спецификациялаудың 

заманауи әдістері 

 

Сервистік 

бағдарламалар 

мен жабдықтарды 

басқару/ 

Управлять 

сервисными 

программами и 

оборудованиями.  

72 3 5   

Бағдарламалық 

және аппараттық 

мүмкіндіктерді 

пайдалану/ 

Использовать 

возможности 

программного и 

аппаратного 

обеспечения. 

48 2 5   

10.  КМ Ұйымның Ұйымның 96 4 5 Информатика. Микропроцессорлы компьютерлік желілердің 



06 жергілікті 

есептеу желісі 

мен серверлік 

жабдықтарын 

монтаждау 

және қызмет 

көрсету/ 

Монтаж и 

обслуживание 

локально 

вычислительно

й сети и 

серверное 

оборудование 

организации 

жергілікті есептеу 

желісін орнату./ 

Производить 

монтаж локально 

-вычислительной 

сети организации. 

Ақпараттық 

жүйелер 

сенімділігі. 

Компьютерлік 

жүйелер 

архитектурас

ы. 

Телекоммуни

кациялық 

жүйелер және 

технологияла

р.  

 

қ техника құрылу мен 

функционалдануының 

теориялық негіздерін 

игереді; компьютерлік 

желілер түсінігі ретінде 

жергілікті және глобалды 

технологиялар дамуының 

тенденциялары қаралады; 

ұжымдық желілік 

архитектура құру, Cisco, 

Juniper, Huawei 

компанияларын желілік 

басқару, желілерді 

әкімдендіру, желілер 

қауіпсіздігінің жүйесінің 

мониторингі мен өңдеуі.   

Ұйымның 

серверлік 

жабдығын 

монтаждау./ 

Производить 

монтаж 

серверного 

оборудования 

организации. 

72 3 5   желілерде дербес 

компьютер жұмысының 

ерекшеліктерін, 

компьютерлік жүйелерді 

ұйымдастыру және 

функционалдану 

принциптерін меңгеру, 

ақпаратты көрсетуге 

өңдеулермен, іздеуді 

сақтаумен, жіберу 

тәсілдерімен және қазіргі 

компьютерлік желілермен 

танысу, сонымен қатар 

жергілікті желіде жұмыстың 

тәжірибелік дағдыларды алу. 

 



Ұйымның 

серверлік 

жабдықтарына 

қызмет көрсету./ 

Обслуживать 

серверное 

оборудование 

организации. 

72 3 5   студенттер желідегі жұмыс 

негіздерімен игерілуі тиіс,  

ЛВС, ГВС, хаттамалар, 

Internet, OSI моделі сияқты 

түсініктерді игеру, IP-адрес 

анықтай және жаза білу.  

11.  КМ 

07 

Сандық және 

аналогтық 

сызбаларды 

оқып, 

микроконтрол

лер үшін 

бағдарламалы

қ кодты 

жасау/  

Чтение 

цифровых и 

аналоговых 

схем, 

создание 

программного 

кода для 

микроконтро

ллеров 

Сандық және 

аналогтық 

сызбаларды оқу./ 

Читать 

цифровые и 

аналоговые 

схемы.  

 

72 3 5 Компьютерлік 

желілер 

Алгоритмдеу, 

бағдарламалау 

тілдері 

микропроцессорлық 

жүйелердің ұйымдастырылу 

принциптерін, олардың 

жұмыс істеу және өзара 

әрекетінің 

микропроцессорлық 

жүйелері мен 

принциптерінің негізгі 

элементтерін, 

микропроцессорлық жүйе 

жадысының ішкі жүйесін 

және енгізу-шығару 

құрылғысын ұйымдастыра 

білу, бағдарламаның жұмыс 

істеуі мен отладкасы үшін 

микроконтроллерді және 

құралдарды бағдарламалау 

негіздерімен, АСУ БТ 

микропроцессорлық 

жүйесінің техникалық 

құралдарын өңдейудің 

әдістері мен 

технологияларын қолдану 

Микроконтроллер

лер үшін 

бағдарламалық 

қамтамасызданды

ру кодын жазу./ 

Написать 

программный код 

программное 

обеспечения для 

микроконтроллер

ов. 

48 3 5   

12.  КМ08 Бағдарламал

ық 

қамтамасызда

ндырудың 

Бағдарламалық 

қамтамасызданды

рудың  кодының 

есептерін рәсімдеу 

60 2,5 6 Микро 

контроллерле

рді 

бағдарламала

1С-те 

бағдарламалау 

 

студенттер түрлі 

алгоритмдердің құрылымдық 

сызбаларын өңдеу 

аймағындағы білімдермен 



бағдарламалы

қ кодын 

жасау/ 

Разработка 

программного 

кода 

программного 

обеспечения 

және алгоритмдеу 

әдістерін, 

тәсілдерін 

қолдану./ 

Использовать 

методы, приемы 

формализации и 

алгоритмизации 

задач 

программного 

кода 

программного 

обеспечения. 

у игерілуі тиіс, сапалы 

бағдарламалық 

құжаттамаларды құру және 

бағдарламаларды сынау мен 

мінетуді білу және 

дағдыларды алу.  

 

Бағдарламалық 

қамтамасызданды

рудың дайын 

талаптарына 

сәйкес 

бағдарламалық 

қамтамасызданды

ру кодын әзірлеу./ 

Разрабатывать 

программный код 

программного 

обеспечения по 

готовым 

спецификациям 

требований к 

программному 

обеспечению. 

48 2 6   басқару элементтерін 

өңдеу кезінде С# тілінде 

бағдарламалаудың 

тәжірибелік дағдыларын 

игеру, клиенттік және 

серверлік қосымшаларды 

құру.  

С++бағдарламалау 

тілінің басқару 

құрылымдарын қолдану 

арқылы алгоритмдерді 

әзірлеу және іске асырады; - 

С++тілінде негізгі деректер 

құрылымын сипаттайды; - 

С++ - та деректерді өңдеу 

әдістерін іске асырады; - 

С++бағдарламалау тілі 

ретінде қолданылатын 

бағдарламалау ортасында 

жұмыс істейді.  

 

Бағдарламалық 36 1,5 6   - Python тілін оқып үйрену 



модуль 

деңгейінде 

бағдарламалық 

қамтамасызданды

ру кодын түзетуді 

жүзеге асыру./ 

Осуществлять 

отладку 

программного 

кода 

программного 

обеспечения на 

уровне 

программных 

модулей. 

және оны деректерді талдау 

және машинамен оқыту 

есептерін шешу үшін 

қолдануды үйрену  

- TkInter кітапханасы немесе 

т. б. көмегімен құрылған 

бағдарламалық құралдарды 

пайдалану үшін ыңғайлы 

интерфейс жасайды; - 

ғылыми есептеулер мен 

ғылыми визуализация үшін 

Python тілі 

кітапханаларының 

жиынтығын пайдаланады; - 

деректер мен білімнің 

құрылымын, қолданбалы 

және ақпараттық үрдістерді 

жобалайды. 

13.  КМ 

09 

1С тілінде 

басқару және 

бағдарламала

у 

 

/Администрир

ование и 

программиро

вание в 1С 

Мәліметтер 

базасының 

конфигурациясым

ен жұмыс істеу 

/ Работать с 

конфигурацией 

базыданных 

48 2 6 Информатика. 

Бухгалтерлік 

есеп және 

аудит 

 

Үлкен көлемді 

деректер базасы 

ішкі жүйелер, 

константалар, 

анықтамалықтар, құжаттар, 

тізімдер, тізбектіліктер, 

нумераторлар, жинақталу 

регистрлері, мәліметтер 

регистрлері сияқты 

объектілермен жұмыс істеу 

аймағындағы құзыреттілік.  

 

Тұтастай 

қолданбалы 

шешімнің, оның 

жеке 

объектілерінің 

әрекетінің 

алгоритмдерін, 

сондай-ақ 

олардың өзара 

әрекеттесу 

48 2 6  



алгоритмдерін 

жүзеге асыратын 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

конфигурациясын

ың модульдерін 

әзірлеу./ 

 Разрабатывать 

программные 

модули 

конфигурации, 

реализующие 

алгоритмы 

поведения 

прикладного 

решения в целом, 

отдельных его 

обьектов и 

также 

алгоритмы их 

взаймодейтвия 

Регистрлердің 

барлық 

түрлерінде жедел 

ақпаратты 

сақтауды 

ұйымдастыру: 

ақпараттық 

регистрлер, 

жинақтау 

регистрлері, есеп 

регистрлері/ 

 Организовывать 

хранение 

оперативной 

24 1 6  



информации во 

всеможных 

регистрах:регист

рах сведений, 

регистах 

накоплений, 

регистрах 

бухгалтерии 

Мәліметтер 

базасынан 

бағдарламалы 

түрде ақпаратты 

алыңыз және оны 

пайдаланушыға 

ыңғайлы формада 

көрсетіңіз./Получа

ть программным 

образом 

информацию из 

базы данных и 

представлять ее 

пользователею в 

удобном виде 

36 1,5 6  

14.  КМ 

10 

Бағдарламал

ық 

қамтамасызда

ндыруды 

орнату, 

баптау және 

дерек қордың 

жұмыс істеуін 

қамтамасыз 

ету/ 

Установка, 

настройка 

Дерекқорды 

басқару үшін 

бағдарламалық 

қамтамасызданды

руды орнату./ 

Устанавливать 

программное 

обеспечение для 

администрирован

ия базы данных. 

84 3,5 7 Мәліметтер 

базасы мен 

Информатика 

пәні 

Бұлтты 

технологиялар, 

цифрлық 

технологиялар 

Деректер базасын басқару 

облысында түсініктер мен 

білімдерді көрсету,  заманауи 

ДББЖ ерекшеліктерін, оның 

түрлерін, ақпараттық жүйе 

тарапынан сақталатын 

деректерге қойылатын негізгі 

талаптар және шарттары; 

түсінік пен білімділікті 

кәсіби деңгейде қолдану: 

заманауи ДББЖ-ның 

деректер базасын өңдеу 



программного 

обеспечения и 

обеспечение 

функционирова

ния базы 

данных 

үшін,  de facto  стандарты 

болып табылатын SQL 

тілінде тәжірбие алу, SQL-

PL/SQL тілінің құрылымы 

мен конструкцияларын білу. 

Дерекқордың 

жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету./ 

Обеспечивать 

функционировани

е базы данных. 

96 4 7 «SQL-ды пайдаланып 

корпоративті ақпараттық 

жүйелерді құру» пәнін оқып-

үйрену нәтижесінде олар MS 

SQL SERVER ДББЖ-де 

реляциялық деректер қорын 

құру дағдыларын меңгереді; 

T-SQL реляциялық тілінде 

сұраулар, көріністер, 

процедуралар, функциялар, 

триггерлер жасау; MS SQL 

SERVER серверлік деректер 

базасында жұмыс және 

басқару; деректер қорының 

серверлерін қорғау және 

қорғау әдістерін қолдану. 

Пайдаланушылар

дың дерекқормен 

жұмыс істеуін 

қолдау үшін 

бағдарламалық 

қамтамасызданды

руды баптау./ 

Настраивать  

программное 

обеспечение  для 

поддержки 

работы 

пользователей с 

базой данных. 

156 6,5 7 

15.  КМ 

11. 

Көлемді 

ресурстарды 

басқару және 

көлемді 

инфрақұрылы

мына қызмет 

көрсету/ 

Управление 

ресурсами 

облака и 

Көлемді 

инфрақұрылымны

ң 

конфигурациясын 

баптау./ 

Настраивать 

конфигурацию 

облачной 

инфраструктуры. 

96 4 7 Информатика. 

Компьютерлік 

желілер 

Автоматтандырылғ

ан ақпарттық 

жүйелер 

- компьютерде арнайы 

программалардың 

орнатуынсыз,  

-Интернет желіге қосылған 

жалпыға қолжетімді 

деректер ортасын өңдеу, 

жүктеу және сақтау т.с.с. 

қашықтан басқарудың 

технологиялық 

мүмкіндіктерін ұсынатын 



обслуживание 

облачной 

инфраструкт

уры 

виртуалды қызмет 

түрлерінің жалпыланған 

атауы. 

-Интернетке қосылған кез 

келген құрылғы арқылы (ДК, 

планшет, смартфон және 

т.б.) басқарылады; 

көптеген программалар тегін 

(немесе қолжетімді бағада) 

және 

үнемі программалардың ең 

соңғы нұсқасымен жаңарып 

отырады; 

-арнайы операциялық 

жүйелерді талап етпейді; 

кез келген жерде, кез келген 

уақытта ақпарат қолжетімді; 

көптеген қолданушылар 

үшін бірлескен жұмысты 

жеңілдетеді; 

-құжат форматтарының 

үйлесімділігі; 

-егер құрылғы (ДК, планшет, 

смартфон және т.б.) істен 

шықса, маңызды ақпарат 

жоғалмайды, себебі ол 

құрылғы 

жадында сақталмайды; 

ақпараттар автоматты түрде 

бұлтта сақталып отырады 

және 

резервті көшірме жасайды; 

әрқашан жаңа және 

жаңартылған аппараттық 

өңдеулер 



жүзеге асырылады. 

 

Көлемді 

ресурстарды 

басқару./ 

Администрирова

ть ресурсы 

облака. 

96 4 7   -интернет және ақпаратты 

өңдеу технологиясын 

ұйымдастыру, қызмет ету 

принциптерін тізеді және 

сипаттайды; -интернет және 

ақпаратты өңдеу 

технологиясының 

ұйымдастырылуы, жұмыс 

істеуі кезінде қазіргі заманғы 

интернет негізінде 

бағдарламалық 

қосымшаларды құрады. 

Қолданыстағы 

қызмет 

компоненттерін 

қолдау./ 

Сопровождать 

существующие 

компоненты 

сервиса. 

120 5 7   - ақпараттық жүйелерде 

бұлтты есептеулердің түрлі 

үлгілерін пайдаланады; -

нақты уақыт жүйелерінің 

қызмет ету алгоритмдері мен 

архитектурасының 

ерекшеліктерін білуді 

қолдану; - бұлтты 

технологияларды 

пайдаланудың ықтимал 

тәуекелдерін зерттейді. 

16.  КМ 

12. 

Автоматтанд

ырылған 

ақпараттық 

жүйені 

техникалық 

қолдауды 

орындау/ 

Техническая 

поддержка и 

сопровождени

Ақпараттық 

жүйелердің жұмыс 

істеуі үшін қажетті 

жүйелік және 

қолданбалы 

бағдарламалық 

қамтамасыздандыр

уды орнату./ 

Устанавливать 

системное и 

96 4 7 Бұлтты 

технологияла

р 

Ақпаратты қорғау 

әдісі 

-Дайын автоматтандырылған 

шетелдік ақпараттық 

жүйелер, ең алдымен, біздің 

компаниялар мен бизнес 

нақты құрылымы бар іргелес 

емес, ортақ бизнес-

үдерістерді бағытталған. 

жүйелер бағдарламашылар 

әзірлеумен айналысады, 

сондықтан олар AC 



е 

автоматизиро

ванной 

информационн

ой системы 

прикладное 

программное 

обеспечение, 

необходимое для 

функционирования 

информационных 

систем. 

теориясы бойынша салынды.  

Ақпараттық 

жүйелерді 

қолданыстағы 

ақпараттық 

жүйелермен 

біріктіру./ 

Интегрировать 

информационные 

системы с 

существующими 

информационным

и системами. 

120 5 7   -операцияларды өңдеу; 

-шешімдерді қолдау; 

-білімді басқару; 

-оқытуды басқару; 

-мәліметтер базасын басқару. 

 

Ақпараттық 

жүйемен 

байланысты 

орындалатын 

жұмыстарға 

келісім-шарттар 

жасасуға 

инженерлік-

техникалық 

қолдау көрсету./ 

Осуществлять 

инженерно-

техническую 

поддержку 

заключения 

договоров на 

120 5 7   



выполняемые 

работы, 

связанных с 

информационной 

системой. 

17.  КМ 

13. 

Ұйымның 

ақпараттық 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз 

ету/ 

Обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

организации 

Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз 

етудің 

аппараттық-

бағдарламалық 

құралын орнату./ 

Устанавливать 

аппаратно-

программные 

средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

 

156 6,5 8 Автоматтанд

ырылған 

ақпараттық 

жүйелер 

Дипломдық 

жобалау 

- ақпараттық қауіпсіздіктің 

негізгі міндеттерін, 

кәсіпкерлік құрылымдардың 

әр түрлі типтерінде 

ақпаратты қорғаудың 

кешенді жүйесін 

қалыптастыру мен қызмет 

етудің негізгі тенденциялары 

мен бағыттарын атап 

көрсетеді және сипаттайды; - 

ақпараттық ресурстардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 

ақпаратқа рұқсатсыз қол 

жеткізу, оны жоғалту қатерін 

анықтау бойынша талдау 

жұмыстарын жүргізу 

бағыттары мен әдістерін 

пайдаланады; - ақпараттық 

жүйелердің қорғалуын 

бағалау үшін стандарттарды 

пайдаланады 

Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз 

етудің 

аппараттық-

бағдарламалық 

құралдарын 

әкімшілендіруді 

жүзеге асыру. 

180 7,5 8    студенттер ақпраттық 

қауіпсіздік негіздерін 

білулері керек, 

бағдарламалық құралды 

өзіндік қорғау, ақпаратты 

қорғаудың криптографиялық 

құралдары, компьютерлік 

вирустар және антивирустық 

бағдарламалар секілді 



(дипломалды 

тәдірибесі)/ 

Осуществлять 

администрирован

ие аппаратно-

программных 

средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности(пре

ддипломная 

практика) 

түсініктерді түсініп, 

парольдер қоя білулері керек 

Ақпараттық 

қауіпсіздік 

оқиғалары мен 

жағдайларына 

мониторинг 

жүргізу.(дипломд

ық жобалау)/ 

Проводить 

мониторинг 

событий 

информационной 

безопасности и 

инцидентов 

информационной 

безопасности(дип

ломное 

проектирование) 

216 9 8   Жүйені қорғауды және 

қауіпсіздікді тәжірибеде 

жүзеге асыру. Парольді 

жүйелер құру. 

Криптографиялық әдістерді 

қолданудың ерекшеліктері. 

Шифрлеудің симметриялық 

және симметриялық емес 

жүйелері (ашық кілтті 

криптография). жалпы 

принциптер. Қорғалған 

ақпараттық жүйенің негізгі 

сипаттамалары.  Ақпаратты 

қорғаудың нақты 

әдіснамалары. Ақпаратты 

қорғау шаралары. Қорғау 

үрдістерін тиімді басқару. 

Қорғау жүйесін бағалау. 

Желі бойынша жіберу 

кезіндегі қауіпсіздік.ю 

18.  Ф01 Репродуктивті 

денсаулық 

негіздері/ 

 36      



Основы 

репродуктивн

ого здоровья 

19.  Ф02 Арнайы 

пәндер 

факультативі/ 

Факультатив 

специальных 

дисциплин 

 324      

20.  Ф02.1 Аудио-видео 

өңдеу/ 

Монтаж звука 

и видео 

 74      

21.  Ф02.2 Прототиптеу/ 

Прототипирова

ние 

 42      

22.  Ф02.3 Ұялы 

работатехника 

/ 

Мобильное 

работатехника 

 104      

23.  Ф02.4 3Д модельдеу/ 

3D 

моделирование 

 100      

24.  Ф03 Кәсіпкерлік 

қызметінің 

негіздері/ 

Основы 

предпринимат

ельской 

деятельности 

 36      

 


