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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 

 

Пәндер 

коды/ 

Коды 

дисцип

лины 

Пәндер атауы/ 

Наименование 

дисциплины 

Пәннің оқыту 

нәтижесі, Результат 

обучение 

Сағат 

саны 

Кредит 

саны 

Семес

тр 

Пререквизитте

р/ 

Пререквизиты 

Постреквизиттер/ 

Постреквизиты 

Құзіреттіліктің қалыптасуы (Оқу 

нәтижесі) Формируемые 

компетенции (Ожидаемые 

результаты ) 

1.  БМ01 БМ01. Дене 

қасиеттерін 

дамыту және 

жетілдіру/ 

Развитие и 

совершенствов

ание 

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 

психофизиологиялық 

қабілеттерді 

жетілдіру/Совершенств

овать физические 

качества и 

психофизиологические 

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 -

коммуникациял

ық және 

цифрлық 

технологиялард

ы қолдану / 

Применение 

информационно

-

коммуникацион

ных и цифровых 

технологий 

ОН2.1 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

негіздерін меңгеру./ 

Владеть основами 

информационно-

коммуникационных 

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 Экономиканың 

базалық білімін 

және 

кәсіпкерлік 

негіздерін 

қолдану/ 

Применение 

базовых знаний 

экономики и 

основ 

предпринимате

льства 

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 

процессы, 

происходящие на 
предприятии. 

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 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 научными и 

законодательными 

основами организации 

и ведения 
предпринимательской 

деятельности в 

Республике Казахстан.  

 

24 1 5  

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 

коллективе  

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    

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 

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 

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» 

Қ.Р.Конституциялық 

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 



пәнінен 

мағлұматы 

болуы тиіс. 

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.   КМ 01 Жеке 

графикалық 

интерфейс 

элементтерін 

құру/ 

Создание 

отдельных 

элементов 

графического 

интерфейса 

Графикалық интерфейс 

элементтері үшін 

визуалды дизайнды 

Adobe Photoshop,Adobe 

Illustrator,  Adobe 

Indesign, Adobe  Primer 

Pro редакторлары 

арқылы жасау 

/Создавать визуальный 

дизайн элементов 

графического 

пользовательского 

интерфейса средствами 

144 6 3 Инженерлік 

және 

компьютерлік 

графика 

 әнді оқыту нәтижесінде 

студенттер біледі: 

 Компьютерлік графика түрлерін; 

 Photoshop  бағдарламасында 

қарапайым суреттерді өңдеуді; 
 Бағдарламаның командаларымен 

жұмыс жасуды; 

 Corel Draw  бағдарламасының 

командаларымен жұмыс жасауды; 

 



Adobe Photoshop,Adobe 

Illustrator,  Adobe 

Indesign, Adobe  Primer 

Pro,  

AutoCad көмегімен 

инженерлік графика 

сызбаларын дайындау / 

Подготавливать 
чертежи инженерный 

графика средствами 

AutoCad  

144 6 3 Мектептегі 

геометрия курсы 

Компьютерлік және 

математикалық 

модельдер 

-кеңістікті дамыту және жетілдіру 

логикалық ойлау; 

- жүзеге асыру мен оқудың 

теориялық негіздерін зерттеу 
мамандығы бойынша инженерлік 

сызбалар; 

-білім, білік, дағдыны меңгеру 

көмегімен сызбаларды 

автоматтандырылған дайындау 

AutoCAD графикалық жүйесі. 

  

Figma, Gimp, Inkscape 

құралдарына дизайн 

және баспа өнімдерінің 

макеттерін дайындау/ 

Подготавливать 

макеты дизайна и 

полиграфической 

продукции средствам 

Figma, Gimp, Inkscape 

120 5 3 Компьютерлік 

графика түрлері  

Adobe Illustrator, 

CorelDRAW  

Компьютерлік және 

математикалық 

модельдер 

Inkscape бағдарламасы Adobe 

Illustrator, CorelDRAW және Xara 

Xtreme бағдарламаларымен 

салыстырылатын кеңейтілген жұмыс 

құралдарын қамтиды. SVG, AI, EPS, 

PDF, PS және PNG сияқты көптеген 
пішімдерде сақталған кескіндерді 

оқуға болады. 

 

6.  КМ02. Web-

ресурстарды 

құру/ 

Создание 

web-ресурсов 

Front-end, back-end 

web- ресурстарды 

құру./ 

Разрабатывать front-

end web-ресурсов, back-

end web-ресурсов 

108 4,5 3 Ақпараттық 

коммуникациял
ық 

технологиялар 

Веб технологиялар 1.Негізгі ұғымдар 

және сценарий тілдерінің 
технологиялары, Web құжаттарды 

әзірлеудің заманауи 

технологиялары; РНР тілінің 

негіздері; 

2. XML белгілеудің кеңейтілген тілі; 

заманауи 

динамикалық бейнелеу 

технологиялары: CGI технологиясы.  

3.Портал 

технологиялар; web-сайтты, 

динамикалық қосымшаларды құру 
әдістері 



 

Php,CSS, Java Script 

көмегімен веб-

ресурстарды дамыту./ 

Разрабатывать web-

ресурсов средствами 

Php,CSS, Java Script 

156 6,5 3 Ақпараттық 

коммуникациял

ық 

технологиялар 

Веб технологиялар - HTML, CSS және JavaScript 

көмегімен қарапайым интерактивті 

веб-сайттарды жобалау, сынақтан 

өткізу және жөндеу 

- web-бет көріністері; қолданбалар 

арасында ақпарат алмасу; 

- web интерфейсін ұйымдастыру. 

- Интернет ортасында 
бағдарламалау тілдерін 

сипаттайды; -web-дизайн және 

бағдарламалау негіздерін 
анықтайды; - сыртқы 

тасымалдағыштардағы ақпаратты 

сақтауды ұйымдастырады; - 

желілік бағдарламалар мен түрлі 
өнімдер жасайды; - аударады 

принциптері, құрылымы және 

жұмыс істеу тәсілдері 
ұйымдастырады;  

-заманауи компьютерлік 

технологияларды меңгеруде, 
web-беттерді, сайттарды, 

жарнамалық роликтерді, 

проспектілерді, 

презентацияларды құруда Web-
сайттарды және web-

бағдарламалауды жобалау 

технологиясын пайдалана 
отырып, Web-сайттарды 

әзірлейді. 
 

7.  КМ 03. Веб-

контентті 

басқару 

жүйесін 

қолдану/ 

Применение 

систем 

Tilda, WordPress, Wix 

веб-мазмұнды басқару 

жүйесін орнату. / 

Устанавливать 

систему управления веб 

контентом Tilda, 

WordPress, Wix  

84 3,5 4 Алгоритмдер, 

мәліметтер 

құрылымы және 

бағдарламалау, 

Ақпараттық 

жүйелердің 

негіздері 

Мобильді 

платформаларға 

арналған 

бағдарламалау 

-жұмыс істеуді ұйымдастыру 

принциптері 

ғаламдық Интернет желісі және web-

ақпаратты өңдеу технологиялары;  

-хаттамалар 

веб-серверлер мен клиенттік 

браузерлер туралы ақпарат алмасу 
қазіргі заманғы объектіге 

бағытталған алгоритмдік тілдер, 



управления 

веб-

контентом 

олардың салалары 

қолдану және ерекшеліктері;  

-бағдарламалық қосымшаларды құру 

заманауи Web-технологиялар. 

Content Management 

Systems-те қауіпсіздік 

пен қорғауды баптау./ 

Настраивать 
безопасность и защиту 

на Content Management 

Systems. Контентті 

басқару жүйесі үшін 

жеке шаблондар мен 

плагиндер жасау/ 

Создавать 

пользовательские 

шаблоны, плагины для 

систем управления 

контентом.. 

84 3,5 4 Алгоритмдеу, 

мәліметтер 

құрылымы және 

бағдарламалау; 
мәліметтер 

базасы 

АЖ-да 

Веб-сайттарды 

жобалау және әзірлеу 

құралдары 

-Жаңа технологияларды алу үшін 

ақпараттық технологияларды 

қолдану; 

-әр түрлі WEB әзірлеу саласындағы 
білім мен дағдылар қосымшалар; 

-Жұмыс істей алатын веб-

қосымшаны заманауи жабдықтармен 

әзірлеу және желілік жабдықпен 

заманауи жабдықтардың өзара 

әрекеттесу; 

-Сайтты іске асыру үшін ең қолайлы 

CMS таңдау берілген мақсат. 

8.  КМ04 Жобалау және 

ақпаратты 

автоматтанды

рылған өңдеу 

әдістерін 

қолдану және 

есептеу 

техникасы 

құралдарын 

пайдалану,ақпа

рат беру және 

оларды 

пайдалану/При

менение 

методов 

проектировани

я 

механизированн

ой обработки 

информации 

средств выч. 

техники 

Жоғары және дискреттік 

математика мен сандық 
әдістердің негіздерін 

қолдану/Применять 

основы высшей и 

дискретной математики 

и численных методов 

60 2,5 4 Математика I, 

Математика 

II, 

Ақпараттық- 

коммуникаци

ялық 

технологияла

р 

Бағдарламалық 

қосымшаларды 

жобалау 

технологиялары,

Мобильді 

құрылғыларға 

арналған 

қосымшаларды 

әзірлеу 

- практикалық есептерді 

шешуде дискретті математика 

әдістерін қолдану, ұсынылған 

шешімдерді бағалау және 

негіздеу, жүйелік талдау және 

математикалық модельдеу 

әдістерін қолдана отырып, 

әлеуметтік экономикалық 

есептер мен процестерді 

пайдаланады; - жүйелік талдау 

және математикалық 

модельдеу әдістерін қолдана 

отырып, әлеуметтік-

экономикалық есептер мен 

процестерді талдайды. 

- сандық есептерін қою және 

шешу үшін математикалық 

әдістерді қолдану мүмкіндігін 

Математикалық және 

статистикалық 

операцияларды 

орындау/Выполнять 

математические и 

статистические 

операции 

48 2 4 



анықтайды; - стандартты 

әдістері мен модельдерін 

қолдану, оларды нақты 

міндеттерді шешуге 

пайдаланады; - бағдарламалық 

қамтамасыз етуді әзірлеудің 

негізгі әдістері мен 

құралдарын қолданады 

9.  КМ05 Ақпараттық 

қауіпсіздік 

бойынша 

шараларды 

қамтамасыз 

ету, тораптық 

еептеу желісі 

мен Internet-ті 

пайдалану және 

икемдеу/ 

Обеспечение 

мер по 

информационно

й безопасности, 

использование и 

настройка 

сети  

Желінің желілік 

компьютерлік 

құрылғысы олардың 

интернетке қосылу 

түрлері. /Сетевое 

компьютерное 

устроиства сети их 

виды подключение к 

Интернет 

108 4,5 4 Web-технология 

Ақпараттық 

коммуникациял

ық 

технологиялар  

Кластерлік 

жүйелерді 

ұйымдастыру 

және басқару. 
 

- деректер алмасу желілеріндегі 

өзара іс-қимыл деңгейлерін 

түсіндіру үшін желілік 
хаттамалар моделін 

пайдаланады; - желілік маскалар 

мен мекенжайларды жобалайды, 
есептейді және қолданады; - 

коммутаторлар мен 

маршрутизаторларды пайдалана 
отырып Ethernet желісін құрады; 

- құрылғыларды қосу үшін 

кабельдік инфрақұрылым мен 

желілік дизайнды пайдаланады; - 
базалық конфигурация және 

коммутаторлар мен 

маршрутизаторлардың жұмысқа 
қабілеттілігін тексеру үшін Cisco 

IOS командалық жолын 

пайдаланады  
- құрылғыларды 

конфигурациялау 

пайдалану арқылы Cisco IOS 

іске қосу 

пәрмен жолы интерфейсі; 

- IP мекенжайын 

конфигурациялау 

негізгі құрылғылар; 
 

Cisco Packet Tracer 

бағдарламасының 
интерфейсі/ Интерфейс 

программы Cisco 

Packet Tracer 

108 4,5 4 



10.  КМ06 Компьютерді

ң 

аппараттық-

бағдарламалы

қ қамтамасыз 

етілуіне 

қызмет 

көрсету және 

баптау/  

Обслуживание 

и настройка 

аппаратно-

программного 

обеспечения 

компьютера 

ДК сервистік қызмет 

көрсету және жөндеу 

/Сервисное 

обслуживание и 

ремонт ПК 

60 2,5 4 Ақпараттық- 

коммуникаци

ялық 

технологияла

р , 

Компьютерлік 

жүйелердің 

архитектурас

ы жән 

еұйымдастыр

ылуы 

IOS базасында 

бағдарламалық 

қосымшаларды 

әзірлеу 

- арнайы бағдарламалық 

құралдарды пайдалана 

отырып, бағдарламалық 

өнімді ретке келтіруді 

орындайды; - кәсіби қызметте 

заманауи программалау 

тілдері және деректер 

қорының тілдері жүйелік 

инженерия әдіснамасы, 

жобалауды автоматтандыру 

жүйелері, электрондық 

кітапханалар мен 

коллекциялар, желілік 

технологиялар,кітапхана және 

бағдарламалар пакеттері, 

ақпараттық технологиялардың 

қазіргі заманғы кәсіби 

стандарттарын қолданады; - 

қазіргі заманғы аспаптық және 

есептеуіш құралдарды 

пайдаланады 

Операциялық 

жүйелермен, соның 

ішінде серверлік ОЖ-

мен жұмыс істеу 
виртуалды 

машиналарды 

пайдалану / 

Работа с операционное 

системами в том числе 

и серверный ОС 

использование 

виртуальных машин 

60 2,5 4 - ОЖ мақсаты мен 

функциялары туралы, ОЖ 

әзірлеу тарихы мен буындары 

туралы, қазіргі ОЖ 

архитектурасының негізгі 

түрлерін сипайттайды;ОЖ 

есептеулерін басқару әдістері 

туралы;- қазіргі ОЖ жадыны 

және блокты басқару әдістерін 

қауіпсіздікті қамтамасыз етуді 

виртуалдау функцияларымен 

жұмыс жасайды; қазіргі ОЖ-

ның даму тарихы мен негізгі 

сипаттамаларын алады; - 

негізгі ұғымдарды, 



файлдармен және 

каталогтармен 

енгізудішығаруды басқару 

принциптерін, ОЖ 

командалық процессоры 

командаларының жүйесін 

оқытуды оқиды; - ОЖ 

командалық процессоры 

тілінде командалық 

файлдарды құрастыруды, ОЖ 

орнатуды және 

конфигурациялауды, 

құрылғыларға қызмет көрсету 

бойынша негізгі 

операцияларды орындауды 

үйрену стандартты жүйелік 

утилиталарды әзірлейді. 
11.  КМ07 Бағдарламалық 

қамтамасыз 

ету 

спецификацияс

ы негізінде 

алгоритм және 

блок-сызба 

құру/ 

Составление 

алгоритма и 

создание блок-

схемы на основе 

спецификации 

программного 

обеспечения 

Деректерді және 

бағдарламалық 

модульдерді 

бағдарламалау тілдері 
арқылы  Python, Java 

Script, C# таңдау./ 

Выделять данные и 

подбирать способы 

программирования 

модулей программного 

обеспечения 

средствами Python, 

Java Script. 

168 7 5 Case-

құралдары, 

Желілік 

операциялық 

жүйелер 

IOS базасында 

бағдарламалық 

қосымшаларды 

әзірлеу 

- 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. 

басқару элементтерін өңдеу 

кезінде С# тілінде 

бағдарламалаудың 

тәжірибелік дағдыларын 

игеру, клиенттік және 

серверлік қосымшаларды 

құру.  
 



Дизайн-жобаға 

негізделген әр 

бағдарламалық модуль 

үшін блок-сызба 

жасау./ 

Составлять блок-схему 

для каждого модуля 

программного 

обеспечения на основе 

дизайн-проекта. 

144 6 5 Бағдарламала

у 

технологиясы 

Мобильді 

құрылғыларға 

арналған 

қосымшаларды 

әзірлеу 

-имитациялық, символдық-

таңбалы, бейнелі-графикалық 

және виртуалды модельдерді 

объектілік орындайды; - 

әртүрлі қосымшалар үшін 

ақпаратты өңдеу 

алгоритмдерін пайдаланады; -

объектілі-бағытталған 

бағдарламалау ортасында 

жұмыс істейді; 

(бағдарламаларды құрастыру, 

баптау және тестілейді; 

интерфейсті объектілерді 

әзірлеу және пайдалану); 
Ішкі тапсырмалардың 

өзара әрекеттесу 

сызбасын жасап, 

оларды бір тапсырмаға 

әзірлеу./ 

Разрабатывать схему 

взаимодействия 

подзадач и их 

объединение в одну 

задачу. 

144 6 5 - өз сыныптарын жасай 

отырып, Python бағдарламалау 

тілінде бағдарламалар 

әзірлейді, сондай-ақ осы тіл 

кітапханаларынан сыныптар 

мен модульдерді пайдаланды; 

- 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. 

Деректер құрылымын, 
кіріс және шығыс 

деректтерді анықтау./ 

Определять структуру 

данных, входные и 

выходные данные. 

144 6 5 



12.  КМ08 Бағдарламалық 

қамтамасыз 

ету 

модульдерін 

бағдарламалау/ 

Программирова

ние модулей 

программного 

обеспечения 

Бағдарламаның 

құрылымын, барысын, 

әр бағдарламалық 

модуль үшін тілдік 

кітапханаларды 

анықтау./ 

Определять структуру 

программы, процедуры, 

библиотеки языка для 

каждого модуля 
программного 

обеспечения. 

60 2,5 6 Ақпараттық- 

коммуникаци

ялық 

технологияла

р , 

Алгоритмдеу 

және 

бағдарламала

у 

Объектілі-

бағытталған 

бағдарламалау, 

Бағдарламалық 

қосымшаларды 

жобалау 

технологиялары 

- әр түрлі пәндік салалардың 

нақты міндеттерін шешу үшін 

жобалар жасау және БҚ 

әзірлейді; - қазіргі заманғы 

аспаптық ортаны пайдалана 

отырып, бағдарламалық 

кешендерді жасайды;  

 

Таңдалған C # 

бағдарламалау тілінде 

бағдарлама кодын 

жазыңыз/ 

Написать код 

программы на 

выбранном языке 

программирования C#. 

144 6 6 -басқару элементтерін өңдеу 

кезінде С# тілінде 

бағдарламалаудың 

тәжірибелік дағдыларын 

игеру,  

-клиенттік және серверлік 

қосымшаларды құру.  

 
Бағдарламалық кодты 

жөндеу./ 

Проводить отладку 

программного кода. 

132 5,5 6 - кәсіби қызметте БҚ әзірлеу 

қағидаларын қолданады. 

бағдарламалық қамтамасыз 

етуді әзірлеу құралдарын 

қолданады: әзірлеудің 

аспаптық ортасы, жобаны 

қолдау құралдарын; - жобалау 

кезінде декомпозиция және 

абстракция әдістерін 

қолданады; - бағдарламалық 

кешендер мен деректер 

базаларының компоненттерін 

әзірлеу, аспаптық құралдар 

мен бағдарламалау 

технологияларын жасайды. 

Кодты тексеру үшін 

тест жинағын жасау./ 

Разрабатывать 

тестовый набор и для 

верификации кода. 

96 4 6 



13.  КМ09 1С тілінде 

басқару және 

бағдарламалау 

 

/Администриро

вание и 

программирова

ние в 1С 

Тұтастай қолданбалы 

шешімнің, оның жеке 

объектілерінің 

әрекетінің 

алгоритмдерін, сондай-

ақ олардың өзара 

әрекеттесу 

алгоритмдерін жүзеге 

асыратын 

бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

конфигурациясының 

модульдерін әзірлеу./ 

 Разрабатывать 

программные модули 

конфигурации, 

реализующие 

алгоритмы поведения 

прикладного решения в 

целом, отдельных его 

обьектов и также 
алгоритмы их 

взаймодейтвия 

120 5 6 Информатика. 

Бухгалтерлік 

есеп және 

аудит 
 

 ішкі жүйелер, 

константалар, 

анықтамалықтар, 

құжаттар, тізімдер, 

тізбектіліктер, 

нумераторлар, жинақталу 

регистрлері, мәліметтер 

регистрлері сияқты 

объектілермен жұмыс 

істеу аймағындағы 

құзыреттілік.  
 

Регистрлердің барлық 

түрлерінде жедел 

ақпаратты сақтауды 

ұйымдастыру: 

ақпараттық регистрлер, 

жинақтау регистрлері, 

есеп регистрлері/ 

 Организовывать 

хранение оперативной 

информации во 
всеможных 

регистрах:регистрах 

сведений, регистах 

накоплений, регистрах 

бухгалтерии 

60 2,5 6 



14.  КМ 10 Көлемді 

деректерді 

өңдеуді 

ұйымдастыру/ 

Организация 

обработки 

больших 

данных 

Деректер базасы мен 

деректер қоймасын 

құру, дерекқорды 

басқару жүйелерінің 

функционалдығын 

пайдалану./ 

Создавать базы 

данных и хранилище 

данных, использовать 

функциональные 
возможности систем 

управления базами 

данных с Data Science  

84 3,5 7 Ақпараттық-

коммуникаци

ялық 

технологияла

р 

Клиенттік Web-

қосымшаларды 

әзірлеу 

- деректер қорын жобалау 

принциптерін; қалыпты 

формаларды; деректер қорын 

қорғау және қауіпсіздік 

әдістерін; T-SQL тілінің 

негіздерін; реляциялық 

деректер қорын басқару 

жүйесінің архитектурасын; 

клиент/сервер архитектурасын 

сипаттайды;  

- SQL реляциялық тілінде 

сұраныстар, ұсыныстар, 

рәсімдер, функциялар, 

триггерлер мен нақты 

реляциялық деректер базасын 

құрады; - желілік деректер 

базасында жұмысты көрсетеді. 

Көлемді деректерді 

өңдеу үшін MySQL  

алгоритмдерін жасау./ 

Разрабатывать 

алгоритмы MySQL для 

обработки больших 

данных. 

60 2,5 7 

Деректерді жылдам 

іздеу және өңдеу 

әдістерін әзірлеу және 

пайдалану./ 
Разрабатывать и 

использовать методы 

быстрого поиска и 

обработки данных. 

60 2,5 7 

15.  КМ 11. 3D  өлшемді 

геометриялық 

модельдерді 

құру/Создание 

трехмерных 

геометрических 

моделей 

енгізілді.  

Blender көмегімен  

прототиптеу және 

дизайн үлгілерін құру 

 / Осуществлять  

прототипирование и 

создание дизайн 

концепта с помощью 

Blender 

108 4,5 7 Ақпараттық- 

коммуникаци

ялық 

технологияла

р , 

Бағдарламалы

қ өңдеудің 

құрал 

жабдықтары 

PHP 

бағдарламалау 

- түрлі модельдерді жасау 

үшін бағдарламаның 

құралдары мен мүмкіндіктерін 

пайдаланады;  

- 3D-технология ортасында 

жұмыс істеу дағдысын 

меңгереді;  
Объектілерді 3D 

модельдеуді дамыту/ 

 Разрабатывать 
трехмерное 

моделтрование 

обьектов 

120 5 7 - 3D-жүйелердегі жобалау 

технологиясының 

элементтерін меңгереді және 

оларды зерттеу және 

шығармашылық жобаларды 



Текстураның 

стандартты деңгейімен 

жұмыс/ 

Работать со 

стандартным 

текстурирование 

модели 

96 4 7 іске асыруда қолданады. 

Unity бағдарламасы 

арқылы компьютерлік 

ойындар үшін  3  

модельді дайындау./ 
Разрабатывать 3D 

моделирования для 

компьютерных игр с 

программы Unity 

96 4 7 

16.  КМ 12. Мобильді 

қосымшаларды 

әзірлеу/ 

Разработка 

мобильных 

приложений 

Қосымша макетінің 

көмегімен қосымшаны 

жобалау./ 

Проектировать 

приложение при 

помощи макета 

приложений. 

84 3,5 8 Ақпараттық- 

коммуникаци

ялық 

технологияла

р , Web 

технологияла

р 

Дипломдық 

жұмыс 

- күрделілігі әртүрлі 

деңгейдегі қосымшаларды 

жобалайды және әзірлейді; -. 

Платформаның 

стандартты 

қызметтерімен жұмыс 

істеу./ 
Работать со 

стандартными 

сервисами платформы. 

120 5 8   - Android Және IOS 

қосымшаларын әзірлеудің 

негізгі принциптерін үйретіп, 

Android қосымшаларын 

оңтайландыру және баптау 

үшін Intel құралдарын 

пайдаланып,  Деректер базасымен 

жұмыс істеу 

технологиясын 

пайдалану./ 

Использовать 

технологии работы с 

базами данных. 

120 5 8   



Мәліметтер алмасу 

хаттамаларымен жұмыс 

істеу технологиясын 

қолдану./ 

Использовать 

технологии работы с 

различными 

протоколами обмена  

данными. 

96 4 8   Android және IOS 

платформаларында жұмыс 

істейтін мобильді 

құрылғыларға арналған 

қосымшаларды әзірлеу және 

жариялау негізгі принциптері 

мен құралдарын сипаттайды. 

Мобильді 
қосымшаларды 

сынақтан өткізіп көру./ 

Тестировать 

мобильные 

приложения. 

96 4 8   мобильді құрылғы 

мүмкіндіктерін пайдаланады 

17.  Ф2 Арнайы пәндер 

факультативі/ 

Факультатив 

специальных 

дисциплин 

Бұлтты 

қызметтер/Облачные 

сервисы 

76      

Аудио және видео 

өңдеу/Монтаж звука и 

видео 

140      

Прототиптеу/Протот

ипирование  

96      

Ұялы 

работатехника/Мобил

ьное работатехника 

74      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


