
Қосымша  8.

Қазақстан Республикасы  Білім  және ғылым министрлігі
Шымкент  университеті

5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының  
МОДУЛЬДІК  БІЛІМ  БЕРУ  БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Модульдің  атауы Құзыреттіліктің қалыптасуы Пәннің  коды Пәндердің  аталуы
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1 ЖМ  1.Жалпы модуль (ЖМ)

1.1 ММ 1.1 Міндетті модульдер (ММ) 

AT 010101

KZТ 1101/SIK 1101 ЖБП МК 1 МЕ 5 3 135 30 15 15 75 3

Fil 2102 Философия ЖБП МК 4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

ЖБП МК 2 емтихан 5 3 135 15 30 15 75
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Кom 010202

ShT 1103/ IYa 1103 Шетел тілі/ Иностранный язык ЖБП МК 1.2 емтихан 10 6 270 90 15 165

Ф
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3 3

Қазақ (орыс) тілі/ Казакский (русский) язык ЖБП МК 1.2 емтихан 10 6 270 90 15 165 3 3

1.1 модуль бойынша барлығы 35 21 945 75 240 0 75 555 0 9 9 0 3 0 0 0 0

1.2 ТМ 1.2.   Таңдау  модульдері  (ТМ)

КА 010303

Әлеуметтану/ Социология ЖБП ТК 4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Модульдің  
коды

Кредит 
көлемі
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Ақпараттық - тарихи 
модуль - 9 кредит  

(405 сағат)

1. Қазақстанның  ерте дәуірдегі тарихы мен  тәуелсіздік алған кезеңдер аралығындағы  
әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси, мәдениеті туралы тарихты білу керек. 
Философия пәнін, қызметтерін, негізгі бөлімдерін және бағыттары білу керек. 
Компьютерлік негіздерді, кәсіби ақпаратпен іздеу үшін интернетті пайдалануға қабілетін 
дамыту керек. 2.Отандық тарих пәнінің мақсаты мен міндетін ұғынып, нақты тарихи 
ситуациялық мәселелерді бағалап, білім беру барысында қолдана алу керек. Арнайы 
философиялық терминологияны және философияның категориялық ұғымдық апаратын 
қолдану керек; Күнделікті өмірде мен кәсіби қызметінде алған білімдерін қолдана білу 
керек.
3.Қазақстанның ерте дәуірден қазіргі заман аралығындағы  тарихын, негізгі 
көзқарастарын, кезеңдерді обьективті  саралай алу, қазіргі  технологияны пайдалана 
отырып, ақпаратты жинау, сақтау және өндеу керек. Философияның ережелерімен 
категорияларын әр түрлі әлеуметтік ағымдарды, фактілермен құбылыстарды бағалауда 
және сараптауда пікір айтуды қалыптастыру керек. Талдауға қабілеттілік, ғаламдық 
мәселелерді және пайымдауларды қалыптастыру керек.
4. Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол туралы  
жазбаша және ауызша формада көрсете білу керек; Өз бетінше дербес интелектуалды 
және дүние танымды кеңейту және дамыту, шығармашылық іскерлікке деген, үздіксіз 
оқып, үйренуге деген  қызығушылықты  жетілдіру керек. Қазіргі ақпараттық ресурстарды 
тиімді пайдалану керек. 
5.Басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау дағдысына ие болу керек. 
Философиялық білімдерді әр түрлі  жеке жағдайларда және қоғамдық құбылыстарды 
сараптауда қолдана білу керек. Топта жұмыс істеу  дағдысын қалыптастыру керек. 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Современная 
история Казахстана
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АКТ 1105 / IKT 
1105

Ақпараттық коммуникациялық технология (ағылшын 
тілінде) / Информационно-комуникационные 
технологии (на англ.языке)

Коммуникативті 
модуль - 12 кредит  

(540 сағат)

1. Орыс, шетел тілдері оқыту мақсаты мен міндеттері, негізгі түсініктері, даму тарихы 
мен қазіргі жағдайы туралы білу және түсіну керек. 
2. Орыс, шет ел тілдерінің жүйесін, құрылымы мен қызметін, тіл жүйесінің негізгі 
категорияларын, олардың деңгейлік құрылысын, фонетикалық және лексика-
фразеологиялық жүйелердің өзгешелігін, қазіргі әдеби тілдердің грамматикалық 
құрылысын біліп, кәсіби қызметінде қолдана білу керек.
3. Орыс, шетел тілдерінің лексикалық қабаттары мен стильдік мінездемесіне сәйкес 
ажырата білу керек.
4. Білім беру саласында инновациялық үрдісті жүзеге асыруы, қазіргі заман талабына сай 
ақпараттандыру қоғамының жаңа талаптарын орындауы, оқыту үрдісінде ақпараттық 
технологияларды қолданылу керек.
5. Орыс, шетел тілдерінің құрылымы, тілдік бірліктері мен олардың қызметін, негізгі 
даму сатылары туралы негізгі білімдерін қолдана алуы керек.     К (О)1104/ К(R)Yа 

1104 

Қоғамдық-әлеуметтік 
модуль - 7 кредит 

(315сағат)

1. Әлеуметтанудың даму тарихын және ғылым ретінде қалыптасуын, әлеуметтік 
зерттеудің  әдіснамалары туралы білуі керек. Графикалық және экономика-математикалық 
талдауы қолдана отырып, экономикалық процестерді модельдеу керек. 2. Әлеуметтану 
пәнінің мақсаты мен міндетін ұғынып, нақты әлеуметтік ситуациялық мәселелерді 
бағалап, білім беру барысында қолдану керек. Ээкономикалық үлгілерді құрастыру 
әдістерімен таныстыру және оларды талдауда пайдалануға үйрету керек. 
3. Әлеуметтанудың өзекті мәселелеріне байланысты негізгі көзқарастарын, кезеңдерді 
обьективті  саралай алу керек. Мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік саясатын 
жүзеге асыру, экономикалық дүниетаным мен белсенді азаматтық поцизияны 
қалыптастыру керек.
4. Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол туралы  
жазбаша және ауызша формада көрсете білу керек. Өз бетінше дербес интелектуалды 
және дүние танымды кеңейту және дамыту, шығармашылық іскерлікке деген, үздіксіз 
оқып, үйренуге деген  қызығушылықты  жетілдіру керек.
5. Басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау дағдысына ие болу керек. Өзінің 
азаматтық ұстанымын қалыптастыру мен қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін 
сезіну керек.

Aleu 2106/ Sots 2106
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КА 010303

ЖБП ТК 3 емтихан 3 2 90 15 15 15 45
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KN 2108/ OP 2108 Құқық негіздері/ Основы права ЖБП ТК 4 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

1.2 модуль бойынша барлығы 11 7 315 60 45 0 45 165 0 0 0 2 5 0 0 0 0

1 модуль бойынша барлығы: 46 28 1260 135 285 0 120 720 0 9 9 2 8 0 0 0 0

2 ММ 2. Мамандық  модулі (ММ) 

2.1 ММ 2.1 Міндетті модульдер (ММ) 

FM 020401

Fіz 2203 Физика БП МК 2 емтихан 5 3 135 15 30 15 75
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Mat 1202 Математика БП МК 1 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

AB 1204/ AP 1204 БП МК 1 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

KTE 020502

БП МК 3 емтихан 3 2 90 30 15 45
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БП МК 4 емтихан 3 2 90 30 15 45 2

EI 3210 Электроника БП МК 4 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

БП МК 4 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

SS 3205 Цифрлық схемотехника /Цифровая схемотехника БП МК 5 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

ZhB 2301 / SP 2301 Жүйелік бағдарламалау / Системнoе программирование КП МК 4 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

КП МК 5 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

2.1 модуль бойынша барлығы 40 25 1125 120 255 0 150 600 0 6 3 2 10 4 0 0 0

2.2 ТМ 2.2.   Таңдау  модульдері  (ТМ)

MT 020603

MТ 1211 / МА1211 Математикалық талдау   / Математический анализ БП ТК 1 емтихан 5 3 135 15 30 15 75
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AG1212 Алгебра және геометрия / Алгебра и геометрия БП ТК 2 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

BT 1213 / TP1213 БП ТК 2 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

БП ТК 3 емтихан 5 3 135 15 30 15 75
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AT 2215 / TI 2215 Ақпарат теориясы/ Теория информации БП ТК 3 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

ETT 020805

DM 2216 Дискретті математика / Дискретная  математика БП ТК 3 емтихан 5 3 135 15 30 15 75
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Қоғамдық-әлеуметтік 
модуль - 7 кредит 

(315сағат)

1. Әлеуметтанудың даму тарихын және ғылым ретінде қалыптасуын, әлеуметтік 
зерттеудің  әдіснамалары туралы білуі керек. Графикалық және экономика-математикалық 
талдауы қолдана отырып, экономикалық процестерді модельдеу керек. 2. Әлеуметтану 
пәнінің мақсаты мен міндетін ұғынып, нақты әлеуметтік ситуациялық мәселелерді 
бағалап, білім беру барысында қолдану керек. Ээкономикалық үлгілерді құрастыру 
әдістерімен таныстыру және оларды талдауда пайдалануға үйрету керек. 
3. Әлеуметтанудың өзекті мәселелеріне байланысты негізгі көзқарастарын, кезеңдерді 
обьективті  саралай алу керек. Мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік саясатын 
жүзеге асыру, экономикалық дүниетаным мен белсенді азаматтық поцизияны 
қалыптастыру керек.
4. Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол туралы  
жазбаша және ауызша формада көрсете білу керек. Өз бетінше дербес интелектуалды 
және дүние танымды кеңейту және дамыту, шығармашылық іскерлікке деген, үздіксіз 
оқып, үйренуге деген  қызығушылықты  жетілдіру керек.
5. Басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау дағдысына ие болу керек. Өзінің 
азаматтық ұстанымын қалыптастыру мен қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін 
сезіну керек.

ETN 2107/ OET 
2107

Экономикалық теория негіздері/ Основы экономической 
теории 

Физика- математика 
модулі - 9 кредит (405 

сағат)

1. Материалдық  нүктенің қозғалысын, Кинематика заңдарын, Ньютон заңдары, 
Инерциялы санақ жүйесі, Импульс Кинетика және Потенциялдық энергия, 2. Энергияның 
сақталу заңы, Бүкіл әлемдік тартылыс заңы, Ауырлық күші, Үздіксіз теңдеуі, Бернулли 
теңдеуі Термодинамикалық параметрлер, МКГ негізгі теңдеуін білу керек. 3. 
Алгоритмдер  туралы  түсінік. Алгоритм және оның қасиеттері. Блок-схема тілінің 
алфавитін білу керек. 4. Зерттеулерде математиканың  атқаратын ролін білуі тиіс;  негізгі 
ұғымдары мен әдістерін біліп, қолдана білуі тиіс; математикалық таңбаларды орынды 
қолдана білуі тиіс. 5. Өрнектерді түрлендіре білуі тиіс; теңсіздіктерді 

дәлелдеуді;теңдеуді,теңдеулер жүйесін,теңсіздіктерді шеше білуі тиіс.

Алгоритмдеу және бағдарламалау/ Алгоритмизация и 
программирование

Кәсіби тілдер және 
электроника модулі - 
16 кредит (720 сағат)

1. Тілдің оқу мақсатындағы негізгі  лексикасын және мамандық тілін, терминологиясын 
білу және түсіну керек; Информатиканы оқыту әдістемесінің тұжырымдамалық және 
теориялық негіздерін, оның педагогикалық ғылым жүйесіндегі орны мен құндылығын, 
информатиканы окыту әдістерінің даму тарихи мен қазіргі жағдайын  білу және түсіну 
керек; информатиканың теориялық негіздерін,  алгоритм теориясы ұғымын, алгоритмдік 
және бағдарламлау тілдерінің құрылымын түсіну керек; 2. Цифрлық құрылғылардың 
заманауи схемотехникасын, оның параметрлерін, сипаттамаларын, қолданылу 
ерекшеліктерін; цифрлық схемаларды және микроэлектроникалық құрылғыыларды 
схемотехникалық жобалау негіздерін; 3.Элементтердің стандарттарға сәйкестігі шартты 
графикалық белгіленулерін; есептеу техникасының схемотехникалық тәсілдерінің 
заманауй күйлерін, тенденцияларын және даму келешегін; бар элементтік базаны 
қолданып цифрлық схемаларды синтездеу және талдау жасауды білу керек. 4. Периодтық 
шешімдердердің бар болу шарттары. Ван – дер Поль әдістері. Автономды емес жүйелерді 
шешудің Малкин әдісі. Орнықтылық және стационар нүктелерді зерттеу. 5. Асимптотты 
интегралды алгоритм. Ляпунов жүйесі. Канондық түрге келтіру мысалдары. Жәй түбір 
жағдайы. Квазисызықты теория. Каменков әдісі. Екінші ретті біртекті жүйелер. Сызықты 
емес жүйелер. Кез – келген ретті сызықты теңдеулерді шешу

KK(O)T 2201 / 
PK(R)Ya 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі/ Профессиональный казахский 
(русский) язык

KBShT 2202 / POIYa 
2202

Кәсіби бағытталған шет тілі/ Профессионально-
ориентированный иностранный  язык

KZhAU 2206/ AOCS 
2206

Компьютерлік жүйелердің  ұйымдастырылуы және 
архитектурасы/ Архитектура и организация 
компьютерных систем

BAKZh 3302 / ISRP 
3302

Бағдарламаны әзірлеудің  құрал-жабдықтары / 
Инструментальные средства  разработки программ

Математикалық 
талдау модулі - 9 

кредит  (405 сағат)

1. Орнықтылық және стационар нүктелерді зерттеу. Асимптотты интегралды алгоритм. 
Ляпунов жүйесі. Канондық турге келтіру мысалдары. Жәй түбір жағдайы. Квазисызықты 
теория. Каменков әдісі. Екінші ретті біртекті жүйелер. Сызықты емес жүйелер. Кез-
келгенретті сызықты теңдеулерді шешу. 2. Бір айнымалы функциясы ұғымы және оның 
анықталу облысы.  Анықталу облысын табу ережелері. Бір айнымалы функциясының 
шегі. Шегі бар функцияларға амалдар қолдану. Бірінші және екінші тамаша шектер. 
Функцияның үзіліссіздігі ұғымы. 3.Рационалдық функцияларды интегралдау. 
Иррационалдық функцияларды интегралдау. Трансценденттік функцияларды интегралдау. 
4. Жазық фигуралардың ауданын есептеу. Қисық доғасының ұзындығын есептеу. 
Көлемдерді есептеу.
5.  Алгоритмдер  туралы  түсінік. Алгоритм және оның қасиеттері. Блок-схема тілінің 
алфавитін білу керек. Бағдарламалау технологиясы/ Технология 

программирования 

MKAZh 
020704

Мәліметтер қоры 
және ақпараттық 

жүйелер модулі - 6 
кредит 270сағат

 1. Мәліметтер қорын құрудың теориялық негіздерін, мәліметтермен жұмыс істейтін 
негізгі операциялардың орындалуын жете меңгеру керек. Мәліметтерді баяндау мен 
басқарудың тілдік құралдарын,  іздеу мен өңдеу әдістерін ұйымдастыруға дағдыланады. 
Мәліметтер қорымен жұмыс жасауды, олардың қазіргі заманғы талапқа сай қолдану 
жолдарын меңгереді. 2. Ақпарат теориясының негізгі ұғымдарын, Хартли және Феннон 
бойынша ақпарат модельдерін,  дискреттік байланыс каналдарының модельдерін, 
ақпаратты тиімді түрде кодтау тәсілдерін, бөгеулі және бөгеусіз байланыс каналдарының 
өткізу каналдарыны туралы Феннон теоремасын,білулері қажет. 3. Детерминеленген 
сигналдарды көрсету формалары. Импульстер ұзақтығы мен олардың енi арасындағы 
қатынас.  4. Кездейсоқ сигналдардың спектрлiк көрсетiлуi. Стационар кездейсоқ 
процестердiң жиiлiктiк көрсетiлуi.  5. Үзiлiссiз сигналдарды дискреттiкке түрлендiру.   
Сигналдарды көрсетудiң цифрлық формасының қасиеттерi. Котельников теоремасын 
қолданудың практикалық және теориялық аспектiлерi. 

MKAJ 2214 / BDIS 
2214

Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер / Базы 
данных и информационных систем

Электр тізбектерінің 
теориясы модулі - 9 
кредит - (405 сағат)

1. Тұрақты және айнымалы тоқтың қуатын, кернеуін, электрлік сұлбаларын  анықтау. Тоқ 
және кернеу көздері, тұрақты және айнымалы  тоқ  көздері. Активті  және пассивті   
қабылдағыштар. Түйін, контур, тармақ түсініктері болу керек. 2. Активті және пассивті 
тізбек  бөлігіндегі,  контурдағы заңдар. Қарапайым  және күрделі  тізбектерді есептеу реті 
және принциптері. Лездік, орта әсер ететін  мәндер. 3. Катушка индуктивтігі, конденсатор, 
резистордағы тізбектер. Символдық есептеу әдісін қолдану. Тізбектелген тербелмелі 
контур. Параллель   тербелмелі   контур. Резонанс шартын білу керек. 4. Алгоритмдерді 
құру әдістерін,  программалау тілінің синтаксисі мен семантикасын білу керек, 
Деректердің әртүрлі типтерімен және құрылымдарымен берілген есептерді шығаруға; 
тұрақтыларды сипаттау және оларды есеп шығаруда меңгерту керек. 5. Мәліметтерді 
енгізу, шығару тәсілдерін; процедураларды шақыру есептерін шығаруды меңгерту;  
құрылымдық, таңдау, цикл операторларымен берілген есептерді шығару тәсілдерін білу.



ETT 020805 БП ТК 3 емтихан 5 3 135 15 30 15 75
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TT 2218 / TYa 2218 Тілдер теориясы/ Теория языков БП ТК 3 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

ВТ 020906

Mik 3219 (І) Микроэлектроника І БП ТК 5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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Mik 3220 (ІІ) Микроэлектроника ІІ БП ТК 6 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

BT 3221 / YaP 3221 Бағдарлама тілдері / Языки программирования БП ТК 5 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

БП ТК 5 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

AKN 3223/OIB 3223 БП ТК 5 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

KZhI 021007

БП ТК 5 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

БП ТК 6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

KG 3226 Компьютерлік графика / Компьютерная графика БП ТК 6 емтихан 6 4 180 30 30 15 105 4

EU 4227 / EP 4227 Электрондық үкімет / Электронное правительство БП ТК 7 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

Базалық пәндер циклінің  таңдауы бойынша: 80 49 2205 300 405 30 255 1215 0 3 6 15 0 14 9 2 0

ІТ 021108

OZ 3303 / IO 3303 Операцияны  зерттеу / Исследование операции КП ТК 6 емтихан 5 3 135 15 30 15 75
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IT 4304 Интернет технология/ Интернет технологии КП ТК 7 емтихан 6 4 180 30 30 15 105 4

OZh 3305 / OS 3305 Операциялық жүйелер  / Операционные системы КП ТК 6 емтихан 6 4 180 30 30 15 105 4

Кәсіптендіру  пәндер циклінің  таңдауы бойынша: 17 11 495 75 90 0 45 285 0 0 0 0 0 0 7 4 0

1 траектория: Есептеу техникасы, тораптары және жүйелері  

ETTZ 021209

BKE 3306 / PO3306 КП ТК 6 емтихан 6 4 180 30 30 15 105

М
ат

ем
ат

ик
а 

ж
ән

е 
ин

ф
ор

м
ат

ик
а 4

КП ТК 7 емтихан 6 4 180 30 30 15 105 4

KZh 4308 / KS 4308 Компьютерлік желілер/ Компьютерные сети КП ТК 7 емтихан 6 4 180 30 30 15 105 4

Электр тізбектерінің 
теориясы модулі - 9 
кредит - (405 сағат)

1. Тұрақты және айнымалы тоқтың қуатын, кернеуін, электрлік сұлбаларын  анықтау. Тоқ 
және кернеу көздері, тұрақты және айнымалы  тоқ  көздері. Активті  және пассивті   
қабылдағыштар. Түйін, контур, тармақ түсініктері болу керек. 2. Активті және пассивті 
тізбек  бөлігіндегі,  контурдағы заңдар. Қарапайым  және күрделі  тізбектерді есептеу реті 
және принциптері. Лездік, орта әсер ететін  мәндер. 3. Катушка индуктивтігі, конденсатор, 
резистордағы тізбектер. Символдық есептеу әдісін қолдану. Тізбектелген тербелмелі 
контур. Параллель   тербелмелі   контур. Резонанс шартын білу керек. 4. Алгоритмдерді 
құру әдістерін,  программалау тілінің синтаксисі мен семантикасын білу керек, 
Деректердің әртүрлі типтерімен және құрылымдарымен берілген есептерді шығаруға; 
тұрақтыларды сипаттау және оларды есеп шығаруда меңгерту керек. 5. Мәліметтерді 
енгізу, шығару тәсілдерін; процедураларды шақыру есептерін шығаруды меңгерту;  
құрылымдық, таңдау, цикл операторларымен берілген есептерді шығару тәсілдерін білу.

ETT 2217 / TEC 
2217

Электр тізбектерінің теориясы/ Теория электрических 
цепей

Бағдарламалау 
тілдері модулі - 14 
кредит (630 сағат)

1. Жартылай өткізгіштік диодтар, күштік диодтар, арнайы диодтар, математикалық 
модельдер, биполярлық және өрістік транзисторларда күшейткіш құрылғылар 
сұлбаларын құруды білу. Электрлі тербелістер генераторлары және екінші керек көздер 
сұлбаларын жасау ұстанымдарымен танысу. Цифрлік сызықтық интегральды құру 
ерекшеліктерімен танысу. Electronics Workbench ортасында сұлбаларды жинауды үйрену 
керек. 2. Классикалық электродинамика, Фейнман диаграммалары. Электромагниттік 
әсерлесу. Кванттық әсерлесу және оның кванттары. Бір фотонды және көп фотонды 
әсерлесу теориясын меңгеру керек. 3. Обьектіге- бағытталған программалау тілдерінің 
негізі. Обьектіге- бағытталған программалау тілдерінің жұмыс істеу ортасы. Стандартты 
басқару элементтері. Құрылым проектісі, әдістері. Негізгі алгоритмдік конструкция. 
Меню. Көпқұжатты интерфейс. Диалогтік терезені жасау. Басқару элементтері. ActiveX 
элементтері. 4. Алгоритмдерді жасау, өңдеу әдістерін, бағдарламаларды ЭЕМ- де өңдеу 
және жасау қабылдауларын құрастыру технологиясын теориялық және практикалық 
игереді. Алынған дағдыларды типтік математикалық және инженерлік есептерді шешуде 
қолдануға дағдыланады. Delphi ортасында жұмыс істеуге дағдылану. Компаненттік 
бағдарламалау принциптерін қолдану және обьектілі- бағытталған ортада жобалауды 
меңгереді. 5. Негізгі түсініктер мен анықтамалар, ақпаратқа шабуыл көздері, қауіп-
қатерлері және формалары, қауіпсіздік стандарттары. Криптографиялық модельдер, 
шифрлау алгоритмдері. Негізгі ОЖ қауіпсіздігінің модельдері. Желілерге әкімшілік ету, 
пайдаланушыларды аутентификациялау алгоритмдері. Корпоративтік желілердің 
көпдеңгейлі қорғанышы. Ақпарат қорғау жүйелеріне қолданылатын талаптар. 

BMA 3222 / MMU 
3222

Басқару модельдері мен әдістері / Модели и методы 
управления

Ақпарат қауіпсіздік негіздері / Основы 
информационной безопасности

Компьютерлік 
жүйелер 

интерфейстері модулі 
- 11 кредит 495 сағат

1. Windows ОЖ компоненттерін. Жабдықтан абстракциялау деңгейінің (HAL) міндетін 
пайдаланушы қолданбалардің түрлерін білу керек. Win32 ішкі жүйесінің құрылымын,  
Microsoft Windows операциялық жүйелер жанұясында программалаудың негізгі 
интерфейсін білу керек. Win32 API функцияларын қолдану. 2. Компьютерлік графика 
туралы түсінік болу керек. Интернеттегі компьютерлік графика. Компьютерлік графика 
түрлері. Векторлы графиканың математикалық негіздері. Компьютерлік  графиканың 
негізгі ұғымдарын жетік меңгеру керек. 3. Растрлық және векторлық графика. Adobe 
photoshop cs 8.0 бағдарламасының негізгі түсінігі. AutoCad бағдарламасымен танысу. 
Сызба сызуға кірісу. Шрихтау. Кез келген объектілердің түсін өзгерту. 4. Объектілердің 
формасын  редактрлеу. Объектілерді бекіту. Объектілерді сызу. Объектілердің формасын 
редактрлеу. Объектілерді редактрлеу. Фаскі және доғалауды құру. Сызба сызуда 
редактрлеу командаларын қолдану. Объектілерді көшіру.5. Массив Мәтінмен жұмыс 
Қабаттар және объектілердің қасиеттері. Үшөлшемді модельдеу. Үш өлшемді 
модельдеудегі полисызық. Монолиттік моделді құрудағы командалар. Денелерді 
ауыстыру командалары Тонирленген режимі арқылы объектінің пішімін өзгерту. 

KZhI 3224 (І) / IKS 
3224 (І)

Компьютерлік жүйелер интерфейстері (І)/ Интерфейсы 
компьютерных систем (І)

KZhI 3225 (ІІ) / IKS 
3225 (ІІ)

Компьютерлік жүйелер интерфейстері (ІІ) / 
Интерфейсы компьютерных систем (ІІ)

Интернет 
технологиясы модулі  

- 11 кредит ( 495 
сағат)

1. Интернет пен жұмыс жасауды, бүкіл әлеммен байланысу жолдарын меңгеру. 
Электрондық пошта ашуды үйрену. Хат алмасу. Пошта адрестері.   2. Операцияларды 
зерттеу теориясымен танысу. Әдістерін меңгере отырып, экономика  және өндірісті 
ұйымдастыру  қолдануға машықтану. Логикалық амалдармен орындалатын  амалдарды 
зерттеу ұғымымен түсіндіру. Операцияны зерттеудің  негізгі ұғымдары, міндеті, түрлері. 
Мазмұны, қажеттілігі, қызметтері, құрылымын ұғындыру. 3. Автоматты басқарудың және 
ақпараты  бейнелеудің электрондық жүйелеріндегі  транзисторлық  және интегралдық  
аналогты, импульсті және  цифрлық құрылғылардың  жұмыс істеу принциптерімен 
танысу. Ерекшеліктері мен көрсеткіштерін, схемаларын оқып үйрену. Есептегіш 
техникасын, автоматтық жүйелерді дұрыс пайдаланып білетін маман дайындау. Сандық 
құрылғылардың  негізгі элементтерін, түйіндерін оқып үйрену, схемотехниканы оқып 
білу, схемаларды  айырып білу. 4. Жобаларды басқаруда бағдарламалық қамтамасыз ету, 
Логикалық программалау негіздерін үйрету. 5. Негізгі ОЖ қауіпсіздігінің модельдері. 
Желілерге әкімшілік ету, пайдаланушыларды аутентификациялау алгоритмдері. 
Корпоративтік желілердің көпдеңгейлі қорғанышы. Ақпарат қорғау жүйелеріне 
қолданылатын талаптарын білу керек.  

Есептеу 
техникасы,тораптары 

және жүйелері - 16 
кредит (720 сағат)

1.  Буль функцияларың ықшамдау тәсілдері, Буль функцияларың ықшамдау тәсілдері 2. 
ПЛМ-да типтік түйіндерді синтездеу. Операциалық құрылғылар 3. Басқару автоматтарын 
ПЛМ-да синтездеу,  Екілік санау жүйесінде қосу операциясын орындау. 4. 
Нейрокибернетика мен білім инженериясы ұғымы туралы, білімді алу мен өңдеу әдістері, 
нейронды жүйелердің негізгі моделдері, оларды оқыту 
алгоритмдері мен әдістері, эксперттік жүйе құрылымдары мен олардың 
шешілетін тапсырма ерекшеліктеріне тәуелді архитектуралық ерекшеліктері, 
эксперттік жүйені тұрғызу кезеңдері табиғи тілде сөйлесу жүйесін тұрғызу 
әдістері туралы; 5. Бағдарламалық қамтамасыз ету кешені дерек қорларды қамтитын көп 
деңгейлі модельді білуі керек.

Бағдарламамен қамтамасыз ету / Программное 
обеспечение

EZhZhU 4307 / 
OVSS 4307

Есептеу жүйелерін және желілерін ұйымдастыру/ 
Организация вычислительных систем и сетей 



ETTZ 021209
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1 траектория бойынша: 24 16 720 120 120 0 60 420 0 0 0 0 0 0 4 12 0

2 траектория: Ақпаратты қорғауды ұйымдастыру технологиясы 

AKUT 021310

КП ТК 6 емтихан 6 4 180 30 30 15 105
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MM 4307 КП ТК 7 емтихан 6 4 180 30 30 15 105 4

КП ТК 7 емтихан 6 4 180 30 30 15 105 4

КП ТК 7 емтихан 6 4 180 30 30 15 105 4

2 траектория бойынша 24 16 720 120 120 0 60 420 0 0 0 0 0 4 12 0
2.2  модулі бойынша барлығы: 121 76 3420 495 615 30 360 1920 3 6 15 0 14 20 18 0

2 модуль бойынша барлығы: 161 101 4545 615 870 30 510 2520 9 9 17 10 18 20 18 0

1  және 2 модуль бойынша барлығы: 207 129 5805 750 1155 30 630 3240 18 18 19 18 18 20 18 0

3. OKT 3.  Оқытудың  қосымша түрі

3.1 ММ 3.1 Міндетті модульдер (ММ) 

DSh 031401 Дене шынықтыру/ Физическая культура ОҚТ МК 1-4 8 8 240 240 2 2 2 2

КР 031502

ОР 2402 / UP 2402 Оқу практикасы /  Учебная практика  - 3 апта/ 3 недели ОҚТ МК 2 сынақ 2 4 60 60 4

ОР 4403 / PP 4403 ОҚТ МК 8 сынақ 5 2 150 30 120 2

DAP 4404  / PP 4404 ОҚТ МК 8 сынақ 5 2 150 30 120 2

3 модуль бойынша барлығы: 20 16 600 0 360 0 240 0 0 2 6 2 2 0 0 0 4

4. Мемлекеттік  қорытынды аттестация

MKA 041603 MKA 4501

1. Мамандық бойынша мемелекеттік емтихан МК 8 4 1 105 15 90 1

МК 8 8 2 210 30 180 2

МҚА модулі бойынша барлығы: 12 3 315 45 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Жалпы: 239 148 6720 795 1515 30 870 3510 0 20 24 21 20 18 20 18 7

Құрастырушылар:   1. Кафедра меңгерушісі - Өтебаева Ш.К.,  п.ғ.к.,  аға оқытушы 
2.  Кафедра доценті   - Тукубаев З.Б., т.ғ.к.

3.  Кафедраның магистрі - Көбеева З.С., аға оқытушы 

4.Жұмыс беруші - Рыспаев Ә., №39 ЖОМ-ң жоғары санатты мұғалімі

Есептеу 
техникасы,тораптары 

және жүйелері - 16 
кредит (720 сағат)

1.  Буль функцияларың ықшамдау тәсілдері, Буль функцияларың ықшамдау тәсілдері 2. 
ПЛМ-да типтік түйіндерді синтездеу. Операциалық құрылғылар 3. Басқару автоматтарын 
ПЛМ-да синтездеу,  Екілік санау жүйесінде қосу операциясын орындау. 4. 
Нейрокибернетика мен білім инженериясы ұғымы туралы, білімді алу мен өңдеу әдістері, 
нейронды жүйелердің негізгі моделдері, оларды оқыту 
алгоритмдері мен әдістері, эксперттік жүйе құрылымдары мен олардың 
шешілетін тапсырма ерекшеліктеріне тәуелді архитектуралық ерекшеліктері, 
эксперттік жүйені тұрғызу кезеңдері табиғи тілде сөйлесу жүйесін тұрғызу 
әдістері туралы; 5. Бағдарламалық қамтамасыз ету кешені дерек қорларды қамтитын көп 
деңгейлі модельді білуі керек.

Жасанды интеллект негіздері / Основы искусственного 
интеллекта

Ақпаратты қорғауды 
ұйымдастыру  

технологиясы -16 
кредит (720 сағат)

1. Қызмет ету мен ақпаратты өндеу технологияларын білуі, Қазіргі интернет 
технологиялары негізінде программалық қосымшаларды құруды білуі, Интернеттің 
қазіргі перспективалары мен дамуы беталыстары туралы түсінігі болуы қажет. 2. 
Ақпаратты жіберу және өңдеудің интернет технологиялары туралы түсінік. Мультимедия 
технологиялары дамуының тарихи мәліметі. Мультимедия адам қызметінде. 
Мультимедия-технологияларын қолдану, интернетке арналған қосымшаларды жетілдіру 
ерекшеліктерімен байланысты сұрақтар жиынтығы. Интернет тораптар иерархиясы 
ретінде. Интернеттегі клиент-серверлік архитектура. Провайдер тораптары. Провайдер 
тораптарын бекіту. ISP, POP, NAP, «соңғы миля» түсініктері. Әртүрлі категориядағы 
қолданушыларға арналған интернетке кіру түрлері. Интернетке ақпарат жіберу. TCP/IP 
протоколының стэгі. IP бағдарының үрдісі. Интернетке ақпарат алмасу сенімділігі. 
Интеренеттегі мекендеу. OSI моделінің қолданбалы деңгейінің протоколдары. WWW-
сервисі.3. Есептеу машиналарының, жүйелерінің және тораптарының құрылымдық және 
функционалдық қағидаларын, Есептеу машиналарының арифметикалық, логикалық және 
сұлбатехникалық негіздерін, сырт және ішкі жады құрылғыларын ұйымдастыру 
принциптері,процессорларды ұйымдастыру принциптері,мәліметтерді енгізу және 
шығару құрылғыларын және олардың орталық құрылғылармен әрекеттесуін 
ұйымдастыру,есептеу жүйелері мен тораптарын жобалау негіздерін білу керек. 4. 
Ақпараттық-технологияларды басқару процестеріне қолдана білу; 5. Әрбір компьютерлік 
жүйеге ақпарат қауіпсіздігінің автоматтандырылған ішкі жүйесінің кірістірілу 
мүмкіндігінің бар екендігін оқып-білу, Ақпараттың тиімділігі мен сапасын бағалайтын 
әдістерді білу, компьютерлік жүйелердің аппараттық және программалық құралдарына 
қойылатын талаптарды ақпаратты қорғау тұрғысынан сипаттай алу. 

ABT 3306 / TAU 
3306

Автоматты басқару теориясы / Теория автоматических 
управлении

Математикалық модельдеу  / Математические 
моделирование

KZhS 4308 / AKS 
4308

Компьютерлік жүйелердің сәулеті  / Архитектура 
компьютерных систем

SQL 4309 / SQL 
4309

SQL Server ортасындағы программалау / 
Программирование в среде SQL Server

Дене шынықтыру 
модулі - 8 кредит (240 

сағат)

1. Дене шынықтырудың адам дамуындағы және маман дайындаудағы рөлін  білуі керек. 
2.ҚР-ның дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясат негіздерін білуі 
керек. 3.Дене шынықтырудың және салауатты өмір сүрудің теориялық әдістемелік 
негіздерін білуі керек. 4.Денсаулықты сақтауды және нығайтуды қамтамасыз ететін психо-
физикалық амалдар мен қасиеттерді дамытып және жетілдіру арқылы практикалық 
ептілік пен дағдыны өмірде қолдана алуы керек.

DSh  1(2) 401 / FK  
1(2)401
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Кәсіби практика / 
Профессиональная 
практика - 8 кредит 

( 390 сағат)

1. Объектілерді және құбылыстарды жүйелік талдау әдістерін, істі зерттеу және шешім 
қабылдауды; 2. Автоматтандырылған жүйелердің ұйымдастырушылық, функционалдық 
және техникалық құрылымын талдауға арналған формальды аппарат, жүйемен шешілетін 
есептер құрамын анықтауды; 3. Жүйелерді зерттеу және жобалау кезінде жүйелік 
модельдеу әдістерін, модельдеуші алгоритмдер сұлбасын, модельдеу типін және 
дискретті жүйелерді үлгілейтін қолданбалы бағдарламалау дестелерін; 4. Басқару 
жүйелеріндегі детерминделген және кездейсоқ құбылыстар талдауға, есептеуге, 
оңтайландыруға арналған математикалық модельдер мен әдістерді; 5. Ақпараттық 
технология әдістерін және оның автоматтандырылған жүйелерін әзірлеу және жобалау 
кезіндегі құралдарын; М
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Өндірістік практика / Производственная практика - 5 
апта / 5 недель

Диплом алды практикасы / Преддипломная практика - 5 
апта/5 недель

Мемлекеттік  
қорытынды 

аттестация - 3 кредит 
(315 сағат)

1) Есептеу техника   саласындағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, осы 
сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу; 2) Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша алған теориялық білімі мен 
түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу; 3) Дәйектемелер құрастыру және есептеу техника 
саласындағы жоғарғы деңгейлі программалау тілдерін меңгеру; 4) әлеуметтік, этикалық 
және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажетті ақпарат 
жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру; 5) ақпаратты, идеяларды, 
проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу 
қабілеттерінің болуын көздейді.
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2. Диплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау немесе екі 
кәсіби пәннен мемлекеттік тапсыру                                    
        

Диплом 
қорғау

«Математика және Информатика» кафедрасының әдістемелік комиссиясында (2016 жылдың _____ ________ № ___ хаттама) және мәжілісінде (2016 жылдың 
_____  ________  № ___  хаттама) талқыланып, бекітуге ұсынылды.



Қазақстан Республикасы  Білім  және ғылым министрлігі

Шымкент  университеті

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету  мамандығының  

МОДУЛЬДІК  БІЛІМ  БЕРУ  БАҒДАРЛАМАСЫ

1.  Білім беру бағдарламасының паспорты:

1.1  Біліктілік және лауазымдар тізбесі:

1.3.Білім беру бағдарламасы түлегінің біліктілік сипаттамасы

Мамандығы: 5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Білім беру бағдарламасының деңгейі: Бакалавриат.

Академиялық дәреже: Мамандығы: 5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры.

5В070400- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша бітірген түлекке есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама бакалавры академиялық дәрежесі 
беріледі.
Түлектердің біліктілігі мен лауазымдары Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеументтік қорғау Министрлігінің 21.11.2002 ж. №273-П бұйрығымен бекітілген “Жетекшілердің, 
мамандардың және басқа да қызметкерлердің біліктілік анықтамасына” сәйкес анықталады.

1.2  Білім беру бағдарламасының мақсаты мен  міндеттері:  Еліміздің экономикасының еңбек нарығында өркендеп даму мүмкіншіліктері мен жеке тұлғаның қажеттіліктерін 
қанағаттандыратын және білім беру саласындағы үздік әлемдік  тәжірибелерге сай келетін жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізуді мақсат етеді. Сол себепті, білім алушы саналы 
ұрпаққа сапалы  білім  беру. Дүниетаным, тіршіліктің ғылыми-философиялық, діни негіздері, адам өмірі және  қызметінің мазмұны мен теориялық мәні туралы терең білім беру.  Кәсіби 
қалыптасқан  маман дайындау.

Кәсіби қызмет саласы: Бітірушілердің кәсіби қызметінің саласы есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз етуді қолданатын және іске қосатын, өңдейтін мемлекеттік және жеке 

кәсіпорындар мен ұйымдар болып табылады, нақтылап айтсақ: машина жасау, металургия, көлік, телекоммуникация, ғылым және білім, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылық саласы, қызмет 

көрсету саласы, әкімшілік басқару, экономика, бизнес, әр түрлі техникалармен басқару, яғни адамға қызмет етудің барлық саласында.

Кәсіби қызмет нысандары:  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойын¬ша бітірушілердің кәсіби қызмет объектісі болып келесі объектілер саналады:
- есептеу машиналары, кешендері, жүйелері және желілері;
- ақпарат өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелері;
- автоматтандырылған жобалау жүйелері;
- есептеу техникасы құралдарының және ақпараттық жүйелердің бағдарламалық қамтамасыз етілуі (бағдарламалар, бағдарламалық кешендер мен жүйелер).

Кәсіби қызмет пәні:  5В070400 - Есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша бітірушілердің кәсіптік қызмет пәндері:
- жоғарыда аталған жүйелердің математикалық, ақпараттық, техникалық, эргономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қамтамасыз етілуі.

Кәсіби қызмет түрлері:  5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша бакалавр мынандай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:
- жобалаушы-құрастырушылық; - өндірістік-технологиялық; - эксперименталды-зерттеушілік; - ұйымдастыру-басқарушылық; - эксплуатациялық.

Кәсіби қызмет функциялары:  5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша бакалавр іргелі және арнаулы дайындығына сәйкес кәсіптік қызметтің 
объектілері бойынша келесі функцияларды атқара алады: - есептеу техникаларын жобалау; - есептеу және ақпараттық жүйелерді эксплуатациялау; - жүйелер мен желілірді әкімшілік ету; - есептеу 
жүйелері мен желілірді сүйемелдеу; - жүйелерді тестілеу; - бағдарламалық-аппараттық қорғалуын қамтамасыз ету т.б. 

Кәсіби қызмет типтік  міндеттері:  5В070400 – Есептеу техинкасы және бағдарламалық қамтамасыз ету бакалавры келесі міндеттерді шешуге даярланған болу тиіс: - аппаратты-бағдарламалық 
кешендер компоненттерінің сәулетін және оған сәйкес адам-машиналық интерфейстерін жобалау; - ақпаратты өңдеудің және басқарудың компьютерлік жүйесін жүзеге асыру үшін бағдарламалау 
құралдарын, есептеу техникасы құралдарын қолдану; - кәсіби қызмет объектілерінің бағдарламалық қамтамасыз етілуі, ақпараттық және математикалық элементтерін жобалау; - кәсіби қызмет 
объектілерінің жұмыс істеуімен байланыстағы ақпараттық және есептеу үрдістерінің бағдарламалық және математикалық модельдерін зерттеу және құру;
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