
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В06101 Информатика  

 

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 
6В06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 
6В061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  
6В06101 Информатика 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В057 Ақпараттық технологиялар 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің 6в06101 Информатика білім беру 

бағдарламасының бірегей бəсекелестік артықшылықтары: 

1. Ат-саласын дамыту стратегиясы мен перспективаларын, 

өндіріс пен ғылымның түрлі салаларын компьютерлік 

модельдеу технологияларын ескере отырып əзірленді. 

2. Кəсіптік құзыреттілікті дамыту мүмкіндігін кеңейтетін 2 

талап етілетін оқыту траекториялары (білім алушының 

таңдауы бойынша) іске асырылады: 1) компьютерлік 

моделдеу; 2) қолданбалы бағдарламалау. 

3. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 

пайдаланудың кəсіби құзыреттілігін дамытуға, қолданбалы 

бағдарламалық өнімдерді құруға бағытталған. 

4. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 

5. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Цифрлық индустрияның бəсекеге қабілеттілігін арттыру үшін 

жеке, зерттеу əлеуеті бар, экономиканы ақпараттандыру жəне 

цифрландыру міндеттерін бағдарламалық сүйемелдеуді 

əзірлеуге, енгізуге қабілетті кадрларды даярлау. 

БББ міндеттері 

1. Еңбек нарығында сұранысқа ие, "Рухани жаңғыру" жалпы 

мемлекеттік бағдарламасына сəйкес құндылықтарға ие жəне 

өзін-өзі белсендіруге, өзін-өзі дамытуға қабілетті білікті 

көптілді тұлғаны дамыту. 

2. Пəндік саланы талдау əдістемесі мен технологиясын оқыту 

жəне ақпараттық жүйеге қойылатын талаптарды анықтау.  

3. Компьютерлік модельдеу əдістерін жəне ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, қолданбалы есептерді 

шешу бойынша теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

БББ оқыту нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бітіруші: 

- жаратылыстану-ғылыми есептер моделін жасау; 

- эк ономиканы цифрландыру технологиясын енгізу; 

- кəсіпорын қызметін сипаттау үшін есептеу жəне ақпараттық 

процестердің компьютерлік моделін əзірлеу; 

- аппараттық-бағдарламалық құралдарды, компьютерлік 

желілерді тестілеу жəне верификациялау рəсімдерін жүргізу; 

- сайттарды, деректер базасын, ақпараттық жүйелерді 

жобалау дағдысы болу;  

- 3D принтерлер арқылы күрделі үш өлшемді проекциялық 

модельдерді жасау; 

- кеңістіктік деректер инфрақұрылымының моделін жасау; 



- компьютерлік жүйелер мен желілердегі есептеу 

архитектурасын талдау; 

- ақпараттық іздеу технологиясын меңгеру;  

- деректерді зияткерлік талдау əдістерін қолдану; 

- робототехникалық жүйелерді басқару үшін бағдарламалық 

қамтамасыз етуді əзірлеу; 

- мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас тілін еркін 

меңгеру, бір немесе бірнеше шет тілдерін пайдалану; 

- экономикалық білімді, кəсіби жəне қоғамдық қызметтегі 

менеджмент туралы ғылыми түсініктерді пайдалану. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже:  

Білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар саласындағы бакалавр 

6В06101 Информатика 

Маман лауазымдарының 

тізімі  

- бағдарламашы; 

- зерттеу нысанның үлігісін жасаушы;  

- есептің қойылымын жасаушы; 

- техникалық тапсырма жасаушы 

Кəсіби қызмет объектісі  

Компьютерлік жүйелер мен желілер, компьютерлік үлгілер, 

ғылым, білім, техника, экономика жəне басқару есептерінің 

бағдарламалық қамтылуы 

 


