
Білім беру бағдарламасының паспорты   

 

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  

6В06102 Ақпараттық жүйелер  

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В057 Ақпараттық технологиялар 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

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 

оқытудың 2 талап етілетін траекториялары (білім алушыны 

таңдауға) іске асырылады: 1) ақпараттық жүйелердің 

деректер базасын əкімшілендіру; 2) кəсіпорындардың 

технологиялық процестерін автоматтандыру; 

3. заманауи ақпараттық технологияларды пайдаланудың 

кəсіби құзыреттілігін дамытуға бағытталған; 

4. жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы; 

5. робототехника бойынша заманауи зертханалық 

жабдықтармен қамтамасыз етілген. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Еңбек нарығында сұранысқа ие жəне кəсіби қызметті 

жүзеге асыруға қабілетті, өндіріс пен қызмет көрсетудің 

түрлі салаларындағы ақпараттық жүйелердің өмірлік циклін 

қолдауға бағытталған IT-технологиялар саласында кадрлар 

даярлау. 

БББ міндеттері 

1. Еңбек нарығында сұранысқа ие, жалпы мемлекеттік 

"Рухани жаңғыру" бағдарламасына сəйкес құндылықтарға 

ие жəне өзін-өзі белсендіруге, өзін-өзі дамытуға қабілетті 

білікті көптілді тұлғаны дамыту.  

2. Ақпараттық технологияларды құру жəне ақпараттық 

ағындарды басқару құралдары мен əдістерін жоғары тиімді 

пайдалану дағдыларын меңгерген, ақпараттық жүйелерде 

есептеу техникасының қазіргі заманғы құралдарын 

қолдануға дайын, Ақпараттық технологиялар саласындағы 

мамандардың еңбек нарығында бəсекеге қабілетті ортада 

жұмыс істеуге дайын Ақпараттық жүйелерді əзірлеу жəне 

жобалау саласында бітірушілердің жаңа буынын дайындау. 

БББ оқыту нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бітіруші: 

- бюджеттік ұйымдар мен коммерциялық құрылымдардың 

міндеттерін автоматтандыратын ақпараттық жүйелерді құру 

жəне қолдау;  

- ақпараттық жүйелер мен бизнес-қосымшалардың 



функционалына қойылатын талаптарды талдау; 

- ақпараттық жүйелерді жобалаудың қазіргі заманғы 

технологияларын пəндік аймақты моделдеу кезеңінде де, 

қосымшаларды (CASE-технологиялар жəне т. б.) əзірлеу 

кезеңінде де қолдану.); 

- компьютерлік желілердің əр түрлі жүйелерін құрудың 

техникалық концепциялары, ақпараттық ресурстардың 

кешенді қорғалуын қамтамасыз ету тəсілдері туралы білімді 

қолдану;  

- Microsoft Windows / Unix, Linux/ операциялық 

жүйелерінде деректер базасын жəне білім базасын 

(Microsoft Access, MS SQL Server, Oracle, MySQL жəне т. 

б.) кəсіби деңгейде жобалау; 

- C++, Pyton, Java, JavaScript, SQL, PHP тілдерінде 

бағдарламалау; 

- 3D принтерлер арқылы күрделі үш өлшемді проекциялық 

модельдер жасау; 

- сайттарды жылжыту технологиялары мен əдістерін, Web-

қосымшаларды құру құралдарын (Joomla, Apache Tomcat, 

Denver жəне т. б.) пайдалану.);  

- өндірістің технологиялық процестерін, қызмет көрсету 

жəне басқару саласын автоматтандыру үшін заманауи 

бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану;  

- технологиялық процестерді сипаттау үшін ақпараттық 

жүйе құрауыштарының өзара əрекеттесу сызбасын құру; 

- ERP-жəне Web-бағдарламашының, интернет-жобалардың 

ат-менеджерінің, деректер қоры мен сайттар əкімшісінің 

құзыреттілігі болуы; 

- ақпараттық жүйе модульдерінің қорғалу жағдайын 

бағалауды жүргізу жəне компьютерлік гигиена ережелерін 

сақтау; 

- есептеу ресурстарын пайдалануды оңтайландыру жəне 

іркілістен кейін компьютерлік жүйенің параметрлерін 

қалпына келтіруді қамтамасыз ету; 

- интеллектуалдық талдау əдістерін қолдану. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже 

Білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар саласындағы бакалавр 

6В06102 Ақпараттық жүйелер 

Маман лауазымдарының 

тізімі  

- деректер қорының əкімшісі; 

- кəсіпорындардың технологиялық процестерін 

автоматтандыру жөніндегі маман; 

- ақпараттық ресурстарды құру жəне басқару жөніндегі 

маман;  

- өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйесінің 

инженері. 

Кəсіби қызмет объектісі  

Адам қызметінің түрлі салаларында ақпараттық жүйелерді 

əзірлейтін, енгізетін жəне пайдаланатын əртүрлі меншік 

нысанындағы кəсіпорындар мен ұйымдар. 

 


