
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  

6В06103 – Компьютерлік мехатроника 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В057 Ақпараттық технологиялар 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

Білім беру бағдарламасының бірегей бəсекелестік 

артықшылықтары: 

1. өңір үшін қажетті білікті кадрларды даярлау бойынша 

Инновациялық білім беру бағдарламасы болып табылады; 

2. ат-саласын дамыту стратегиясы мен перспективаларын, 

өндіріс пен ғылымның түрлі салаларын компьютерлік 

модельдеу технологияларын ескере отырып əзірленді; 

3. білім беру үдерісін жоспарлау жəне ұйымдастыру негізінде 

информатика, электроника, мехатроника саласында кешенді 

білім алу арқылы кəсіби құзыреттілікті дамытуға мүмкіндік 

беретін интегративті тəсіл жатыр.; 

4. кəсіптік құзыреттілікті дамыту мүмкіндігін кеңейтетін 2 

талап етілетін оқыту траекториялары (білім алушының 

таңдауы бойынша) іске асырылады: 1) робототехникалық 

жүйелерді компьютерлік модельдеу; 2) білім берудегі 

робототехника. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Электроника, информатика, мехатроника жəне робототехника 

салаларының түйіскен жерінде интеграцияланған ортада 

инновациялық қызметке қабілетті еңбек нарығында сұранысқа 

ие білікті кадрларды даярлау. 

БББ міндеттері 

Мехатрондық жəне робототехникалық жүйелерді жобалау 

жəне жасау жəне  саласында жаңа мамандар ұрпағын даярлау: 

− роботтарды құрастыру жəне басқару əдістерімен құралдарды 

меңгерген; 

− есепетеуіш жүйелердің мүмкіншіліктерін робототехникалық 

жүйелермен басқаруға бейімдеу қабілеті қабілеті қалыптасқан; 

− ақпараттық технологиялар саласында нарықтағы бəсекелік 

ортасында жұмыс жасай алатын маман. 

БББ оқыту нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бітіруші: 

- операциялық жүйелерді қолдау үшін есептеу техникасы 

құралдарын құру қағидаттарында талдану; 

- білім беру мекемелерінде пайдалану үшін робототехникалық 

жабдықты жинау;  

- 3D принтерде басып шығару арқылы мультимедиа - 

қосымшаларды əзірлеу үшін компьютерлік графиканың екі 

жəне үш өлшемді моделін құру; 

- мехатрондық жəне робототехникалық жүйелерді басқару 



үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді əзірлеу; 

- жаратылыстану-ғылыми есептер мен технологиялық 

процестердің модельдерін жасау; 

- ақпараттық, электромеханикалық, электрогидравликалық, 

электронды жəне микропроцессорлық мехатрондық жəне 

робототехникалық жүйелердің макеттерін əзірлеу; 

- логикалық жəне функционалдық бағдарламалау тілдерінде 

сараптамалық жүйелерді жобалау; 

- мехатрон жəне робототехникалық жүйелерді жөндеу жəне 

жаңғырту, оларды қайта бағдарламалау жəне оқытуды жүзеге 

асыру; 

- жеке сенсорлық (сезгіш) жүйелердің математикалық жəне 

физикалық аналогтарын зерттеу; 

- мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас тілін меңгеру, 

бір немесе бірнеше шет тілдерін пайдалану; 

- экономикалық білімді, кəсіби жəне қоғамдық қызметтегі 

менеджмент туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

- аппараттық-бағдарламалық құралдарды, компьютерлік 

желілерді тестілеу жəне верификациялау тəсілдерін қолдану; 

- бағдарламалаудың негізгі принциптері мен əдістерін қолдану; 

- өзінің кəсіби қызметінің нəтижелерін бағалау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже:  

Білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар саласындағы Бакалавр 

6В06103 компьютерлік мехатроника 

Маман лауазымдарының 

тізімі  

- IT-маман; 

- инженер-конструктор; 

- кибернетик; 

- автоматтандырылған басқару жүйесін əзірлеуші; 

- жасанды интеллект саласындағы маман; 

- электроник. 

Кəсіби қызмет объектісі  

Адам қызметінің түрлі салаларында ақпараттық жүйелерді 

əзірлейтін, енгізетін жəне пайдаланатын əртүрлі меншік 

нысанындағы кəсіпорындар мен ұйымдар. 

 


