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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1 Паспорт образовательной программы  

1.1 Перечень квалификаций и должностей  

Выпускнику бакалавриата данной образовательной программы по специальности 5В012800 - «Физика-Информатика» присуждается 

академическая степень бакалавр образования по специальности 5В012800 - «Физика-Информатика». Выпускники специальности 5В012800 - 

«Физика-Информатика» могут работать на следующих должностях:            

 - Учитель в средних школах, гимназиях, лицеях;   

- училищах;  

- колледжах; 

- преподаватель физики и информатики. 

1.2  Компетенции  

Бакалавры по специальности 5В012800 - «Физика-Информатика» владеют следующими навыками в области:  

1) родного языка (казахского/русского языка) – КК1  владеть казахским (русским) языком; способность выражать и понимать 

понятия, мысли, факты и мнения в области физики и информатики в письменной и устной формах (слушание, говорение, чтение и 

письмо), а также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во всем многообразии общественных и 

культурных контекстов.  

2) иностранных языков – КК2   

владеть основными навыками коммуникации на английском языке: способность понимать, выражать и толковать понятия, мысли, факты и 

мнения как в области физики и информатики в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо) в соответствующем 

ряде социальных и культурных контекстов;  владеть терминологией, навыками перевода технического, научного текстов, делового письма, 

договора, навыками быстрого поиска фоновой информации; быть способными составлять толковый и переводной глоссарии, обрабатывать 

тематическую лексику в ходе предпереводческого анализа текста оригинала, переводить типичные для научно-технического стиля 

иностранного языка синтаксические конструкции, выполнять групповой перевод. 

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и технической подготовки – КК3   

способность развивать и применять математическое мышление для решения производственных задач в повседневных ситуациях,  

использовать математические способы мышления (логика и пространственное мышление) и презентации (формулы, модели, конструкты,  

графы, таблицы) в своей профессиональной деятельности;  

способность использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для выявления проблем и выводов, основанных на 

доказательствах, применять свои знания и методологию для решения профессиональных задач;  

обладать знаниями о законах природы, понимать главные задачи природопользования и быть нацеленным и готовым к бережному отношению 

и охране окружающей среды; способность анализировать экологические процессы, решать конкретные экологические задачи; обладать  

знаниями организационных основ обеспечения безопасности жизнедеятельности человека; владеть приемами оказания  
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первичной (доврачебной) помощи в быту и чрезвычайных ситуациях; быть компетентным в правилах и нормах охраны труда и безопасности  

жизнедеятельности.  

4) компьютерной подготовки – КК4   

быть способным пользоваться компьютером и другими информационными технологиями для реализации своей профессиональной  

деятельности. 

5) учебной подготовки – КК5   

осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать  

учиться; способность организовывать собственное обучение, эффективно управляя временем и информацией как индивидуально, так и в 

группах; стремиться к профессиональному и личностному росту; владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в магистратуре.  

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские компетенции) – КК6   

владеть системными знаниями об основных периодах, процессах и ключевых событиях истории Казахстана и всемирной истории; понимать 

причинно-следственные связи и уметь анализировать ключевые проблемы Отечественной истории; определять и обосновывать свое отношение 

к различным версиям и оценкам исторических событий и личностей; уметь применять исторические и историко-культурные знания в 

социальной практике, общественной деятельности, межкультурном общении; быть способным осмысливать важнейшие события современной 

политической жизни, анализировать политические процессы; владеть основами философского, исторического и правового мышления, 

навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о социально-политических и экономических процессах с 

использованием современных технологий; иметь представление об этических и правовых нормах регулирующих отношения человека к 

человеку, обществу, окружающей среде; обладать базовыми знаниями в области социальных, гуманитарных наук, способствующих 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления; готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе. 

  7)  предпринимательской экономической подготовки – КК7   

обладать основами экономических знаний, имеет научные представления о менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели 

и методы государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике.  

8) культурной подготовки – КК8  знать традиции и культуру народов Казахстана;  быть толерантным к традициям, культуре других 

народов мира, понимать и осознавать установки толерантного поведения, профилактики бытового расизма, ксенофобии, экстремизма 

и противодействия им; понимать важность творческого выражения идей, опыта и эмоций различными средствами.  

9) общими компетенциями – КК9   

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; уметь использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности; обладать качеством креативности (творчества): способностью выдвигать идеи, 

отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо установленных, способностью видеть суть проблемы, 

способностью сопротивляться стереотипам; способность работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, уметь адекватно 

ориентироваться в различных социальных ситуациях;  владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 
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физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Бакалавры по специальности 5В012800 - «Физика-Информатика» владеют следующими специальными компетенциями (СК) в области 

применения своих профессиональных знаний, умений и навыков:  

1. Компетентность профессиональная - (СК1)  

готовность к применению идей и методов современной  физики в других областях деятельности человека;  

владеть основами общей физики и методами их исследования для описания физических процессов, решения физических задач и анализа 

результатов эксперимента; использовать информационные технологии, в том числе современные средства  компьютерной графики в своей 

предметной области;  

готовность к применению инновационных педагогических технологий в условиях обновленного содержания образования 

(дифференцированного и интегрированного обучения, развивающего обучения, особенностей и специфики компетентностного подхода в 

обучении); 

умение проектировать учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении: планировать свою педагогическую деятельность, 

осуществлять педагогическое целеполагание, осуществлять педагогическую диагностику, конструировать учебный и воспитательный процесс, 

оценивать и корректировать результаты учебно-воспитательного процесса в соответствии с обновленной образовательной программой; 

 способность планировать учебный процесс с учетом использования технологии предметно-языкового обучения (для педагогов, 

задействованных в программах полиязычного образования) 

Владение основами методов исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и химических 

процессов в них и в технологиях получения, обработки и модификации материалов, некоторыми навыками их использования в исследованиях 

и расчетах; выполнять обработку и анализ данных, полученных при экспериментальных исследованиях материалов и уметь использовать их 

на  

практике.  

2. Компетентность исследовательская - (СК2)  

Уметь критически анализировать опыт учителей, педагогическую литературу и нормативную документацию; применять инновационные 

методы и технологии в своей предметной области; проектировать и апробировать свои инновации; анализировать и оценивать результаты 

внедрения инноваций в учебно- воспитательный процесс; 

Владеть теоретическими и экспериментальными методами исследования физических явлений, процессов, физических свойств веществ и  

материалов, использующихся в различных областях теоретической физики, и их практические приложения, применять их для описания и 

прогнозирования различных явлений и процессов в области физики; проводить экспериментальные исследования и быть способным публично 

представлять известные и собственные научные результаты в виде докладов, презентаций и т.д. для научной и профессиональной деятельности;  

Освоить механизмы функционирования экспериментальных установок и организации исследований, которые проводятся на базе научно -

исследовательских лабораторий кафедры владеть навыками самостоятельного выполнения экспериментов;  



П ВКГУ 011-15  

выполнять обработку и анализ данных, полученных при экспериментальных исследованиях материалов и уметь использовать их на практике; 

быть способными оформлять результаты исследований; демонстрировать хорошую теоретическую и профессиональную подготовку; 

способность использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.  

3. Компетенции в области производственно-технологической деятельности - (СК3) готовность к организации рабочих мест, их 

техническому оснащению, размещению технологического оборудования;   

готовность к оценке ядерной и радиационной безопасности, к оценке воздействия на окружающую среду, к контролю за соблюдением 

экологической безопасности, радиационной и ядерной безопасности, норм охраны труда.  

4. Компетенции в области организационно-управленческой деятельности - (СК4) способность осуществлять и анализировать 

исследовательскую и технологическую деятельность как объект управления;  

Способность привлекать к учебно-воспитательному процессу представителей профессиональных сообществ, правоохранительных органов, 

медицинских, социальных служб, детско-юношеских движений, молодежных объединений, общественных и политических партий, 

неправительственных организаций и др. 

быть способными составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты собственной работы, работать в коллективе и самостоятельно, приобретать и использовать 

организационноуправленческие навыки, аналитически подходить к решению поставленных задач, оформлять полученные результаты в виде 

отчетов.  
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1. Жалпы міндетті модульдер 

1. Общие обязательные модули 

1. General compulsory modules 
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негіздері 

және физика 

тарихы 

 

Основы 

права и 

история 

физики 

 

Fundamental

s of law and 

Әлемнің саяси бейнесін білу және 

түсіну, ақпараттық мәдениет және 

халықаралық конституциялық 

құқық пен нормативтік құқықтық 

негіздерін  қолдану және түсіну: 

ақпараттық технологиялар және 

олардың кәсіби қызметін жүзеге 

асыру үшін құқықтық, 

конституциялық ережелерін  

қолдану.  

Ойлауды қалыптастыру: 
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Қазақстанның қазіргі 
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the history of 

physics 

және пікірлерінқұқықтық және 

ақпараттық жағдайда, іскерлік 

қарым-қатынас саласында іске 

асыру. 

коммуникативтік қабілеттерін, 

ақпараттық және құқықтық 

салалардағы дағдылар немесе 

қабілеттерін, оқуға деген 

бейімділік:Қазақстантарихында 

құқықтық, әлеуметтік-саяси және 

экономика саласындағы ұғымдар 

мен фактілерді түсіндіру. 

Знание и понимание политической 

картины мира, основ 

международного 

конституционного права и 

правовых норм, экономических 

основ и предпринимательства, 

исторических фактов развития 

Казахстана. 

Применение знаний и понимание:     

политических аспектов и 

правовых, конституционных норм 

для реализации своей 

профессиональной деятельности.  

Формирование суждений: владеть 

навыками выражения своих 

мыслей и мнения о правовом, 

политическом и экономическом 

положении страны, исторических 

сведениях.  

Умения в области общения:  

The modern history of 

Kazakhstan 

1  OEP -

1107 

Экономика негіздері 

Основы экономики  

The basics of 

Economics  

OOД 

GES 

A  КВ 

S

C 

2  емти 

хан 

экз 

exam 
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коммуникативные способности в 

политической, социальной и 

экономической сфере.  

Навыки обучения или способности 

к учебе: понимать, выражать и 

толковать понятия и факты 

правовой, социально-

политической и экономической 

сферах, истории Казахстана.  

Knowledge and understanding of the 

fundamentals of international 

constitutional law, and legal rules 

andinformation culture.  

applying knowledge and 

understanding: apply knowledge of 

information technologies and the 

legal, constitutional rules for the 

implementation of their professional 

activities.  

the formation of judgments: to 

possess the skills to Express their 

thoughts and opinions about legal and 

media situation of the country.  

skill to communicate: ability to 

communicate in informational and 

legal spheres. learning skills or 

educational ability to understand, 

Express and interpret concepts and 

legal facts and information. 

Коммуни 

кативті 2 

 

Оқылатын тілдердің фонетикалық, 

орфографиялық, лексикалық және 

грамматикалық нормалары. 

12  20  1,

2 

IYa - 

1105 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

OOД 

GES 

А О

К 

M

C 

6 емти 

хан 

экз 

exam 
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Коммуни 

кативный 

2 

 

Communicati

ve 2 

Фонетика:  тіл мәнері, ритм және 

дыбыстағы интонациялық 

ерекшеліктер,  

Лексика: ғылымисөздер моделі, 

тілдің лексикалық минимумі, 

сондай-ақ мамандықтың 

профиліне сәйкес келетін 

терминдер; қолдану саласына 

байланысты лексикалық 

дифференциация. 

Грамматика: сөйлеудің негізгі 

бөлімі: зат есім, сын есімдер. 

білу және түсіну қазақ (орыс), 

шетел тілі үшін қажетті көлемде 

ақпарат алу мүмкіндіктері, 

отандық және шетелдік ақпарат 

көздері;  

білімдерін қолдану және түсіну: 

талдау дағдылары және көпшілік 

алдында сөйлеу;   

ойлауды қалыптастыру: 

дағдыларды білдіру өз ойын және 

пікірін тұлғааралық және іскерлік 

қарым-қатынас арқылы анық 

көрсете білу, қазақ (орыс) және шет 

тілдерінде. коммуникативтік 

қабілеті: лингвистикалық түрде 

және шығармашылық тұрғыдан 

барлық жағынан қоғамдық және 

мәдени жағдайға негізделген;  

дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: түсінуге, білдіруге 

және түсіндіру ұғымдар, ой, сезім, 

фактілер мен пікірін ауызша және 

1,

2 

K(R)Ya -

1106 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) 

язык 

Kazakh(Russian)Lang

uage 

OOД 

GES 

А 

 

О

К 

M

C 

6 емти 

хан 

экз 

exam 

KK1, 

KK2, 

KK3 
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жазбаша түрде (тыңдау, сөйлеу, 

оқу, жазу) жеткізу. 

Фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические 

нормы изучаемого языка. 

Фонетика: произношение языка, 

ритмы и интонационные 

особенности, рецепция и 

репродукция звуковой системы 

речи. Особенности орфографиии. 

Лексика: словообразовательные 

модели, лексический минимум 

языка, а также терминов, 

соответствующих, профилю 

специальности; дифференциация 

лексики по сферам применения. 

Грамматика: основные части речи: 

имя существительное, 

прилагательное. 

знать и понимать казахский 

(русский), иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

возможности получения 

информации из отечественных и 

зарубежных источников; 

применение знаний и понимание: 

владеть навыками публичной речи;  

формирование суждений: владеть 

навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном 

и деловом общении на казахском 

(русском), иностранном языках.  

коммуникативные способности: 

взаимодействовать 
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лингвистически соответствующим 

образом и творчески во всем 

многообразии общественных и 

культурных контекстов;  

навыки обучения или способности 

к учебе: понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, 

чувства, факты и мнения как в 

устной, так и в письменной форме 

(слушание, говорение, чтение, 

письмо).  

know and understand Kazakh 

(Russian), foreign language to the 

extent necessary to obtain 

information from domestic and 

foreign sources;  

applying knowledge and 

understanding: to have the skills of 

public speaking;  

the formation of judgments: to 

possess the skills to Express their 

thoughts and opinions in 

interpersonal and business 

communication in Kazakh (Russian) 

and foreign  languages. 

communication skills: to interact 

linguistically appropriately and 

creatively in the diversity of societal 

and cultural contexts;  

learning skills or educational ability 

to understand, Express and interpret 

concepts, thoughts, feelings, facts and 

opinions both orally and in written 
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form (listening, speaking, reading, 

writing). 

Педагоги 

калық 1 

 

Педагоги 

ческий 1 

 

Pedagogical 

1 

Білім берудегі психологиялық- 

педагогикалық ғылым негіздерін 

жаңа технологиялар мен әдістерді 

қолданудағы білім мен түсінік;  

білімдерін қолдану және 

түсіну:білу, бақылау және талдау, 

психологиялық қасиеттері мен 

тұлғаның даму деңгейі әрбір 

оқушыға: себептері, мүдделері, 

ерік, эмоционалдық реттеу;  

ойлауды қалыптастыру:білу, өз 

пікірін білдіру және негіздеу өз 

ұстанымын мәселелері бойынша, 

адамзат қоғамының даму 

кезеңдерін қалыптастыру және 

дамыту; іскерліктер саласындағы 

қарым-қатынас дағдыларын 

пайдалану элементтерімен 

психологиялық сөйлеу техникасы.  

дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: түсінуге, білдіруге 

және әдістері іс-әрекеттері 

тиімділігін арттыратын шешімдер 

типтік психологиялық-

педагогикалық міндеттерін;  

Знание и понимание основ 

психолого-педагогической науки, 

новых методик и технологий в 

образовании;  

применение знаний и понимание: 

уметь наблюдать и анализировать 

психологические особенности   и 

12  20  4 MO -

2207 

Білім берудегі 

менеджмент  

Менеджмент в 

образовании 

Management in 

education 

БД 

BS 

A, 

B 

 

О

К 

M

C 

2 емти 

хан 

экз 

exam 

KK2,  

KK6,  

KK8, 

KK9 

3  Psi -

2208  

Психология 

Психология 

Psychology 

БД 

BS 

A, 

B 

 

О

К 

M

C 

3 емти 

хан 

экз 

exam 

4 TMVR - 

2209 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

Теория и методика 

воспитательной 

работы 

Theory and technique 

of educational work 

БД 

BS 

A, 

B 

 

О

К 

M

C 

2 емти 

хан 

экз 

exam 

4 TKO-

2210 

Критериальдық 

бағалау 

технологиясы 

Технологии 

критериального 

оценивания 

Criteria-based 

assessment technology 

БД  

BS  

A, 

B  

 

О

К 

M

C  

2  емти 

хан 

экз 

exam 

3  Ped -

2211 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

БД  

BS  

А  

 

О

К 

M

C  

3  емти 

хан 

экз 

exam 
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уровень развития личности 

каждого ученика: мотивы, 

интересы, волю, эмоциональную 

регуляцию; грамотно использовать 

новые технологии в учебном 

процессе; 

формирование суждений: уметь 

выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся закономерности 

развития человеческого общества, 

этапах формирования и развития 

образования и государства; 

умения в области общения: навыки 

пользования элементами 

психологической техники речи, 

неречевых средств, общения, 

наблюдения; 

навыки обучения или способности 

к учебе: понимать, выражать и 

толковать психологические 

приемы и действия, повышающие 

эффективность  

решения типовых психолого- 

педагогических задач; 

владение методами и методиками 

новых технологий в обучении, в 

критериальном оценивании. 

Knowledge and understanding of the 

fundamentals of psychological and 

pedagogical sciences;  

application of knowledge and 

understanding: to be able to observe 

and analyze the psychological 
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characteristics and level of 

development of each student's 

personality: motives, interests, will, 

emotional regulation;  

forming judgments: to be able to 

express and justify its position on 

matters relating to the laws of 

development of human society, the 

stages of formation and development 

of the state;  

in the field of communication skills: 

the skills to use the elements of 

psychological techniques of speech, 

non-verbal means of communication, 

observation.  

skills training or the ability to learn: to 

understand, express and interpret 

psychological techniques and actions 

that improve the efficiency of solving 

typical psycho-pedagogical 

problems; 

Кәсіби-

коммуник 

ативті 

Професси 

онально- 

коммуникат

ивный 

Professionall

y-communic 

ative 

Тілдік жүйе және сөйлеу тілі 

Санаттарды жүзеге асыру, ежелде, 

зерттелген тілдер орфоэпиялық, 

грамматикалық, стилистикалық  

нормаларын білу және түсіну;  

білу және түсіну: тілін пайдалануға 

коммуникациялық байланыс 

барабар әлеуметтік мәртебесінің 

мақсаттары, орны, уақытын 

серіктес саласында бiлдiру;  

пайымдаулар қалыптастыру: оның 

барлық функцияларын бірлікте 

6  10  5  PK(R)Y

a -3212 

Кәсіптік қазақ (орыс) 

тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) 

язык 

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

БД  

BS  

A  О

К 

M

C  

2  емти 

хан 

экз 

exam 

KK4, 

KK6, 

KK7 

 

5  IO -3213 Инклюзивті білім 

беру 

Инклюзивное 

образование 

Inclusive education 

БД 

BS  

A, 

C  

О

К  

M

C 

2  емти 

хан 

экз 

exam 
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өзге тілді мәдениетаралық 

диалогқа қатысты мәселелер 

бойынша өз позициясын білдіру 

және негіздеу мүмкіндігі болу  

коммуникативтік дағдылар 

саласында: негізгі сөйлеу 

формаларын байланысу 

процесінде пайдалану: баяндау, 

ойлау, монолог, диалог;  

дағдыларына оқыту немесе 

үйренуге қабілеті: мәтіндер 

мазмұнына терең ену және  әр түрлі 

дәрежедегі шынайы аудио 

мәтіндерді түсіну, зерттеу, қарау, 

іздеу: оқу стратегияларын түрлі 

пайдалану.  

Знание и понимание: системы 

языка и речевой реализации 

языковых категорий, 

орфографической, орфоэпической, 

грамматической, стилистической 

нормы изучаемых языков, знание 

методов и специфики обучения в 

инклюзивном образовании;  

применение знаний и понимание: 

использовать языковые средства в 

соответствии с целями, местом, 

временем и сферами общения 

адекватно социальному статусу 

партнера по общению;  

формирование суждений: уметь 

выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся межкультурного 

6 POIYa -

3214 

Кәсіби-бағытталған 

шет тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented 

foreign language 

БД  

BS  

B  

 

О

К 

M

C  

2  емти 

хан 

экз 

exam 
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иноязычного общения в единстве 

всех его функций умения в области 

общения:использовать в процессе 

общения основные речевые формы 

высказывания: повествование,  

рассуждение, монолог, диалог, 

полилог;  

навыки обучения или способности 

к учебе: понимать аутентичные 

аудиотексты с разной степенью и 

глубиной проникновения в 

содержание текстов; использовать 

различные стратегии чтения: 

ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое.  

Knowledge and understanding of the 

language system and the 

implementation of speech language 

categories, spelling, orthoepic, 

grammatical, stylistic norms of the 

studied languages;  

application of knowledge and 

understanding: to use language means 

in accordance with the objectives, 

place, time and field of 

communication adequate social status 

of the communication partner;  

forming judgments: to be able to 

express and justify their position on 

issues relating to intercultural 

dialogue speaking another language 

in the unity of all its functions in the 

field of communication skills: to use 

the basic speech forms of statement: 
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narration, reasoning, monologue, 

dialogue, polylogue in the process of  

communicating;  

skills training or the ability to learn: to 

understand authentic audio texts with 

varying degrees of depth and 

penetration into the content of the 

texts; to use a variety of reading 

strategies: introductory, studying, 

viewing, search. 

Коммуникат

ив-ті 1 

Коммуникат

ивный 1 

Communicati

ve1 

Білу және түсіну: іскерлік 

өндірістік процестерде туындаған 

тапсырмаларды шешу; аспан 

құбылыстары мен процестерді 

түсіндіру үшін астрофизикалық 

заңдарды пайдалану; стандартты 

физикалық  тапсырмаларды шешу.  

білімдерін қолдану және түсіну: 

нақты жеке мәселелерді шешу 

үшін теориялық материалды 

білімді қолдану; Эксперименттер 

жоспарлауға және жүргізуге 

білікті, сондай-ақ деректерді өңдеу 

үшін ойлауды қалыптастыру: 

көрсетілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындауға;  

коммуникативтік дағдылар: 

қызметкерлерімен әлеуметтік және 

коммуникативтік өзара іс-қимыл, 

ынтымақтастық, төзімділік; 

дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: өзін-өзі білім алуға 

дайындалу қабілеті  

6  10  3  IKT -

2115  

Ақпараттықкоммуни

кациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілде) 

Информационнокомм

уникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

Information and 

communication 

technologies (in 

English language) 

OOД 

GES 

 О

К 

M

C  

3  емти 

хан 

экз 

exam 

 

4 

 

Fil -2116 Философия 

Философия 

Philosophy 

OOД 

GES 

 О

К 

M

C 

3 емти 

хан 

экз 

exam 
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Знание и понимание основных 

направлений, школы философии и 

этапы ее исторического развития, 

генезис философии, ее культурно-

исторические предпосылки, 

источники философской мысли от 

античности до 

современности. Монистические и 

плюралистические концепции 

бытия, самоорганизация бытия 

знание и понимание:  как решать 

задачи, возникающие в процессе  

производственной деятельности;  

использовать знания законов 

астрофизики для объяснения 

небесных явлений и процессов; 

решать стандартные физические 

задачи по физике.  

применение знаний и понимания: 

применять полученные знания 

теоретического материала для 

решения конкретных физических 

проблем;   

- квалифицированно планировать и 

проводить эксперименты, а также 

обрабатывать полученные данные.      

формирование суждений: 

выполнять задачи в соответствии с 

заданными стандартами;  

коммуникативные способности: 

социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом,  

сотрудничество, толерантность;  
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навыки обучения или способности 

к учебе:  готовность и способность 

к самообразованию;   

основные закономерности и 

тенденции развития мирового 

культурно-исторического 

процесса; методы и приемы 

философского анализа проблем; 

формы и методы научного 

познания, их эволюцию; 

принципы ведения дискуссии в 

условиях плюрализма мнений и 

основные способы разрешения 

конфликтов; морально-этические 

нормы правила 

профессионального поведения 

врача. 

о влиянии гуманистических идей 

на медицину; 

обязанности, права, место учителя 

в обществе; 

об основных этических идеях, 

принципах и направлениях в 

истории культуры. 

цели,  задачи, возможности 

научных исследований как 

таковых, различные методы и 

методологии проведения научных 

исследований. 

knowledge and understanding of: 

how to solve problems arising in the 

production process;  

use a knowledge of the laws of 

astrophysics to explain the heavens - 
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tion phenomena and processes; to 

solve standard physical problems in 

physics.  

applying knowledge and 

understanding: to apply the 

knowledge of theoretical material to 

address specific physical problems;   

- qualified to plan and conduct 

experiments and process the results.   

the formation of judgments: to 

perform tasks in accordance with 

specified standards;  

communication skills: social- 

communicative interactions with the 

team, cooperation, tolerance;  

the learning skills or ability to learn: 

the readiness and ability for self-

education; 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Жалпыфизи

ка 1 

 

Общаяфизи

ка 1 

 

General 

physics 1 

Білужәнетүсіну: табиғаттың 

(физиканың) негізгізаңдарын,  

электр және магнетизм, физикалық 

және геометриялық оптика, 

оптикалықжүйелерменқұралдарды

ңнегізгітүрлерінбілу. білімдерін 

қолдану және түсіну: нақты 

физикалық  мәселелерді шешу 

үшін теориялық материалдардан 

алған білімді қолдану. 

Эксперименттер жоспарлауға және 

жүргізуге білікті, сондай-ақ 

деректерді өңдеу үшін.  

6 10 4 Opt -

2201 

Оптика 

Оптика 

Optics 

БД  

BS  

B  

 

К

В  

S

C  

3  емти 

хан 

экз 

exam 

KK2, 

KK5 

3 EiM -

2202 

Электр және 

магнетизм 

Электричество и 

магнетизм 

Electricity and 

magnetism 

БД  

BS  

B  

 

КВ  

SC  

  

3 

емти 

хан 

экз 

exam 
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ойлауды қалыптастыру: 

көрсетілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындауға;  

коммуникативтік дағдылар: 

қызметкерлерімен әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, 

ынтымақтастық, төзімділік және 

топпен жұмыс істей білу; оқуға 

қабілеттілік,білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті. 

знание и понимание: основных 

законов электричества и 

магнетизма, физической и 

геометрической оптики, основные 

виды оптических систем и 

приборов. 

применение знаний и понимания: 

применять полученные знания 

теоретического материала для 

решения конкретных физических 

проблем;  

- квалифицированно планировать и 

проводить эксперименты, а также 

обрабатывать полученные данные.  

выражение суждений: о новых 

открытиях в физике, о проблемах 

развития науки; 

коммуникативные способности: 

социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом,  

сотрудничество, толерантность, 

умение работать в группе;  

способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию;  
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knowledge and understanding of: the 

basic laws of nature (physics), the 

main types of optical systems and 

devices applying knowledge and 

understanding: to apply the 

knowledge of theoretical material to 

address specific physical problems; - 

qualified to plan and conduct 

experiments and process the results. 

the expression of judgments: to 

perform tasks in accordance with 

specified standards; communication 

skills: social-communicative 

interactions with the team, 

cooperation, tolerance; educational 

ability: the readiness and ability for 

self-education; 

Оқыту 

әдістемесі 

Методика 

обучения 

Methodology 

of training 

Білу және түсіну: жаңартылған 

білім беру бағдарламасының 

мақсаты мен міндеттерін, мазмұны 

мен құрылымын; физика және 

астрономия заңдары мен олардың 

салдарын, негізгі мәселелерін, тең 

бөлшекті сипаттаудың 

ерекшеліктерін түсіну. аспандық 

құбылыстар мен процестерді 

түсіндіру үшін астрофизикалық 

заңдарды пайдалану; стандартты 

физикалық тапсырмаларды шешу. 

Білімдерін қолдану және түсіну: 

жаңартылған білім беру 

мазмұнына сәйкес педагогикалық 

мәселелерді, оқу материалдарын 

қолдану;жаңартылған білім беру 

7 12 6 

AKSSh -

3205 

Орта мектептегі 

астрономия  

Астрономия в курсе 

средней школы  

Astronomy in the 

course of secondary 

school 

ПД  

PS  

B  

 

О

К 

M

C  

2 емти 

хан 

экз 

exam 

 

5 

MPI -

3306 

Информатиканы 

оқыту әдістемесі  

Методика 

преподавания 

информатики  

Methodology of 

teaching of informatics 

ПД  

PS  

 О

К 

M

C  

2 емти 

хан 

экз 

exam 

 

5 MPF -

3307 

Физиканы оқыту 

әдістемесі 

Методика 

ПД  

PS  

 О

К 

3 емти 

хан 

экз 

 



П ВКГУ 011-15  

мазмұны бойынша мақсаттарға 

жету үшін критериалды бағалау 

жүйесін түсіну және қолдану;  

нақты физикалық және 

педагогикалық мәселелерді шешу 

үшін теориялық материалды 

білімді қолдану; Эксперименттер 

жоспарлауға және жүргізуге 

білікті, сондай-ақ деректерді өңдеу 

үшін.  

ойлауды қалыптастыру: 

көрсетілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындауға;  

коммуникативтік  дағдылар:  

қызметкерлерімен әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, 

ынтымақтастық, төзімділік және 

топпен жұмыс істей білу; оқуға 

қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті. 

знание и понимание: структуры, 

содержания, цели и задач 

обновленной образовательной 

программы; законов астрономии,  

квантовой механики и их  

следствий,   математического 

аппарата   не релятивистной 

квантовой механики,  особенности 

квантового описания  состояния 

частиц.  

применение знаний и понимания: 

использовать педагогические 

подходы, учебные материалы в 

соответствии с обновленной 

преподавания физики 

Physics teaching 

methods 

M

C  

exam 
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образовательной программой; 

понимание и применение системы 

критериального оценивания для 

достижения целей обучения 

обновленной образовательной 

программы;применять полученные 

знания теоретического материала 

для решения конкретных 

физических и педагогических 

проблем; использовать знания 

законов астрофизики для 

объяснения небесных явлений и 

процессов; решать стандартные 

физические задачи по физике; 

владение умениями и навыками, 

необходимыми при реализации 

обновленной образовательной 

программы. 

 квалифицированно планировать и 

проводить эксперименты, а также 

обрабатывать полученные данные.  

выражение суждений: о новых 

открытиях в физике, о проблемах 

развития науки; 

коммуникативные способности: 

социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность;  

способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию;  

 

knowledge and understanding: 

structure, content, goals and 

objectives of the updated educational 
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program; the laws of quantum 

mechanics and their implications, to 

develop mathematical information 

not relativistic quantum 

mechanics,and apply it to basic 

problems in quantum mechanics, 

especially quantum descriptions of 

particles are equal. use a knowledge 

of the laws of astrophysics to explain 

the heavens - tion phenomena and 

processes; use pedagogical 

approaches, educational materials in 

accordance with the updated 

educational program; Understanding 

and using the criteria evaluation 

system to achieve the learning 

objectives of the updated educational 

program; to solve standard physical 

problems in physics. applying 

knowledge and understanding: to 

apply the knowledge of theoretical 

material to address specific physical 

problems; efficiently plan and 

conduct experiments and process the 

results. the expression of judgments: 

to perform tasks in accordance with 

specified standards;  

communication skills: social- 

communicative interactions with the 

team, cooperation, tolerance; 

educational ability: the readiness and 

ability for self-education; 

Ақпараттық 

технологиял

Информатика облысында 

білімін тереңдету және кеңейту. 

7 12 4 Int -2308 Интернет 

технологияcы  

ПД  

PS  

B  

 

К

В  

4 емти 

хан 
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ар 

Информаци

онные 

технологии 

Information 

technologies 

Теориялық бағдарламалау 

негіздері беріледі. Бағдарламалық 

өнімдерді құрудың құралдар 

ортасы. Бағдарламалаудың 

формальды тілдері оқылады. 

Бағдарламалау тілдерінің  

жіктелуі.Объектіге бағдарланған 

бағдарламалау. Құрылымдық және 

модульдік бағдарламалау. 

Мәліметтер қоры. Операторлар. 

Алгоритмдерді өңдеу принципі. 

Бағдарламаны құрудың негізгі 

принциптері. 

Цель курса расширить и 

углубить знания в области 

информатики. Даются основы 

теоретического 

программирования. 

Инструментальные средства 

создания программных продуктов. 

Изучаются формальные языки 

программирования.Классификаци

я языков 

программирования.Объектно-

ориентированное 

программирование. Структурное, 

модульное программирование. 

Базовые типы данных. Операторы. 

Алгоритмические основы 

написания эффективных 

программ. Основные принципы 

разработки программ. 

The purpose of a course to 

expand and deepen knowledge in the 

Интернет 

технологии  

Internet technology 

S

C  

экз 

exam 

3 KS -

2309 

Компьютерлік 

тораптар  

Компьютерные сети  

Computer networks 

ПД  

PS  

B  

 

К

В  

S

C  

3 емти 

хан 

экз 

exam 
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field of informatics. Bases of 

theoretical programming are given. 

Tools of creation of software 

products. Formal programming 

languages are learned. Classification 

of programming languages. Object-

oriented programming. Structural, 

modular programming. Basic types of 

data. Operators. Algorithmic bases of 

writing of effective programs. Basic 

principles of development of 

programs. 

 

Жалпы 

физика 2 

Общая 

физика 2 

General 

physics 2 

Білу және түсіну: кванттық 

механиканың заңдары мен 

олардың салдарын, кванттық 

механиканың негізгі мәселелерін, 

тең бөлшекті кванттық 

сипаттаудың ерекшеліктерін 

түсіну. аспандық құбылыстар мен 

процестерді түсіндіру үшін 

астрофизикалық заңдарды 

пайдалану; стандартты физикалық 

тапсырмаларды шешу. 

Білімдерін қолдану және түсіну: 

нақты физикалық және 

педагогикалық мәселелерді шешу 

үшін теориялық материалды 

білімді қолдану; Эксперименттер 

жоспарлауға және жүргізуге 

білікті, сондай-ақ деректерді өңдеу 

үшін.  

12 20 6 KM -

3203 

Кванттық механика 

Квантовая механика 

Quantum mechanics 

БД  

BS  

A,

B 

К

В  

S

C   

3 емти 

хан 

экз 

exam 

KK5, 

СК2 

6 

FAAYa -

3211 

Атом және атомдық 

ядро физикасы  

Физика атома и 

атомного ядра  

Physics of atom and 

atomic nucleus 

БД  

BS  

A,

B 

К

В  

S

C   

3 емти 

хан 

экз 

exam 

 

Pro -

3212 

Бағдарламалау  

Программирование  

Programming 

БД  

BS  

A,

B 

К

В  

S

C   

3 емти 

хан 

экз 

exam 

5 IsF -

3313 

Физика тарихы  

История физики  

History of physics 

ПД  

PS  

B  

 

К

В  

S

C  

3 емти 

хан 

экз 

exam 
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ойлауды қалыптастыру: 

көрсетілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындауға;  

коммуникативтік  дағдылар:  

қызметкерлерімен әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, 

ынтымақтастық, төзімділік және 

топпен жұмыс істей білу; оқуға 

қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті. 

знание и понимание: законов 

астрономии,  квантовой механики 

и их  следствий,   математического 

аппарата   не релятивистной 

квантовой механики,  особенности 

квантового описания  состояния 

частиц.  

применение знаний и понимания: 

применять полученные знания 

теоретического материала для 

решения конкретных физических и 

педагогических проблем; 

использовать знания законов 

астрофизики для объяснения 

небесных явлений и процессов; 

решать стандартные физические 

задачи по физике,  

 квалифицированно планировать и 

проводить эксперименты, а также 

обрабатывать полученные данные.  

выражение суждений: о новых 

открытиях в физике, о проблемах 

развития науки; 
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коммуникативные способности: 

социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность;  

способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию;  

 

knowledge and understanding: the 

laws of quantum mechanics and their 

implications, to develop 

mathematical information not 

relativistic quantum mechanics,and 

apply it to basic problems in quantum 

mechanics, especially quantum 

descriptions of particles are equal. use 

a knowledge of the laws of 

astrophysics to explain the heavens - 

tion phenomena and processes; to 

solve standard physical problems in 

physics. applying knowledge and 

understanding: to apply the 

knowledge of theoretical material to 

address specific physical problems; 

efficiently plan and conduct 

experiments and process the results. 

the expression of judgments: to 

perform tasks in accordance with 

specified standards;  

communication skills: social- 

communicative interactions with the 

team, cooperation, tolerance; 

educational ability: the readiness and 

ability for self-education; 
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Жалпыға 

міндетті 

 

Общеобяза-

тельный 

 

General 

compulsory 

Білу және түсіну психологиялық-

педагогикалық негіздерін және 

математикалық ғылымдарды ;  

білімдерін қолдану және 

түсіну:білу, бақылау және талдау, 

психологиялық қасиеттері мен 

тұлғаның даму деңгейі әрбір 

оқушыға: себептері, мүдделері, 

ерік, эмоционалдық реттеу; 

идеологиялық процестердің 

қарапайым нақты сипаттамалары 

статистика және ықтималдық  

элементтерінің білімдерін қолдану;  

ойлауды қалыптастыру: ауқымы 

мен адамзат қоғамының дамуының 

математикалық заңдарын білу, өз 

пікірін білдіру және негіздеу өз 

ұстанымын мәселелері бойынша 

адамзат қоғамының дамуы, 

кезеңдері қалыптастыру және 

дамыту;  

пайдалану  дағдылары сөйлеу  

психологиялық әдістерін, 

байланыс ауызша емес құралдарын 

, бақылау, математикалық 

проблемаларды  

шешудің элементтерін  дағдылар 

немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

түсінуге, білдіруге және 

психологиялық әдістері және 

ісәрекеттері тиімділігін 

арттыратын  

шешімдер типтік психологиялық- 

педагогикалық міндеттерін;  

11 19 1 Mat -

1203 

Математика 

Математика 

Mathematics 

БД 

BS 

 

A 

 

КВ 

S

C 

3 емти 

хан 

экз 

exam 

KK5, 

KK8, 

KK9 

2 

FRSh- 

1204 

Оқушылардың даму 

физиологиясы 

Физиология развития 

школьников 

Physiology of 

development of school 

students 

БД  

BS  

 

 

A,

B  

 

О

К  

M

C  

 

 

2 емти 

хан 

экз 

exam 
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Знание и понимание основ 

психологопедагогической и 

математических наук; применение 

знаний и понимание: уметь 

наблюдать и анализировать 

психологические свойства и 

уровень развития личности 

каждого ученика: мотивы, 

интересы, волю, эмоциональную 

регуляцию; умение проводить 

вычисления, применять знания 

элементов статистики и 

вероятности для характеристики 

несложных реальных идейных 

процессов;  

формирование суждений:уметь 

выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся математической 

сферы и закономерности развития 

человеческого общества, этапах 

формирования и  

развития государства;  

умения в области общения:навыки 

пользования элементами 

психологической техники речи, 

неречевых средств, общения, 

наблюдения, решения 

математических задач.  

навыки обучения или способности 

к учебе: понимать, выражать и 

толковатьматематические 

утверждения, психологические 
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приемы и действия, повышающие 

эффективность решения типовых 

психолого-педагогических, 

математических задач; 

 

Knowledge and understanding of the 

fundamentals of psycho-pedagogical 

and mathematical Sciences;   

applying knowledge and 

understanding: to be able to observe 

and analyze psychological 

characteristics and level of 

development of the personality of 

each student: motives, interests, will, 

emotional regulation; the ability to 

calculate and apply knowledge of 

elements of statistics and probability 

to real characteristics of simple 

ideological processes;  

opinion shaping: to be able to Express 

and justify their position on the issues 

related to mathematical areas and 

patterns of human development, 

stages of formation and development 

of the state;  

skills in communication: skills in the 

use of psychological techniques 

elements of speech, non-speech 

means of communication, 

observation, solve math problems.  

learning skills or educational ability 

to understand, Express and interpret 

mathematical statements, 

psychological tricks and actions that 
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increase the efficiency of the decision 

model the psychological, 

pedagogical, mathematical tasks; 

Жалпы 

физика және 

информатик

а 

 

общая 

физика и 

информатик

а 

 

General 

physics and 

informatics 

Механикалық құбылыстарды 

талдау,   физикалық есептерді 

шешу және тәжірибе шешімдерін  

талдау үшін механика негіздерін 

және оның зерттеу  әдістерін білу. 

Термодинамикалық процесстерді 

сипаттау,  физикалық есептерді 

шешу  және тәжірибе шешімдерін 

талдау үшін  молекулалық физика, 

термодинамика негіздерін және 

олардың зерттеу әдістерін білу. 

Молекулалық физика, 

термодинамика әдістерін және 

термодинамикалық процесстерді 

физикалық есептердің шешімдері 

мен тәжірибе қорытындыларына 

талдау жасай білуі қажет. 

 

Владеть основами механики и ее 

методами исследования для 

анализа механических явлений, 

решения физических задач и 

анализа результатов эксперимента. 

Владеть основами молекулярной 

физики и термодинамики и 

методами их исследования для 

описания термодинамических 

процессов, решения физических 

задач и анализа результатов 

эксперимента. 

 

11 19 1 Meh -

1214 

Механика 

Механика 

Mechanics 

БД  

BS  

B  

 

К

В  

SC  

3 емти 

хан 

экз 

exam 

KK1,K

K2 

 TOI -

1215 

Информатиканың 

теориялық негіздері  

Теоретические 

основы информатики  

Foundations of 

information science 

БД  

BS  

B  

 

К

В  

SC  

3 емти 

хан 

экз 

exam 

 AKS -

1317 

Компьютерлік 

жүйелерінің сәулеті  

Архитектура 

компьютерных 

систем  

Computer systems 

architecture 

ПД  

PS  

B  

 

К

В  

S

C  

3 емти 

хан 

экз 

exam 

2 MF -

1216 

Молекулалық физика 

Молекулярная 

физика 

Molecular physics 

БД  

BS  

B  

 

К

В  

SC  

3 емти 

хан 

экз 

exam 
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To know the basics of mechanics and 

its research methods for the analysis 

of mechanical phenomena, solving 

physical problems and analyze the 

results of the experiment. 

To know the basics of molecular 

physics and thermodynamics, and 

methods of their study to describe the 

thermodynamic processes, solving 

physical problems and analyze the 

results of the experiment. 

 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 

Білім беру бағдарламасы:физика мен информатиканы оқытудың кіріктірілген бағдарламалары 

Образовательная программа:интегрированные программы изучения физики и информатики 

Education program:integrated programs for studying physics and informatics 

Қолданбалы 

бағдарламал

ау 

 

 

Прикладное 

программир

ование 

 

 

Аpplied 

Programmin

g 

Білу және түсіну: теориялық 

материалды,  нақты берілген 

тапсырмаларды шешу  әдістерін,  

- Ашық жүйелердің физикалық 

ұғым аппараты, сызықты және 

сызықты емес физикаға 

салыстырмалы талдауы, 

синергетикалық теорияның өзін-

өзі ұйымдастыруы. Электронды 

оқулықтарды жасау үшін базалық 

білімі болуы тиіс.   

 Білімдерін қолдану және түсіну: 

физикалық проблемаларды 

шешуге;  

- бифурракция, Өзін-өзі 

ұйымдастыру теориясының 

12 20 3 MOR -

3201 

Физикалық есептерді 

шығарудың әдітсмелік 

негіздері 

Методические основы 

решения физических 

задач 

Methodological bases for 

the solution of physical 

problems 

Б

Д 

BS 

B 

 

К

В 

SC 

6 емтиха

н 

экз 

exam 

KK3, 

СК2 

3 TREUM 

-3302 

Электронды оқу 

материалдарын жасау 

технологиялары 

Технологии разработки 

электронных учебных 

материалов (ЭУМ) 

Technology of 

ПД 

PS 

B К

В 

SC 

5 емтиха

н 

экз 

exam 
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ажыратылуын  ойлауды 

қалыптастыру: көрсетілген 

стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындауға;  

коммуникативтік дағдылар:  

қызметкерлермен әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, 

ынтымақтастық, төзімділік және 

топпен жұмыс істей білу; оқуға 

қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті. 

 

знание и понимание:  

теоретического материала; 

специальных методов и приемов  

для решения определенной 

группы задач.   

- понятийного аппарата физики 

открытых систем, 

сравнительного анализа 

линейной и нелинейной 

физики, синергетики,  теории 

самоорганизации;  

применение знаний и понимания:  

решать физические задачи,  

различать теорию 

самоорганизации, теорию порядка 

и беспорядка, бифурракции; 

выражение суждений: выполнять 

задачи в соответствии с заданными 

стандартами;  

коммуникативные способности: 

социальнокоммуникативного 

development electronic 

learning materials (ELM) 

3 KMNPS

h -3203 

Мектеп оқушылардың 

ғылыми жобаларында 

компьютерлік үлгілеу 

Компьютерное 

моделирование в 

научных проектах 

школьников 

Computer modeling in 

scientific projects of 

school students 

Б

Д 

BS 

B 

 

К

В 

SC 

6 емтиха

н 

экз 

exam 

3 LPICT -

3204 

АКТ бойынша 

зертханалық практикум 

Лабораторный 

практикум по ИКТ 

Laboratory Workshop on 

ICT 

Б

Д 

BS 

B 

 

К

В 

SC 

6 емтиха

н 

экз 

exam 
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взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность;  

способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;   

 

knowledge and understanding: the 

theoretical material; special 

methods, techniques, for a specific 

group of tasks.  - the conceptual 

apparatus of physics of open 

systems, comparative analysis of 

linear and non-linear physics, 

minenergetiki theory of self-

organization   

application of knowledge and 

understanding to solve physical 

problems.   

- To distinguish the theory of self-

organization, theory of order and 

disorder, bifuraction  

the expression of judgments: to 

perform tasks in accordance with 

specified standards;  

communication skills: social-  

communicative interactions with the 

team, cooperation, tolerance;  

educational ability: the readiness and 

ability for selfeducation; 

Электронды

қ оқыту 

және 

әдістеме 

Электронно

е обучение и 

Білу және түсіну: оқушылардың 

жеке ерекшеліктерін есепке алуға 

бағытталған педагогикалық 

технологияларды қолданып  пән 

бойынша мақсаттарына қарай оқу 

үрдісінің шарттарын құрастыру;   

6 10 3 OBRFI -

4205 

Физика және 

информатика пәндері 

бойынша сыныптан тыс 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

Организация 

Б

Д 

BS 

B 

 

К

В 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

СК3, 

СК4 
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методика  

Electronic 

training and 

technique 

қазіргі қоғамдағы және білім 

экономикасын дамыту 

ақпараттық және ақпараттық 

технологиялардың рөлі мен құны 

туралы ақпаратты, қабылдау, 

сақтау және өңдеудің негізгі 

әдістері, жолдары мен құралдары 

таныс, ақпараттық менеджмент 

құралы ретінде компьютерлік 

дағдыларды қалыптастыру, оқу 

үрдісін жаңартылған білім 

мазмұны жағдайында құрастыра 

білу. 

Білімдерін қолдану және түсіну: 

оның әдістемелік орындылығы 

бағдарламалық қолдауын 

пайдалануға; түрлі жас топтары 

мен студенттері арасында пән 

бойынша қызығушылығын 

дамыту үшін информатика 

бойынша сабақтың 

ұйымдастырылуы 

Ойлауды қалыптастыру: 

көрсетілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындауға;  

Коммуникативтік дағдылар:  

қызметкерлермен әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, 

ынтымақтастық, төзімділік және 

топпен жұмыс істей білу; оқуға 

қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті,педагогикалық 

шеберлігін дамыту. 

внеклассной работы по 

физике и информатике  

Organization of 

extracurricular activities 

on the physics and 

informatics 

3 TPOKR

Sh -4306 

Мектептегі 

робототехника 

кабинетін техникалық 

және бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Техническое и 

программное 

обеспечение кабинета 

робототехники в школе 

Technical and software 

of the robotics cabinet in 

the school 

ПД 

PS 

B К

В 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 
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знание и понимание: 

конструировать условия учебной 

деятельности в соответствии с 

заданными целями обучения 

своего предмета (курса), используя 

известные педагогические 

технологии, направленные на учет 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; иметь 

представления о роли и значение 

информации и информационных 

технологий в развитии 

современного общества и 

экономики знаний владеть 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как 

сердством управления 

информацией; 

пременение знаний и понимания: 

применять инновационные формы 

и методы преподавания, стратегии 

обучения; использовать 

програмную поддержку курса и ее 

методическую целесообразность; 

организовывать занятия по 

информатике для развития 

интереса к предмету у учащихся 

различных возрастных групп. 

выражение суждений: выполнять 

задачи в соответствии с заданными 

стандартами; 
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коммуникативные способности: 

социально коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию; 

работать над повышением 

педагогического мастерства; 

способность конструировать 

учебный процесс с учетом 

обновления содержания 

образования. 

 

knowledge and understanding: to 

design the conditions of educational 

activity in accordance with the set 

goals of teaching your subject 

(course), using well-known 

pedagogical technologies aimed at 

taking into account the individual 

characteristics of students have an 

understanding of the role and value 

of information and information 

technologies in the development of 

modern society and 

knowledgeeconomy; to master the 

basic methods, ways and means of 

obtaining, storage, processing of 

information, have skills of work with 

computer as an information 

managem nt tool;applying 

knowledge and understanding: use 

software to support the course and its 

methodological appropriateness; to 
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organize classes on computer science 

for the development of interest in the 

subject among students of different 

age groups.   

the expression of judgments: to 

perform tasks in accordance with 

specified standards;  

 communication skills: social-

communicative interactions with the 

team, cooperation, tolerance;  

educational ability: the readiness and 

ability for selfeducation; 

Физикалық 

Физический 

physical 

Математикалық физиканың қиғаш 

есептерін математикалық 

жинақтаудағы физикалық 

заңдылықтарын нақты талдауға 

қабілетті болу. Математикалық 

физиканың теңдеулеріне қиғаш 

есептердің шешілу әдістерін 

меңгеру және оларды қолданбалы 

есептерде қолдана алу. 

Жаңартылған білім беру 

мазмұнына сәйкес педагогикалық 

мәселелерді, оқу материалдарын 

қолдану;жаңартылған білім беру 

мазмұны бойынша мақсаттарға 

жету үшін критериалды бағалау 

жүйесін түсіну және қолдану; 

Теориялық механикадағы ұғымдар 

мен принциптерді игеру; 

теңсіздіктерді шешу үшін 

материалдық нүктенің тепе-теңдік 

заңын және қатты дененің 

6 10 3 CHFP -

4307 

Мектептің физикалық 

практикумы 

Школьный физический 

практикум  

School Physics 

Workshop 

ПД 

PS 

B К

В 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

СК1 

КК5 

3 TF -4208 Теориялық физика 

Теоретическая физика 

Theoretical physics 

Б

Д 

BS 

B 

 

К

В 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 
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механикалық жүйелерінің 

заңдарын қолдана білу. 

 

Быть способными на основе 

физических законов корректно 

формулировать математическую 

постановку краевых задач 

математической физики. Владеть 

методами решения краевых задач 

для уравнений математической 

физики и быть способными 

применять их в прикладных 

задачах. Использовать 

педагогические подходы, учебные 

материалы в соответствии с 

обновленной образовательной 

программой; понимание и 

применение системы 

критериального оценивания для 

достижения целей обучения 

обновленной образовательной 

программы; Овладеть 

универсальными понятиями и 

принципами теоретической 

механики; быть способными 

применять законы равновесия 

материальной точки, твердого тела 

и механической системы для 

составления и решения уравнений 

их равновесия и движения. 

 

To own the theory of equations of 

mathematical physics and methods 

(method of characteristics, method of 
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separation of variables, integral 

method of transforms Laplace, 

Fourier) in the analysis and solution 

of boundary value problems for 

partial differential equations of 

elliptic, hyperbolic and parabolic. To 

master the basic properties of special 

functions. Use pedagogical 

approaches, educational materials in 

accordance with the updated 

educational program; understanding 

and application of the criteria-based 

assessment system to achieve the 

learning objectives of the updated 

educational program; 

To master the universal concepts and 

principles of theoretical mechanics; 

be able to apply the laws of 

equilibrium of a material point, rigid 

body and mechanical system for 

setting up and solving the equations 

of equilibrium and motion. 

Кіріктірілге

н оқыту 

Интегриров

анное 

обучение  

Integrated 

training 

Білу және түсіну: кіріктірілген 

оқыту технологиясына сәйкес пән 

бойынша оқу-әдістемелік 

материалдарды өңдеу және 

құрастыру; табиғаттың негізгі 

заңдарын (физика), физика 

тарихын 

-Компьютерлікжабдықтар, 

технологиялар және байланыс; 

қазіргі заманғы программалау 

тілдерін инженерлік және 

бағдарламалық қамтамасыз ету 

  3 KMF -

4309 

Физикадағы 

компьютерлік әдістер 

Компьютерные методы 

в физике 

Computer methods of 

physics 

ПД 

PS 

B К

В 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

KK5, 

KK6 

3 MIUZFI 

-4310 

Физика және 

информатикадан 

сабақтарын пәнаралық 

кіріктіру 

Межпредметная 

интеграция учебных 

ПД 

PS 

B К

В 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 
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Білімдерін қолдану және түсіну: 

компьютерлік графика, түрлі 

мақсаттарға бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдалану, 

оқушылардың сыни тұрғысынан 

ойлау қабілеттерін дамытуға 

бағытталған педагогикалық 

құралдар мен тәсілдерді қолдана 

білу. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасы бойынша мақсатқа 

жетуге бағытталған критериалды 

бағалау жүйесін қолдану. 

Коммуникативтік дағдылар:  

қызметкерлер арасында 

әлеуметтік- коммуникативтік 

арақатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік және топпен жұмыс 

істей білу; оқуға қабілеттілік, білім 

алуға өзін-өзі дайындау қабілеті. 

 

знание и понимание:   -основные 

законы природы (физики), 

историю физики 

-современные средства 

вычислительной техники, 

технологий и связи; современные 

языки программированиея и 

технологии программирования,       

-оформления и разработки учебно-

методического материала по 

предмету в соответствии с 

технологией интегрированного 

обучения 

занятий по физике и 

информатике 

Intersubject integration of 

training sessions in 

physics and computer 

science 
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применение знаний и понимания: 

применять средства компьютерной 

графики, программного 

обеспечения для решения 

различных задач, применять 

различные педагогические 

инструменты и приемы 

преподавания предмета, 

направленные на развитие 

критического мышления 

учащихся, понимание и 

применение системы 

критериального оценивания для 

достижения целей обучения 

обновленной образовательной 

программы. 

Выражения суждений: выполнять 

задачи в соответствии с заданными 

стандартами; 

Коммуникативные способности: 

социально коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

Способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию; 

knowledge and understanding: the 

fundamental laws of nature 

(physics), the history of 

physicsmodern computing facilities, 

technology and communications; 

modern programming languages and 

programming technologies. 

registration and development of 

teaching materials on the subject in 
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accordance with the technology of 

integrated education 

 applying knowledge and 

understanding: to apply the tools of 

computer graphics, software for 

solving various tasks, understanding 

and application of the criteria-based 

assessment system to achieve the 

learning objectives of the updated 

educational program; 

the expression of judgments: to 

perform tasks in accordance 

withspecified standards; apply a 

variety of pedagogical tools and 

methods of teaching the subject, 

aimed at the development of critical 

thinking of students. 

 communicative  

abilities: social and communicative 

interaction with theteam, cooperation, 

tolerance; educational ability: the 

readiness and ability for 

selfeducation; 

 

 

Білім беру бағдарламасы:физика және информатиканы көптілді оқыту 

Образовательная программа:физика и информатика с полиязычным обучением 

Education program:physics and computer science with multilingual education 

Қолданбалы 

бағдарламал

ау 

Прикладное 

программир

ование 

Білу және түсіну: теориялық 

материалды,  нақты берілген 

тапсырмаларды шешу  әдістерін,  

- Ашық жүйелердің физикалық 

ұғым аппараты, сызықты және 

сызықты емес физикаға 

6 10 3 OS -

3301 

Операциялық жүйелер  

Операционные системы 

Operational Systems 

ПД 

PS 

B К

В 

SC 

5 емтиха

н 

экз 

exam 

KK3, 

KK4 

3 KMFP -

3202 

Физикалық процессерді 

компьютерлік үлгілеу 

БД 

PS 

B К

В 

6 емтиха

н 
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Аpplied 

Programmin

g 

салыстырмалы талдауы, 

синергетикалық теорияның өзін-

өзі ұйымдастыруы. Электронды 

оқулықтарды жасау үшін базалық 

білімі болуы тиіс.   

 Білімдерін қолдану және түсіну: 

физикалық проблемаларды 

шешуге;  

- бифурракция, Өзін-өзі 

ұйымдастыру теориясының 

ажыратылуын  ойлауды 

қалыптастыру: көрсетілген 

стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындауға;  

коммуникативтік дағдылар:  

қызметкерлермен әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, 

ынтымақтастық, төзімділік және 

топпен жұмыс істей білу; оқуға 

қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті. 

 

знание и понимание:  

теоретического материала; 

специальных методов и приемов  

для решения определенной 

группы задач.   

- понятийного аппарата физики 

открытых систем, 

сравнительного анализа 

линейной и нелинейной 

физики, синергетики,  теории 

самоорганизации;  

Компьютерное 

моделирование 

физических процессов 

Computer simulation of 

physical processes 

SC экз 

exam 
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применение знаний и понимания:  

решать физические задачи,  

различать теорию 

самоорганизации, теорию порядка 

и беспорядка, бифурракции; 

выражение суждений: выполнять 

задачи в соответствии с заданными 

стандартами;  

коммуникативные способности: 

социальнокоммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность;  

способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;   

 

knowledge and understanding: the 

theoretical material; special 

methods, techniques, for a specific 

group of tasks.  - the conceptual 

apparatus of physics of open 

systems, comparative analysis of 

linear and non-linear physics, 

minenergetiki theory of self-

organization   

application of knowledge and 

understanding to solve physical 

problems.   

- To distinguish the theory of self-

organization, theory of order and 

disorder, bifuraction  

the expression of judgments: to 

perform tasks in accordance with 

specified standards;  

communication skills: social-  
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communicative interactions with the 

team, cooperation, tolerance;  

educational ability: the readiness and 

ability for selfeducation; 

Электронды

қ оқыту 

және 

әдістеме 

Электронно

е обучение и 

методика  

Electronic 

training and 

technique 

Білу және түсіну: қазіргі 

қоғамдағы және білім 

экономикасын дамыту 

ақпараттық және ақпараттық 

технологиялардың рөлі мен құны 

туралы ақпаратты, қабылдау, 

сақтау және өңдеудің негізгі 

әдістері, жолдары мен құралдары 

таныс, ақпараттық менеджмент 

құралы ретінде компьютерлік 

дағдыларды қалыптастыру.  

Білімдерін қолдану және түсіну: 

оның әдістемелік орындылығы 

бағдарламалық қолдауын 

пайдалануға; түрлі жас 

топтарымен студенттері арасында 

пән бойынша қызығушылығын 

дамыту үшін информатика 

бойынша сабақтың 

ұйымдастырылуы 

Ойлауды қалыптастыру: 

көрсетілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындауға;  

Коммуникативтік дағдылар:  

қызметкерлермен әлеуметтік- 

коммуникативтік арақатынас, 

ынтымақтастық, төзімділік және 

топпен жұмыс істей білу; оқуға 

қабілеттілік, білім алуға өзін-өзі 

дайындау қабілеті. 

9 15 3 DFE -

4303 

Физикалық 

демонстрациялық 

эксперимент 

Демонстрационный 

физический 

эксперимент 

Demonstration 

experiment in physics 

ПД 

PS 

B К

В 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

KK3, 

KK4 

3 FEBM -

4204 

Жоғарғы математика 

элементтері бар физика 

Физика с элементами 

высшей математики 

Physics with elements of 

higher mathematics 

БД 

PS 

B К

В 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

3 RVI -

4305 

Информатикадан 

видеоматериалдарды 

өңдеу 

Разработка 

видеоматериалов по 

информатике 

Developing video 

materials on informatics 

ПД 

PS 

B К

В 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 
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знание и понимание:   иметь 

представления о роли и значение 

информации и информационных 

технологий в 

развитиисовременного общества 

иэкономики знаний владеть 

оснавными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как 

сердством управления 

информацией; 

пременение знаний и понимания: 

использовать програмную 

поддержку курса и ее 

методическую целесообразность; 

организовывать занятия по 

информатике для развития 

интереса к предмету у учащихся 

различных возрастных групп. 

выражение суждений: выполнять 

задачи в соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные способности: 

социально коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию; 

 

knowledge and understanding: have 

an understanding of the role and value 

of 
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information and information 

technologies in the development of 

modern society and 

knowledgeeconomy; to master the 

basic methods, ways and means of 

obtaining, storage, processing of 

information, have skills of work with 

computer as an information 

managem nt tool;applying 

knowledge and understanding: use 

software to support the course and its 

methodological appropriateness; to 

organize classes on computer 

science for the development of 

interest in the subject among 

students of different age groups.   

the expression of judgments: to 

perform tasks in accordance with 

specified standards;  

 communication skills: social-

communicative interactions with the 

team, cooperation, tolerance;  

educational ability: the readiness and 

ability for selfeducation; 

Физикалық 

Физический 

physical 

Математикалық физиканың қиғаш 

есептерін математикалық 

жинақтаудағы физикалық 

заңдылықтарын нақты талдауға 

қабілетті болу. Математикалық 

физиканың теңдеулеріне қиғаш 

есептердің шешілу әдістерін 

меңгеру және оларды қолданбалы 

есептерде қолдана алу. 

6 10 3 RZPT -

3206 

Жоғары қиындықты 

есептерді шешу 

Решение задач 

повышенной трудности 

Solving problems of 

increased difficulty 

БД 

PS 

B К

В 

SC 

6 емтиха

н 

экз 

exam 

KK3, 

KK6 

3 MTPhEn 

-3207 

Физиканы ағылшын 

тілінде оқытудың 

әдістері 

Методы обучения 

БД 

PS 

B К

В 

SC 

6 емтиха

н 

экз 

exam 
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Теориялық механикадағы ұғымдар 

мен принциптерді игеру; 

теңсіздіктерді шешу үшін 

материалдық нүктенің тепе-теңдік 

заңын және қатты дененің 

механикалық жүйелерінің 

заңдарын қолдана білу. 

 

Быть способными на основе 

физических законов корректно 

формулировать математическую 

постановку краевых задач 

математической физики. Владеть 

методами решения краевых задач 

для уравнений математической 

физики и быть способными 

применять их в прикладных 

задачах. 

Овладеть универсальными 

понятиями и принципами 

теоретической механики; быть 

способными применять законы 

равновесия материальной точки, 

твердого тела и механической 

системы для составления и 

решения уравнений их равновесия 

и движения. 

 

To own the theory of equations of 

mathematical physics and methods 

(method of characteristics, method of 

separation of variables, integral 

method of transforms Laplace, 

Fourier) in the analysis and solution 

физики на английском 

языке  

Methods of teaching 

physics in еnglish 
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of boundary value problems for 

partial differential equations of 

elliptic, hyperbolic and parabolic. To 

master the basic properties of special 

functions. 

To master the universal concepts and 

principles of theoretical mechanics; 

be able to apply the laws of 

equilibrium of a material point, rigid 

body and mechanical system for 

setting up and solving the equations 

of equilibrium and motion. 

терминолог

ия 

терминолог

ия 

Terminology 

Білуі тиіс: негізгі экспрессивті 

құралдар мен стилистикалық 

құрылғылар; мәтіннің 

композициялық құрылымын 

сипаттайды; негізгі елдің нақты 

фактілері; әлемдегі және елдегі 

басты саяси, экономикалық және 

мәдени оқиғалар, адамзаттың 

әлеуметтік, экологиялық және 

басқа да жаһандық проблемалары 

туралы; курстың шеңберінде 

зерттелген лексикалық бірліктер 

мен грамматикалық құрылымдар 

Түсінуі тиіс: көркемдік, 

журналистік және ғылыми 

мәтіндерді лингвистикалық 

талдауды жүзеге асыру; орыс 

тілінде оқыған кез-келген 

материалды (тақырыптар 

бойынша) ағылшын тілінде; 

Қойылатын тақырыптар бойынша 

ағылшын тілінде ауызша және 

9 15  PTPh -

4308 

Физикадан көптілді 

терминология 

Полиязычная 

терминология по 

физике 

Polylingual terminology 

by physics 

ПД 

PS 

B К

В 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

KK3, 

KK5 

 PUIAYa 

-4309 

Информатика 

сабақтарын ағылшын 

тілінде жоспарлау 

Планирование уроков 

по информатике на 

английском языке 

Planning lessons in 

informatics in еnglish 

ПД 

PS 

B К

В 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

 RTSI -

4210 

Информатикадан сөздік 

пен терминологиямен 

жұмыс 

Работа с терминологией 

и словарем по 

БД 

PS 

B К

В 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 
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жазбаша коммуникациялық 

технологияларды меңгеру; 

ақпаратты іздестіру, талдау және 

өңдеу әдістері мен әдістері; 

әдістемелік әдістердің кең 

ауқымы 

Знать: основные выразительные 

средства и стилистические 

приемы; особенности 

композиционного построения 

текста; основные страноведческие 

факты; об основных политических, 

экономических и культурных 

событиях в мире и стране, 

социальных, экологических и 

других глобальных проблемах 

человечества; лексические 

единицы и грамматические 

структуры, изучаемые в рамках 

курса 

Уметь: осуществлять 

лингвостилистический анализ 

художественных, 

публицистических и научных 

текстов; реферировать на 

английском языке материал 

любого характера (на пройденные 

темы), прочитанный на русском 

языке;  

Иметь навыки: технологиями 

устного и письменного общения 

на английском языке на 

пройденные темы; методами и 

методиками поиска, анализа и 

информатике 

Work with terminology 

and the dictionary on 

computer science 
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обработки информации; широким 

спектром методических приемов 

Know: the main expressive means 

and stylistic devices; features 

compositional construction of the 

text; the main country-specific facts; 

about the main political, economic 

and cultural events in the world and 

the country, social, ecological and 

other global problems of mankind; 

lexical units and grammatical 

structures studied within the 

framework of the course 

To be able: to carry out a linguistic 

analysis of artistic, journalistic and 

scientific texts; to abstract in English 

the material of any kind (on the topics 

covered), read in Russian; 

Have the skills: oral and written 

communication technologies in 

English on the topics covered; 

methods and methods of searching, 

analyzing and processing 

information; a wide range of 

methodical techniques 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification 

Аксиология

лық 

 

Аксиологич

еский 

 

Білу және түсіну этикалық және 

құқықтық стандарттарды, негізгі 

әлемдік діндер (догмалар, культтік, 

қасиетті кітаптар) білу және түсіну. 

білу және түсіну: олардың кәсіби 

5 9 3 

Rel -

2201 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

БД  

BS  

B  

 

К

В  

S

C  

3 

 

емти 

хан  

экз  

exam 

KK5, 

KK6, 

KK8, 

KK9 
4 OAK -

2202 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

БД  

BS  

A,

B  

К

В  

2 емти 

хан  
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Axiological қызметті жүзеге асыру үшін білімді 

қолдану.  

пайымдаулар қалыптастыру: дін 

мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес негізгі мәселелеріне қатысты 

мәселелер бойынша өз 

ұстанымдарын білдіру және ақтау 

мүмкіндігі болу;  

коммуникативтік дағдылар 

саласында: дін мен сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы 

коммуникативтік дағдылар;  

дағдыларына оқыту немесе 

үйренуге қабілеті: басқа да пәндер 

әлеуетін, соның ішінде түрлі 

ресурстарды оқу процесінде 

пайдалану.  

Знание и понимание этических и 

правовых норм и основных 

мировых религий (их догматы, 

культ, священные книги).  

применение знаний и понимание: 

применять знания для реализации 

своей профессиональной 

деятельности.  

формирование суждений: уметь 

выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся основной 

проблематики религиоведения;  

умения в области общения: 

коммуникативные способности по 

вопросам, антикоррупции и 

технологий; навыки обучения или 

негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption 

culture 

 S

C  

экз  

exam 
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способности к учебе: использовать 

в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных 

предметов.  

Knowledge and understanding of 

ethical and legal norms and major 

world religions (their dogmas, cult, 

sacred books).  

application of knowledge and 

understanding: apply knowledge for 

the realization of their professional 

activities.  

formation of judgments: to be able to 

express and substantiate their 

position on issues concerning the 

main problems of religious studies;  

communication skills: 

communication skills on issues, anti-

corruption and technology;  

skills of training or ability to study: to 

use in the educational process a 

variety of resources, including the 

potential of other educational 

subjects. 

5. Іс-тәжірибе модулдер 

5. Модули практик (МП) 

5. MODULES of PRACTICES (MP) 

 

Диплом 

алдынд

ағы 

 

Предди

Білу және түсіну проблемаларды 

шешу үшін жалпы ғылыми 

әдістемелік тәсілді, зерттеу 

объектісінің психологиялық-

педагогикалық ерекшеліктерін; 

1  1 1   Дипломалдындағыіс-

тәжірибе 

Преддипломнаяпрактик

а 

Pre-diploma practice 

 В 

 

 1 зачет 

credit 

KK2, 

KK5, 

KK9 
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пломны

й 

 

Undergr

aduate 
 

пән деңгейінде озық технологиялар 

оқыту, атауын. 

білімдерін қолдану және түсіну: 

жеке оқушының дамуы мен білім 

болжау міндеттерін және оқу-

әдістемелік миссиясын,білім беру 

процесін ұйымдастыру.  

ойлауды қалыптастыру: 

көрсетілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындауға;  

коммуникативтік дағдылар:  

қызметкерлер арасында 

әлеуметтік- коммуникативтік 

арақатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік және топпен жұмыс 

істей білу; оқуға қабілеттілік, білім 

алуға өзін-өзі дайындау қабілеті. 

Знание и понимание общенаучного 

подхода к решению методических 

проблем; психолого-

педагогические особенности 

обучения предмету; современные 

технологии обучения  на уровне 

учебного предмета, раздела, темы;  

применение знаний и понимание:  

цели и формулировки задач 

педагогической деятельности, 

прогнозирования развития и 

воспитания личности обучаемого; 

организации учебно-

воспитательного процесса; 

профессиональной самооценки 

деятельности;  
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формирование суждений: 

выполнять задачи в соответствии с 

заданными стандартами;  

коммуникативные способности:  

социально-коммуникативного  

взаимодействия с коллективом,  

сотрудничество, толерантность;  

способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;   

 

Knowledge and understanding of 

General scientific approach to the 

solution of methodological issues; 

psychological and pedagogical 

features of teaching; modern teaching 

technologies at the level of the 

subject, section, topic;  

applying knowledge and 

understanding: purpose and mission 

statements, teaching activities, 

forecasting the development and 

education of the individual student; 

organization of the educational 

process; selfassessment of 

professional activity;  

the formation of judgments: to 

perform tasks in accordance with 

specified standards;  

communication skills: social-

communicative interactions with the 

team, cooperation, tolerance;  

educational ability: the readiness and 

ability for self-education;  
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Өндірістік 

 

Производст

венный 

 

Training 

Білу және түсіну: Мектептегі 

тәрбие жұмысының жүйесін ; 

психологиялық-педагогикалық 

зерттеудің теориялық негіздерін ; 

мазмұны, нысандары мен физика 

мұғалімі оқу - қосымша және 

оқудан тыс жұмыс әдістерін.  

білімдерін қолдану және түсіну:Әр 

түрлі физиканы пайдаланып оқу 

процесінде техниканың тиімділігін 

арттыру үшін электрондық 

басылымдар , ресурстар мен оқу-

әдістемелік материалдар;  

ойлауды қалыптастыру: 

көрсетілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындауға; 

коммуникативтік дағдылар :  

қызметкерлер арасында 

әлеуметтік- коммуникативтік 

арақатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік және топпен жұмыс 

істей білу; оқуға қабілеттілік, білім 

алуға өзін-өзі дайындау қабілеті. 

Знание и понимание:  системы 

учебновоспитательной работы 

школы; теоретических основ 

проведения психолого-

педагогического исследования; 

содержания, формы и методы 

внеклассной и внеурочной работы 

учителя физики. применение 

знаний и понимание: 

использование разнообразного 

физики, в т.ч. электронных 

17  18  3,

4  

 Психологиялық-

педагогикалық 

практика (үздіксіз) 

Психолого-

педагогическая 

практика (непрерывная) 

Psychological and 

pedagogical practices 

(continuous) 

 В 

 

 2 зачет 

credit 

KK2, 

KK5, 

KK9 

 

2  Педагогикалық іс-

тәжірибе (үздіксіз) 

Педагогическая 

практика (непрерывная) 

Teaching practice 

(continuous) 

   1  

5,

6 

 Оқу  тәрбиеліқ 

педагогикалық 

практикасы (үздіксіз) 

Учебновоспитательнаяп

едагогическаяпрактика 

(непрерывная) 

Training and educational 

teaching practice 

(continuous) 

   4  

8   Өндірістік 

педагогикалық 

істәжірибе 

Производственная 

педагогическая 

практика 

Pedagogical рrofessional 

practice 

   10   
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изданий, ресурсов и учебных 

материалов для повышения 

эффективности оборудования 

кабинета учебного процесса;  

формирование суждений: 

выполнять задачи в соответствии с 

заданными  

стандартами;  

коммуникативные способности:  

социально-коммуникативного  

взаимодействия с коллективом,  

сотрудничество, толерантность;  

 

способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;   

 

Knowledge and understanding: the 

system of educational work of the 

school; theoretical bases for 

psychological and pedagogical 

research; the content, forms and 

methods of extracurricular and after-

school work of the teacher of physics.  

applying knowledge and 

understanding: the use of a variety of 

physics, including electronic 

publications, resources and training 

materials to improve the efficiency of 

the equipment Cabinet of the 

educational process;  

the formation of judgments: to 

perform tasks in accordance with 

specified standards;  
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communication skills: social-

communicative interactions with the 

team, cooperation, tolerance;  

educational ability: the readiness and 

ability for self-education; 

Оқу 

 

Учебный 

 

Training 

Білу және түсіну ғылыми 

зерттеулер ұйымдастыру 

принциптерін, ғылыми білімге қол 

жеткізу, психологиялық бақылау 

және диагностика нәтижелерін 

қоса алғанда, ақпарат жинау және 

өңдеу негіздерін.  

білімдерін қолдану және түсіну: 

жеке оқушының дамуы мен білім 

болжау міндеттерін және оқу-

әдістемелік миссиясын,білім беру 

процесін ұйымдастыру.  

ойлауды қалыптастыру: 

көрсетілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындауға;  

коммуникативтік дағдылар: 

қызметкерлерімен әлеуметтік және 

коммуникативтік өзара іс-қимыл ,  

ынтымақтастық, төзімділік;  

дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: өзін-өзі білім алуға 

дайындалу және қабілетін 

дағдыландыру.  

Знание и понимание: принципов 

организации научного 

исследования, способы 

достижения и построения научного 

знания; основ осуществления 

сбора и обработки информации, в 

2 1 2  Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

 В 

 

 2 зачет 

credit 

KK2, 

KK5, 

KK9 
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том числе результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики.  

применение знаний и понимание:  

цели и формулировки задач 

педагогической деятельности, 

прогнозирования развития и 

воспитания личности обучаемого; 

организации учебно-

воспитательного процесса; 

профессиональной самооценки 

деятельности; формирование 

суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными 

стандартами;  

коммуникативные способности:  

социально-коммуникативного  

взаимодействия с коллективом,  

сотрудничество, толерантность;  

способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;   

 

Knowledge and understanding of: 

principles of organization research, 

methods of achievement, and build 

scientific knowledge; fundamentals 

of collecting and processing 

information, including the results of 

psychological observations and 

diagnosis.  

applying knowledge and 

understanding: purpose and mission 

statements, teaching activities, 

forecasting the development and 
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education of the individual student; 

organization of the educational 

process; selfassessment of 

professional activity;  

the formation of judgments: to 

perform tasks in accordance with 

specified standards;  

communication skills: social-

communicative interactions with the 

team, cooperation, tolerance; 

educational ability: the readiness and 

ability for self-education; 

Қосымша 

модуль 

 

Дополнител

ьный 

модуль 

 

Extra module 

Білу және түсіну ықпал 

жаттығулар дамыту үшін адами 

қоғам, әсер ететін факторлардың 

күрделенуі осы әсер ету;  

білімдерін қолдану және түсіну: 

дағдыларды, командада жұмыс 

істеу, өзінің көзқарасын дәлелдей 

алу, жаңа шешімдер ұсына алады.  

ойлауды қалыптастыру: білу, өз 

пікірін білдіру және негіздеу 

бойынша өз ұстанымдарын ортаға 

қатысты мәселелер құндылық 

қарым-салауатты өмір салты. 

іскерліктер саласындағы қарым-

қатынас, өзара іс-қимыл 

лингвистикалық түрде және 

шығармашылық тұрғыдан барлық 

жағынан қоғамдық және мәдени  

жағдайға негізделген;  

дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: түсінуге, білдіруге 

8 14 1-7  Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

 В 

 

 1

6 

зачет 

credit 

КК4, 

КК5 

 

1  Ақпараттық мәдениет 

негіздері 

Основы 

информационной 

культуры 

Fundamentals of 

Information Culture 

     

3 5 5  Оқыту мен оқудағы 

инновациялық бағыттар 

Инновационные 

подходы в 

преподавании и 

обучении 

Innovative approaches in 

teaching and learning 

   3 емти 

хан  

экз  

exam 

2 3 4  Қоғамдық сананы 

жаңғырту пәні 

   2 емти 

хан  

экз  

exam 
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және түсіндіру ұғымдар, ой, сезім, 

фактілер мен пікірлер.  

Знание и понимание воздействия 

физических упражнений на 

развитие человеческого общества, 

факторов, влияющих на 

усложнение этого воздействия;  

применение знаний и понимание: 

владеть навыками работы в 

команде, корректно отстаивать 

свою точку зрения, предлагать 

новые решения.  

формирование суждений: уметь 

выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни.  

умения в области общения: 

взаимодействовать 

лингвистически соответствующим 

образом и творчески во всем 

многообразии общественных и  

культурных контекстов;  

навыки обучения или способности 

к учебе: понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, 

чувства, факты и мнения.  

Knowledge and understanding of the 

impact of exercise on the 

development of human society, of 

factors affecting the complexity of the 

impact;  

Модернизация 

общественного 

сознания 

Modernization of the 

public consciousness 
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application of knowledge and 

understanding: be skilled in 

teamwork, properly to defend their 

point of view, to propose new 

solutions.  

forming judgments: to be able to 

express and justify their position on 

matters relating to the valuable 

relation to a healthy lifestyle.  

in the field of communication skills: 

to communicate linguistically 

appropriate way creatively in a 

variety of societal and cultural 

contexts; skills training or the ability 

to learn: to understand, express and 

interpret concepts, thoughts, feelings, 

facts and opinions. 

Қорытын 

ды мемлекет 

тік 

аттестация 

модулі 

 

Модуль 

итоговой 

аттестации(

МИГА) 

 

Module of 

final 

examination 

(MFE) 

Білу және түсіну физиканың негізгі 

принциптері мен заңдарын, 

физиканы оқыту әдістемесін;  

білімдерін қолдану және түсіну: 

физиканың негізгі принциптері 

мен заңдарын, диплом жазған 

кезде физиканы оқыту және 

мемлекеттік емтихан тапсыру 

әдістерін;  

ойлауды қалыптастыру: 

көрсетілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындауға;  

коммуникативтік дағдылар :  

қызметкерлер арасында 

әлеуметтік- коммуникативтік 

арақатынас, ынтымақтастық, 

  8  Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі 

бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных 

экзаменов по двум 

профилирующим 

дисциплинам 

Writing and defence of 

diploma work (project) 

or handing over of state 

 В 

 

 2 Дипло

м 

diplom

a 

КК5, 

КК8, 

КК9 
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төзімділік және топпен жұмыс 

істей білу; оқуға қабілеттілік, білім 

алуға өзін-өзі дайындау және 

қабілетін дағдыландыру.  

 Знание и понимание: основных 

принципов и закономерностей 

физики, методики преподавания 

физики;  

применение знаний и понимание:  

основных принципов и 

закономерностей физики, 

методики преподавания физики 

при написании диплома и сдачи 

государственного экзамена;  

Формирование суждений: 

выполнять задачи в соответствии с 

заданными стандартами;  

Коммуникативные способности:  

социально-коммуникативного  

взаимодействия с коллективом,  

сотрудничество, толерантность;  

Способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;   

Knowledge and understanding of: the 

basic principles and laws of physics, 

physics teaching  methodology;  

 applying knowledge and 

understanding: the basic principles 

and laws of physics, physics teaching 

methodology in the writing of the 

diploma and passing the state exam; 

The formation of judgments: to 

perform tasks in accordance with 

specified standards;  

examinations on two 

profiling disciplines 

3  3  8    

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный 

экзамен по 
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Communication skills: social-

communicative interactions with the 

team, cooperation, tolerance;  

Educational ability: the readiness and 

ability for self-education; 
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SUMMARY TABLE, REFLECTING THE VOLUME OF LOANED LOANS IN THE SECTION OF THE MODULES OF THE 

EDUCATIONAL PROGRAM 

 

C
o
u
rs

eo
fS

tu
d
y

 

S
em

es
te

r 

N
u
m

b
er

 o
f 

m
o
d
u
lm

ae
ss

te
r 

to
 

ed
b
e 

Numberofdi

sciplinesstu

died 

Amountofcredits KZ 

T
o
ta

li
n
h
o
u
rs

 

E
C

T
S

 

Amount 

MC  SC  

T
h
eo

re
ti

ca
lt

ra
in

in
g
 

T
ea

ch
in

g
p
ra

ct
ic

e 

F
ie

ld
p
ra

ct
ic

e 

P
re

d
ip

lo
m

ap
ra

ct
ic

 

F
in

al
ex

am
in

at
io

n
 

T
o
ta

l 

ex
am

 

cr
ed

it
 

1 1 4 7 - 21     21 945 36 7 1 

2 4 5 2 20 4    24 1080 41 7 1 

2 3 4 5 3 20     20 900 34 8 1 

4 4 4 2 19  1   20 900 34 6 1 



П ВКГУ 011-15  

3 5 4 3 3 19     19 855 32 6 
 

6 3 2 3 18  1   19 855 32 5 
 

4 7 4 3 3 20     20 900 34 6 
 

8 4 2 4 18  1   19 855 32 6  

Total 33 34 23 174 4 9 1 3 191 8595 324 57 4 
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Информационный пакет/каталог курсов по ECTS 

 Кафедра физики и технологий  

(бакалавриат) 

Информация 

об институте 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 7, аудитория 

№ 404, кафедра физики и технологий, ул. Ворошилова 148. 

 
 

2. Академический календарь: 4 года обучения (очная форма) 

Для  студентовбакалавриата на 2018-2019 учебный год 

10 -25 августа Зачисление студентов в университет 

27 августа – 1 

сентября 

Адаптационная неделя для студентов 1 курса и 

регистрация на элективные дисциплины 2018-2019 

уч.год 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

Осенний семестр 

1 сентября День знаний и торжественное открытие начала 

учебного года, начало осеннего семестра 

3 сентября-8 декабря Психолого-педагогическая практика (непрерывная), 

педагогическая практика (непрерывная), учебно-

воспитательная педагогическая практика 

(непрерывная) 

15-20 октября Рубежный контроль 1 

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 

10-15 декабря Рубежный контроль 2 

16-17 декабря День Независимости Республики Казахстан 

http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/7.png
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17 декабря– 5января Зимняя экзаменационная сессия  

1-2 января Новый год 

7 января Рождество 

7-19  января Зимние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недели Зимняя сессия 

2 недели Зимние каникулы 

Весений семестр 

21 января Начало весенного семестра 

21 января – 8 июня Все виды (учебная, производственная, 

производственная-педагогическая, 

профессиональная, преддипломная,) практики  

18 февраля – 2 марта Презентация элективных курсов на 2019-2020 

учебный год 

4-9  марта Рубежный контроль 1 

4 - 23 марта Регистрация на элективные дисциплины 2019-2020 

учебного года 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

1  апреля – 1 июня Государственные экзамены 

29  апреля – 4 мая  Рубежный контроль 2 

1 мая Праздник единства народов Казахстана 

6-11 мая Аттестационная неделя 

6 -25 мая Весеняя экзаменационная сессия 

7 мая День Защитника Отечества в Казахстане 

9 мая День Победы 

29 апреля -15 июня  Защита дипломных работ 

27 мая -27 июля Летний семестр 

27 мая – 31 августа Летние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недель Весенняя сессия 

8 недель Летние  каникулы 
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Примечание:  * Проведение летнего семестра согласно графику, указанному в 

рабочих учебных планах. 

* Сроки практики и написания дипломной работы проводятся в соответствии 

с РУП по специальности 

 

3. Руководство вуза 

Ректор - к.ю.н., доктор PhD,  Төлеген М. Ә. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – доктор 

PhDСералин Г.А. 

Проректор  по учебно-методической работе - д.б.н., Мырзагалиева А.Б. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и 

прогнозирования – Алимбекова Н.Б. 

И.о. начальник отдела методической работы, практики и 

трудоустройства –   Рустемова Н.К. 

И.о. начальник отдела организации и контроля учебного процесса –       

Сәдірбекова  Н.Ә.  

         Декан факультета естественных и технологий –к.ф.-м.н., Ерболатұлы Д. 

 И.о. зав. кафедрой физики и технологий – к.фил.н.,Бектасова Г.С. 

 

  

4. Общая характеристика вуза: В настоящее время университет 

осуществляет подготовку специалистов в рамках  многоуровневой структуры 

высшего образования в соответствии с государственной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности в сферах среднего профессионального, 

высшего и послевузовского профессионального образования без ограничения 

срока действия:  

- по 49 специальностям высшего профессионального образования. При 

этом срок обучения в бакалавриате - 4 года, на заочной форме обучения - 5 лет, 

получение высшего образования по сокращенной форме: на базе высшего 

образования – 2 года,  на базе среднего профессионального образования – 3 

года.  

- по 33 специальностям магистратуры. 
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В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 

учебного года - для студентов экономических специальностей; с 2004-05 

учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей высшего 

профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 23 

кафедрами. 

На кафедре физики и технологий ведется подготовка по 5 

образовательным программам бакалавриата, 4 магистратуры, 1 докторантуры. 

Осуществляется подготовка бакалавров по следующим специальностям: 

5В011000-«Физика», 5В071000-«Материаловедение и технология новых 

материалов», 5В060500-«Ядерная физика», 5B072800 – «Технология 

перерабатывающих производств», 5B012000 – «Профессиональное обучение».  

Осуществляется подготовка магистрантов по 4 специальностям: 6М011000-

«Физика», 6М060400-«Физика», 6М071000-«Материаловедение и технология 

новых материалов», 6М012000 – «Профессиональное обучение». 

Осуществляется подготовка докторантов по специальности 6D060400 – 

«Физика». В учебном процессе активно используется материалы всех 

направлений исследований преподавателей, соискателей, магистрантов и 

студентов кафедры. Результаты НИР и НИРС внедрены в учебный процесс. 

5.Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения):   

Бакалавриат: 5В012800 - «Физика-Информатика». Стоимость обучения: по 

очной формеобучения   445000 тенге в год.  

 

6.Процедура (правила) приема и зачисления на программу  

Условия приема в вуз определяются соответствующими государственными 

нормативно-правовыми документами (Типовые правила приема на обучение 

в организации образования, реализующие профессиональные учебные 

программы высшего образования. Утверждены постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 111, с 
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внесенными изменениями и дополнениями утвержденные постановлением 

Правительства  Республики Казахстан от 14 июля 2016 года №405).   

Требования к подготовке поступающих на обучение по образовательной 

программе 5В012800 - «Физика-Информатика»:  

 предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) 

общее образование;  

 абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем  

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 

или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования.  

 прием и зачисление на первый курс производятся на основании ЕНТ 

или результатов утвержденных должным образом олимпиад. 

 

 

Информа-

цияо 

программа

х обучения 

(Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения  

• Присуждаемые степени/квалификации:  

По окончании обучения выпускникам присваивается академическая степень 

«Бакалавр физик» по специальности 5В012800 - «Физика-Информатика».   

Квалификации и должности определяются в соответствии с Приказом министра 

образования и науки РК №61 от 12 февраля 2008г. «Об утверждении Типовых 

квалификационных характеристик должностей и педагогических работников и 

приравненных к ним лиц».  

Уровней (ступеней) обучения: Бакалавриат; магистратура;  

• Требования по приему на программу:  

Среднее (полное) общее образование;   

• Образовательные и профессиональные цели программы/возможность 

дальнейшего продолжения обучения:  

          Бакалавр по специальности 5В012800 - «Физика-Информатика» в зависимости от 

выбора профессиональной деятельности подготовлен:  

 учебно-воспитательная  деятельность:  проектирование  и 

 управление образовательном  процессом  учащихся,  выполнение 

 мотивационной, диагностической, коррекционной, коммуникативной, 

методической, работы в условиях обновленного содержания образования, 
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использования  современных  педагогических  и информационно-

коммуникационных технологий;  

 научно-исследовательская деятельность: участие в научно-исследовательских 

работах в области физики, педагогики, психологии и методики обучения; 

проведение экспериментальных исследований и обработка результатов;  

 производственно-технологическая  деятельность:  участие  в 

организации технологического процесса производства и обработки 

коммуникационных средств и технологий.  

Структура программы с указанием кредитов:  

Приложение 1  

Приложение 2  

Приложение 3  

Приложение 4  

 Итоговые экзамены  

Государственный экзамен по специальности;  

Написание и защита дипломной работы или сдача государственных экзаменов по двум 

профилирующим дисциплинам.  

Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1. К.филос.н., зав. кафедрой физики и технологий Бектасова Г.С.: квантовая 

механика, физика открытых систем, физика с элементами высшей математики, 

подготовка учащихся к олимпиаде по физике, практикум по решению задач по 

физике;  

2. К.ф.-м.н., профессор кафедры физики и технологий Павлов А.М.: методы 

математической физики, теоретическая механика, электричество и магнетизм, 

электродинамика и СТО. Классическая механика, решение задач повышенной 

сложности;  

3. Ст.преподаватель кафедры физики и технологий  Смолина Г.С.: Статистическая 

физика и основы физической кинетики.  

4. Ст.преподаватель кафедры физики Жапарова М.С.: основы получения ядерного 

топлива, электродинамика и СТО, основы термодинамики и статистической физики, 

электричество и магнетизм;  

5. Ст.преподаватель кафедры физики и технологий Иманжанова К.Т.: Оптика, 

Физика атома и атомного ядра, астрономия, подготовка учащихся к олимпиаде по 

физике. Практикум по решению задач по физике. ; 
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6. Ст.преподаватель кафедры физики и технологий Сакенова Р.Е.: механика. 

Молекулярная физика. Пакеты прикладных программ. Методика преподавания 

физики. Классическая механика. Методы математической физики. Решение 

физических задая на ЭВМ, Численные методы в физике. Моделирование физических 

процессов на ЭВМ.  

7. Ст.преподаватель кафедры физики и технологий Шевчук Е.П.: механика, 

молекулярная физика, оптика, методика преподавания физики, моделирование 

физических процессов на ЭВМ, пакеты прикладных программ в физике. Численные 

методы в физике, решение физических задач на ЭВМ;  

8. Ст. преподаватель  кафедры  физики  и  технологий 

Сатимбекова А.Б.: электротехника. 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов):  

Приложение 1А   

Приложение 2А    

Приложение 3А   

 Приложение 4А   

Дополнител

ьная 

информаци

я для 

студентов 

3. Дополнительная информация для обучающихся   

Размещение/проживание -  Дом студентов (общежитие) на 1789 мест.  В котором 

предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов – 

«Библиотека» и «Интернет-кафе».   

Питание– Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  столовой в 

учебном корпусе, 150 посадочными местами.   

Медицинские услуги– Медицинское обслуживание студентов университета 

осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается 

первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические 

мероприятия. Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с 

городской больницей №1 г. Усть-Каменогорск (нотариально заверенная копия 

доп.соглашения прилагается). Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи 

работников городского «Центра здоровья» со студентами Университета.   

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет 

заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут 

коменданты соответствующих объектов.   

Студенческий офис– Центр молодежной политики, являющийся структурным 

подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по 
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Приложение 1А 

Структура программы набора 2015 года 

(нет набора) 

 

Приложение 2А  

Структура программы набора 2016 года 

(нет набора) 

 

Приложение 3А  

Структура программы набора 2017 года 

(нет набора) 

Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные объединения:  

молодежное крыло «ЖасОтан» при партии «НурОтан», НПО «Лига эрудированной 

молодежи», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», студенческие 

молодежные трудовые отряды.  

Условия для обучения –   

В наличии: кабинеты с интерактивным оборудованием, мультимедийный зал, 

лаборатории, мастерские, спортивные залы, читальный зал.  

Студенческие ассоциации.  

- Волонтерское движение ВКГУ имени С.Аманжолова 

- Дебатный клуб  

- МК «ЖасОтан» при партии «НұрОтан»  

- Студенческий отряд содействия полиции «Кыран»  

- Комитет по делам молодежи  

- Шахматный клуб  

- Танцевальный клуб «Әлем»  

- КВН -  Спортклуб  

Международный клуб «WELCOME» 



П ВКГУ 011-15  

 

Приложение 4А  

Структура программы набора 2018 года 

 

Цикл 

дисциплин  

Код 

дисциплин 

ы  

Наименование дисциплины  Количест 

во  

кредитов 

по ECTS  

Семестр  

ООД ОК  SIK -1101  Современная история Казахстана  3(5)  1ГЭ  

ООД КВ  OP -1102  Основы права  2(3)  1  

ООД КВ  OEP -1104 Основы экономики и 

предпринимательства 

2(3)  1  

ООД ОК  Iya -11105  Иностранный язык  6(10)  1,2  

ООД ОК  K®Ya 

11106  

Казахский (русский) язык  6(10)  1,2  

БД КВ  Meh -1214 Механика  3(5)  2 

БД КВ  MF -1216 Молекулярная физика  3(5)  2  

БД КВ Pro-1212 Программирование 3(5) 2 

ООД КВ  PS -1104  Политология-социология  3(5)  2  

ПД КВ  Mat -1203 Математика  4(7)  1  

БД ОК  FRSh -1204 Физиология развития школьников  2(3)  2  

 Итого:   37  

 

Приложение 1А 
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Приложение 2  

Приложение 3  

Приложение 4  

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов)  

 

Модульатыжәне 

шифры 

Дүниетанымдық 

Құқық негіздері ПП 1101 

Модульге жауапты Дюсембаева С.Д., Смайлова И.Е. 

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

2 

Кредиттер саны 2(3) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 1 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Қазақстан тарихы, заң негізі 

Модуль мазмұны 

 

Құқық негіздері, экономика негіздері, саясаттану-әлеуметтану, 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, міндеттерін; 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық 

актілері, оларды кеңістікте қолдануды дұрыс түсіну;құқық салаларын, әрбiр 

заң саласының негiзгi ұғымдары мен санаттарын бiлу және ажырату; 

олардың түрлеріне сәйкес құқықтық жауапкершіліктің негізгі мәселелері. 

Білімін қолдану:нормативтік құқықтық актілерді, қоғамның мемлекеттік-

құқықтық құрылымын, мемлекеттік билік субъектілерін және оны жүзеге 

асыру тетіктерін талдау. 

Дағдыларын қалыптастыру:күнделікті өмірде проблемалар туындаған 

кезде мемлекет пен құқықтың нормативтік құқықтық актілерді дұрыс 

қолдану дағдыларымен байланысты. 
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Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан  1 Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Ахметов, Е. Б.Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 

2014. - 120 бет.  

2. Оспанов Қ. И.Құқық негіздері : оқу құралы / Қ. И. Оспанов. - толық. 3-

бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 304 бет 

3. Өміржанов, Е. Т. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Алматы : "LEM" 

баспасы, 2015. - 152 бет. 

4. Қошқарбаев, Е. Е.Құқық негіздері  : оқу құралы. - Қарағанды : ЖК 

"Ақнұр баспасы", 2014. - 322 бет.  

 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Дүниетанымдық 

Саясаттану-әлеуметтану, PS-1103 

Модульге жауапты Болгауова Г.Т., Рякова Е. Г. 

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3 (5) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 2 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Философия, Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарих 

Модуль мазмұны 

 

Негіздері дұрыс, экономика негіздері, саясаттану-әлеуметтану, 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
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Оқу нәтижелері 

 

Білу:әлеуметтанудың негізгі ұғымдары мен категориялары, нақты 

әлеуметтік зерттеулер әдістері; әлеуметтанулық ой-өрістерді дамытудың 

негізгі кезеңдері және әлеуметтанулық теорияның қазіргі үрдістері; 

әлеуметтік өзгерістердің формалары мен әлеуметтік қақтығыстардың пайда 

болуы мен шешілу механизмдері; жеке тұлғаны зерттеуге арналған 

социологиялық көзқарастар, әлеуметтену тұжырымдамасы, әлеуметтік 

нормалар және әлеуметтік бақылау. 

Білімін қолдану:қоғамның әлеуметтік саласының ерекшеліктерін бөлу, 

әртүрлі әлеуметтік құбылыстар мен процестердің өзара байланысын табу; 

әлеуметтiк процестердi тәуелсiз талдау және бағалау үшiн әлеуметтiк 

ғылымның санаттарын қолдануға; Әлеуметтанудағы алған білімдерін 

арнайы пәндерді оқып-үйрену, сондай-ақ кәсіптік қызметте қолдану; 

әлеуметтік тұжырымдамаларды оларды жасау орны мен уақыты 

контекстінде жіктеу және талдау; әртүрлі әлеуметтік тұжырымдамалардың 

өзектілігінің дәрежесін анықтау. 

Дағдыларын қалыптастыру:әлеуметтанулық зерттеулердің негізгі әдістерін 

иелену; социологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан  2-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану : өзекті мәселелері :  екі томдық 

оқу құралы. – Алматы : Қарасай, 2013.-Т. 1.- 408 бет.-51 экз 

2. Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі томдық оқу құралы.- 

Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 1.- 408 бет. 

3. Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану : өзекті мәселелері :  екі томдық 

оқу құралы. – Алматы : Қарасай, 2013.-Т. 2.- 408 бет. 

4. Әбсаттаров Р.Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі томдық оқу құралы.- 

Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 2.- 408 бет. 

5. Әбсаттаров Р.  Саясаттану негіздері :  екі томдық оқу құралы. – 

Өзгертіліп, толық. 3-ші бас.- Алматы : Қарасай, 2018.-Т. 1.- 72 бет. 
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6. Әбсаттаров Р.  Саясаттану негіздері :  екі томдық оқу құралы. – 

Өзгертіліп, толық. 3-ші бас.- Алматы : Қарасай, 2018.-Т. 2.- 460 бет 

7. Әженов, М. С., Садырова М. С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы  : оқу 

құралы. - Алматы : Эверо, 2014. - 140 бет. -25 экз 

8. Байтілен, С. А.Саясаттанудың дәрістер курсы : [оқу құралы].  - Алматы 

: ЖК "Отан", 2014. - 168 бет. 

9. Борбасов С. Әлемдік қайшылықтар және әлемдік саясат : саясаттану, 

халықаралық қатынастар  және тарих мамандықтарын арналған оқу 

құралы. – Алматы : Эверо, 2016.-2018 жылғы қабылдау бойынша0 бет.  

10. Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С. Әлеуметтану негіздері : оқулық.- 

Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-464 бет.- (Рухани жаңғыру. 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

11. Забирова А. Т. Қолданбалы әлеуметтану : оқу құралы. –Алматы : 

Эверо, 2015. -206 бет.  

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Дүниетанымдық 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы, , SIK-1104 

Модульге жауапты Аубакирова Ж.С., Турова Л.П. 

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3 (5) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 2 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, география 

Модуль мазмұны 

 

Құқық негіздері, экономика негіздері, саясаттану-әлеуметтану, 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
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Оқу нәтижелері 

 

Білу:Қазақстан тарихының өзекті мәселелері, Қазақстан халықтарының 

дәстүрлері мен мәдениеті, әлеуметтік маңызы бар мәселелер мен 

үдерістерді талдау, түрлі әлеуметтік қызмет түрлерінде гуманитарлық және 

әлеуметтік-экономикалық ғылымдар әдістерін қолдану. 

Білімін қолдану:тарихи оқиғалар мен процестерді талдау, логикалық және 

сыни тұрғыдан түсіну, тарихи тұжырымдамалармен жұмыс жасау. 

Дағдыларын қалыптастыру:тарихи дереккөздермен жұмыс жасау, тарихи 

материалдарды дұрыс баяндау, еркін талқылау, өздерінің дүниетанымдық 

позицияларын қорғау. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан  2-Семестр  

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.- 496 бет. 

2. Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (көне заманнан бүгінге дейін): оқу 

құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-260 бет. 

3. Әминов, Т. М. Қазіргі Қазақстан тарихы  : оқу құралы / Т. М. Әминов. 

- Алматы : Бастау, 2017. - 472 бет. 

4. Долгополов А.Б. Қазақстан тарихынан таңдамалы дәрістер : оқу 

құралы.- Алматы : Эверов, 2014.-164 бет. 

5. Қуандық Е. Қазақстан тарихы (XX және XXI ғасырдың алғашқы 

жылдарындағы республика тарихының өзекті мәселелері бойынша 

лекциялар): оқулық.-толық. 2-ші бас.- Алматы : Дәуір, 2012.-512 бет 

6. Аяған Б., Ауанасова Ә., Сүлейменов А. Қазастанның қазіргі заман 

тарихы (1991-2014) : ғылыми-танымдық бас.-Алматы : Атамұра, 2014.-

336 бет.  

7. Бимаканова З.Ш. Қазақстанның жаңа заман тарихы.- Алматы : Отан, 

2015.-109 бет.  

Жаңартылған күні 17.08.2018 
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Модуль аты және 

шифры 

 

Дүниетанымдық 

Экономика негізі және серіктестік, ОЕ-1102 

Модульге жауапты Кинашева Ж.Б., Галяпина Г.В 

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

2 

Кредиттер саны 2 (3) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 2 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Математика, география, Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы 

Модуль мазмұны 

 

Құқық негіздері, экономика негіздері, саясаттану-әлеуметтану, 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:микроэкономикалық теорияның, макроэкономиканың және әлемдік 

экономиканың негізгі ұғымдары мен модельдері; негізгі 

макроэкономикалық көрсеткіштері және оларды есептеу принциптері. 

Білімін қолдану:гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың негізгі 

заңдарын кәсіптік қызметте қолдану, концептуалды-категиялық аппаратты 

қолдану, өз қызметінде кәсіби лексиканы дұрыс қолдану; еліңіздегі және 

шетелдердегі негізгі экономикалық оқиғаларды талдау, экономиканың 

негізгі күнделікті міндеттеріне бағдарлау үшін қажетті ақпаратты табуға 

және пайдалануға мүмкіндік береді. 

Дағдыларын қалыптастыру:қоғам проблемаларын талдаудағы тұтастық 

көзқарас; экономикалық ақпараттың сыни қабылдау. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан  1-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 
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Әдебиеттер 

 

1. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : оқулық.- 

Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет 

2. Елшібаев Р.Қ. Кәсіпкерлік  : оқу құралы.-Алматы : Экономика, 2014.-440 

бет. 

3. Жолдасова Г. Экономика негіздері : оқу құралы.-3-бас., стер..- Астана : 

Фолиант, 2017.-224 бет. 

4. Исқалиев М.Экономикалық теория : оқулық / М. Исқалиев. - толық., 

өңд. және түз. 2-ші бас. - Алматы : Қарасай, 2017. - 352 бет.  

5. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік. Теория, процесс, практика: оқулық.- 10 бас. - 

Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-480 бет.- (Рухани жаңғыру. 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

6. Рахметулина Ж.Б., Абылайханова Т. А. Экономикалық теория: есептер, 

схемалар, тесттер : оқу құралы.- Алматы : Экономика, 2015. -265 бет.. 

7. Сагинова Б.К., Бименова А.Е. Жылжымайтын мүлік экономикасы : 

оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-

220 бет 

8. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория негіздері : оқу құралы. – 

Алматы : Эверо, 2014. – 196 бет.  

9. Шағын және орта кәсіпкерлік негіздері : оқу құралы / С.Ж. Пірәлиев, 

М.А.Нуриев, Э.О.Телагусова.- Алматы : Абай атындағы ҚазҰПУ Ұлағат 

баспасы, 2013.-260 бет.- 

10. Экономика негіздері : оқу құралы / Ж.Я. Әубәкірова, Н.А.Маженова, 

А.Б. Айтбембетова.- Алматы : Қазақ университеті, 2017.- 230 бет 

11. Экономикалық теория : оқу құралы. – Алматы : Қазақ университеті, 

2014. – 306 бет.  

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Коммуникативті 2 

Шет тілі IЯ-11105 

Модульге жауапты  

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 
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Аптасында 

жүргізілетін сағат 

6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 1,2 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Мектеп курсындағы шет тілі 

Модуль мазмұны Шет тілі, қазақ (орыс) тілі. 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:ішкі және сыртқы көздерден ақпарат алуға қажетті көлемде шет тілін 

білу және түсіну. 

Білімін қолдану:әлеуметтік және мәдени контексттердің барлық алуан 

түрлілігімен лингвистикалық тұрғыдан лайықты және шығармашылық 

қарым-қатынас жасау; 

Дағдыларды қалыптастыру:шет тілінде сөйлесу дағдысын меңгеру, ауызша 

және жазбаша түрде оқу мен тыңдаудың негізгі ойларын жеткізе білу. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 1,2-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 2 Семестр 

Әдебиеттер 

 
1. Матиева М.З. Ағылшын тілін меңгерейік : оқу құралы .- Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-180 бет. 

2. Matkarimova, D. A. English grammar exercises part 1: оқу-әдістемелік 

құрал / D. A. Matkarimova. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2017. - 102 бет.  

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Коммуникативті 2 

Қазақ (орыс) тілі  K(R)Ya-11106 

Модульге жауапты Жакупова Р.М. 



П ВКГУ 011-15  

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 1,2 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Мектеп курсы орыс тілі, мектеп курсы әдебиеті 

Модуль мазмұны Шет тілі, қазақ (орыс) тілі. 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:Отандық және шетелдік көздерден ақпарат алуға қажетті көлемде 

қазақ (орыс) тілін білу және түсіну. 

Білімін қолдану:әлеуметтік және мәдени контексттердің барлық алуан 

түрлілігімен лингвистикалық тұрғыдан лайықты және шығармашылық 

қарым-қатынас жасау; 

Дағдыларын қалыптастыру:қазақ (орыс) тілінде қарым-қатынас дағдысын 

меңгеру, ауызша және жазбаша түрде оқу және тыңдаудың негізгі ойларын 

жеткізе білу, кәсіптік қызметті жүргізу үшін қазақша (орысша) тілде жазу 

және ауызша сөйлеу білу. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан  1,2-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 2 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Ермакова В.И. Русский язык : учебное пособие для студ. с гос.языком 

обучения.-Астана : Фолиант, 2014.-176  

2. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык : учебное пособие по 

развитию навыков устной речи для студентов изучающих русский язык 

как иностранный.- Алматы  : Қазақ университеті, 2015.-115 с. 

3. Профессиональный русский язык  : учеб. пособие / Е. А. Журавлева [и 

др.]. - Алматы : ССК, 2017. - 244 с. – 
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4. Юрьев А. Н., Кунапьяева М. С.Русский язык  : учеб. пособие для студ. 

казах. отд, университетов. - Алматы : Эверо, 2014. - 170 с. 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Педагогикалық 

МО-2211 білім берудегі менеджмент 

Модульге жауапты  

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

2 

Кредиттер саны 3(3) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 4 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Философия, психология 

Модуль мазмұны 

 

Психология, білім берудегі менеджмент, тәрбие жұмысының теориясы 

мен әдістемесі, критериалды бағалау технологиясы, педагогика. 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:психологиялық-педагогикалық білім жүйесіндегі педагогикалық 

менеджменттің орны, рөлі мен маңызы, білім берудегі басқару 

тұжырымдамасының даму тарихы; білім беруді басқарудың негізгі 

тәсілдері мен принциптері; 

Білімін қолдану:оқу үдерістерінің мәнін меңгеру; қазіргі қоғамның 

білімінің маңыздылығын анықтау;белгілі бір жағдайларды талдау 

әдістерін меңгеру, мақсаттарды, мақсаттарды қою және оларды шешудің 

әдістерін табу. 

Дағдыларын қалыптастыру:белгілі бір жағдайларды талдау әдістерін 

меңгеру, мақсаттарды, мақсаттарды қою және оларды шешудің әдістерін 

табу. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 4-Семестр 
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Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Дүйсенбаев А. Қ.Педагогикалық менеджмент  : оқу құралы. - 

Алматы : ЖК "Отан", 2015. - 158 бет. 

2. Абеуова И.Ә. Білім беру саласындағы психологиялық қызмет : 

әдіснама, технология, практика : монография.- Алматы : Эверо, 2014.-452 

бет.  

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Педагогикалық 

Пси-2210 психологиясы 

Модульге жауапты  

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3 (5) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Философия, психология 

Модуль мазмұны 

 

Психология, білім берудегі менеджмент, тәрбие жұмысының теориясы 

мен әдістемесі, критериалды бағалау технологиясы, педагогика. 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:студенттердің психологиялық білімдерін, әдістемесінің ғылыми 

негіздерін және нақты психологиялық пәндерді оқыту ерекшеліктерін 

оқытатын оқытушының кәсіби рөлі туралы; логиканың мағынасын және 

психологиялық білімді меңгеру үрдісінің ішкі моделін, психология 

мұғалімінің рөлін, оның кәсіби дағдыларын түсіну; психологияны 
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оқытудың заңдары, мазмұны, әдістері, технологиялары, формалары мен 

құралдары туралы нақты түсінік бар. 

Білімін қолдану:студенттің оқу әрекеттерін басқару. 

Дағдыларын қалыптастыру:оқу үрдісінің әдістемелік сауатты, 

технологиялық жобалау дағдыларын, психологиялық құбылыстарды және 

фактілерді салыстыру, талдау. Оқу үдерісін ұйымдастыруда 

психологиядан алынған білімді практикада өз бетінше қолдану. 

 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 3-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Бабаев С.Б. Жалпы және тұлғалық психология : оқулық.-Өңд.,толық. 2-

ші бас.-Алматы : НұрПресс, 2013.-352 бет 

2. Бапаева М.Қ. Даму психологиясы : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-440 бет 

3. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы : оқулық.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2014.-249 бет 

4. Жұмасова К. С. Психология  : оқулық / К. С. Жұмасова, Л. Есенова. - 3-

бас. толық., өңд. - Астана : Фолиант, 2017. - 400 бет. 

5. Мырзатаева Б.П. Кіші мектеп оқушыларының психологиясы : оқу 

құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 2014.-118 бет. 

6. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы (жаттығулар мен 

тапсырмалар) : оқу құралы.- Астана : Фолиант, 2014.-144 бет 

7. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы : оқу құралы.-2-ші 

бас.- Астана : Фолиант, 2016.-144 бет 

8. Нығметова Қ. Баланың жас ерекшеліктері психологиясы және кемтар 

бала психологиясы : оқу құралы.-Алматы : Эверо, 2014.-176 бет. 
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Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Педагогикалық 

ТМЖЖ-2212 тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Модульге жауапты  

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

2 

Кредиттер саны 2(3) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 4 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Педагогика, психология 

Модуль мазмұны 

 

Психология, білім берудегі менеджмент, тәрбие жұмысының теориясы 

мен әдістемесі, критериалды бағалау технологиясы, педагогика. 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:теориялық жұмыстың теориясы мен әдістері туралы негізгі 

түсініктер; тәрбие жұмысының нысандары мен әдістері; кәсіби-

педагогикалық қарым-қатынас технологиясы, білім беру әсерінің 

технологиясы және білім беру қызметі. 

Білімін қолдану:тәрбиелік жұмыс тәжірибесінде теориялық білімді 

қолдануға; оқу үдерісін басқару; Тәрбие жұмысының мақсаттары мен 

міндеттерін білікті және технологиялық түрде қалыптастыру; тәрбие 

жұмысын жоспарлау; сыныптық білім беру бағдарламаларын жобалау. 

Дағдыларын қалыптастыру:әртүрлі типтегі білім беру мекемелерінде 

тәрбие жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау бойынша нормативтік 

базаны көрсету; сынып жетекшісінің, оқытушы-ұйымдастырушының 

тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістері; Білім беру мекемесінің және 

қоғамның білім беру идеологиясын қалыптастыру жолдары бар. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 4-Семестр 
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Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Алдамбергенова Г. Моральдық-этикалық тәрбие беру негіздері (қыздар 

тәрбиесі негізінде) : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-416 бет 

2. Әбенбаев С. Ш. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі : оқулық / 

С. Ш. Әбенбаев, Г. Г. Ахметова . - Астана : Фолиант, 2017. - 312 бет 

3. Дүйсенбаев А.К. Тәрбие теориясы мен әдістемесі : оқулық.-Алматы : 

Отан, 2014.-221 бет 

4. Есқалиева С. Тәрбие жұмысының теориясы және ұйымдастыру 

әдістемесі : оқулық.- Астана : Фолиант, 2014.-192 бет 

5. Набуова Р. Тәрбие жұмысының әдістемесі : оқу құралы. – Алматы : 

«NURPRESS» баспасы, 2014. – 272 бет.  

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Педагогикалық 

TKO-2213 сыни бағалау технологиясы 

Модульге жауапты  

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

2 

Кредиттер саны 2 (3) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 4 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Педагогика 

Модуль мазмұны 

 

Психология, білім берудегі менеджмент, тәрбие жұмысының теориясы 

мен әдістемесі, критериалды бағалау технологиясы, педагогика. 



П ВКГУ 011-15  

Оқу нәтижелері 

 

Білу:оқу және тәрбие үрдісінің нәтижелерін критериалды бағалау 

тұрғысынан бағалауға, оқу орнының қызметін критерийлік бағалауды 

жүзеге асыруға; 

Білімін қолдану: білімі, дағдылары мен дағдылары 

осы пәнге мектеп тәжірибесінің және педагогикалық ой дамуының сапалы 

өзгерістерін ашып көрсету. 

Дағдыларын қалыптастыру: білім саласындағы теңестіруді бағалаудың 

теориясы мен тәжірибесі саласындағы, өлшем саласындағы критерийлерді 

іздестіру және таңдау кезінде 

білім беру; 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан  4 Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері : оқулық / Е.Ы. 

Бидайбеков, В.В.Гриншкун, Г.Б. Камалова, Д.Н.Исабаева, 

Б.Ғ.Бостанов.- Алматы, 2014.-352 бет 

2. Урмашев Б. А.Критериалды бағалау технологиясы : оқу құралы / Б. А. 

Урмашев. - Алматы : ССК, 2017. - 140 бет.  

3. Шошақ М., Карменова М.А., Сарсенгалиева Г.Б. Білім берудегі 

инновациялық технологиялар : оқу  құралы.- Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ  Берел баспасы, 2014.-152 бет 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Педагогикалық 

Педагогика Ped-2214 

Модульге жауапты  

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 
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Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3 (5) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

тарих пен философия ғылымы, шет тілі 

Модуль мазмұны 

 

Психология, білім берудегі менеджмент, тәрбие жұмысының теориясы 

мен әдістемесі, критериалды бағалау технологиясы, педагогика. 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:отандық және шетелдік педагогиканың негізгі жетістіктері, 

проблемалары мен үрдістері, педагогикалық қызметті модельдеудің 

заманауи тәсілдері. 

Білімін қолдану:білім беру ғылымының қазіргі заманғы мәселелерін 

талдайды, педагогикалық көріністерді бағалайды, жеке көзқарастарын 

нақты тұжырымдайды, оны қорғау үшін бекітеді. 

Дағдыларын қалыптастыру:ол кәсіби кәсіби проблемаларды шешу 

жолдарын және тәсілдерін біледі. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

3-Семестр  

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1-Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Аубакирова Л. Р., Губайдуллина Г.Н. Сызба, кесте түсіндірме түріндегі 

педагогика : оқу құралы. - Өскемен : ШҚМУ баспасы, 2013.- 170 бет 

2. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық теория негіздері : оқу 

құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-336 бет. 

3. Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы педагогикалық 

технологиялар : оқулық.-Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

4. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- Алматы : Отан, 2015.-293 

бет.  
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5. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі қазіргі 

оқыту технологиялары : оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 бет. 

Педагогика : оқу құралы / А.К.Игибаева, А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. 

Шакаримова, А.Д.Аубакирова.- Өскемен : С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет 

6. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы : оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 

2013.-432 бет 

7. Шалғынбаева Қ.Қ., Албытова Н.П., Сламбекова Т.С. Педагогика : оқу 

құралы. – Астана, 2014. – 268 бет.  

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Кәсіби және коммуникативті 1, PK1 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі, ПК (Р) Я-3207 

Модульге жауапты Жакупова Р.М., Баяндинова М. Б. 

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

2 

Кредиттер саны 2(3) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 5 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Қазақ тілі (орыс) 

Модуль мазмұны 

 

Кәсіби қазақ (орыс), инклюзивті білім беру, кәсіптік бағдарланған шет 

тілі. 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:«Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңының негізгі 

қағидалары және ҚР-дағы жұмыс істеудің негізгі заңдары; өндірістегі 

кәсіптік лекцияларды пайдалану және пайдалану; техника кітабы 

жұмысының қағидаты бойынша разрезе заданий; специальности сөздік 

пайдалану. 
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Білімін қолдану:курстық және дипломдық жұмысты жазуды білу; арнайы 

терминдерді қолдануға арналған словарями; кәсіптік деңгейде қарым-

қатынас жасау; шығармашылық құбылыстарды орындау. 

Дағдыларын қалыптастыру:сөз байласу және терминологияны қолдану 

арқылы құжаттарды құрастыру. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 5-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін (дәрістер, зертханалық жұмыс, 

практикалық занятия) орындап, емтихан тапсырады. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Жақсылықова К.Б. Кәсіби қазақ тілі  : (ақпараттық-

телекоммуникациялық технологиялар саласына) жоғары техникалық 

оқу орындарына арналған оқулық.- Алматы, 2013.- 215 бет 

2. Садықова С.Т., Қырықбаева Б.А. Кәсіби қазақ тілі : оқу-әдістемелік 

құрал информатика мамандығына арналған.- Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2016.-111 бет 

3. Құрманбаева Ш.Қ., Мұратбекова А. Қазақ тілі : ақпараттық технология 

және энергетика мамандығына арналған тереңдете оқыту құралы.- 

Алматы : Қазығұрт, 2013.-248 бет. 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Кәсіби және коммуникативті 1, PK1 

Инклюзивті білім .IO-3208 

Модульге жауапты Саниязова Ж.Г. 

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

2 

Кредиттер саны 2 (3) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 5 
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Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Кәсіби бағытталған шет тілі, 

Шет тілі. Практикалық грамматика, шетел тілі. Ауызша және жазбаша 

сөйлеу практикасы 

Модуль мазмұны 

 

Кәсіби қазақ (орыс), инклюзивті білім беру, кәсіптік бағдарланған шет 

тілі. 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:Отандық және шетелдік көздерден ақпарат алу үшін қажетті шет тілі 

(қазақша). 

Білімін қолдану:әлеуметтік және мәдени контексттердің барлық алуан 

түрлілігімен лингвистикалық тұрғыдан және өз бетіңізше өзара 

әрекеттеседі 

Дағдыларын қалыптастыру:кәсіби бағытталған мәтіндерді талдауға 

дағдылану; мамандықтың терминологиясын қолдана отырып, кәсіби 

қарым-қатынас мәселелері бойынша алдын-ала мәлімдеме жасай алмайды. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 5-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Арнайы педагогика : оқулық / Ғ. А. Абаева [және т. б.]. - Қарағанды : 

ЖШС "Medet Group", 2014. - 262 бет 

2. Инклюзивті білім беру негіздері  : оқу құралы / А. Искакова [және т. 

б.]. - Алматы : ЖК "Балауса", 2016. - 320 бет.  

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Кәсіби және коммуникативті 1, PK1 

Кәсіби-бағытталған шет тілі, POIYa-3209 

Модульге жауапты Хан Г.О., Квеглис Л.И. 

Модуль типі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

2 
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Кредиттер саны 2(3) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 6 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Шет тілі (B1, B2) 

Модуль мазмұны 

 

Кәсіби бағытталған шет тілі, кәсіби қазақ (орыс), инклюзивті білім. 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:ортоэпиялық, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық 

нормалар, сондай-ақ оның дамуының қазіргі кезеңіндегі тілде қалыптасқан 

белсенді үдерістер; жетістіктер, жаңалықтар, тарих, мәдениет, саясаттану, 

зерттелген тілдің елдің әлеуметтік өмірі; 

Білімін қолдану:ең қарапайым сөйлемдерді, қарапайым сөйлемдерді, 

әлеуметтік және мәдени және мәдени сипаттағы шағын мәтіндерді түсіну; 

қарапайым сөйлемдерді және сөйлемдерді қолданыңыз, мәтінді қайта 

жасаңыз, атақты адамдар туралы әңгімелесіңіз, өмір сүру жағдайлары, 

зерттеулер; қарапайым мәтіндерді түсіну, күнделікті қарым-қатынас 

мәтіндерінде нақты ақпаратты таба білу. 

Дағдыларын қалыптастыру:тақырып бойынша шағын мәтіндерді жинау 

және жазу, құттықтау мәтіні, досына (досына) хат, емле жазуы. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 6-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Physics  : textbook / G. Sh. Omashova [and atc.] ; Ministry of education 

and science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : [Association of higher 

educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 304 p. 

2. Акбаева, Г. Н. Профессионально-ориентированный английский язык 

для педагогических специальностей  : [учебно-метод. пособие] / Г. Н. 

Акбаева, Г. Т. Смагулова, А. К. Болатбекова. - Алматы : ССК, 2017. - 140 

с.  
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Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Философия және теориялық механика 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

IKT -2117 

Модульге жауапты Кубентаева С.Н. 

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Информатика, ағылшын, физика 

Модуль мазмұны 

 

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), 

философия, теориялық механика 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:бағдарламамен ұсынылған негізгі ұғымдар мен түсініктер, 

қызмет көрсету, мультимедиялық және жобалық міндеттерді шешуде 

компьютерлік технологиялармен жұмыс істеу әдістерін, барлық 

бағдарламалық қамтамасыз етуді (бағдарламалық қамтамасыз етуді) 

тағайындау; 

Білімін қолдану:ауызша және жазбаша түрде оқу және тыңдаудың негізгі 

ойларын жеткізу. 

Дағдыларын қалыптастыру:шет тіліндегі коммуникативтік дағдылар. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 3-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 
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Әдебиеттер 

 

1. Dusembaev A. E.Informatics  : data structures, sortind and searchind : 

Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 2-

nd edition. - Almaty : Publisher "Dair", 2012. - 200 p. 

2. Baimukhamedov M. F.Information systems  : [Textbook] / M. F. 

Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : 

Bastau, 2013. - 2018 жылғы қабылдау бойынша8 p 

3. Information and communication technologies textbook : in 2 part = 

Информационно-коммуникационныетехнологии : учебник : в 2 ч.  : 

учебник / D. Shynybekov [идр.] ; International Information Technology 

University . - Almaty : IITU.Part 1 : textbook. - 2017. - 586 с- 

4. Information and communication technologies textbook : in 2 part = 

Информационно-коммуникационныетехнологии : учебник : в 2 ч.  : 

учебник / D. Shynybekov [идр.] ; International Information Technology 

University . - Almaty : IITU.Part 2 : textbook. - 2017. - 622с 

5. Nurpeisova, T. B. Information and communication technologies  : textbook / 

T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; Ministry of Education and Science of RK. - 

Almaty : Bastau, 2017. - 480 p. 

6. Seiketov, A. Algorithms, Data Structures and Programming   : textbook / A. 

Seiketov ; Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. 

- Almaty :  [Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 

2016. - 2018 жылғы қабылдау бойынша8 p.  

7. Urmashev B. A. Information - communication technology  : textbook / B. A. 

Urmashev ; Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan. 

- Almaty : [Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 

2016. - 409 p 

8. Whiteley D. An introduction to information systems  / D. Whiteley. - [б. м.] : 

Palgrave Macmillan, 2013. - 368 p.  

9. Weldon Jay-Louise Data Base Administration  / Jay-Louise Weldon. - 

[репринт. изд. 1981]. - New York and London : Plenum Press, [2016?]. - 250 

p.  

Жаңартылған күні 17.08.2018 
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Модуль аты және 

шифры 

 

Философия және теориялық механика 

Фил-2118 философиясы 

Модульге жауапты Ахметжанова К.Б. 

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3 (5) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 4 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Физика, механика жалпы курсы 

Модуль мазмұны 

 

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), 

философия, теориялық механика 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:негізгі бағыттары, проблемалары, философия теориясы мен әдістері, 

әлеуметтік даму проблемалары бойынша қазіргі философиялық 

талқылаулардың мазмұны. 

Білімін қолдану:философияның әртүрлі мәселелері бойынша өз 

позициясын қалыптастырады және бекітеді; түрлі әлеуметтік үрдістерді, 

фактілер мен құбылыстарды бағалау мен талдау үшін философияның 

ережелерін және санаттарын қолдануға болады. 

Дағдыларын қалыптастыру:философиялық мазмұнды, пікірталас және 

пікірталас әдістерін, сөйлеу дағдыларын және өз көзқарастарын жазбаша 

түсіндіру дағдыларын меңгерген мәтіндерді қабылдау мен талдау 

дағдыларын меңгереді. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 4-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 
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Әдебиеттер 1. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов ; Әл-Фараби ат.ҚазҰУ 

жанындағы ҚР  БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. 

- Алматы : TechSmith.- Т.1. -  2018. - 272 бет. 

2. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов  ; Әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. - Алматы 

: TechSmith.- Т.2. -  2018. - 304 бет.).  

3. Джонстон Д. Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға 

дейін : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 216 бет.- 

(Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық»). 

4. Есіркепова Г.К. Философия : оқу құралы.-Алматы : Альманах, 2017.- 158 

бет.- 2 экз. 

5. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : оқулық. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018.-Т.1 Антика философиясы.- 408 бет.- 

(Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық»). 

6. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : оқулық. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018.- Т.2 Орта ғасыр философиясы. - 400 бет. 

- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық»). 

7. Мейір Ж. Қ. Философия  : оқу құралы / Ж. Қ. Мейір, Б. Ә. Оразалиев. - 

Астана : Фолиант, 2014. - 2018 жылғы қабылдау бойынша0 бет. 

8. Хасанов М.Ш., Петров В.Ю.,Джаамбаева Б.А. Философия : оқулық.- 

Алматы : Эверо, 2014.-411 бет 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Жалпы физика Fiz1 

Оптика Оп -2201 

Модульге жауапты Иманжанова К.Т., Шевчук Е.П. 

Модуль типі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавр 
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Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 4 

Студенттер саны Механика, молекулалық физика, электр және магнетизм 

Модуль 

пререквизиттері 

Оптика, математикалық физика әдістері. 

Модуль мазмұны 

 

Білу:1. Лазерлік материалдарға қойылатын негізгі талаптар. 2. 

Интеграцияланған оптоэлектрониканың материалдарына қойылатын 

негізгі талаптар. 3. Көзге көрінетін және инфрақызыл оптикалық 

сәулеленудің зерттелетін материалдармен өзара әрекеттесуінің негізгі 

эффектілері. 4. Активті және пассивті оптикалық материалдарды өсіру, 

жинақтау, технологиялық өңдеудің негізгі принциптері. 5. 

Материалдардың микро- және наноқұрылымдауындағы өлшемді әсердің 

салдарлары. 6. Көміртекті материалдардың құрылымы мен қасиеттері. 7. 

Наноматериалдарды өндіру және қолдану. 

Білімін қолдану:Белсенді және пассивті материалдардың оптикалық 

қасиеттерін айқындау. 2. Материалдарды өңдеудің физикалық-химиялық 

әдістерін номенклатура бойынша және тағайындау. 

Дағдыларын қалыптастыру:оптикадағы негізгі заңдар және типтік 

есептерді шеше білу және эксперименттердің нәтижелерін талдау. 

Оқу нәтижелері Емтихан 4-Семестр 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Кредитті өтеу 

шарттары 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1-Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Иманжанова, К. Т.Оптикадан физикалық практикум : оқу құралы / 

К. Т. Иманжанова, Г. С. Бектасова, Е. П. Шевчук . - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. - 132 бет. 
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2. Мырзахмет М. К. Оптика : оқу құралы. –Алматы : Эверо, 2016. -160 

бет.  

3. Оптикадан физикалық практикум : оқу құралы / Б.К. Ахметжанов, 

М. К. Скаков, Т.Н. Колесникова, К.Т. Иманжанова, Е.П. Шевчук.-

Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ  баспсы, 2012.-121 бет. 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Жалпы физика 1 Fiz1 

Электр және магнетизм, EiM -2202 

Модульге жауапты Жапарова М.С., Павлов А.М. 

Модуль типі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Мектеп курсындағы физика 

Модуль мазмұны Механика, молекулалық физика. Электр және магнетизм 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:электр және магнетизм саласындағы заңдар мен теориялар, 

электромагниттік құбылыстарды түсіндірудің зерттеу әдістері. 

Білімін қолдану:электр құрылғыларын өлшеу және өлшеуді жүзеге асыру; 

стандартты және анықтамалық материалдарды пайдалану; проблемаларды 

шешеді және эксперименттердің нәтижелерін талдайды. 

Дағдыларын қалыптастыру:конструкция элементтері және электр тізбегінің 

түйіндері қауіпсіздік ережелеріне сәйкес, электрлік және электронды 

схемаларды есептеу. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 3-Семестр 
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Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Құлбекұлы, М. Жалпы физика : оқу құралы / М. Құлбекұлы. - Алматы : 

Қарасай, 2017. - 448 бет.  

1. Бәйімбетов Ф.Б., Рамазанов Т.С. Электр және магнетизм: оқу 

құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.-280 бет.  

2. Дәрібеков С. Электр және магнетизм курсының арнаулы тараулары: 

оқу құралы.-2-ші бас.- қарағанды: Ақнұр, 2012.- 194 бет.  

3. Құлбекұлы М., Хамраев Ш. Электр және магнетизмнің физикалық 

негіздері: оқу құралы.-Алматы : Қарасай, 2009.-320 бет.  

4. Құлбекұлы М. Электрмагниттік тербелістер мен толқындар. Оптика: 

оқу құралы  / М. Құлбеқұлы М., Ш.Хамраев.- Алматы: Қарасай, 2010.-

292 бет.  

5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теориялық физика: оқулық.-  

Алматы: Қазақ университеті, 2009.-2- том Өріс теориясы.-563 бет.  

6. Электр және магнетизм: лабораториялық практикум / Т.Н. 

Колесникова, Ү.С. Қалижанова, К.Т. Иманжанова.- Өскемен, 2009  

7. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм: учеб. пособие / А. Н. 

Матвеев . - 3-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2010. - 464 с.   

8. Абылкалыкова, Р. Б. Курс лекций по физике: механика, 

молекулярная физика. термодинамика, электричество, магнетизм: учеб. 

пособие / Р. Б. Абылкалыкова; М-во образования и науки РК.- Усть- 

Каменогорск: [Изд-во ВКГТУ] , 2007  

9. Хавруняк, В. Г. Курс физики: учеб. пособие для вузов / В. Г.  

Хавруняк. - М.: ИНФРА - М, 2014. - 400 с.  

10. Браже, Р.А. Лекции по физике: учеб. пособие для вузов / Р. А. Браже. 

- СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013. - 320 с. 

Жаңартылған күні 17.08.2018 



П ВКГУ 011-15  

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Жалпыға міндетті 

Математика Ma -1203 

Модульге жауапты Бакишев А. 

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 1 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Бастапқы талдау, дифференциалдық және интегралдық теңдеулер 

Модуль мазмұны Математика, оқушылардың физиологиясын дамыту 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:кәсіби қызметте математиканың және кәсіптік білім беру 

бағдарламасының дамуының маңыздылығы; - кәсіптік қызмет саласындағы 

қолданбалы міндеттерді шешудің негізгі математикалық әдістері; 

Білімін қолдану:кәсіптік қызмет саласындағы қолданбалы міндеттерді 

шешу. 

Дағдыларын қалыптастыру:кәсіби проблемалардың математикалық 

моделін құрастыру әдістері және алынған нәтижелерді мағыналы түсіндіру. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 1-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Айдос  Е.Ж. Жоғары математика-1: оқулық. - Алматы : [Бастау], 

2016. - 22018 жылғы қабылдау бойынша бет. 
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2. Айдос Е.Ж. Жоғары математика-2  : оқулық. - Алматы : [Бастау], 

2016. - 532 бет.   

3. Асқарова М. Элементарлық математика. Алгебра : оқу құралы.- Алматы 

: Қарасай, 2013.-460 бет. 

4. Крофт Э. Математика негіздері  : [2 бөлім] : оқулық / Э. Крофт, Р. 

Дэвисон. - Алматы : [Дәуір].- 1-ші бөлім. - 2013. - 392 бет.  

5. Крофт Э., Дэвисон Р. Математика негіздері : : [2 бөлім] : оқулық. / ауд. 

С.Ж. Қабақбаев-Алматы, 2014.- 2-бөлім.-324 бет. 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Жалпыға міндетті 

FRSh -1216 оқушыларының физиологиясы 

Модульге жауапты  

Модуль типі Жалпыға міндетті білім беру модулі 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

2 

Кредиттер саны 2(3) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 2 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Бастапқы талдау, дифференциалдық және интегралдық теңдеулер 

Модуль мазмұны Математика, даму физиологиясы 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:басқа құндылықтарды ұстанатын басқа адамдардың позицияларын 

(ниеттерін) мотивациялай білу қабілетін дамыған заманауи этикет 

нормаларын саналы қолдану негізінде көп мәдениетті ортада тиімді 

(консенсустық, толеранттылық) байланыс. Адам физиологиясының қазіргі 

заманғы мәселелері және жас физиологиясы. 

Білімін қолдану:студенттердің жеке даму ерекшеліктерін педагогикалық 

өзара әрекеттесу кезінде ескеру; - жеке тұлғаның дамуының жалпы және 
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нақты сипаттамаларына және сипаттамаларына сәйкес келетін заманауи 

технологияларды пайдалана отырып, оқу үдерісін жобалау. 

Дағдыларын қалыптастыру:кәсіби ақпарат көздеріне бағыттау тәсілдері 

(журналдар, веб-сайттар, білім беру порталдары және т.б.). 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 2-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Қалкенова Б. Адам анатомиясы, жас ерекшелігіне қатысты физиология 

және гигиена : оқу құралы.- Астана : Фолиант, 2015.-344 бет. 

2. Каташева, А. Ч. Жас ерекшеліктер физиологиясы мен мектеп гигиенасы  

: оқу құралы / А.Ч.Каташев ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы 

: Альманах, 2016. - 89 бет. 

3. Торманов Н., Төлеуханов С. Т. Адам физиологиясы : оқулық. - Алматы 

: Бастау.-1-ші кітап. - 2015. - 344 бет. 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Оқыту әдістемесі MO   

Орта мектептегі астрономия AKSSh -3205 

Модульге жауапты Иманжанова К.Т., Шевчук Е.П. 

Модуль типі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

2 

Кредиттер саны 2(3) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 6 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 
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Модуль 

пререквизиттері 

Мектеп курсындағы физика 

Модуль мазмұны Кванттық механика, астрономия, физиканы оқыту әдістемесі. 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:осы тақырыптың негізгі түсініктері, астрономиялық 

құбылыстардың физикалық мәнін түсіну; 

Білімін қолдану:астрономияда қарастырылған іргелі принциптер мен 

заңдардың мазмұнын түсіндіруге, ғылыми білімді қалыптастырудағы 

астрономиялық бақылаудың рөлін жақсы түсінуге; 

Дағдыларын қалыптастыру:белгілі бір проблемаларды шешу үшін 

жалпы астрономиялық әдістерді қолдану дағдылары, іргелі 

физикалық заңдар мен теориялар туралы білім жүйесі, табиғат пен 

технологиядағы құбылыстар мен процестердің физикалық мәні, 

математикалық талдау әдістеріне ие және белгілі бір проблемаларды 

шешу үшін өз білімін қолдана алады. 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Емтихан 6-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Кенжәлиев Д.И. Астрономияның алғашқы бөлімдері : оқу құралы.- 

Алматы : Эверо, 2014.-256 бет 

2. Шаймерденова К. М. Астрономия  : оқу құралы / К. М. 

Шаймерденова. - Алматы : ССК, 2017. - 148 бет 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Оқыту әдістері МО 

Информатиканы оқыту әдістемесі MPI -3306 

Модульге жауапты Кубентаева С.Н. 

Модуль типі 

 

Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері (траектория: физика және 

математика) 
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Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

2 

Кредиттер саны 2(3) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 5 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

есептеу техникасы, есептеу математикасы, сондай-ақ психологиялық-

педагогикалық цикл пәндері 

Модуль мазмұны 

 

Информатиканы оқыту әдістемесі, ЭЕМ физикалық процестерді модельдеу 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: жалпы білім беретін мектептерде информатиканы оқытудың 

мақсаттары, орта мектептің информатика пәнінің контентті-әдіснамалық 

бағыттары бойынша нақты бөлімдерін оқыту әдістемесі; 

Білімін қолдану:Курстың программалық қолдауы мен әдіснамалық 

мақсаттылығын қолдану, информатика сабақтарын түрлі жас топтарының 

студенттері арасында қызығушылықты дамыту үшін ұйымдастыру. 

Дағдыларын қалыптастыру: информатиканы ғылым ретінде білу, оның 

қазіргі заманда және ғылым жүйесінде орны. компьютерлердің бірнеше 

типтерімен, әртүрлі қосалқы құрылғылармен, физикалық мәселелерді 

шешу үшін жалпы мақсаттағы жүйелік және қолданбалы бағдарламамен 

жұмыс істеу және қолданбалы бағдарламаларды қолдану. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 5-Семеср 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Алдешов С.Е., Жайдақбаева Л.Қ. Информатиканы оқытудың теориясы 

мен әдістемесі : оқу құралы.-Алматы : Эверо, 2016.-132 бет.- 

2. Жантасова Ж.З., Зейнеғаби Ж.З., Доскалиева А.Г. 5В011100 – 

«Информатика»,  5В060200 – «Информатика» және 5В070300 – 

«Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына арналған дипломдық 
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жұмыстарды орындау бойынша : әдістемелік нұсқаулар. - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2015. - 55 бет.  

3. Информатиканы оқыту әдістемесі : оқулық / Е. Ы. Бидайбеков [және т. 

б.].- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.- 588 

бет. 

4. Информатикадан терминдер және анықтамалар [Текст] : the terms and 

definitions in computer science : әдістемелік нұсқаулық / А. С. 

Тлебалдинова [және т. б.]. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2017. - 173 бет.  

5. Қойбағарова Т., Ельтинова Р. Информатиканы оқыту әдістемесі : 

оқулық. – Алматы : «Эверо» баспасы, 2014. – 412 бет.  

6. Шошақ М. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі : оқу 

құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155 

бет 

7. Шошақ М., Чакаеева А.М.  Информатикадан олимпиадалық есептерді 

шешу әдістемесі : оқу құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ баспасы, 2018.-165 бет. 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Оқыту әдістері МО 

MPF -3303 физиканы оқыту әдістемесі-3307 

Модульге жауапты 

 

Иманжаова К.Т., Шевчук Е.П. 

Модуль типі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 5 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 



П ВКГУ 011-15  

Модуль 

пререквизиттері 

Механика, молекулалық физика, электр және магнетизм, оптика. 

Модуль мазмұны Кванттық механика, астрономия, физиканы оқыту әдістемесі. 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:орта (толық) жалпы білім беретін мекемелерде физиканы оқытудың 

мақсаты; оларды тағайындау әдістері және жетістіктер әдісі; 

• Мемлекеттік білім беру стандартында көрсетілген физикадағы 

студенттердің біліміне және дағдысына қойылатын талаптардың мазмұны; 

• орта (толық) жалпы білім беру мекемелерінде және физика курсының 

негізгі оқу жоспарында орын алған физикалық білім беру жүйесі; 

• негізгі және орта (толық) мектептердегі физика курстарының мазмұны, 

физика бойынша оқу-әдістемелік жинақтарға енгізілген жәрдемақы; 

• физиканы оқыту әдістемесі, олардың жіктелуі және оқу үрдісінде іске 

асыру мүмкіндіктері; 

Білімін қолдану:педагогикалық мақсаттар мен міндеттерді белгілейді, 

оларды шешу жолдарын анықтайды; 

жаңа буын федералды мемлекеттік жалпыға білім беру стандартының жаңа 

буынының талаптарын ескере отырып, физика бойынша жұмыс 

бағдарламасын жасау, жалпы білім беру қызметін қалыптастыруды 

жобалау 

Дағдыларын қалыптастыру:әртүрлі педагогикалық мәселелерді шешудің 

әдістемесі мен әдістемесіне қойылатын талаптарды сақтау арқылы оқу 

физикалық эксперименттерінің барлық түрлерін жүзеге асырады; 

• физикалық мәселелерді шешу және тәжірибелік нәтижелерді өңдеу 

кезінде физикалық мөлшердің сандық есептері; 

• физикалық ақпаратты түрлі тәсілдермен ұсыну 

(ауызша, белгі, аналитикалық, математикалық, графикалық, схемалық, 

фигуративті, алгоритмдік формаларда). 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 5-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 
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Әдебиеттер 

 

1. Алимбекова Г. Б. Болашақ физика мұғалімінің кәсіби даярлығын 

ғылыми ұғымдар жүйесін қалыптастыру негізінде жетілдіру : 

монография. – Алматы : Абай атындағы «Ұлағат» баспасы, 2014.- 340 

бет.  

2. Акитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы мен әдістемелік негіздері : оқу 

құралы.- Алматы : Альманах, 2017.- 236 бет. 

3. Иманжанова К. Т., Бектасова Г. С. Физикадан ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру негіздері  : оқу құралы. - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 144 бет. 

4. Орта мектеп физика курсына арналған зертханалық жұмыс  : әдістемелік 

нұсқа / Г. С. Смолина [және т. б.]. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ баспасы, 2015. - 56 бет. 

5. Намазбаев Қ.Т. Орта мектепке физиканы оқыту әдістемесі : физика 

мамандығы бойынша студенттерге арналған оқу құралы.- Алматы : 

Отан, 2016.- 1- бөлім. Теориялыық негіздері.-243 бет. 

6. Намазбаев Қ.Т. Орта мектепке физиканы оқыту әдістемесі : физика 

мамандығы бойынша студенттерге арналған оқу құралы.- Алматы : 

Отан, 2016.- 2- бөлім. Жеке тақырыптар мен тараулар.-334 бет. 

7. Нұрқасымова С. Н. Физиканы оқытудың компьютерлік әдістері  : оқу 

құралы / С. Н. Нұрқасымова. - Алматы : Эверо, 2017. - 176 бет. 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модульатыжәне 

шифры 

Ақпараттық технологияларIT  

Интернет технологияcы Int -2308 

Модульге жауапты Кабдрахманова З.Г. 

Модуль типі Мамандықбойыншаміндеттімодулдері 

Модуль деңгейі Бакалавр  

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

4 

Кредиттер саны 4(7)  

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 4 
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Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Информатиканың теориялық негіздері 

Модуль мазмұны 

 

Интернет технологиясы, ұйымдастыру принциптері және 

функционалдауы. Интернет-қосымшаларын жобалау. Web-сайттарды 

редакторлеу бағдарламалары: FrontPage, DreamWeaver, HotDog 

Professional. HTML, JavaScript, CSS, PHP, ASP және VBScript қолдаулары. 

Оқу нәтижелері 

 

- білу керек: глобальді желіге қосымшалардың негізгі түсініктерін және 

әдістерін құру; сайттарды құру мысалында бағдарламалық қосымшалардың 

жұмысын қабылдау, мысалы; Интернет- 

технологиялардыңарнайыбағдарламаларын; 

- істей алу керек: Интернеттеорналастыруүшін Web-қосымшаларынқұру; 

Web-сайттардыңсценарийімендизайнынқұру. 

- дағдысы болуы керек: авторландыру, бейнеклиптер, 

динамикалықэлементтерібарWeb-қосымшаларынқұруды 

Пәнді оқу барысында каскадтік кестелер үлгілерін, HTML белгілеу тілін 

және дизайн элементтерін қолдана отырып, өздерінің web-беттерін құруды 

білу. Сонымен қатар, Java, JavaScript, PHP скрипттік тілдері мысалында 

«динамикалық» беттерді құру тәсілдерін меңгеру 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

емтихан 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Силлабус бойынша барлық тапсырмаларды орындап, емтихан тапсыру 

Модуль ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Бөрібаев Б., Абдрахманова М. Web технологиялар: HTML және PHP 

тілдері. –Алматы, 2015. -232 б. 

2. Бөрібаев Б., Мадиярова Г.А  Web-технологиялар. –Алматы.:Дәуір,  

2014ж. 

3. Гаевский А.Ю., Романовский В.А. Создание Web-страниц и Web-сайтов. 

–Москва.: Технолоджи-3000, 2014г. -464с. 
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4. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар : оқу құралы / 

Б.А.Урмашев, Ф.Р. Гусманова, Г.Г.Газиз.-Алматы : Қазақ университеті, 

2017.-390 бет. 

5. Интернет технологиясы : оқулық / Г.Е. Мырзабекова, А.Ш.Күлмұратова, 

Л.Қ. Смаилова, Л.К.Тәжібай.-Алматы : Дәуір, 2011.-192 бет. 

6. Нурпеисова Т. Б. Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар : [оқу 

құралы] / Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш ; ҚР Білім және ғылым 

министирлігі. - Алматы : Бастау, 2018. - 536 бет. 

Жаңартылған күні 27.08.2018 

 

Модульатыжәне 

шифры 

Ақпараттық технологияларIT 

Компьютерлік тораптар KS -2309 

 

Модульге жауапты Сыздыкпаева А.Р. 

Модуль типі Мамандықбойыншаміндеттімодулдері 

Модуль деңгейі Бакалавр  

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5)  

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Информатиканың теориялық негіздері 

Модуль мазмұны 

 

Желілер: негізгі мәліметтер. Бұл не үшін білу керек бастамас бұрын 

теңшеу желісі. Бұл компьютерлік желі? Жіктеу желілер. Бір рангті желілер 

және желілер клиент/сервер (иерархиялық желі). Қандай негізгі жабдықтар 

үшін қолданылады желілерін құру. Қандай сервер болады және олар не үшін 

керек? Бұл "хаттама" деген не, "интерфейс". Ең маңызды хаттамалар. Қалай 

жүзеге асырылады желілік өзара іс-қимыл. Қандай түрде ақпарат беріледі. 

Семиуровневая өзара іс-қимыл моделі OSI ашық жүйелер. Адрестеу 

компьютерлік желілердегі. Стандарттар IEEE. Желілік технологиялар 

негізінде құрылады. Желілік операциялық жүйелер. Базалық орнату 
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одноранговой. Беру жалпы ресурстарға қол жеткізу. Көру жалпы ресурстар 

желісі. Орнату желілік принтер. 

Оқу нәтижелері 

 
 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

емтихан 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Силлабус бойынша барлық тапсырмаларды орындап, емтихан тапсыру 

Модуль ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Сапақов С.З. Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар пәні 

бойынша зертханалық жұмыстар : оқу құралы. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2013. - 125 бет.- 

2. Тапалов Т. Компьютерлік желілер мен жүйелер  : оқу құралы. - 

Қарағанды : ЖШС "Medet Group", 2014. - 270 бет. 

3. Таненбаум Э.С., Уэзеролл Д.Д. Компьютерлік желілер : оқулық / ауд. 

А.М. Махметова, С.Б. Беркімбаева.- Алматы, 2013.- 1-ші бөлім.-552 бет 

4. Таненбаум Э. С.Компьютерлік желілер  : оқулық / Э. С. Таненбаум, Д. 

Дж. Уэзеролл ; ауд. А. М. Махметова. - Алматы : [Дәуір].- 2-ші бөлім. - 

2014. - 532 бет 

Жаңартылған күні  

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Жалпы физика 2 

KM-3210 кванттық механикасы  

Модульге жауапты 

 

Бектасова Г.С. 

Модуль типі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

4 

Кредиттер саны 3(5) 

Оқытылу түрі Күндізгі 
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Семестр 6 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Физиканың жалпы курсы 

Модуль мазмұны Кванттық механика, астрономия, физиканы оқыту әдістемесі. 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:негізгі заңдар, анықтамалар және физика ұғымдары; негізгі физикалық 

құбылыстар, олардың мәні мен түсіндірмесі; физикалық проблемаларды 

шешуге арналған алгоритмдер. 

Білімін қолдану:белгілі бір физикалық теория негізінде табиғаттың 

қарапайым құбылыстарын түсіндіреді; 

Дағдыларын қалыптастыру:типтік физикалық мәселелерді шешу әдістері; 

физикалық өлшеу әдістері. Атомдық физика, атом-молекулярлық 

деңгейдегі кванттық құбылыстардың концептуалды аппараттарына ие 

болу, кванттық физика мен физикалық құбылыстардың эксперименталды 

және теориялық негіздерін, атомдар мен молекулалардың электронды 

қабықшалары арқылы кәсіби қызметтегі проблемаларды шешу үшін 

қолдануға қабілетті. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 6-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1-Семестр 

 

Әдебиеттер 

 

1. Күреңкеев Т.Б., Күреңкей Б.Т. Кванттық механика (теориялық физика 

курсы) университтердің физика-математика фак. білімгерлеріне 

арналған оқулық.- Алматы : Эверо, 2014.-318 бет. 

2. Тамаев С. Кванттық механиканың есептер жинағы : оқулық.- Алматы : 

Дәуір, 2015.-299 бет. 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Жалпы физика 

ФААА-3211 атомдық және атом ядроларының физикасы 
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Модульге жауапты Иманжанова К. 

Модуль типі 

 

Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 5 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Мектеп курсындаы физика; элементар математика және жоғары 

математика, механика, молекулалық физика, электротехника, оптика; 

екінші ретті дифференциалдық теңдеулер. 

Модуль мазмұны 

 

Статистикалық физика және физикалық кинетика негіздері, Атом 

физикасы және атом ядросы, жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің 

физикасы 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: математикалық өріс теориясы және математикалық физика теңдеуін 

шешу әдістері - атомның және атом ядросының құрылымы; атомдық және 

ядролық физиканың негізгі заңдары мен модельдері; классикалық физика 

заңдарының қолданылу лимиттері; 

Білімін қолдану:Негізгі жалпы физикалық ақпараттарды түсіну, ұсыну 

және сыни талдау; табиғи және техногенді құбылыстарды классикалық 

және релятивистикалық физика заңдарының тұрғысынан түсіндіру және 

физикалық жүйелер мен процестердің негізгі параметрлерін бағалау. 

Дағдыларын қалыптастыру: тәжірибелік және теориялық физикалық 

ақпараттарды өңдеу және талдау әдістері, машықтану практикасында 

заңдар мен физика модельдерін практикалық қолдану дағдылары. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

 

Емтихан  5-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 
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Әдебиеттер 

 

1. Жұманов К. Б. Атомдық физика  : оқу құралы. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2016. - 198 бет. 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Жалпы физика 2 

Бағдарламалау  Pro -3212 

Модульге жауапты Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П. 

Модуль типі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3 (5) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 6 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Информатика 

Модуль мазмұны Электротехника, бағдарламалау тілдері 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: бағдарламалау тілінің түсінігі; бағдарламалау тілдерінің 

эволюциясы; 

Білімін қолдану:мәселелерді және олардың бағдарламаларын тиімді 

шешудің тиімді алгоритмдерін құру дағдылары мен қабілеттері. Бұл 

білімді технологиялық үдерістерді жобалауға қолдану. 

Дағдыларын қалыптастыру:Алгоритмдерді, деректер құрылымдарын 

құру, негізгі программалау тілдерін меңгеру, бағдарламалау ортасын 

меңгеру үшін презентациялық құралдарды және әдістерді қолдану; 

қарапайым электр және электрондық схемалар жасау; электр және 

магниттік тізбектерді талдау және есептеуді жүзеге асырады, электр 

машиналары мен оларды пайдалану принциптерін түсінеді; қарапайым 
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технологиялық үдерістердің ҚҚА-ны жобалау, ҚҚА-ның технологиялық 

үрдістерді автоматтандырудың типтік сұлбаларын оқуы. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 6-Семестр  

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр  

Әдебиеттер 1. Бағдарламалау тілдері (виртуалдық бағдарламалау): оқу құралы : ҚР 

Білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарына ұсынады / Ә. Е. Көксеген [және т. б.]. - Астана : Фолиант, 

2016. - 176 бет.- 

2. Заурбеков Н.С., Жұмажанов Б.Ж., Мейрам А.Т. Алгоритмдеу және 

программалау негіздері : оқулық.- Қарағанды : Medet Group, 2014.- 255 

бет 

3. Көбеков Б.С., Әлібиева Ж.М. Программалық қамтаманы әзірлеу 

технологиялары : оқулық : Алматы : Medet Group, 2014.- 336 бет.- 

4. Көбеков Б.С. Программалау тілдеріндегі көрсеткіштік тип : оқу 

құралы.- Алматы : Medet Group, 2014.- 104 бет.-30 экз 

5. Мақашев Е.П. Алгоритмдер және программалау : оқу құралы.-Алматы 

: Қазақ университеті, 2015.-123 бет 

6. Мансұрова М.Е., Болысханова М.Ж. ВЕБ-Бағдарламалау : оқу құраыл.-

Алматы : Қазақ университеті, 2016.-178 бет.-5 экз. 

7. Медешова А.Б., Мұхамбетова Ғ.Г. Бағдарламалау : оқу құралы.- 

Алматы : Бастау, 2014.-368 бет 

8. Шошак, М. Бағдарламалау тілдерін оқыту әдістемесі: оқу құралы / М. 

Шошак, А. М. Чакеева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2017. - 166 бет.  

9. LEGO Mindstorms EV3 үлгі негізінде роботтарды құрастыру және 

бағдарламалық басқару  : оқу құралы / Ж. З. Жантасова [және т. б.]. - 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. - 

212 бет 
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Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Жалпы физика 2 

Физика тарихы IsF -3313 

Модульге жауапты Ботабаева Г.Б., Шевчук Е.П. 

Модуль типі 

 

Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері (траектория: физика және 

математика) 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 5 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Жалпы физикакурсы, педагогика  

Модуль мазмұны Физика тарихы, физикадағы қолданбалы бағдарламалар пакеттері 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: табиғаттың негізгі заңдылықтары (физика), физика тарихы - 

компьютерлік технологиялар, технологиялар және байланыс заманауи 

құралдар, қазіргі заманғы программалау тілдері және бағдарламалау 

технологиялары. 

Білімін қолдану:псевдосредиялық, псевдомәдени және антисемблермен 

бекітілген бекітулерді талдаудағы ғылыми ұстанымды дәлелдеу. 

Дағдыларын қалыптастыру: физикалық ғылыми тілдерді, ғылыми 

терминологияны қолдану дағдыларын меңгеру 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 5-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр  

Әдебиеттер 

 

1. Баймолданова Л.С. Физика тарихы : оқу құралы.- Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2015.- 197 бет. 
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Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Жалпы физика және информатика OFiI 

Механика, Мех-1204 

Модульге жауапты Шевчук Е.П., Сакенова Р.Е. 

Модуль типі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 1 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Мектеп физикасы курсы 

Модуль мазмұны Механика, молекулалық физика, электр және магнетизм. 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:негізгі физикалық түсініктер мен шамалар; классикалық механиканың 

жеке негіздері, салыстырмалы салыстырмалы теориясының элементтері; 

Ньютон заңдары. 

Білімін қолдану:механиканың негіздері және механикалық құбылыстарды 

талдау, физикалық мәселелерді шешу және эксперимент нәтижелерін 

талдау үшін зерттеу әдістері. 

Дағдыларын қалыптастыру:физикалық проблемаларды шешу және 

эксперимент нәтижелерін талдау. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 1-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 
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Әдебиеттер 

 

1. Абылқалықова Р. Б., Қуанышбекова Т.Қ., Камалитдинова К.М. 

Қолданбалы механика : әдістемелік құрал. - Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2014. – 80 бет.  

2. Механика" пәні бойынша "Кинематика" бөлімін студенттер мен 

оқытушылар бірігіп орындайтын бақылау материалдары : оқу-

әдістемелік нұсқау / Е. П. Шевчук  [және т.б.]. - Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. - 66 бет 

3. Теориялық механикадан қысқаша дәріс кешені / М. С. Жапарова, А. 

Утепов, А. Е. Елеманова, Р. Е. Сакенова. - Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2015. – 12018 жылғы қабылдау 

бойынша бет.  

4. Дүзелбаев С.Т., Омарбекова Ә.С. Инженерлік есептеудегі Mathcad : 

оқулық. – Алматы : Бастау, 2014. – 2018 жылғы қабылдау бойынша8 бет.  

5. Дүзелбаев С.Т. Инженерлік механика -1 : оқу құралы.- Алматы : Бастау, 

2013.-420 бет 

6. Дүзелбаев С.Т. Инженерлік механика -2 : оқу құралы.- Алматы : Бастау, 

2013.-2018 жылғы қабылдау бойынша4 бет. 

7. Дүзелбаев С.Т. Инженерлік механика -3 : оқу құралы.- Алматы : Бастау, 

2013.-336 бет 

8. Иродов И.Е. Механика. Негізгі заңдар : оқулық / ауд. Н. А. Маженов, 

Ю. М. Смирнов, Б. М. Кенжин.- Алматы, 2012.-276 бет 

9. Күреңкеев Т. Б., Күреңкей Б. Т. Теориялық физика курсы.- Алматы : 

Эверо. Т. 1. Теориялық механика. -2014. -108 бет.  

10. Нұрқасымова С. Физика : механика тарауының есептер жинағы : ҚР 

Білім және ғылым министрлігі ЖОО студенттеріне оқу құралы ретінде 

ұсынған. – Астана : Фолиант, 2014. -208 бет.  

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модульатыжәне 

шифры 

Жалпы физика және информатика OFiI 

Информатиканың теориялық негіздері TOI -1215 

Модульге жауапты Кабдрахманова З.Г. 

Модуль типі Мамандық бойынша міндетт імодулдері 
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Модуль деңгейі Бакалавр  

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5)  

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 2 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Модуль мазмұны 

 

Ақпарат ұғымы, Санау жүйесі, Бульдік алгебра, логикалық операциялар, 

Пост машинасы, Тьюринг машинасы, Марковтың формальды алгоритмдері, 

ЭЕМ қызметінің ғылыми ұстанымдары, алгоритм ұғымы және оны бағалау 

тәсілдері, ақпараттар теориясы, цифрлы автоматтар теориясы, алгоритмдер 

теориясы және ақпараттық жүйелердің негізгі ұғымдары, бағдарламалау 

тілдері. 

Оқу нәтижелері 

 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: Ақпарат ұғымы, ақпаратпен орындалатын операциялар, санау 

жүйесі, алгоритмдеу, ақпараттар теориясының негізгі ұғымдары туралы; 

- істей алу керек: логикалық операцияларды орындай алу, Пост, Тьюринг 

машиналарының принципі бойынша есептер шығара алуы. 

- дағдысы болуы керек: санау жүйесін қолдану, алгоритмдердің түрлері мен 

қасиеттерін ажырата отырып қолдану, қарапайым бағдарламалау тілдерін 

қолдану 

Пәнді оқу барысында кәсіби құзыреттіліктерді меңгеру керек. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

емтихан 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Силлабус тапсырмаларын орындап, емтихан тапсыру 

Модуль ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Есептегіш және микропроцессорлық техника негіздері  : оқу құралы / Ә. 

Е. Көксеген [және т. б.]. - Астана : Фолиант, 2016. - 120 бет. 
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2. Королева, Н. В. Информатика  : оқу құралы / Н. В. Королева, И. Н. 

Кайдаш. - Алматы : Бастау, 2015. - 504 бет 

3. Қойбағарова Т. Информатиканынң теориялық негіздері : оқу құралы.-

Алматы : Эверо, 2016.-388 бет 

4. Нысанов Е.А., Қожабекова П.А. Информатика : оқу құралы.-Алматы : 

Эверо, 2016.-204 бет. 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Жалпы физика және информатика OFiI 

Молекулярлық физика, MF-1216 

Модульге жауапты Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П. 

Модуль типі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 2 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Мектеп курсындағы физика,механика 

Модуль мазмұны Механика, молекулалық физика. Электр және магнетизм 

Оқу нәтижелері 

 

Білу:молекулалық физиканың негізгі заңдары, тепе-теңдік 

термодинамикасының негіздері, молекулярлық физикада қолданылатын 

әртүрлі процестерде басқаларды ауыстыру кезінде кейбір физикалық 

параметрлердің өзгеруін реттейтін заңдар. 

Білімін қолдану:молекулярлық физиканың заңдарын табиғат 

объектілерінің құрылымын және қасиеттерін оның әртүрлі деңгейлерінде: 

элементар бөлшектерден бастап әлемге дейін зерттеу және зерттеу. 

Дағдыларын қалыптастыру: молекулалық физика және термодинамикадағы 

типтік мәселелерді шешуге; ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің 

компьютерлік әдістерін қолданады. 
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Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 2-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

Абылкалыкова, Р. Б. Курс лекций по физике: механика, молекулярная 

физика. термодинамика, электричество, магнетизм: учеб. пособие / Р. Б. 

Абылкалыкова; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: [Изд-во 

ВКГТУ] , 2009 

2. Курс общей физики. В 3-х т. Т.1. Механика. Молекулярная физика: 

учебное пособие / И.В. Савельев.- 2-е изд., стер.- СПб.: Изд-во "Лань", 

2017.- 352 с.  

3. Постников, Е.Б. Молекулярная физика и термодинамика: конспект 

лекций: учебное пособие / Е.Б. Постников.- М.: Приор-издат, 2009.- 188с. 

 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модульатыжәне 

шифры 

Жалпы физика және информатика OFiI 

Компьютерлік жүйелерінің сәулеті AKS -1317 

Модульге жауапты  

Модуль типі Мамандық бойынша міндетті модулдері 

Модуль деңгейі Бакалавр  

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

2 

Кредиттер саны 2(3)  

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 2 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 
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Модуль мазмұны 

 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: ЭЕМ-ны ұйымдастыру 

принциптері, компьютерлік техниканың даму тарихы, ЭЕМ-ның буындары 

және олардың жіктелуі, есептеуіш машишаның кластары, 

микропроцессорлық жүйелердің архитектурасы, интерфейстің жіктелуі 

қарастырылады.  

Оқу нәтижелері 

 

білуі тиіс: 

заманауи есептеуіш техниканың даму тенденцияларын білу; 

сервистік мәселелерді шешуде ДК мен микропроцессорлық 

жүйелердің мүмкіндіктерін қолдана білу; 

есептеуіш техника құраладары құрылымының негізгі қағидалары 

мен ЭЕМ-нің әртүрлі класстарының негізгі ерекшеліктерін білу, қызметтік 

міндеттерді шешу үшін ДК-дің белгілі классын қолданудың практикалық 

дағдылары мен біліктерін игеру. 

меңгеруі тиіс: 

қарапайым бағдарламаларды әзірлеу, ассембрлеу және жөндеу; 

сыртқы құрылғыларды басқаруға қарапайым ассембрлік 

бағдарламаларды құру; 

Windows операциялық жүйесі басқаруымен жұмыс істеуге арналған 

ассембрлік бағдарламаларды құру; 

макрокомандалар кітапханаларын құру және қолдану; 

компьютердің техникалық қызметін жүргізу; 

ақауларды табу және жою. 

Тәжірибелік құрылғыны басқарудың нақты есептерін шешуде сериялық 

микропроцессорлық құрылғыларды және дербес компьютерлерді қолдану; 

шешілуші есепке сай құрылғының рационалды баптауларын таңдау; ЕТ-

ның аппараттық және бағдарламалық құралдар сәйкестігін қамтамасыз ету 

дағдыларының болуы.   

Қорытынды бақылау 

нысаны 

емтихан 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

- пререквизиттердің сақталуын 

- жұмыс оқу бағдарламасының орындалуы  (силлабус) 

- рубеждік рейтингті алу  (7,15 апталары) және қорытынды сынақты 

тапсыру (емтихан) 

Модуль ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 
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Әдебиеттер 

 

1. Сапақова С.З. Компьютерлік жүйелер архитектурасы және 

операциялық жүйелер : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2016.-278 бет.- 5 экз. 

2. Сапақова С.З. Компьютер сәулеті : оқу құралы.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-214 бет. 

3. Медешова А.Б., Габдуллаев Д.Г. Компьютер архитектурасы: оқулық.-

Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», 2011-304б. 

4. Маханбетова, М.А. Компьютер архитектурасы. - Жетісай: Ун-т 

"Сырдария", 2010. - 66 б. 

5. Ахмед, Т.Ф. Компьютер архитектурасы. - Жетісай: Ун-т "Сырдария", 

2009. - 81 б. 

6. Салғараева, Г.И. Компьютер архитектурасы : Оқу құралы. . - Алматы: 

ҚазМемҚызПУ, 2009. - 112 б. - ISBN 978-601-224-103-4. 

7. Бегалин, А.Ш. Есептеуіш жүйелердің архитектурасы. - Қостанай: А 

.Байтурсынов атындағы ҚМУ, 2013. 

8. Дүйсембаев, Ә.Е. ж.б. Компьютерлер архитектурасы: Оқу құралы. / 

Ә.Е. Дүйсембаев, Е.Т. Рамазанов, С.А. Дүйсембаев . - Алматы: Dair, 

2011. - 173б. -ISBN 978-601-278-614-9. 

9. 6.  Максимов, Н.В. и др.Архитектура ЭВМ и вычислительных систем 

: Учебник. / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2013. - 512 c. - ISBN 978-5-91134-742-0; 978-5-16-006732-

2. 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Қолданбалыбағдарламалау РР 

МОР-3201 Физикалық есептерді шығарудың әдітсмелік негіздері 

Модульге жауапты Иманжанова К.Т. 

Модуль типі 

 

Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері (траектория: физика мен 

информатиканы оқытудың кіріктірілген бағдарламалары) 

Модуль деңгейі Бакалавриат 
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Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3 (5) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 6 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Мектеп курсындағы физика және математика 

Модуль мазмұны 

 

Физикалық проблемалар, жалпы  физиканың есептерін шығару жолдары, 

мектептегі физикалық тәжірибені шешудің әдістемелік негіздері 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: теориялық материал; арнайы әдістер, әдістер, белгілі бір мәселелер 

тобы, ашық жүйелер физикасы тұжырымдамалық аппараты, сызықты және 

сызықты емес физиканың салыстырмалы талдау және өзін-өзі 

ұйымдастырудың синергетикалық теориялары. 

Білімін қолдану: физикалық мәселелерді шешу. 

- өзін-өзі ұйымдастыру теориясы, тәртіп теориялары мен бұзылулар 

теориясы, бифуркация 

Дағдыларын қалыптастыру:Физикадағы әртүрлі мәселелерді шешуге 

қажетті дағдыларға ие болу; физикалық және математикалық ғылыми 

тілдерді құзыретті қолдану. 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Емтихан 6-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Бектенов Ә.М., Бектенов Б.М., Бектенов М.Б. Физика есептерін 

шығару : оқулық.-Алматы, 2013.-62018 жылғы қабылдау бойынша бет. 

2. Физикадан есептер жинағы : оқу құралы / А.Үргенішбеков, 

Ж.Айдарова, Т.Суханова, О. Тұрсыматова.-Астана : Фолиант, 2013.-2018 

жылғы қабылдау бойынша8 бет 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 



П ВКГУ 011-15  

Модульатыжәне 

шифры 

Қолданбалы бағдарламалау PP 

Мектеп оқушылардың ғылыми жобаларынд акомпьютерлік үлгілеу KMNPSh -3203 

Модульге 

жауапты 
 

Модуль типі Белгілібірмамандықүшінтаңдаумодулі 

Білімберубағдарламасы:физикаменинформатиканыоқытудыңкіріктірілгенбағдарламалары 

Модуль деңгейі Бакалавр  

Аптасында 

жүргізілетін 

сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5)  

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 6 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

 

Модуль мазмұны 

 

модельдеу теориясының негізгі түсініктері, модельдерді жіктеу және қолдану аймақтары, 

модельдеу тапсырмасы; жобаның түрлі кезеңдерінде жүйелерді жобалап,  пайдаланатын 

негізгі модельдеу құралдары; жүйелерді модельдеу және талдау әдістері; модельдерді 

құру принциптері. 

Оқу нәтижелері 

 

Білуі тиіс: модельдеу теориясының негізгі түсініктерін, модельдерді жіктеу және қолдану 

аймақтарын, модельдеу тапсырмасын; жобаның түрлі кезеңдерінде жүйелерді жобалап,  

пайдаланатын негізгі модельдеу құралдары; жүйелерді модельдеу және талдау әдістері; 

модельдерді құру принциптері. 

Үйренуі тиіс: зерттелген жүйені немесе үрдісті  талдауды жүзеге асыру; ақылға қонымды 

модельдеу әдісін таңдау; қазіргі заманғы компьютерлік жабдықтарды пайдалана отырып, 

жүйенің немесе процестің тиісті үлгісін құру; модельдік нәтижені талдау және 

интерпретациялау. 

Дағдылануы тиіс: бағдарламаларды әзірлеу, сынау және жөндеу.  

Қорытынды 

бақылау нысаны 

емтихан 

Кредитті өтеу 

шарттары 

- пререквизиттердің сақталуын 

- жұмыс оқу бағдарламасының орындалуы  (силлабус) 
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 - рубеждік рейтингті алу  (7,15 апталары) және қорытынды сынақты тапсыру (емтихан) 

Модуль 

ұзақтығы 

Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиеттер 

 

1.Нұрқасымова С. Н. Физиканы оқытудың компьютерлікәдістері  : оқу құралы / С. Н. 

Нұрқасымова. - Алматы : Эверо, 2017. - 176 бет. 

Жаңартылған 

күні 
 

 

Модульатыжәне 

шифры 

ҚолданбалыбағдарламалауPP 

АКТ бойынша зертханалық практикум LPICT -3204  

Модульге 

жауапты 

 

Модуль типі Белгілібірмамандықүшінтаңдаумодулі 

Білімберубағдарламасы:физикаменинформатиканыоқытудыңкіріктірілгенбағдарламалары 

Модуль деңгейі Бакалавр  

Аптасында 

жүргізілетін 

сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5)  

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 6 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

 

Модуль мазмұны 

 

Курс мазмұны: курс абстракция және модельдеу жолдары арқылы АКТ құралдарын 

пайдалана отырып, басқа білім беру салаларынан және өмірден алынған міндеттерді шешу 

үшін оқу үдерісінде практикалық дағдыларын дамытуға көп уақыт беруді көздейді. Үлкен 

көлемді ақпараттармен жұмыс істеу мақсатында аталған пәнді оқыту оқушылардың 

логикалық, алгоритмдік, жүйелік және сыни бағалау тұрғысынан ойлау қабілеттерін 

қалыптастыруына және дамыуына ықпал етеді. Сонымен қатар, пән бойынша академиялық 

тілін және ұғымдар аппаратын біртіндеп дамыту маңызды рөл атқарады. 

Оқу нәтижелері Білу керек: 
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- компьютер туралы алғашқы ұғымдар, қазіргі заманауи технологиялар және олардың 

қоғам өміріндегі алатын рөлі туралы білу; 

- ақпараттық-комуникациялық технологиялар құралдарын пайдалана отырып, ақпаратты 

іздеу, жинақтау, өндеу, сақтау және әртүрлі формаларда жіберуді іске асыру; 

- әртүрлі программалық қосымшаларды пайдалана отырып, нақты жүйелер мен 

оқиғалардың моделін өндеу, талдау және түрлендіру, сонымен қатар өз ойларын іске 

асыру; 

- пән бойынша түрлі тапсырмалар орындау арқылы өз логикалық, алгоритмдік, жүйелік 

және сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамыту; 

- бір-бірімен сөйлесу, ақпаратпен алмасу және өзара жұмыс істеу мақсатында АКТ 

құралдарын пайдалану; 

- авторлық құқықтарды сыйлау. 

Істей алу керек:  

- АКТ бойынша әртүрлі зертханалық жұмыстар мен тапсырмаларды орындай алу; 

- Тиянақты сараланған тапсырмалар мен жаттығуларды белгілі бір ретке келтіру; 

- Түсінікті тәсілмен модельдеу және есептердің шешімін табу мысалдарын сүйемелдеу. 

Дағдысы болуы керек:  

- көпшілік алдында топтық жұмыс қорытындысын қорғай білу. Көбінесе қорғау 

қорытындысының сапасы басқа оқушылардың пікірлеріне тәуелді болады. 

- оқушыларды оқыту барысында оқытылым дағдыларының болуы; 
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- қорғалу үдерісіне дейін барлық құжаттардың дұрыс жазылуын, пунктуациясын, 

грамматикасын алдын ала қарастырылу және оқылып шығу қажет; 

- оқушылар, көркемдік әдебиет стилінен айрықша жалпы стильді сақтай отырып, жобаға 

мәтін ретінде жолдама басшылығын жазу; 

- іске асыру мақсатында элементарлы деңгейде мәтінді құрылымдарға бөлу үшін 

пайдаланылатын стильдердің негізгі ерекшеліктерін білу қажет. 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Емтихан 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

- пререквизиттердің сақталуын 

- жұмыс оқу бағдарламасының орындалуы  (силлабус) 

- рубеждік рейтингті алу  (7,15 апталары) және қорытынды сынақты тапсыру (емтихан) 

Модуль 

ұзақтығы 

Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиеттер 

 

1. Тарасевич Ю. Ю. Математическое и компьютерное моделирование. Вводный курс: 

учеб. пособие / Ю. Ю. Тарасевич.- 5-е изд.- М.: ЛИБРОКОМ, 2012.- 152. 

2. Денисова Н.Ф. Программирование на  Visual Basic 6.0 / учебное пособие, КАСУ, 

2009 

3. Каленова Б.С., Денисова Н.Ф. Visual Basic-те бағдарламалау. Әдістемелік құрал. 

Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2014. 

4. 4..Программирование на  VisualBasic 6.0: / А.С.Сурядный, С.В Глушаков - М.:ООО 

"Издательство АСТ" Харьков: "Филио", 2015. 

5. Рахимбаева Қ.С.  «Дүниетану сабақтарында АКТ-ны пайдалану арқылы 

оқушылардың танымдық қабілетін дамыту» 2015 ж.Б.А.Әлмұхамбетова, 

М.А.Ғалымжанова «Білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыруда 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қолданылуы» - 17 бет. 

6. М.А.Ғалымжанова «Педагогтардың ақпараттық-коммуникациялық құзырлылығын 

қалыптастыру бағыттары» - 48 бет. 

7. http://www.tarbie.kz сайты. 

Жаңартылған 

күні 
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Модульатыжәне 

шифры 

Электрондық оқыту және әдістеме EOIM 

Физика және информатика пәндері бойынша сыныптан тыс жұмыстарды 

ұйымдастыру OBRFI -4205   

Модульге 

жауапты 

 

Модуль типі Белгілібірмамандықүшінтаңдаумодулі 

Білімберубағдарламасы:физикаменинформатиканыоқытудыңкіріктірілгенбағдарламалары 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін 

сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5)  

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

 

Модуль мазмұны 

 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Орта мектепте информатикадан және 

физикадан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі, информатикадан және 

физикадан  сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесін жүргізудің қажеттілігі 

және оның оқыту мақсаттары. Орта мектепте информатикадан және физикадан  сыныптан 

тысжұмыстарды оқыту жоспарлары, информатиканы, физиканы оқытудың әр түрлі әдіс-

тәсілдері, орта мектепте информатиканы, физиканы сыныптан тыс оқытуды ұйымдастыру 

мен сабақ жүргізудің формалары мен түрлері. 

Оқу нәтижелері 

 

білуі тиіс: 

- білім беруде АКТ қолдану, оларды мектептегі есептеу техникасы кабинетінің 

жұмысын ұйымдастыруда пайдаланудың негізгі бағыттарын; 

- жалпы білім беруде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды 

қолданудың оң және теріс аспектілерін. 

меңгеруі тиіс: 

- АКТ-ны информатиканы және физиканы оқытуда және мектепте ақпараттандыру 

қызметінде қолдануды; 
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Оқушыларды оқытуда АКТ құралдарын негізделген және тиімді қолдану дағдылары болуы 

керек. 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

емтихан 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

- пререквизиттердің сақталуын 

- жұмыс оқу бағдарламасының орындалуы  (силлабус) 

- рубеждік рейтингті алу  (7,15 апталары) және қорытынды сынақты тапсыру (емтихан) 

Модуль 

ұзақтығы 

Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиеттер 

 

1. БидайбековЕ.Ы.,  ЛапчикМ.П., НұрбековаЖ.К., СағымбаеваА.Е., ЖарасоваГ.С., 

ОспановаН.Н.,       ИсабаеваД.Н. Информатиканыоқытуәдістемесі : оқулық / Е.Ы. 

Бидайбеков, М.П.Лапчик, Ж.К.Нұрбекова, А.Е.Сағымбаева, Г.С.Жарасова, 

Н.Н.Оспанова, Д.Н. Исабаева.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- 

588 бет.2014. 

2. Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі 

: оқу құралы. – Алматы : Эверо. -132 бет. 2016. 

3. Methods of teaching computer science: Textbook. / E. Bidaibekov, Zh. Nurbekova, A. 

Sagimbaeva, A. Zakirova. - Almaty, 2016. - 360p. 

4. Аманжолова, А.Ж., Орловская, В.В. Методика преподавания информатики: 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. - Петропавловск: ИПО 

СКГУ, 2013. – 119 

5. Қойбағарова, Т., Ельтинова, Р.Информатиканы оқыту әдістемесі : Оқулық. . - Алматы: 

Эверо, 2016. - 412 б. 

Жаңартылған 

күні 

 

 

Модульатыжәне 

шифры 

Электрондықоқытужәнеәдістеме EOIM 

Мектептегі робототехника кабинетін техникалық және бағдарламалық қамтамасыз 

ету  TPOKRSh  -4306  

Модульге 

жауапты 

 

Модуль типі Белгілібірмамандықүшінтаңдаумодулі 

Білімберубағдарламасы:физикаменинформатиканыоқытудыңкіріктірілгенбағдарламалары 
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Модуль деңгейі Бакалавр  

Аптасында 

жүргізілетін 

сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5)  

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

 

Модуль мазмұны 

 

Lego конструкторының, Arduino негізгі компоненттері; құрылған бағдарламаларды қалай 

пайдалану, әр түрлі модельдерді жобалау ерекшеліктері; әдістер мен ерекше баптарды 

және басқа да нысандарды пайдалана отырып жобалау тәжірибесі; компьютерлерді 

пайдаланып, мәселені шешуге арналған негізгі алгоритмдік есептерді ЭВМ көмегімен 

шешу және жобалау кезеңдері. 

Оқу нәтижелері 

 

Білуі тиіс: Lego конструкторының, Arduino негізгі компоненттері; құрылған 

бағдарламаларды қалай пайдалану, әр түрлі модельдерді жобалау ерекшеліктері; әдістер 

мен ерекше баптарды және басқа да нысандарды пайдалана отырып жобалау тәжірибесі; 

компьютерлерді пайдаланып, мәселені шешуге арналған негізгі алгоритмдік есептерді 

ЭВМ көмегімен шешу және жобалау кезеңдері. 

Үйренуі тиіс: Есептерді шешу үшін негізгі алгоритмдік конструкцияларды пайдалану; әр 

түрлі модельдерді жасау; бағдарлама бойынша пайдалану; өз білімдерін тәжірибе жүзінде   

қолдану. 

Дағдылануы тиіс: Роботтармен жұмыс істеуге, роботтарды басқаруды бағдарламалауға.   

Кәсіби құзіреттілік: Математикалық аппаратты, бағдарламалау әдіснамасын және 

заманауи компьютерлік технологияларды ақпаратты алу, сақтау, өңдеу және 

тасымалдаудың практикалық есептерін шешу үшін қолдану даярлығы. 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

емтихан 
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Кредитті өтеу 

шарттары 

 

- пререквизиттердің сақталуын 

- жұмыс оқу бағдарламасының орындалуы  (силлабус) 

- рубеждік рейтингті алу  (7,15 апталары) және қорытынды сынақты тапсыру (емтихан) 

Модуль 

ұзақтығы 

Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиеттер 

 

1. RobotC // Сайт разработчиков RobotC URL: http://www.robotc.net/ (дата обращения 

02.05.2017) 

2. Жантасова Ж.З. Проблемы и перспективы исследований в области образовательной 

робототехники в Казахстане / Ж.З. Жантасова, А.К. Садакбаева // Матер. Межд. науч.-практ. 

конф. «Современная система образования: проблемы и перспективы». – Усть-Каменогорск, 

2015. 

3. Жантасова Ж.З. Имитация работы робота-погрузчика на базе конструктора LEGO 

Mindstorms EV3 / Ж.З. Жантасова, А.К. Садакбаева // Материали за 11-а международна научна 

конференция, «Ключовивъпроси в съвременната наука». – София. «Бял ГРАД- БГ». 2015. 

4. Копосов, Денис. Первый шаг в робототехнику [Текст] : рабочая тетрадь для 5-6 

классов / Д. Копосов. - М. : БИНОМ, 2014. - 88 с. 

5. Д. Крейг Введене в робототехнику. Механика и управление. Изд-во Институт 

Компьютерных исследований, 2013. – 564 с. 

Жаңартылған 

күні 
 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

ФизикалықFiz 

Мектептің физикалық практикумы CHFP -4203 

Модульге жауапты Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П. 

Модуль типі 

 

Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері (траектория: физика мен 

информатиканы оқытудың кіріктірілген бағдарламалары) 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3 (5) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 7 
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Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Мектеп курсындағы физика 

Модуль мазмұны 

 

Физикалық проблемаларды, ашық жүйелер физикасын, мектептегі 

физикалық тәжірибені шешудің әдістемелік негіздері 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: теориялық материал; арнайы әдістер, қабылдау, белгілі бір 

тапсырмалар тобы үшін 

Білімін қолдану:Өзін-өзі ұйымдастыру теориясын, тәртібі мен тәртіпсіздік 

теориясын, бифурракияның шешімдерін білдіруін: белгілі бір стандарттарға 

сәйкес тапсырмаларды орындау үшін физикалық мәселелерді шешуге. 

Дағдылар қалыптастыру: Кәсіби мәселелерді шешу үшін негізгі теориялық 

білімдерді пайдалану, негізгі кәсіби дағдыларды меңгеру және арнайы 

физикалық пәндерді меңгеру үшін физикадағы мамандандырылған білімін 

қолдану мүмкіндігі, негізгі әдістерді меңгеру 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Емтихан 7-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр  

Әдебиеттер 

 

1. 

 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Физикалық Fiz 

Теориялық физикаTF -4208 

Модульге жауапты Сакенова Р.Е.,   

Модуль типі 

 

Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері (траектория: физика 

мен информатиканы оқытудың кіріктірілген бағдарламалары) 

Модуль деңгейі Бакалавр  



П ВКГУ 011-15  

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3  

Кредиттер саны 3(5)  

Оқытылу түрі Күндізгі   

Семестр 7 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Теориялық механика, математикалық талдау, вектор  негіздері және 

тензорлық талдау 

Модуль мазмұны 

 

Оптика, математикалық физика әдістері. 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: физикалық құбылыстарды, процестерді, заңдар, ол кәсіби пәндер 

дамыту үшін қажетті екенін, әрине, физика бөлімдерде зерттеулер; 

физикалық шамалардың өлшем бірлігін, физикалық шамаларды өлшеу 

негізгі әдістерін; интегралдық теңдеулер және белгілі интегралдарды 

асимптотикалық бағалауды шешу үшін шамамен схемасын білемін. 

тиісті теңдеулерге әкелетін арнайы функциялар мен міндеттер туралы. 

Білімін қолдану: қолданбалы міндеттерге нақты нақты мән беру; 

Гиперболалық, параболалық және эллиптикалық типтердің ішінара 

дифференциалдық теңдеулерін шешу, соның ішінде интегралды Фурье 

және Лаплас түрлендіру әдістері; Жұмыс жоспарының келесі пәндерін 

игеру барысында алынған білімдерді қолдану; оқу, ғылыми және 

анықтамалық әдебиеттермен өз бетімен жұмыс жасайды. 

Дағдыларын қалыптастыру:Математикалық физиканың теңдеулеріне 

шекаралық есептерді шешу әдістерін меңгеру және оларды қолданбалы 

мәселелерде қолдану. 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Емтихан 7-Семестр 
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Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр 

Әдебиеттер 

 

1.Күреңкеев Т. Б.Теориялық физика курсы  : оқулық / Т. Б. Күреңкеев ; 

Б. Т. Күреңкей. - Алматы : Эверо.-Т. 1 : Теориялық механика. - 2014. - 

108 бет 

2.Күреңкеев Т. Б.Теориялық физика курсы  : оқулық / Т. Б. Күреңкеев ; 

Б. Т. Күреңкей. - Алматы : Эверо. -Т. 2 : Электродинамика және 

салыстырмалық теориясы. - 2014. - 108 бет.  

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Кіріктірілгеноқыту IO 

Физикадағы компьютерлік әдістер KMF -4309 

Модульге жауапты Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П.  

Модуль типі 

 

Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері (траектория: физика мен 

информатиканы оқытудың кіріктірілген бағдарламалары) 

Модуль деңгейі Бакалавр  

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3  

Кредиттер саны 3(5)  

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 6  

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

информатика, физика  



П ВКГУ 011-15  

Модуль мазмұны 

 

Физикадағы сандық әдістер, Математикада есептерді шешу бойынша 

практикумы, Физикадан қиындатылған есептерді шешу практикасы 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: қолданбалы міндеттерді шешуде математикалық модельдеу және 

есептеу экспериментінің рөлі; физикалық үдерістер мен құбылыстардың 

математикалық модельдері; 

Білімін қолдану математикалық есептерді, қолданбалы бағдарламалар 

кітапханаларын, параллельді бағдарламалау әдістерін шешудің негізгі 

пакеттері 

Дағдыларын қалыптастыру:компьютерлік физиканың негізгі мәселелерін 

шешу үшін бағдарламаларды құрастыру және оңтайландыру 

шешімнің дәлдігін бағалаңыз. 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Емтихан 6-Семстр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр  

Әдебиеттер 

 

1. Нұрқасымова С.Н. Физиканы оқытудың компьютерлік әдістері : оқу 

құралы / С. Н. Нұрқасымова. - Алматы : Эверо, 2017. - 176 бет.  

2. Физикалық процестерді компьютерлік бағдарламалар көмегімен 

үлгілеу : оқу құрал / Р.Е.Сакенова [және т.б.] ; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2017. - 122 бет 

 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модульатыжәне 

шифры 

Кіріктірілгеноқыту IO 

Физика және информатикада сабақтарын пәнаралық кіріктіруMIUZFI -4310  
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Модульге 

жауапты 

 

Модуль типі Белгілібірмамандықүшінтаңдаумодулі 

Білімберубағдарламасы:физикаменинформатиканыоқытудыңкіріктірілгенбағдарламалары 

Модуль деңгейі Бакалавр  

Аптасында 

жүргізілетін 

сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5)  

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

 

Модуль мазмұны 

 

Курстың оқыту барысында келесілер қарастырылады: дамыған тұлғаның 

қалыптасуындағы физика курсының орны мен  мағынасы; физика және информатикадан 

сабақтарын пәнаралық кіріктіру; оқытудың инновациялық және дәстүрлі оқу әдістері, 

білім алушының ақыл – ой жұмысын басқару; сабақтың түрлі ұйымдасқан формалары; 

сабақ жоспары. 

Оқу нәтижелері 

 

Білуі тиіс: дамыған тұлғаның қалыптасуындағы физика курсының орны мен  мағынасы; 

мектептегі физиканы меңгеру мақсаты барлық 3 аспектіде – білім алу, дамыту, тәрбиелеу; 

оқытушының физика пәнін қамсыздандыру, жоспарлау және ұйымдастыру 

жұмыстарының мазмұны; оқытудың инновациялық және дәстүрлі оқу әдістері, білім 

алушының ақыл – ой жұмысын басқару; сабақтың түрлі ұйымдасқан формалары; 

Үйренуі тиіс: курстың бағдарламалық қолдауы және оның әдістемесін мақсатты түрде 

қолдану; әр түрлі жастағы топтардың қызығушылығын ояту үшін физика пәні бойынша 

сабақтар ұйымдастыру. 

Дағдылануы тиіс: есептеуіш техника кабинеттерінде физика сабақтарын ұйымдастыру 

дағдыларын, физиканы оқыту әдістемесі бойынша есептерді шешуді білу. 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

емтихан 

Кредитті өтеу 

шарттары 

- пререквизиттердің сақталуын 

- жұмыс оқу бағдарламасының орындалуы  (силлабус) 
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 - рубеждік рейтингті алу  (7,15 апталары) және қорытынды сынақты тапсыру (емтихан) 

Модуль 

ұзақтығы 

Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиеттер 

 

1. АлдешовС. Е. ЖайдақбаеваЛ. Қ. Информатиканыоқытудыңтеориясыменәдістемесі : 

оқуқұралы. – Алматы : Эверо. -132 бет. 2016. 

2. Methods of teaching computer science: Textbook. / E. Bidaibekov, Zh. Nurbekova, A. 

Sagimbaeva, A. Zakirova. - Almaty, 2016. - 360p. 

3. 4. Аманжолова, А.Ж., Орловская, В.В. Методика преподавания информатики: 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. - Петропавловск: ИПО 

СКГУ, 2013. – 119 

Жаңартылған 

күні 

 

 

 

Модульатыжәне 

шифры 

Қолданбалы бағдарламалау PP 

Операциялық жүйелер OS -3301 

Модульге жауапты  

Модуль типі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі  

Білім беру бағдарламасы:физика және информатиканы көптілді 

оқыту 

Модуль деңгейі Бакалавр  

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5)  

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 5 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

 

Модуль мазмұны 

 

Операциялық жүйелер 
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Оқу нәтижелері 

 

ОЖ-ны құрудың принциптерін білу, компьютерде тиімді жұмыс 

істеу үшін жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етуді дұрыс 

пайдалану әдістерін білу; 

Стандартты сервистік бағдарламалармен жұмыс істеу; 

бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерінің қауіпсіздігі мен 

қорғауды жүзеге асыра білу; 

Операциялық жүйелерді орнату, бағдарламалық қамтамасыз етуді 

орнату дағдыларын игеру. 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

емтихан 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

- пререквизиттерді сақтау  

- жұмыс оқу бағдарламаларын (силлабус) орындау 

- межелік бақылау (7,15 апта) және соңғы бақылау (емтихан) 

тапсыру 

Модуль ұзақтығы Оқу жылы, 15/15апта 

Әдебиеттер 

 

1. Сапақова С.З. Компьютерлік жүйелер архитектурасы және 

операциялық жүйелер : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2016.-278 бет 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

 

 

 

 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Қолданбалы бағдарламалау РР 

 Физикалық процестерді модельдеуMFP -3205 

Модульге жауапты Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П. 

Модуль типі 

 

Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері (траектория: физика 

және информатиканы көптілді оқыту) 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 
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Кредиттер саны 3(5) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 6 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

информатика, физика  

Модуль мазмұны 

 

Информатиканы оқыту әдістемесі, компьютерде физикалық 

процестерді модельдеу 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: өкілдік деңгейінде: күрделі жүйелер статистикалық ансамбльдер 

ретінде; технологиялық үдерістер күрделі жүйелердегі өзгерістер 

жиынтығы ретінде қарастырылады. 

Білімін қолдану:Оқуға болатын процестердің математикалық 

модельдерін жасау, ядролық физика құбылыстары мен процестерін 

зерттеу, теориялық және сандық әдістерді қолдану, алынған зерттеу 

нәтижелерін өңдеу, оларды компьютерлік бағдарламалар көмегімен 

талдау және алынған нәтижелердің маңыздылығын бағалау 

мүмкіндігі. 

Дағдыларын қалыптастыру: практикалық дағдыларды шешу 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Емтихан 6-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр  

Әдебиеттер 

 

1.Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П., Бектасова Г.С., Ерболатова Г.У., 

Мұратбеков Б.М. Физикалық процестерді компьютерлік 

бағдарламалар көмегімен үлгілеу : оқу құралы.- Өскемен : 

С.Аманжолов атындағы «Берел» баспасы, 2017.-122 бет 

 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

Электрондық оқыту және әдістемеEOIM  
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 Физикалық демонстрациялық экспериментDFE -4303 

Модульге жауапты Ботабаева Г.Б., Шевчук Е.П.  

Модуль типі 

 

Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері (траектория: 

физика және информатиканы көптілді оқыту) 

Модуль деңгейі Бакалав 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3  

Кредиттер саны 3 (5)  

Оқытылу түрі күндізгі  

Семестр 7  

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Физиканың мектеп курсы 

Модуль мазмұны 

 

Жалпы физика курсының (механика, молекулалық физика, 

электр және магнетизм, оптика) эксперименттер топтамасы 

Оқу нәтижелері 

 

Білуі тиіс:   

-физикалық теорияның негізгі ережелерін, физикалық 

экспериментті жүргізу ережесін, қауіпсіздік ережелерін сақтауды 

және эксперимент нәтижесіне дұрыс есептеулер жүргізу, 

демонстрациялық эксперименттер топтамасын құрастыру.  

Істей алуы тиіс:  

-заманауи физиканың эксперименттік есептерін шешуде өз 

бетімен жұмыс істей алуы, сонымен бірге қажетті өлшеуіш 

құралдарды қолдануы, физикалық құралдарды қажетті жерге 

жеткізе алуы тиіс 
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Дағдылануы тиіс:  

-өлшеу нәтижелерін компьютерлік техника көмегімен өңдеуге 

және қорытынды есепті рәсімдеуге (зертханалық журнал). 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Емтихан 7-Семстр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, 

емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр  

Әдебиеттер 

 

1.Физика.Задачник-практикум для пступающих в вузы, 

Макаров В.А., 2016 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Электрондық оқыту және әдістеме EOIM 

Жоғарғы математика элементтерімен физика FEBM -3309 

Модульге жауапты Сакенова Р.Е. 

Модуль типі 

 

Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері (траектория: физика 

және информатиканы көптілді оқыту) 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3 (5) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 7 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 
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Модуль 

пререквизиттері 

математика 

Модуль мазмұны 

 

Студенттерді физикаданолимпиадаға дайындық,жоғары математика 

элементтеріменфизика 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: математикалық және физикалық есептерді шешудің негізгі 

әдістері, негізгі формулалар және олардың дәлелдері, негізгі 

түсініктер мен терминдер және т.б. 

Білімін қолдануКәсіби қызмет саласында қолданылатын мәселелерді 

шешу үшін басқа білім беру пәндерін оқып үйрену барысында алған 

білімдерін пайдалану. 

Дағдыларын қалыптастыру:Курстың типтік тапсырмаларын шешу 

дағдылары болуы керек; әдебиеттермен қалай жұмыс істеу керектігін 

үйренеді - Кәсіби мәселелердің математикалық моделін құрастыру 

әдістері және нәтижелерді мағыналы түсіндіру. 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Емтихан 7-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1Семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Зельдович, Я.Б. Высшая математика для начинающих и ее 

приложения к физике / Я.Б. Зельдович. - М.: Физматлит, 2010. - 

520 c 

2. Остроградский, М.В.  Избранные труды / М.В. Остроградский. - 

М.: ЁЁ Медиа, 2009. - 365 c. 

3. Полянин, А. Д. Линейные уравнения математической физики. 

Справочник / А.Д. Полянин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 347 c. 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Физикалық 1 

Жоғары қиындықты есептерді шешу RFZPS-4307 
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Модульге жауапты  

Модуль типі 

 

Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері (траектория: физика 

және информатиканы көптілді оқыту) 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3 (5) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 6 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Жалпы физика курсы, математика. 

Модуль мазмұны 

 

Физикадағы сандық әдістер, Математикалық есептерді шешу 

бойынша практикумы, Физикадан қиындатылған есептерді шешу 

практикасы 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: педагогиканың негізгі түсініктері мен санаттары (педагогикалық 

үдеріс, педагогикалық өзара әрекеттесу), белсенді оқытудың әдістері 

мен түрлері; Негізгі физика пәндерінің негізгі түрлері (мектеп курсы). 

 Білімін қолдану:теңдеулерді, теңсіздікті зерттеу; күрделіліктің 

күрделі мәселелерін шешу; геометрияның өздік жалпы әдістерін 

(түрлендіру, вектор, координат) және оларды геометриялық 

мәселелерді шешуге қолдануға; теңдеулерді, теңсіздікті және 

проблемаларды шешуде стандартты емес әдістерді қолдануға болады. 

Дағдыларын қалыптастыру: физикадағы мәселелерді «С» нұсқасы 

деңгейінде шешу, әр түрлі тәсілдерді және проблемаларды шешу 

жолдарын талқылауға дайын болу. 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Емтихан 6-Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1Семестр 
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Әдебиеттер 

 

1. Бектенов, Ә. М. Физика есептерін шығару  : оқулық / Ә. М. 

Бектенов, Б. М. Бектенов, М(Л). Б. Бектенов. - Алматы : [Дәуір], 

2013. - 62018 жылғы қабылдау бойынша бет.  

2. Физикадан есептер жинағы : оқу құралы / А. Т. Үргенішбеков 

[және т. б.]. - Астана : Фолиант, 2013. - 2018 жылғы қабылдау 

бойынша8 бет.  

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

ФизикалықFiz 

Физиканы ағылшын тілінде оқытудың әдістері MTPhEn -3207 

Модульге жауапты  

Модуль типі 

 

Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері (траектория: 

физика және информатиканы көптілді оқыту) 

Модуль деңгейі Бакалавр  

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3  

Кредиттер саны 3(5)  

Оқытылу түрі күндізгі  

Семестр 6 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Механика, молекулалық физика, электр және магнетизм, оптика 

Модуль мазмұны 

 

Кванттық механика, астрономия, физиканы оқыту әдістемесі 

Оқу нәтижелері 

 

Білу тиіс: физика мектебінің бөлімдерін тиісті университеттік 

пәндермен байланыстыру туралы; әртүрлі тақырыптағы 
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тапсырмаларды, жаттығуларды, тесттерді құрастыру әдістері мен 

әдістерін; 

Білімін қолдану: Ағылшын тілінде сабақ жоспарларын әзірлеу, 

материалды дәйектілікпен қамтамасыз ету, тақырыпты 

пәнаралық байланыстыру; студенттердің білім беру қызметін 

ұйымдастыру, оны басқару және оның нәтижелерін бағалау; 

Дағдылануы тиіс: аудиториямен жұмыс істеу, атап айтқанда: 

жұптармен, топтармен, аудиториямен жұмыс істеу керек немесе 

жеке-жеке; оқытудың тиімділігін қолдау; Студенттердің 

қызығушылығын және оқуды ынталандыруды дамыту. 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Емтихан 6-Семстр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, 

емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр  

Әдебиеттер 

 

1. Physics  : textbook / G. Sh. Omashova [and atc.] ; Ministry of 

education and science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : 

[Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. 

- 304 p. 

2. Imanzhanova  K. T. Educational guidance to the solution of 

problems in nuclear physics : [textbook] / K.T. Imanzhanova, G. S. 

Bektasova, N. E. Sadvakasova ; The Ministry of education and 

science of the Republic of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk : 

Publishing house of East Kazakhstan state University named after 

S. Amanzholov, 2017. - 71 p 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

Терминология Т 

Физикадан көптілді терминологияPTPh -4308 
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Модульге жауапты  

Модуль типі 

 

Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері (траектория: физика 

және информатиканы көптілді оқыту) 

Модуль деңгейі бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 7 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Физиканың жалпы курсы. Кәсіби бағытталған шет тілі, шет тілі. 

Практикалық грамматика, шетел тілі. 

Модуль мазмұны 

 

Кәсіби-бағытталған шетел тілі, кәсіби қазақ (орыс), шет тілі. 

Ғылыми-техникалық аударма тәжірибесі 

Оқу нәтижелері 

 

Білуі тиіс: негізгі экспрессивті құралдар мен стилистикалық 

құрылғылар; мәтіннің композициялық құрылымын сипаттайды; 

негізгі елдің нақты фактілері; әлемдегі және елдегі басты саяси, 

экономикалық және мәдени оқиғалар, адамзаттың әлеуметтік, 

экологиялық және басқа да жаһандық проблемалары туралы; курстың 

шеңберінде зерттелген лексикалық бірліктер мен грамматикалық 

құрылымдар 

Түсінуі тиіс: көркемдік, журналистік және ғылыми мәтіндерді 

лингвистикалық талдауды жүзеге асыру; орыс тілінде оқыған кез-

келген материалды (тақырыптар бойынша) ағылшын тілінде; 

Қойылатын тақырыптар бойынша ағылшын тілінде ауызша және 

жазбаша коммуникациялық технологияларды меңгеру; ақпаратты 

іздестіру, талдау және өңдеу әдістері мен әдістері; әдістемелік 

әдістердің кең ауқымы 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Емтихан 7-Семстр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 
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Модуль ұзақтығы 1 Семестр  

Әдебиеттер 

 

1. Саликбаева Т. Ш. Научно-технический перевод: [учеб. пособие] / 

Т. Ш. Саликбаева; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - Алматы:  

[б. и.], 2014. - 150 с. 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модульатыжәне 

шифры 

Терминология T 

ИнформатикасабақтарынағылшынтіліндежоспарлауPUIAYa -

4309 

Модульге жауапты Тлебалдинова А.С. 

Модуль типі Белгілібірмамандықүшінтаңдаумодулі 

Білімберубағдарламасы:физикажәнеинформатиканыкөптілдіоқыту 

Модуль деңгейі Бакалавр  

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3(5)  

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Информатиканы оқыту әдістемесі 

Модуль мазмұны 

 

Информатика сабақтарын ағылшын тілінде жоспарлау пәнінің 

мақсаты мен міндеттері, Информатиканы оқытуды реттейтін 

нормативті-құқықтық құжаттар, Мектептегі информатика курсының 

мазмұны мен құрылымы, Мектептегі информатика курсының оқу 

бағдарламалары мен оқулықтарына талдау жасау, Информатика 

курсын программалық қамтамасыз ету, Мектепте информатиканы 

ағылшынша оқытуды жоспарлау және ұйымдастыру, 

Информатикадан сабақтан тыс жұмыстарды ағылшын тілінде 

ұйымдастыру. 

Оқу нәтижелері 

 

Пәнді оқу барысында информатикасабақтарын ағылшын тілінде 

жоспарлау әдістері мен тәсілдерін толық меңгеруі тиіс. 
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Қорытынды 

бақылау нысаны 

емтихан 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: өзінің кәсіби іс әрекетінде нормативті құқықтық 

құжаттарды пайдалана білу,  

- істей алу керек: әр түрлі жалпы білім беру мекемелерінде базалық 

және элективті курстарға оқу бағдарламаларын ағылшын тілінде 

жасау және оны пайдалану алу, 

- дағдысы болуы керек: тілінде ашық әңгіме, талқылаулар мен жарыс 

сөз білу дағдыларын қалыптастыру; информатика сабағын ағылшын 

тілінде ұйымдастыру, жоспарлау, өзінік талдаулар жүргізу 

дағдылары. 

Модуль ұзақтығы 7 семестр 

Әдебиеттер 

 

1. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике: 

Учебное пособие. М.:Высшая школа 2014 

2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика: Базовый курс 7-9 кл.–М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 1999 , 2001  или 2-е издание, исправленное М.:  Бином. 

Лаборатория Знаний, 2013 

4. Угринович Н.Д. Информатика. Базовый курс. Учебник для 7 

класса.– М.: БИНОМ.  Лаборатория Знаний, 2014 

5. Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Информатика. Систематический 

курс. Учебник для 10 класса.– М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

2010 

6. Босова  Л.Л. Информатика: Учебник для  5 класса. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013 

Жаңартылған күні  

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Аксиологиялық 

Дінтану, R -2201 

Модульге жауапты Кабдрахманова Ф. К., Рякова Е. Г. 

Модуль типі Біліктіліктен тыс таңдалған модульдер  
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Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

3 

Кредиттер саны 3 (5) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Қазахстан тарихы, философия 

Модуль мазмұны Дінтану, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: дін тақырыбын және адам білім жүйесіндегі өз орнын; діннің 

анықтамасы мен құрылымы; қазіргі қоғамдағы діннің негізгі 

функциялары; діннің негізгі тарихи түрлері; қазіргі заманғы және ірі 

заманауи діни қайраткерлері, негізгі түсініктер, терминдер, фактілер 

мен ірі заманауи діндер байланысты даталар ірі діндердің 

құрылтайшылары; ар-ождан және діни сенім бостандығы 

саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы; 

 Білімін қолдану: Қабылданған материалдарды көрсетуге қабілеті 

және дайындығы. 

Дағдыларын қалыптастыру:Діннің заманауи әлеуметтік өмірге әсерін 

талдау; кәсіби қызметіне туындайтын, соның ішінде өмірдің нақты 

проблемаларын, шешу үшін дінтану өз білімдерін қолдануға; өздері 

және әлеуметтік және жеке өміріне түрлі діни конфессия өкілдерімен 

өзара іс-қимыл үшін қауымдастық үшін қауіпсіз; осы тақырыптық 

салада ғылыми әдебиеттермен және басқа да ақпарат көздерімен 

жұмыс істеу. 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Емтихан –3 Семестр 

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр  

Әдебиеттер 

 

1. Бейсенов Б. Қ. Христандық тарихы : оқу құралы / Б. Қ. Бейсенов, 

А. Р. Игисенова. - Алматы : Қазақ университетi, 2016. - 172 бет. - 
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2. Бекишев К.О., Шайхыгалиев Е.А. Дінтану негіздері : оқу құралы.-

Алматы : Альманах, 2017.-388 бет. 

3. Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану  : дәрістер курсы / А.Қ.Дүйсенбаев ; ҚР 

Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : TechSmith, 2018. - 96 

бет 

4. Діни философия  : оқу құралы / Н. Ж. Байтенова [және т. б.]. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2017. - 22018 жылғы қабылдау 

бойынша бет.  

5. Дінтану  : оқу құралы / Қ.Б.Кемелбеков [және т.б.]. - Алматы : 

TechSmith, 2018. - 172 бет. 

6. Игисинова Н.Б., Ахметжанова К.Б.ҚР –дағы дін және 

этносаралық қатынастардың өзекті мәселелері : оқу құралы .- 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел» баспасы, 

2016.-150 бет.  

7. Қазіргі дәстүрден тыс діни ағымдар мен культтер : оқу құралы / 

жауапты ред. Н.Ж.Байтенова.-Алматы : Қазақ универстиеті, 

2013.-326 бет.  

8. Құрманалиева А. Әлемдік діндер : оқу құралы / А. Құрманалиева, 

С. Ө. Абжалов, Б. Б. Мейірбаев. - Алматы : Қазақ университетi, 

2015. - 2220 бет.  

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Аксиологиялық 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері , OAK -2202 

Модульге жауапты Кусманова Л. Е., Абиканов Е. Ж. 

Модуль типі Біліктіліктен тыс таңдалған модульдер  

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

2 

Кредиттер саны 2(3) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 4 
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Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Құқық негіздері, Қазақстан тарихы 

Модуль мазмұны Дінтану, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің негізгі 

анықтамасын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері 

бойынша халықаралық және ұлттық заңнаманы, әр түрлі әлеуметтік 

топтарда жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға негізгі 

тәсілдерді, түрлі салалардағы сыбайлас жемқорлық үшін 

жауапкершілік шарасын. 

Дағдыларын қалыптастыру:құқықтық және әлеуметтік сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес және әлеуметтік құбылыс ретінде оған 

қарсы күрес қоғамдық бөлігінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыру бойынша үкімет қызметіне, талдау осы 

білімдерін қолдана алу 

Білімін қолдану:халықаралық және ұлттық тұрғыда қоғамның 

әлеуметтік және саяси өмірдің элементі ретінде сыбайлас 

жемқорлыққа тану қабілеті, мемлекеттік органдардың талдау, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саяси және әлеуметтік ұйымдар, 

және оған қатысуға, дағдылар, түрлі әлеуметтік ортада сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру: дағдыларын болуы. 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Емтихан 4-Семестр  

Кредитті өтеу 

шарттары 

 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

Модуль ұзақтығы 1 Семестр  

Әдебиеттер 

 

1. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции 

[Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. Базилова 

; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 110 

с. 

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для Бакалавриат 

а / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., испр.- М. : Юрайт, 2016.- 

367 
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3.Нұртазина Р.Ә. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі  : 

[оқу құралы]. - Алматы : Бастау, 2014. - 368 бет 

 

Жаңартылған күні 30.03.2017 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Диплом алдындағы  

Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Модульге жауапты Смолина Г.С., Кошубаева Ж.С. 

Модуль типі Практика модульдері 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

1 

Кредиттер саны 1 (1) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 8 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

жоқ 

Модуль мазмұны Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: әдістемелік мәселелерді шешуге жалпы ғылыми көзқарас; 

психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері; академиялық пән, 

бөлім, тақырып деңгейіндегі қазіргі заманғы оқыту технологиялары; 

Оқу қабілеті мен білімін қолдана білу: педагогикалық қызметтің 

міндеттерінің мақсаттары мен тұжырымдамаларын, тыңдаушының 

жеке басын дамытуды және оқытуды болжау; оқу үдерісін 

ұйымдастыру, іс-әрекеттердің кәсіби өзін-өзі бағалауы; 

Дағдылары қалыптастыру: командамен әлеуметтік және 

коммуникативтік қарым-қатынас, ынтымақтастық, төзімділік; 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Есеп 

Кредитті өтеу 

шарттары 

Барлық жұмыс түрлерін орындау 

Модуль ұзақтығы 2 апта 
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Әдебиеттер  

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Өндірісік 

Өндірістік практика 

Модульге жауапты Смолина Г.С., Кошубаева Ж.С. 

Модуль типі Практика модульдері 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

 

Кредиттер саны 9 (24) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 4,6,8,10 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

жоқ  

Модуль мазмұны Өндірістік практика 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: мектептің оқу-тәрбие жұмысының жүйесі; психологиялық-

педагогикалық зерттеулер жүргізудің теориялық негіздері; физика 

мұғалімінің мектептен тыс және сыныптан тыс жұмысының мазмұны, 

формалары мен әдістері 

Білімін қолдану:Зерттеу кабинетінің жабдықтарын тиімділігін арттыру 

үшін әртүрлі физиканы, соның ішінде электрондық басылымдарды, 

ресурстарды және оқу материалдарын қолдануға мүмкіндіктері болуы 

керек: 

Дағдыларын қалыптастыру: командамен әлеуметтік және коммуникативтік 

қарым-қатынас, ынтымақтастық, төзімділік; 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Есеп 

Кредитті өтеу 

шарттары 

Тәжірибеде барлық жұмыс түрлерін орындау  

Модуль ұзақтығы 22,5апта 
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Әдебиеттер Жоқ 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Оқу 

Оқу іс-тәжірибе 

Модульге жауапты Смолина Г.С., Кошубаева Ж.С. 

Модуль типі Практика  модульдері 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

 

Кредиттер саны 2 (1) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 2 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Жоқ 

Модуль мазмұны Оқу практикасы 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың принциптері, ғылыми 

білімдерге жету жолдары және құрылысы; ақпараттарды жинау және өңдеу 

негіздері, соның ішінде психологиялық байқау мен диагностиканың 

нәтижелері 

Білімін қолдану:Зерттеу немесе эксперимент нәтижелерін бейнелеу; 

техникалық әдебиеттермен, ғылыми-техникалық есептермен, анықтамалық 

материалдармен және басқа да ақпарат көздерімен жұмыс істеу; 

нәтижелерді талдап, оларды университеттің нормативтік құжаттарының 

талаптарына сәйкес жазбаша есеп түрінде тапсыру. 

Дағдыларын қалыптастыру: тәжірибе жетекшісінің тұжырымдалған 

міндеттеріне байланысты эксперимент жүргізу әдісіне ие болу 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

Есеп 

Кредитті өтеу 

шарттары 

Барлық жұмыс түрлерін орындау  

Модуль ұзақтығы 1апта 
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Әдебиеттер жоқ 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Қосымша модуль, 

Дене Шынықтыру 

Модульге жауапты Амренова А. К., Кругликова М. В. 

Модуль типі Қосымша модуль 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

4 

Кредиттер саны 8 (14) 

Оқытылу түрі Күндізгі  

Семестр 1,2,3,4 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

жоқ  

Модуль мазмұны дене шынықтыру, ақпараттық мәдениет негіздері 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: дене шынықтыру және спорт негіздері, дене тәрбиесі, өзін-өзі 

тәрбиелеу және өзін-өзі тәрбиелеу, физикалық дамуы, физикалық және 

функционалдық дайындығы, психофизикалық дайындығы, дене 

тәрбиесінің кәсіптік бағыты; 

Білімін қолдану:Негізгі физикалық қасиеттерді қалыптастыру және 

қалыптастыру кезінде дене шынықтырудың құралдары мен әдістерін 

қолдану; 

Дағдыларын қалыптастыру: өмірлік дағдылар мен дағдыларға ие болу 

(жаяу, жүгіру, шаңғымен сырғанау, жүзу және т.б.); жеке физикалық 

қасиеттерін дамыту үшін дене шынықтыру құралдарын пайдалану; 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

- 

Кредитті өтеу 

шарттары 

Барлық жұмыс түрлерін орындау  
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Модуль ұзақтығы 1,2,3,4  

Әдебиеттер 

 

1. Физическая культура студента: учебник / под ред. В.И.Ильинича.- М.: 

Гардарики, 2009.- 448с.  

2. Сальников, А.Н. Физическая культура: конспект лекций- М.: Приор-

издат, 2016.- 12018 жылғы қабылдау бойыншас.  

3. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: учебное пособие /- М.: 

Академия, 2009.- 528 

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Қорытындыаттестациямодулі(ҚАМ) 

Дипломдық жұмысты жазу және қорғау(жоба) 

Модульге жауапты  

Модуль типі Қосымша модуль 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

4 

Кредиттер саны 8 (14) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 1,2,3,4 

Студенттер саны 2018 жылғы қабылдау бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

жоқ 

Модуль мазмұны 

 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан, Дипломдық жұмысты жазу 

және қорғау (жоба) 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: физиканыңнегізгіпринциптерімензаңдары, 

физиканыоқытуәдістемесі; 

Білімін қолдану: білімментүсініктіқолдану: 

физиканыңнегізгіпринциптерімензаңдылықтары, 

дипломжазукезіндефизиканыоқытуәдістемесі; 

 Дағдыларын қалыптастыру: дайындықжәнеөзін-өзітәрбиелеуқабілеті 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

- 
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Кредитті өтеу 

шарттары 

Барлықжұмыстүрлерінорындау 

Модуль ұзақтығы 1,2,3,4 

Әдебиеттер  

Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

Модуль аты және 

шифры 

 

Қорытындыаттестациямодулі(ҚАМ) 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Модульге жауапты  

Модуль типі Қосымша модуль 

Модуль деңгейі Бакалавр 

Аптасында 

жүргізілетін сағат 

4 

Кредиттер саны 8 (14) 

Оқытылу түрі Күндізгі 

Семестр 1,2,3,4 

Студенттер саны  

Модуль 

пререквизиттері 

Жоқ 

Модуль мазмұны 

 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан, Дипломдық жұмысты жазу 

және қорғау (жоба) 

Оқу нәтижелері 

 

Білу: физиканыңнегізгіпринциптерімензаңдары, 

физиканыоқытуәдістемесі. 

Білімін қолдану: білімдіжәнетүсінушіліктіқолдану: 

физиканыңнегізгіпринциптерімензаңдары, 

мемлекеттікемтихантапсырғанкездефизиканыоқытуәдістемесі. 

Дағдыларын қалыптастыру: дайындықжәнеөзін-өзітәрбиелеуқабілеті. 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

- 

Кредитті өтеу 

шарттары 

Барлық жұмыс түрлерін орындау  

Модуль ұзақтығы 1,2,3,4  

Әдебиеттер  
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Жаңартылған күні 17.08.2018 

 

 

Название модуля и шифр  Мировоззренческий Mir 

 Основы права OP-1101  

Ответственный за модуль  Дюсембаева С.Д., Смайлова И.Е.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

2  

Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  1  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  История Казахстана., основы права  

Содержание модуля  Основы права, основы экономики, политология-

социология, современная история Казахстана  
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Результаты обучения  Знать: права и свободы, обязанности человека и 

гражданина; действующие нормативно-правовые акты 

Республики Казахстан, правильно понимать их  

применение в пространстве; знать и различать отрасли 

права, основные понятия и категории  каждой отрасли 

права; основные вопросы юридической ответственности 

в соответствии с их видами.   

Уметь:анализировать нормативные правовые акты, 

государственноправовую структуру общества, субъектов 

государственной власти и механизм его осуществления.  

Владеть: при возникновении в повседневной жизни 

вопросов связанных с проблемами государства и права 

навыками по правильному применению  нормативно-

правовых актов.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамены 1 семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  5. Ахметов, Е. Б.Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : 

ЖК "Отан", 2014. - 120 бет.  

6. Оспанов Қ. И.Құқық негіздері : оқу құралы / Қ. И. 

Оспанов. - толық. 3-бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 

304 бет 

7. Өміржанов, Е. Т. Құқық негіздері  : оқу құралы. - 

Алматы : "LEM" баспасы, 2015. - 152 бет. 



П ВКГУ 011-15  

8. Қошқарбаев, Е. Е.Құқық негіздері  : оқу құралы. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2014. - 322 бет.  

. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Мировоззренческий, Mir  

Политология-социология, PS-1103  

Ответственный за модуль  Болгауова Г.Т., Рякова Е. Г.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  2  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Философия, история Казахстана, всемирная история  

Содержание модуля  Основы правы, основы экономики, политология-

социология, современная история Казахстана  
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Результаты обучения  Знать: базовые понятия и категории социологии, методы 

конкретносоциальных исследований; основные этапы 

развития социологической мысли и современные 

направления социологической теории; формы 

социальных изменений и механизмы возникновения и 

разрешения социальных конфликтов; социологические 

подходы к изучению личности, понятие социализации, 

социальных норм и социального контроля.   

Уметь: выделять специфику социальной сферы общества, 

находить взаимосвязи между различными социальными 

явлениями и процессами;  применять категории 

социальной науки для самостоятельного анализа и оценки 

общественных процессов; применять полученные знания 

по социологии при изучении специальных дисциплин, а 

также в процессе профессиональной деятельности; 

классифицировать и анализировать социальные 

концепции в контексте места и времени их создания; 

определять степень актуальности различных социальных 

концепций   

Иметь навыки: владения основными методами 

социологического исследования; организации и 

проведения социологических исследований.  

Форма итогового контроля  Экзамены 2-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  
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Литература  12. Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану : өзекті 

мәселелері :  екі томдық оқу құралы. – Алматы : 

Қарасай, 2013.-Т. 1.- 408 бет.-51 экз 

13. Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі 

томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 1.- 408 

бет. 

14. Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану : өзекті 

мәселелері :  екі томдық оқу құралы. – Алматы : 

Қарасай, 2013.-Т. 2.- 408 бет. 

15. Әбсаттаров Р.Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі 

томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 2.- 408 

бет. 

16. Әбсаттаров Р.  Саясаттану негіздері :  екі томдық оқу 

құралы. – Өзгертіліп, толық. 3-ші бас.- Алматы : 

Қарасай, 2018.-Т. 1.- 72 бет. 

17. Әбсаттаров Р.  Саясаттану негіздері :  екі томдық оқу 

құралы. – Өзгертіліп, толық. 3-ші бас.- Алматы : 

Қарасай, 2018.-Т. 2.- 460 бет 

18. Әженов, М. С., Садырова М. С. Қоғамның 

әлеуметтік құрылымы  : оқу құралы. - Алматы : Эверо, 

2014. - 140 бет. -25 экз 

19. Байтілен, С. А.Саясаттанудың дәрістер курсы : [оқу 

құралы].  - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 168 бет. 

20. Борбасов С. Әлемдік қайшылықтар және әлемдік 

саясат : саясаттану, халықаралық қатынастар  және 

тарих мамандықтарын арналған оқу құралы. – Алматы 

: Эверо, 2016.-2018 жылғы қабылдау бойынша0 бет.  

21. Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С. Әлеуметтану 

негіздері : оқулық.- Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2018.-464 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 
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Забирова А. Т. Қолданбалы әлеуметтану : оқу құралы. –

Алматы : Эверо, 2015. -206 бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Мировоззренческий, Mir  

Современная история Казахстана, SIK-1104  

Ответственный за модуль  Аубакирова Ж.С., Турова Л.П.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  2  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Школьный курс истории Казахстана, география  
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Содержание модуля  Основы права, основы экономики, политология-

социология, современная история Казахстана  

Результаты обучения  Знать: различные точки зрения и концепции 

исторической науки, актуальные проблемы истории 

Казахстана, традиции и культуру народов Казахстана, 

анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарных и 

социально-экономических наук в различных видах 

социальной деятельности.   

Уметь: анализировать, логически и критически 

осмысливать исторические события и процессы, 

оперировать историческими понятиями.   

Иметь навыки: работы с историческими источниками, 

грамотно излагать исторический материал, свободно 

дискутировать, отстаивать собственные 

мировоззренческие позиции.   

Форма итогового 

контроля  

Экзамены 2-семестр, ГЭ  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  
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Литература  8. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы : оқу құралы.- 

Алматы : Эверо, 2014.- 496 бет. 

9. Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (көне заманнан 

бүгінге дейін): оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-260 

бет. 

10. Әминов, Т. М. Қазіргі Қазақстан тарихы  : оқу 

құралы / Т. М. Әминов. - Алматы : Бастау, 2017. - 472 

бет. 

11. Долгополов А.Б. Қазақстан тарихынан таңдамалы 

дәрістер : оқу құралы.- Алматы : Эверов, 2014.-164 бет. 

12. Қуандық Е. Қазақстан тарихы (XX және XXI 

ғасырдың алғашқы жылдарындағы республика 

тарихының өзекті мәселелері бойынша лекциялар): 

оқулық.-толық. 2-ші бас.- Алматы : Дәуір, 2012.-512 

бет 

13. Аяған Б., Ауанасова Ә., Сүлейменов А. Қазастанның 

қазіргі заман тарихы (1991-2014) : ғылыми-танымдық 

бас.-Алматы : Атамұра, 2014.-336 бет.  

14. Бимаканова З.Ш. Қазақстанның жаңа заман тарихы.- 

Алматы : Отан, 2015.-109 бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Мировоззренческий, Mir  

Основы экономики и предпринимательство, ОЕ-1102  

Ответственный за модуль  Кинашева Ж.Б., Галяпина Г.В  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  
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Количество часов в 

неделю  

2  

Количество кредитов  2 (3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  2  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Математика, география, история Казахстана, всемирная 

история  

Содержание модуля  Основы права, основы экономики и 

предпринимательства, политология-социология, 

современная история Казахстана  

Результаты обучения  Знать: основные понятия и модели микроэкономической 

теории, макроэкономики и мировой экономики; 

основные макроэкономические показатели и принципы 

их расчета.  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную 

лексику; анализировать основные экономические 

события в своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики.  
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Иметь навыки: целостного подхода к анализу проблем 

общества; критического восприятия экономической 

информации. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамены 1-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  12. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық 

теория : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет 

13. Елшібаев Р.Қ. Кәсіпкерлік  : оқу құралы.-Алматы : 

Экономика, 2014.-440 бет. 

14. Жолдасова Г. Экономика негіздері : оқу құралы.-3-

бас., стер..- Астана : Фолиант, 2017.-224 бет. 

15. Исқалиев М.Экономикалық теория : оқулық / М. 

Исқалиев. - толық., өңд. және түз. 2-ші бас. - Алматы : 

Қарасай, 2017. - 352 бет.  

16. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік. Теория, процесс, 

практика: оқулық.- 10 бас. - Алматы : Ұлттық аударма 

бюросы, 2018.-480 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа 
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гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық»). 

17. Рахметулина Ж.Б., Абылайханова Т. А. 

Экономикалық теория: есептер, схемалар, тесттер : оқу 

құралы.- Алматы : Экономика, 2015. -265 бет.. 

18. Сагинова Б.К., Бименова А.Е. Жылжымайтын 

мүлік экономикасы : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-220 бет 

19. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория негіздері : 

оқу құралы. – Алматы : Эверо, 2014. – 196 бет.  

20. Шағын және орта кәсіпкерлік негіздері : оқу 

құралы / С.Ж. Пірәлиев, М.А.Нуриев, Э.О.Телагусова.- 

Алматы : Абай атындағы ҚазҰПУ Ұлағат баспасы, 

2013.-260 бет.- 

21. Экономика негіздері : оқу құралы / Ж.Я. 

Әубәкірова, Н.А.Маженова, А.Б. Айтбембетова.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2017.- 230 бет 

22. Экономикалық теория : оқу құралы. – Алматы : 

Қазақ университеті, 2014. – 306 бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Коммуникативный 2  

Иностранный язык IYa-11105  

Ответственный за модуль  Саниязова Ж.Г. 

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

6  
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Количество кредитов  6 (10)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  1,2  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Школьный курс английского языка  

Содержание модуля  Иностранный язык, казахский (русский) язык.  

Результаты обучения  Знать и понимать иностранный язык в обьеме, 

необходимом для возможности получения информаци из 

отечественных и зарубежных источников.  

Уметь: взаимодействовать лингвистический 

соответствующим образом и творчески во всем 

многообразии общественных и культурных контекстов;   

Владеть навыками общения на иностранном языке, уметь 

передать основную мысль прочитанного и прослушанного 

в устной и письменной форме.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамены 1,2-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

2 семестр  

Литература  3. Матиева М.З. Ағылшын тілін меңгерейік : оқу құралы 

.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013.-180 бет. 
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4. Matkarimova, D. A. English grammar exercises part 1: оқу-

әдістемелік құрал / D. A. Matkarimova. - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 

102 бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Коммуникативный 2  

Казахский (русский) язык K(R)Ya-11106  

Ответственный за модуль  Жакупова Р.М.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

6  

Количество кредитов  6 (10)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  1,2  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Школьный курс русского языка, школьный курс 

литературы  

Содержание модуля  Иностранный язык, казахский (русский) язык.  
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Результаты обучения  Знать и понимать казахский (русский) язык в обьеме, 

необходимом для возможности получения информаци из 

отечественных и зарубежных источников.  

Уметь: взаимодействовать лингвистический 

соответствующим образом и творчески во всем 

многообразии общественных и культурных контекстов;   

Владеть навыками общения на казахском (русском)  

языке, уметь  

передать основную мысль прочитанного и прослушанного 

в устной и письменной форме. Быть способным к 

письменной и устной коммуникации на казахском 

(русском) языке для ведения профессиональной 

деятельности.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамены 1,2-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

2 семестра  

Литература  5. Ермакова В.И. Русский язык : учебное пособие для студ. 

с гос.языком обучения.-Астана : Фолиант, 2014.-176  

6. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык : 

учебное пособие по развитию навыков устной речи для 

студентов изучающих русский язык как иностранный.- 

Алматы  : Қазақ университеті, 2015.-115 с. 

7. Профессиональный русский язык  : учеб. пособие / Е. А. 

Журавлева [и др.]. - Алматы : ССК, 2017. - 244 с. – 
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8. Юрьев А. Н., Кунапьяева М. С.Русский язык  : учеб. 

пособие для студ. казах. отд, университетов. - Алматы : 

Эверо, 2014. - 170 с..  

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Педагогический   

Менеджмент в образовании МО-2211  

Ответственный за модуль  Козыбаева А.Т. 

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

2  

Количество кредитов  3(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  педагогика  

Содержание модуля  Психология, менеджмент в образовании, теория и 

методика воспитательной работы, технологии 

критериального оценивания, педагогика.  
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Результаты обучения  Знать: место, роль и значение педагогического 

менеджмента в системе психологического педагогических 

знаний; историю развития концепции менеджмента в 

образовании; основные подходы и принципы управления 

образованием;  

 Уметь ориентироваться в сущности образовательных 

процессов; определять значение образования для 

современного общества;  

Владеть методами анализа конкретных ситуаций, 

ставить цели, задачи и находить методы их решения.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 4-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  3. Дүйсенбаев А. Қ.Педагогикалық менеджмент  : оқу 

құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 2015. - 158 бет. 

4. Абеуова И.Ә. Білім беру саласындағы 

психологиялық қызмет : әдіснама, технология, практика 

: монография.- Алматы : Эверо, 2014.-452 бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Педагогический   

Психология Psi -2210  
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Ответственный за модуль  Оспанова Д. 

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  3  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  педагогика 

Содержание модуля  Психология, менеджмент в образовании, теория и 

методика воспитательной работы, технологии 

критериального оценивания, педагогика.  

Результаты обучения  Знать: о профессиональной роли преподавателя в 

обучении студентов психологическому знанию, научные 

основы методики и специфику обучения конкретным 

психологическим дисциплинам; понимать смысл логики 

и внутренние закономерности процесса усвоения 

психологического знания, определяющей роли 

преподавателя психологии, его профессионального 

мастерства; иметь четкое представление о 

закономерностях, содержании, методах, технологиях, 

формах и средствах обучения психологии.  

Уметь: управлять учебной деятельностью студентов.  

Владеть: навыками методически грамотного, 

технологичного проектирования учебного 
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процесса,сопоставлять, анализировать 

психологические явления и факты.  Самостоятельно 

применять на практике полученные знания по 

психологии в организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамены 3-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  9. Бабаев С.Б. Жалпы және тұлғалық психология : 

оқулық.-Өңд.,толық. 2-ші бас.-Алматы : НұрПресс, 

2013.-352 бет 

10. Бапаева М.Қ. Даму психологиясы : оқулық.- Алматы : 

ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-

440 бет 

11. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы : 

оқулық.- Алматы : Қазақ университеті, 2014.-249 бет 

12. Жұмасова К. С. Психология  : оқулық / К. С. Жұмасова, 

Л. Есенова. - 3-бас. толық., өңд. - Астана : Фолиант, 

2017. - 400 бет. 
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13. Мырзатаева Б.П. Кіші мектеп оқушыларының 

психологиясы : оқу құралы.- Қарағанды :  Medet 

Group, 2014.-118 бет. 

14. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы 

(жаттығулар мен тапсырмалар) : оқу құралы.- Астана : 

Фолиант, 2014.-144 бет 

15. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы : оқу 

құралы.-2-ші бас.- Астана : Фолиант, 2016.-144 бет 

16. Нығметова Қ. Баланың жас ерекшеліктері 

психологиясы және кемтар бала психологиясы : оқу 

құралы.-Алматы : Эверо, 2014.-176 бет. 

 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Педагогический   

Теория и методика воспитательной работы TMVR -2212  

Ответственный за модуль Козыбаева А. 

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

2  

Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 
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Пререквизиты модуля  Педагогика, психология  

Содержание модуля  Психология, менеджмент в образовании, теория и 

методика воспитательной работы, технологии 

критериального оценивания, педагогика.  

Результаты обучения  Знать:основные понятия теории и методики 

воспитательной работы; формы и методы 

воспитательной работы; технологии 

профессиональнопедагогического общения, технологии 

воспитательного влияния и воспитательной 

деятельности  

Уметь:применять теоретические знания в практике 

воспитательной работы; управлять воспитательным 

процессом; грамотно и технологично формулировать 

цель и задачи воспитательной работы; планировать 

воспитательную работу; проектировать программу 

воспитания класса, Владеть: быть в состоянии 

продемонстрировать:нормативно-правовой базой по 

вопросам организации и планирования воспитательной 

работы в образовательных учреждениях различного 

типа; методикой организации воспитательной работы 

классного руководителя, педагогаорганизатора; владеть 

способами формирования воспитательной идеологии 

образовательного учреждения и социума.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 4-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  
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Продолжительность 

модуля  

1-семестр  

Литература  6. Алдамбергенова Г. Моральдық-этикалық тәрбие беру 

негіздері (қыздар тәрбиесі негізінде) : оқу құралы.- 

Алматы : Эверо, 2014.-416 бет 

7. Әбенбаев С. Ш. Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі : оқулық / С. Ш. Әбенбаев, Г. Г. Ахметова . - 

Астана : Фолиант, 2017. - 312 бет 

8. Дүйсенбаев А.К. Тәрбие теориясы мен әдістемесі : 

оқулық.-Алматы : Отан, 2014.-221 бет 

9. Есқалиева С. Тәрбие жұмысының теориясы және 

ұйымдастыру әдістемесі : оқулық.- Астана : Фолиант, 

2014.-192 бет 

10. Набуова Р. Тәрбие жұмысының әдістемесі : оқу 

құралы. – Алматы : «NURPRESS» баспасы, 2014. – 272 

бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Педагогический   

Технологии критериального оценивания TKO -2213  

Ответственный за 

модуль  

Козыбаева А.Т. 

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля\  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

2  

Количество кредитов  2 (3)  
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Форма обучения  Очная  

Семестр  4  

Количество 

обучающихся  

По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Педагогика  

Содержание модуля  Психология, менеджмент в образовании, теория и 

методика воспитательной работы, технологии 

критериального оценивания, педагогика.  

Результаты обучения  уметь:оценивать результаты учебно-воспитательной 

образовательного процесса с позиции критериального 

оценивания; осуществлять критериальную оценки 

деятельности образовательного учреждения; владеть: 

знаниями, умениями и навыками по  

данной дисциплине, раскрывать качественные 

изменения в развитии школьной практики 

ипедагогической мысли. компетентными:в области 

теории и практики критерального оценивания в 

области образования;в поиске и отборе критериев 

необходимых для проведения оценки деятельности в 

области образования;  

Форма итогового 

контроля  

Экзамены 4 семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  
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Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  4. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері : 

оқулық / Е.Ы. Бидайбеков, В.В.Гриншкун, Г.Б. 

Камалова, Д.Н.Исабаева, Б.Ғ.Бостанов.- Алматы, 2014.-

352 бет 

5. Урмашев Б. А.Критериалды бағалау технологиясы : 

оқу құралы / Б. А. Урмашев. - Алматы : ССК, 2017. - 140 

бет.  

6. Шошақ М., Карменова М.А., Сарсенгалиева Г.Б. Білім 

берудегі инновациялық технологиялар : оқу  құралы.- 

Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ  Берел 

баспасы, 2014.-152 бет 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Педагогический   

Педагогика Ped -2214  

Ответственный за модуль   

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  3  
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Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  история и философия 

Содержание модуля  Психология, менеджмент в образовании, теория и 

методика воспитательной работы, технологии 

критериального оценивания, педагогика.  

Результаты обучения  Знать: основные достижения, проблемы  и тенденции 

развития отечественной и зарубежной педагогики, 

современные подходы к моделированию педагогической 

деятельности.  

Уметь: анализировать современные проблемы  

науки  образования, давать оценку педагогическим 

явлениям, четко формулировать собственную точку 

зрения,аргументировано её отстаивать Владеет 

способами и средствами решения образовательных 

профессиональных задач 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 3-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1-семестр  

Литература  8. Аубакирова Л. Р., Губайдуллина Г.Н. Сызба, кесте 

түсіндірме түріндегі педагогика : оқу құралы. - 

Өскемен : ШҚМУ баспасы, 2013.- 170 бет 
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9. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық 

теория негіздері : оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 

2013.-336 бет. 

10. Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі 

заманғы педагогикалық технологиялар : оқулық.-

Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

11. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- Алматы 

: Отан, 2015.-293 бет.  

12. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру 

жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары : оқулық.-

Астана :Фолиант, 2015.-152 бет. Педагогика : оқу 

құралы / А.К.Игибаева, А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. 

Шакаримова, А.Д.Аубакирова.- Өскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-

310 бет 

13. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы : оқу құралы.- 

Алматы : Қарасай, 2013.-432 бет 

14. Шалғынбаева Қ.Қ., Албытова Н.П., Сламбекова 

Т.С. Педагогика : оқу құралы. – Астана, 2014. – 268 бет. 

КАЗ. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Профессионально-коммуникативный 1, PK1  

Профессиональный казахский (русский) язык, PK(R)Ya-3207  

Ответственный за модуль  Жакупова Р.М., Баяндинова М. Б.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  
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Количество часов в 

неделю  

2  

Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Казахский язык (русский язык)  

Содержание модуля  Профессиональный казахский (русский язык), 

инклюзивное образование,  профессионально-

ориентированный иностранный язык.  

Результаты обучения  Знать: основные положения закона «О языках в 

Республике Казахстан» и правовые основы 

функционирования языков в РК; правописание и 

использование профессиональной лексики в 

производственной сфере; принципы работы с технической 

книгой в разрезе заданий; применение словарей по 

специальности.  

Уметь: использовать знания при написании курсовой и 

дипломной работы; пользоваться словарями 

специальных терминов; общаться на профессиональном 

уровне; выполнять работы творческого характера. Иметь 

навыки: чтения и составления документы с применением 

существующей терминологии в отрасли.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамены 5-семестр  
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Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  4. Жақсылықова К.Б. Кәсіби қазақ тілі  : (ақпараттық-

телекоммуникациялық технологиялар саласына) 

жоғары техникалық оқу орындарына арналған 

оқулық.- Алматы, 2013.- 215 бет 

5. Садықова С.Т., Қырықбаева Б.А. Кәсіби қазақ тілі : 

оқу-әдістемелік құрал информатика мамандығына 

арналған.- Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Берел» баспасы, 2016.-111 бет 

6. Құрманбаева Ш.Қ., Мұратбекова А. Қазақ тілі : 

ақпараттық технология және энергетика мамандығына 

арналған тереңдете оқыту құралы.- Алматы : Қазығұрт, 

2013.-248 бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Профессионально-коммуникативный 1, PK1 

Инклюзивное образование.IO-3208  

Ответственный за модуль  Саниязова Ж.Г.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

2  
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Количество кредитов  2 (3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Педагогика, психология 

Содержание модуля  Профессиональный казахский (русский 

язык),инклюзивное образование, профессионально-

ориентированный иностранный язык.  

Результаты обучения  Знать: Принципы инклюзивного образования, 

методологию инклюзивного образования. 

Положительные следствия инклюзивного образования и  

проблемы инклюзивного образования. 

Уметь: работать с детьми с различными потребностями в 

обучении. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамены 5-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  3. Арнайы педагогика : оқулық / Ғ. А. Абаева [және т. б.]. 

- Қарағанды : ЖШС "Medet Group", 2014. - 262 бет 
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4. Инклюзивті білім беру негіздері  : оқу құралы / А. 

Искакова [және т. б.]. - Алматы : ЖК "Балауса", 2016. - 

320 бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Профессионально-коммуникативный 1, PK1  

Профессионально-ориентированный иностранный язык, 

POIYa3209  

Ответственный за модуль  Хан Г.О., Квеглис Л.И.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

2  

Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Иностранный язык (В1, В2)  

Содержание модуля  Профессионально-ориентированный иностранный язык, 

профессиональный казахский (русский язык), 

инклюзивное образование.  

Результаты обучения  Знать: орфоэпические, лексические, грамматические и 

стилистические нормы языка, а также активные 

процессы, проходящие в языке на современном этапе его 
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развития; достижения, открытия, события из области 

истории, культуры, политики, социальной жизни страны 

изучаемого языка;  

Уметь: понимать самые распространенные фразы, 

простые предложения, небольшие тексты социально-

бытового и культурологического характера; 

использовать простые фразы и предложения, пересказать 

текст, рассказать об известных людях, условиях жизни, 

учебе; понимать небольшие простые тексты, уметь найти 

конкретную информацию в текстах повседневного 

общения.  

Иметь навыки: составления и написания небольших 

текстов на заданную тематику, текст поздравительной 

открытки, письмо подруге (другу), орфографический 

диктант.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 6-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы,  

 практические занятия), успешно сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  3. Physics  : textbook / G. Sh. Omashova [and atc.] ; 

Ministry of education and science of the Republic of 

Kazakhstan. - Almaty : [Association of higher educational 

institutions of Kazakhstan], 2016. - 304 p. 

4. Акбаева, Г. Н. Профессионально-ориентированный 

английский язык для педагогических специальностей  : 
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[учебно-метод. пособие] / Г. Н. Акбаева, Г. Т. Смагулова, 

А. К. Болатбекова. - Алматы : ССК, 2017. - 140 с.  

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Коммуникативный1 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке) IKT -2117  

Ответственный за модуль  Кубентаева С.Н.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  3  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Школьный курс информатики 

Содержание модуля  Информационно-коммуникационные технологии (на 

англ. языке), философия, теоретическая механика  
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Результаты обучения  знать:основные определения и понятия, 

предусмотренные программой, методы работы с 

вычислительной техникой при решении служебных, 

мультимедийных и проектных задач, назначение всего 

изученного программного обеспечения (ПО);   

уметь: передать основную мысль прочитанного и 

прослушанного в устной и письменной форме.  владеть: 

навыками общения на иностранном языке.   

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 3-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  
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Литература  10. Dusembaev A. E.Informatics  : data structures, sortind 

and searchind : Handbook on Computer Science / A. E. 

Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty : 

Publisher "Dair", 2012. - 200 p. 

11. Baimukhamedov M. F.Information systems  : 

[Textbook] / M. F. Baimukhamedov ; Ministry of Education 

and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2013. - 2018 жылғы 

қабылдау бойынша8 p 

12. Information and communication technologies textbook 

: in 2 part = Информационно-

коммуникационныетехнологии : учебник : в 2 ч.  : 

учебник / D. Shynybekov [идр.] ; International 

Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 

1 : textbook. - 2017. - 586 с- 

13. Information and communication technologies textbook 

: in 2 part = Информационно-

коммуникационныетехнологии : учебник : в 2 ч.  : 

учебник / D. Shynybekov [идр.] ; International 

Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 

2 : textbook. - 2017. - 622с 

14. Nurpeisova, T. B. Information and communication 

technologies  : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : 

Bastau, 2017. - 480 p. 

15. Seiketov, A. Algorithms, Data Structures and 

Programming   : textbook / A. Seiketov ; Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - 

Almaty :  [Association of higher educational institutions of 

Kazakhstan], 2016. - 2018 жылғы қабылдау бойынша8 p.  

16. Urmashev B. A. Information - communication 

technology  : textbook / B. A. Urmashev ; Ministry of 

education and science of the Republic of Kazakhstan. - 
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Almaty : [Association of higher educational institutions of 

Kazakhstan], 2016. - 409 p 

17. Whiteley D. An introduction to information systems  / 

D. Whiteley. - [б. м.] : Palgrave Macmillan, 2013. - 368 p.  

18. Weldon Jay-Louise Data Base Administration  / Jay-

Louise Weldon. - [репринт. изд. 1981]. - New York and 

London : Plenum Press, [2016?]. - 250 p.  

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Коммуникативный1 

Философия Fil -2118  

Ответственный за модуль  Сейтембетов Е. Ж., Рякова Е. Г. 

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  
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Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  История казахстана 

Содержание модуля  Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке), философия. 

Результаты обучения  Знать: основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного 

развития.   

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений.   

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения.   
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Форма итогового 

контроля  

Экзамены 4-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  9. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов ; Әл-

Фараби ат.ҚазҰУ жанындағы ҚР  БжҒМ 

Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. - 

Алматы : TechSmith.- Т.1. -  2018. - 272 бет. 

10. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов  ; 

Әл-Фараби ат. ҚазҰУ БжҒМ Республикалық оқу-

әдістемелік кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- Т.2. 

-  2018. - 304 бет.).  

11. Джонстон Д. Философияның қысқаша тарихы. 

Сократтан Дерридаға дейін : оқулық. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 216 бет.- (Рухани 

жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық»). 

12. Есіркепова Г.К. Философия : оқу құралы.-Алматы : 

Альманах, 2017.- 158 бет.- 2 экз. 

13. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 

оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-Т.1 

Антика философиясы.- 408 бет.- (Рухани жаңғыру. 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық»). 

14. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 

оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.- Т.2 

Орта ғасыр философиясы. - 400 бет. - (Рухани жаңғыру. 
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«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық»). 

15. Мейір Ж. Қ. Философия  : оқу құралы / Ж. Қ. Мейір, 

Б. Ә. Оразалиев. - Астана : Фолиант, 2014. 280 бет. 

Хасанов М.Ш., Петров В.Ю.,Джаамбаева Б.А. 

Философия : оқулық.- Алматы : Эверо, 2014.-411 бет 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Общая физика 1 Fiz1 

Оптика Opt -2201 

Ответственный за модуль  Иманжанова К.Т., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  механика, молекулярная физика, электричество и 

магнетизм  

Содержание модуля  Образования по предмету отобрано на основе таких 

принципов, как фундаментальнось, системность, 
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целостность, культуросообразность ,доступность, 

преемственность.  

Результаты обучения  Знать:основные законы оптики , принципы и постулаты 

(формулировка, границы применимости)  

Уметь: анализировать, обрабатывать, синтезировать и 

использовать научную информацию.  

Владеть: 1. основными законами оптики и быть 

способными решать типовые задачи и анализировать 

результаты экспериментов.  

2. современными информационно-коммуникационными 

технологиями по расширению и углублению знаний, 

выполнению и оформлению  практических заданий.  

Форма итогового контроля  Экзамен 4-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1-семестр  

Литература  4. Иманжанова, К. Т.Оптикадан физикалық 

практикум : оқу құралы / К. Т. Иманжанова, Г. С. 

Бектасова, Е. П. Шевчук . - Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. - 132 бет. 

5. Мырзахмет М. К. Оптика : оқу құралы. –Алматы : 

Эверо, 2016. -160 бет. 

6. Оптикадан физикалық практикум : оқу құралы / 

Б.К. Ахметжанов, М. К. Скаков, Т.Н. Колесникова, К.Т. 
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Иманжанова, Е.П. Шевчук.-Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ  баспсы, 2012.-121 бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

 

 

 

Название модуля и шифр  Общая физика 1 Fiz1 

Электричество и магнетизм, EiM -2202 

Ответственный за модуль  Жапарова М.С., Павлов А.М.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в неделю  3 

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  3 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Школьный курс физики  

Содержание модуля  Механика, молекулярная физика, электричество и 

магнетизм.  
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Результаты обучения  Знать: законы и теории в области электричества и 

магнетизма, методы исследования для объяснения 

электромагнитных явлений.  

Уметь: пользоваться измерительными электрическими 

приборами и производить измерения; пользования 

стандартными и справочными материалами; решать 

задачи и анализировать результаты экспериментов. 

Иметь навыки: конструирования элементов и узлов 

электрических схем  

в соответствии с правилами по технике безопасности, 

расчётов электрических и электронных цепей.  

Форма итогового контроля  Экзамен 3-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  11. Бәйімбетов Ф.Б., Рамазанов Т.С. Электр және 

магнетизм: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 

2011.-280 бет.  

12. Дәрібеков С. Электр және магнетизм курсының 

арнаулы тараулары: оқу құралы.-2-ші бас.- қарағанды: 

Ақнұр, 2012.- 194 бет.  

13. Құлбекұлы М., Хамраев Ш. Электр және 

магнетизмнің физикалық негіздері: оқу құралы.-

Алматы : Қарасай, 2009.-320 бет.  
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14. Құлбекұлы М. Электрмагниттік тербелістер мен 

толқындар. Оптика: оқу құралы  / М. Құлбеқұлы М., 

Ш.Хамраев.- Алматы: Қарасай, 2010.-292 бет.  

15. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теориялық физика: 

оқулық.-  

Алматы: Қазақ университеті, 2009.-2- том Өріс теориясы.-

563 бет.  

16. Электр және магнетизм: лабораториялық 

практикум / Т.Н. Колесникова, Ү.С. Қалижанова, К.Т. 

Иманжанова.- Өскемен, 2009  

17. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм: учеб. 

пособие / А. Н. Матвеев . - 3-е изд., стер. - СПб.; М.; 

Краснодар: Лань, 2010. - 464 с.   

18. Абылкалыкова, Р. Б. Курс лекций по физике: 

механика, молекулярная физика. термодинамика, 

электричество, магнетизм: учеб. пособие / Р. Б. 

Абылкалыкова; М-во образования и науки РК.- Усть- 

Каменогорск: [Изд-во ВКГТУ] , 2007  

19. Хавруняк, В. Г. Курс физики: учеб. пособие для 

вузов / В. Г.  Хавруняк. - М.: ИНФРА - М, 2014. - 400 с.  

20. Браже, Р.А. Лекции по физике: учеб. пособие для 

вузов / Р. А.  

Браже. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013. - 320 с.  

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Общеобязательный  

Математика Ma -1203 
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Ответственный за модуль  Бакишев А.  

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очное  

Семестр  1  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Начало анализ, дифференциальные и интегральные 

уравнения,  

Содержание модуля  Математика , физиология развития школьников  

Результаты обучения  Знать: значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; - основные математические 

методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;   

Уметь: решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности.  

Иметь навыки: методами построения математической 

модели профессиональных задач и содержательной 

интерпретации полученных результатов.   

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 1-семестр  
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Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  6. Айдос  Е.Ж. Жоғары математика-1: оқулық. - 

Алматы : [Бастау], 2016. – 228 бет. 

7. Айдос Е.Ж. Жоғары математика-2  : оқулық. - 

Алматы : [Бастау], 2016. - 532 бет.   

8. Асқарова М. Элементарлық математика. Алгебра : оқу 

құралы.- Алматы : Қарасай, 2013.-460 бет. 

9. Крофт Э. Математика негіздері  : [2 бөлім] : оқулық / Э. 

Крофт, Р. Дэвисон. - Алматы : [Дәуір].- 1-ші бөлім. - 

2013. - 392 бет.  

10. Крофт Э., Дэвисон Р. Математика негіздері : : [2 

бөлім] : оқулық. / ауд. С.Ж. Қабақбаев-Алматы, 2014.- 

2-бөлім.-324 бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Общеобязательный   

Физиология развития школьников FRSh -1204 

Ответственный за модуль  Кайсанова Т.Т. 

Тип модуля  Общеобразовательный обязательный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

2  
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Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  2  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля Школьный курс биология 

Содержание модуля  Математика , физиология развития  

Результаты обучения  Знать: эффективного (консенсусного, толерантного) 

общения в  

поликультурной среде на основе сознательного 

применения норм современного этикета развитой 

способности к мотивированному пониманию позиций 

(намерений) других людей, придерживающихся иных 

ценностных установок. Современные проблемы 

физиологии человека и возрастной физиологии  

Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии 

особенности индивидуального развития учащихся; - 

проектировать учебновоспитательный процесс с 

использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития 

личности.   

владеть: способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.).  

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 2-семестр  
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Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  1. Балгимбеков Ш.А., Ташенова Г.К., Нуркенов Т.Т. 

Курс лекций по возрастной физиологии и школьной 

гигиене. - Алматы. - 2012. - 104 с.  

2. Қалкенова Б. Адам анатомиясы, жас ерекшелігіне 

қатысты физиология және гигиена : оқу құралы.- 

Астана : Фолиант, 2015.-344 бет. 

3. Каташева, А. Ч. Жас ерекшеліктер физиологиясы 

мен мектеп гигиенасы  : оқу құралы / А.Ч.Каташев 

; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : 

Альманах, 2016. - 89 бет. 

4. Торманов Н., Төлеуханов С. Т. Адам физиологиясы 

: оқулық. - Алматы : Бастау.-1-ші кітап. - 2015. - 344 

бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Методика обучения  MO   

Астрономия в курсе средней школы AKSSh -3205 

Ответственный за модуль  Иманжанова К.Т., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат  



П ВКГУ 011-15  

Количество часов в 

неделю  

2  

Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Школьный курс физики  

Содержание модуля  Квантовая механика, астрономия, методика 

преподавания физики  

Результаты обучения  знать: основные понятия этого предмета, понимать 

физическую сущность астрономических явлений;   

уметь : формулировать основные определения предмета, 

уметь объяснять содержание фундаментальных 

принципов и законов, рассматриваемых в астрономии, 

хорошо понимать роль астрономических наблюдений в 

формировании научных знаний;  Владеть: навыками 

применения общих методов астрономии к решению 

конкретных задач, системой знаний о фундаментальных 

физических законах и теориях, физической сущности 

явлений и процессов в природе и технике владеет 

методами математического анализа и умеет применять 

свои знания к решению конкретных задач.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 6-семестр  
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Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  3. Кенжәлиев Д.И. Астрономияның алғашқы бөлімдері : 

оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-256 бет 

4. Шаймерденова К. М. Астрономия  : оқу құралы / К. М. 

Шаймерденова. - Алматы : ССК, 2017. - 148 бет 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Методика обучения 

Методика преподавания информатики MPI -3306  

Ответственный за модуль  Кубентаева С.Н.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

2 

Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 
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Пререквизиты модуля  информатика, вычислительная математика, а также 

дисциплин психолого-педагогического цикла  

Содержание модуля  Методика преподавания информатики, моделирование 

физических процессов на ЭВМ  

Результаты обучения  Знать: цели обучения информатики в средних учебных 

заведениях;методику преподавания конкретных разделов 

курса информатики средней школы по содержательно-

методическим линиям;  

Уметь: использовать программную поддержку курса и ее 

методическую целесообразность; организовывать занятия 

по информатике для развития интереса к предмету  у 

учащихся различных возрастных групп.  

Иметь навыки: представление об информатике как науке, 

ее месте в современном мире и в системе наук; работы с 

ЭВМ нескольких типов, различными вспомогательными 

устройствами, системными и прикладными 

программными средствами общего назначения решать 

физические задачи и уметь пользоваться прикладными 

программами.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 5-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  
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Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  8. Алдешов С.Е., Жайдақбаева Л.Қ. Информатиканы 

оқытудың теориясы мен әдістемесі : оқу құралы.-

Алматы : Эверо, 2016.-132 бет.- 

9. Жантасова Ж.З., Зейнеғаби Ж.З., Доскалиева А.Г. 

5В011100 – «Информатика»,  5В060200 – «Информатика» 

және 5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» 

мамандықтарына арналған дипломдық жұмыстарды 

орындау бойынша : әдістемелік нұсқаулар. - Өскемен : 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2015. 

- 55 бет.  

10. Информатиканы оқыту әдістемесі : оқулық / Е. Ы. 

Бидайбеков [және т. б.].- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.- 588 бет. 

11. Информатикадан терминдер және анықтамалар 

[Текст] : the terms and definitions in computer science : 

әдістемелік нұсқаулық / А. С. Тлебалдинова [және т. б.]. 

- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2017. - 173 бет.  

12. Қойбағарова Т., Ельтинова Р. Информатиканы 

оқыту әдістемесі : оқулық. – Алматы : «Эверо» баспасы, 

2014. – 412 бет.  

13. Шошақ М. Информатиканы оқыту теориясы мен 

әдістемесі : оқу құралы.- Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-155 бет 

14. Шошақ М., Чакаеева А.М.  Информатикадан 

олимпиадалық есептерді шешу әдістемесі : оқу құралы.- 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2018.-165 бет. 

Дата обновления  17.08.2018 
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Название модуля и шифр  Методика обученияMO 

Методика преподавания физики MPF -3307 

Ответственный за модуль  Жапарова М.С.., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Механика, молекулярная физика, электричество и 

магнетизм, оптика  

Содержание модуля  Квантовая механика, астрономия, методика 

преподавания физики  

Результаты обучения  знать: · цели обучения физике в учреждениях среднего 

(полного) общего образования; способы их задания и 

методы достижения;   

· содержание требований к знаниям и умениям учащихся 

по физике, отраженных в Государственном 

образовательном стандарте;   
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· системы физического образования в учреждениях 

среднего (полного) общего образования и место курса 

физики в базисном учебном плане;  · содержание курсов 

физики основной и средней (полной) школы, пособия, 

входящие в учебно-методические комплекты по физике;  

· методы обучения физике, их классификации и 

возможности реализации в учебном процессе;  

уметь: ставить педагогические цели и задачи, намечать 

пути их решения;   

составлять рабочую программу по физике с учетом 

требований нового поколения Федеральных 

государственных общеобразовательных стандартов 

нового поколения;проектировать формирование  

универсальных учебных действий  

владеть навыками: · проведения всех видов учебного 

физического эксперимента для решения разных 

педагогических задач с соблюдением требований к 

методике и технике его проведения;   

· численных расчетов физических величин при решении 

физических задач и обработке экспериментальных 

результатов;   

· представления физической информации различными 

способами   

(в вербальной, знаковой, аналитической, математической, 

графической, схемотехнической, образной, 

алгоритмической формах). 
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Форма итогового 

контроля  

Экзамен 5-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  8. Алимбекова Г. Б. Болашақ физика мұғалімінің кәсіби 

даярлығын ғылыми ұғымдар жүйесін қалыптастыру 

негізінде жетілдіру : монография. – Алматы : Абай 

атындағы «Ұлағат» баспасы, 2014.- 340 бет.  

9. Акитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы мен 

әдістемелік негіздері : оқу құралы.- Алматы : 

Альманах, 2017.- 236 бет. 

10. Иманжанова К. Т., Бектасова Г. С. Физикадан ғылыми-

зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру негіздері  : оқу 

құралы. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2017. - 144 бет. 

11. Орта мектеп физика курсына арналған зертханалық 

жұмыс  : әдістемелік нұсқа / Г. С. Смолина [және т. б.]. 

- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2015. - 56 бет. 

12. Намазбаев Қ.Т. Орта мектепке физиканы оқыту 

әдістемесі : физика мамандығы бойынша студенттерге 

арналған оқу құралы.- Алматы : Отан, 2016.- 1- бөлім. 

Теориялыық негіздері.-243 бет. 

13. Намазбаев Қ.Т. Орта мектепке физиканы оқыту 

әдістемесі : физика мамандығы бойынша студенттерге 

арналған оқу құралы.- Алматы : Отан, 2016.- 2- бөлім. 

Жеке тақырыптар мен тараулар.-334 бет. 
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14. Нұрқасымова С. Н. Физиканы оқытудың 

компьютерлік әдістері  : оқу құралы / С. Н. 

Нұрқасымова. - Алматы : Эверо, 2017. - 176 бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Информационные технологииIT  

Интернет технологии Int -2308 

Ответственный за модуль  Кабдрахманова З.Г. 

Тип модуля  Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

4 

Количество кредитов  4(7)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Теоретические основы информатики 

Содержание модуля  Технология,принципы организации и функционирование 

Интернет. Проектирования Интернет–приложений. 

Программы редакторования Web-сайтов: FrontPage, 

DreamWeaver, HotDogProfessional. Поддержка HTML, 

JavaScript, CSS, PHP, ASP и VBScript. 
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Результаты обучения  В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные понятия и методы создания приложений 

для глобальнойсети; приемы работы программных 

приложений на примере создания сайта; 

специальныепрограммы Интернет-технологий; 

- уметьсоздавать Web-приложения для публикации в 

Интернет; создаватьсценарий и дизайн Web-сайтов 

- иметь навыки:. по конструированию Web-приложений, 

содержащихавторизацию, видеоклипы, динамические 

элементы 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

профессиональные компетенции:создавать свои web-

страницы, используякаскадные таблицы стилей, язык 

разметки HTML и пользоваться элементами 

дизайна.Кроме того,владеть способами создания 

«динамических» страниц, используя скриптовыеязыки 

на примере Java, JavaScript, PHP. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов  

Выполнение задании силлабуса, сдача экзамена 

Продолжительность 

модуля  

1 семестр 

Литература  7. Бөрібаев Б., Абдрахманова М. Web технологиялар: 

HTML және PHP тілдері. –Алматы, 2015. -232 б. 

8. Бөрібаев Б., Мадиярова Г.А  Web-технологиялар. –

Алматы.:Дәуір,  2014ж. 



П ВКГУ 011-15  

9. Гаевский А.Ю., Романовский В.А. Создание Web-

страниц и Web-сайтов. –Москва.: Технолоджи-3000, 

2014г. -464с. 

10. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар : 

оқу құралы / Б.А.Урмашев, Ф.Р. Гусманова, Г.Г.Газиз.-

Алматы : Қазақ университеті, 2017.-390 бет. 

11. Интернет технологиясы : оқулық / Г.Е. 

Мырзабекова, А.Ш.Күлмұратова, Л.Қ. Смаилова, 

Л.К.Тәжібай.-Алматы : Дәуір, 2011.-192 бет. 

12. Нурпеисова Т. Б. Ақпараттық - коммуникациялық 

технологиялар : [оқу құралы] / Т.Б. Нурпеисова, И.Н. 

Кайдаш ; ҚР Білім және ғылым министирлігі. - Алматы 

: Бастау, 2018. - 536 бет. 

Дата обновления  27.08.2018 

 

 

Название модуля и шифр  Информационные технологииIT  

Компьютерные сети KS -2309 

Ответственный за модуль  Сыздыкпаева А.Р. 

Тип модуля  Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3 

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  3 
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Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля   

Содержание модуля  Сети: основные сведения. Что и зачем нужно знать 

прежде, чем начать настраивать сеть. Что такое 

компьютерная сеть? Классификации сетей. 

Одноранговые сети и сети клиент/сервер (иерархические 

сети). Какое основное оборудование применяется для 

построения сетей. Какие сервера бывают и для чего они 

нужны? Что такое «протокол» и что такое «интерфейс». 

Наиболее важные протоколы. Как осуществляется 

сетевое взаимодействие. В каком виде информация 

передается по сети. Семиуровневая модель 

взаимодействия открытых систем OSI. Адресация в 

компьютерных сетях. Стандарты IEEE. Сетевые 

технологии, на основе которых строятся сети. Сетевые 

операционные системы. Базовая настройка 

одноранговой сети. Предоставление общего доступа к 

ресурсам. Просмотр общих ресурсов сети. Настройка 

сетевого принтера. 

Результаты обучения   

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов  

Выполнение задании силлабуса, сдача экзамена 

Продолжительность 

модуля  

 

Литература  5. Сапақов С.З. Компьютерлік желілер және 

телекоммуникациялар пәні бойынша зертханалық 
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жұмыстар : оқу құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 

2013. - 125 бет.- 

6. Тапалов Т. Компьютерлік желілер мен жүйелер  : оқу 

құралы. - Қарағанды : ЖШС "Medet Group", 2014. - 270 

бет. 

7. Таненбаум Э.С., Уэзеролл Д.Д. Компьютерлік желілер : 

оқулық / ауд. А.М. Махметова, С.Б. Беркімбаева.- 

Алматы, 2013.- 1-ші бөлім.-552 бет 

8. Таненбаум Э. С.Компьютерлік желілер  : оқулық / Э. С. 

Таненбаум, Д. Дж. Уэзеролл ; ауд. А. М. Махметова. - 

Алматы : [Дәуір].- 2-ші бөлім. - 2014. - 532 бет 

Дата обновления   

 

 

 

Название модуля и шифр  Общая физика 2 

Квантовая механика KM -3210 

Ответственный за модуль  Бектасова Г.С.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

4  

Количество кредитов  3(5) 

Форма обучения  Очная  
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Семестр  6  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Общий курс физики  

Содержание модуля  Квантовая механика, астрономия, методика 

преподавания физики  

Результаты обучения  Знать:основные законы, определения и понятия 

квантовый механики; основные физические явления, их 

суть и интерпретация; алгоритмы решения физических 

задач.   

Уметь: интерпретировать наблюдаемые простейшие 

явления природы, на основе известных физических 

теорий;   

Владеть: методиками решения типовых физических 

задач;  методиками проведения физических измерений. 

Владеть понятийным аппаратом атомной физики, 

квантовых явлений на атомно- молекулярном уровне, 

быть способными применить изученные 

экспериментальные и теоретические основы квантовой 

физики и физических явлений, обусловленных 

электронными оболочками атомов и молекул, для 

решения задач в профессиональной деятельности. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 6-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  
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Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  1. Барановский В.И. Квантовая механика и квантовая 

химия: М.: Академия 2008. -384с.   

2. Цирельсон В.Г. Квантовая химия. Молекулы, 

молекулярные системы и твердые тела: М.: Бином 

2010. -495с.  

3. Күреңкеев Т.Б., Күреңкей Б.Т. Кванттық механика 

(теориялық физика курсы) университтердің 

физика-математика фак. білімгерлеріне арналған 

оқулық.- Алматы : Эверо, 2014.-318 бет. 

4. Тамаев С. Кванттық механиканың есептер жинағы 

: оқулық.- Алматы : Дәуір, 2015.-299 бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Общая физика 2 

Физика атома и атомного ядра FAAYa -3211  

Ответственный за модуль  Иманжанова К.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5 
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Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  школьного курса физики; элементарная математика и 

высшая математика, механика, молекулярная физика, 

электричество, оптика; дифференциальные уравнения 

второго порядка.  

Содержание модуля  Статистическая физика и основы физической кинетики, 

Физика атома и атомного ядра, Физика 

полупроводников и диэлектриков  

Результаты обучения  Знать: основные представления статистической 

физики: статистические ансамбли и статистические 

функции распределения; различные методы 

статистической физики: канонические распределения 

Гиббса, частичные функции распределения 

Боголюбова; кинетические уравнения для 

неравновесной функциираспределения; кинетическое 

уравнение Больцмана в приближении времени 

релаксации; уравненияВласова.Уметь:  применять 

методы статистической физики к классическим и 

квантовым макроскопическимсистемам и давать 

физическую 

интерпретациюполученным результатам;  вычислять 

флуктуацийосновных термодинамических величин; 

решатьуравнение Ланжевенадля различных 

внешнихполей; решать уравнение Фоккера-Планка в 

простейших случаях; исследовать условия устойчивого 

равновесия 
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различных систем; применять кинетическое уравнение 

Больцмана в 

приближении времени релаксации для расчета 

коэффициентов 

переноса; применять уравненияВласова для 

бесстолкновительной 

плазмы длярасчета диэлектрической проницаемости; 

Владеть:  математическим аппаратом 

дифференциального, 

интегрального исчислений,Фурье анализом и 

аппаратом 

дифференциальных и интегральных уравнений; 

навыками работы в 

среде символьной математики Maple 12 (или выше) 

врамках 

изучаемых методов. Иметь навыки использовать 

базовые 

теоретические знания для решения профессиональных 

задач, 

способность применять на практике базовые 

профессиональные 

навыки и способность 

использоватьспециализированные знания в 

области физики дляосвоения профильных физических 

дисциплин, 
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способность овладеть основными методами.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамен7-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  1.  Билик, А.С. Атомная физика, изложенная на языке 

физики свойств / А.С. Билик. - М.: ЛКИ, 2008. - 184 c. 

2. Будкер, Д. Атомная физика. Освоение через задачи / 

Д. Будкер, Д. Кимбелл, Д. ДеМилль. - М.: Физматлит, 

2010. - 400 c. 

3. Сивухин, Д.В. Общий курс физики. В 5-и т. Т. 5. 

Атомная и ядерная физика: Учебное пособие для вузов / 

Д.В. Сивухин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 784 c. 

4. Жұманов К. Б. Атомдық физика  : оқу құралы. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 198 бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Общая физика 2 

Программирование Pro -3212 

Ответственный за модуль  Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  
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Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Информатика  

Содержание модуля  Электротехника, языки программирования  

Результаты обучения  Знать: понятие языка программирования; эволюцию 

языков программирования;  

Уметь: применять средства представления и методы 

создания алгоритмов, структур данных, изучение 

базовых языков программирования, освоение 

инструментальной среды программирования; 

составлять простые электрические и электронные 

схемы; выполнять анализ и расчет электрических и 

магнитных цепей; иметь представление о принципах 

работы электрических машин и их применение; 

проектировать ФСА простейших технологических 

процессов;читать ФСА типовых схем автоматизации 

технологических процессов.   

Владеть: навыками и умениями создания эффективных 

алгоритмов решения задач и  их программ. применять 

полученные знания при проектировании 

технологических процессов.  
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Форма итогового 

контроля  

Экзамен 5-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  

1. Александреску, А. Язык программирования D / 

А. Александреску. — М.: Символ, 2013. — 536 c. 

2. Александреску, А. Язык программирования D / 

А. Александреску. — СПб.: Символ-плюс, 2014. 

— 544 c. 

3.  Ашарина, И.В. Основы программирования на 

языках С и С++: Курс лекций для высших 

учебных заведений / И.В. Ашарина. — М.: Гор. 

линия-Телеком, 2012. — 208 c. 

4. Голицына, О.Л. Языки программирования: 

Учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. — М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

— 400 c. 

5. Страуструп, Б. Язык программирования C++: 

Специальное издание / Б. Страуструп; Пер. с 

англ. Н.Н. Мартынов. — М.: БИНОМ, 2012. — 

1136 c. 

6. Бағдарламалау тілдері (виртуалдық 

бағдарламалау): оқу құралы : ҚР Білім және 

ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарына ұсынады / Ә. Е. Көксеген 

[және т. б.]. - Астана : Фолиант, 2016. - 176 бет.- 
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7. Заурбеков Н.С., Жұмажанов Б.Ж., Мейрам А.Т. 

Алгоритмдеу және программалау негіздері : 

оқулық.- Қарағанды : Medet Group, 2014.- 255 бет 

8. Көбеков Б.С., Әлібиева Ж.М. Программалық 

қамтаманы әзірлеу технологиялары : оқулық : 

Алматы : Medet Group, 2014.- 336 бет.- 

9. Көбеков Б.С. Программалау тілдеріндегі 

көрсеткіштік тип : оқу құралы.- Алматы : Medet 

Group, 2014.- 104 бет.-30 экз 

10. Мақашев Е.П. Алгоритмдер және программалау : 

оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2015.-

123 бет 

11. Мансұрова М.Е., Болысханова М.Ж. ВЕБ-

Бағдарламалау : оқу құраыл.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2016.-178 бет.-5 экз. 

12. Медешова А.Б., Мұхамбетова Ғ.Г. Бағдарламалау 

: оқу құралы.- Алматы : Бастау, 2014.-368 бет 

13. Шошак, М. Бағдарламалау тілдерін оқыту 

әдістемесі: оқу құралы / М. Шошак, А. М. Чакеева. 

- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2017. - 166 бет.  

14. LEGO Mindstorms EV3 үлгі негізінде роботтарды 

құрастыру және бағдарламалық басқару  : оқу 

құралы / Ж. З. Жантасова [және т. б.]. - Өскемен : 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2016. - 212 бет 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Общая физика 2 

История физики IsF -3313 
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Ответственный за модуль  Ботабаева Г.Б., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Общий курс физики, педагогика.  

Содержание модуля  История физики, пакеты прикладных программ в 

физике  

Результаты обучения  Знать: основные законы природы (физики), историю 

физикисовременные средства вычислительной техники, 

технологий и связи;современные языки 

программирования и технологии программирования. 

уметь: аргументировать научную позицию при анализе 

лженаучных, псевдонаучных и антинаучных 

утверждений  

Владеть: навыками использования физического 

научного зыка, научной терминологии  

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 5-семестр  
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Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  1.Колтун Марк Мир физики Издательство:Просвещение 

2009 

2.Глуиа Н.В. Удивительная физика Издательство: 

ЭНАС 2018. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Общая физика и информатикаOFiI 

Механика, Meh -1214  

Ответственный за модуль  Шевчук Е.П., Сакенова Р.Е.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  1  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 
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Пререквизиты модуля  Школьный курс физики  

Содержание модуля  Механика,  молекулярная физика, электричество и 

магнетизм  

Результаты обучения  Знать: основные физические понятия и величины; 

физические основы классической механики, элементы 

специальной теории относительности; законы Ньютона.   

Владеть: основами механики и ее методами исследования 

для анализа механических явлений, решения физических 

задач и анализа результатов эксперимента.  

Иметь навыки: решения физических задач и анализа 

результатов эксперимента.  

Форма итогового контроля  Экзамен 1-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  1. Иродов И.Е. Механика. Негізгі заңдар: оқулық / 

ауд. Н. А. Маженов, Ю. М. Смирнов, Б. М. 

Кенжин.- Алматы, 2012.-276 бет.  

2. Мұстафин Қ. Механиканың физикалық 

негіздері: оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2010.-

192 бет.  

3. Абылқалықова Р. Б., Қуанышбекова Т.Қ., 

Камалитдинова К.М. Қолданбалы механика : 
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әдістемелік құрал. - Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2014. – 80 бет.  

4. Механика" пәні бойынша "Кинематика" бөлімін 

студенттер мен оқытушылар бірігіп орындайтын 

бақылау материалдары : оқу-әдістемелік нұсқау / 

Е. П. Шевчук  [және т.б.]. - Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. - 66 бет 

5. Теориялық механикадан қысқаша дәріс кешені / 

М. С. Жапарова, А. Утепов, А. Е. Елеманова, Р. Е. 

Сакенова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2015. – 12018 жылғы 

қабылдау бойынша бет.  

6. Дүзелбаев С.Т., Омарбекова Ә.С. Инженерлік 

есептеудегі Mathcad : оқулық. – Алматы : Бастау, 

2014. – 2018 жылғы қабылдау бойынша8 бет.  

7. Дүзелбаев С.Т. Инженерлік механика -1 : оқу 

құралы.- Алматы : Бастау, 2013.-420 бет 

8. Дүзелбаев С.Т. Инженерлік механика -2 : оқу 

құралы.- Алматы : Бастау, 2013.-2018 жылғы 

қабылдау бойынша4 бет. 

9. Дүзелбаев С.Т. Инженерлік механика -3 : оқу 

құралы.- Алматы : Бастау, 2013.-336 бет 

10. Иродов И.Е. Механика. Негізгі заңдар : оқулық / 

ауд. Н. А. Маженов, Ю. М. Смирнов, Б. М. 

Кенжин.- Алматы, 2012.-276 бет 

11. Күреңкеев Т. Б., Күреңкей Б. Т. Теориялық физика 

курсы.- Алматы : Эверо. Т. 1. Теориялық 

механика. -2014. -108 бет.  

12. Нұрқасымова С. Физика : механика тарауының 

есептер жинағы : ҚР Білім және ғылым 

министрлігі ЖОО студенттеріне оқу құралы 
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ретінде ұсынған. – Астана : Фолиант, 2014. -208 

бет. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Общая физика и информатика OFiI 

Теоретические основы информатики TOI -1215 

Ответственный за модуль  Кабдрахманова З.Г. 

Тип модуля  Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3 

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  2 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Информационно-коммуникационные технологии 
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Содержание модуля  Концепция информации, система счисления, логическая 

алгебра, логические операции, Пост машина, машина 

Тьюринга, формальные алгоритмы Маркова, научные 

принципы компьютера, концепция алгоритма и способы 

его оценки, теория информации, теория цифровых 

автоматов, теория алгоритмов и основные 

информационные системы концепций, языков 

программирования. 

Результаты обучения  В результате дисциплины учащийся: 

- знать: понятие информации, операции, 

системусчисления, алгоритмы, основные понятия теории 

информации; 

- Уметь: использовать логические операции, 

использование машины Поста и Тьюринга при решении 

задач. 

- обладать навыками: использование численной системы, 

дифференциация типов и свойств алгоритмов, 

использование простых языков программирования 

При изучении дисциплины необходимо овладеть 

профессиональной компетенцией. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить задания силлабуса, сдача экзамена 

Продолжительность 

модуля  

1 семестр 

Литература  1. Балапанов Е.Қ. Жаңа информациялық технологиялар: 

Информатикадан 30 сабақ: Орта мектеп 

оқушыларына, колледж және жоғары оқу орнының 

төменгі курс студ. арналған оқулық / Е.Қ. Балапанов, 
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Б. Бөрібаев, А.Б. Дәулетқұлов.-Алматы: ЖТИ, 2013.-

400 бет.  

2. Аяжанов Қ.С., Омарова Ш.Е., Аяжанов Қ.С. 

Ақпараттық жүйелердің негіздері : оқулық / ҚР Білім 

және ғылым  министрілігі бекіткен.- Алматы : Дәуір, 

2011.- 400 бет. 

3. Информатика (ақпараттық жүйелер) : оқулық / А.М. 

Джумагалиева, А.Ж.Нургазинова, Л.Қ.Смаилова, 

А.Ш. Күлмұратова ; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен.- Алматы : Дәуір, 2011.-248 бет. 

4. Интернет технологиясы : оқулық / ҚР Білім және 

ғылым министрлігі бекіткен ; Г.Е. Мырзабекова, 

А.Ш.Күлмұратова, Л.Қ. Смаилова, Л.К.Тәжібай.-

Алматы : Дәуір, 2011. 

5. Яворский, В. В. Введение в информационные 

технологии[Текст] : учеб. пособие / В. В. Яворский, Г. 

М. Яворская.- Астана: Фолиант, 2008. 

6. Трайнев В. А. Новые информационные 

коммуникационные технологии в образовании / В. А. 

Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев.- М.: 

Дашков и К., 2011. 

7. Есептегіш және микропроцессорлық техника 

негіздері  : оқу құралы / Ә. Е. Көксеген [және т. б.]. - 

Астана : Фолиант, 2016. - 120 бет. 

8. Королева, Н. В. Информатика  : оқу құралы / Н. В. 

Королева, И. Н. Кайдаш. - Алматы : Бастау, 2015. - 

504 бет 

9. Қойбағарова Т. Информатиканынң теориялық 

негіздері : оқу құралы.-Алматы : Эверо, 2016.-388 бет 

10. Нысанов Е.А., Қожабекова П.А. Информатика : оқу 

құралы.-Алматы : Эверо, 2016.-204 бет. 

Дата обновления  27.08.2018 
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Название модуля и шифр  Общая физика и информатикаOFiI 

Молекулярная физика, MF – 1216 

Ответственный за модуль  Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  1  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Школьный курс физики, механика  

Содержание модуля  Механика, молекулярная физика. Электричество и 

магнетизм  
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Результаты обучения  Знать:  основные  законы  молекулярной  физики,  

основы равновесной термодинамики, закономерности 

изменения одних физических параметров при изменении 

других в различных процессах, использующийся в 

молекулярной физике.  

Уметь:  использовать  законы  молекулярной  физики  в 

исследованиях и изучении структуры и свойств 

объектов природы  на  различных  уровнях  её  

организации:  от элементарных частиц до Вселенной.   

Владеть: решать типовые задачи по молекулярной 

физике и термодинамике; применять  компьютерные  

методы  сбора, хранения и обработки информации.  

Форма итогового контроля  Экзамен 1-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  1. Абылкалыкова, Р. Б. Курс лекций по физике: 

механика, молекулярная физика. термодинамика, 

электричество, магнетизм: учеб. пособие / Р. Б. 

Абылкалыкова; М-во образования и науки РК.- 

Усть-Каменогорск: [Изд-во ВКГТУ] , 2009 

2. Курс общей физики. В 3-х т. Т.1. Механика. 

Молекулярная физика: учебное пособие / И.В. 

Савельев.- 2-е изд., стер.- СПб.: Изд-во "Лань", 

2017.- 352 с.  
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3. 3. Постников, Е.Б. Молекулярная физика и 

термодинамика: конспект лекций: учебное пособие / 

Е.Б. Постников.- М.: Приор-издат, 2009.- 188с 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Общая физика иинформатикаOFiI 

Архитектура компьютерных систем AKS -1317 

Ответственный за модуль   

Тип модуля  Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

2 

Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  2 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля   

Содержание модуля  Содержание курса включает следующие разделы: 

принципы организации ЭВМ, история развития 
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компьютерной техники, поколения ЭВМ и их 

классификация, классы вычислительных машин, 

архитектура микропроцессорной системы, 

классификация интерфейсов. 

Результаты обучения  знать: 

- тенденций развития современной вычислительной 

техники;  

- возможностей использования ПК и 

микропроцессорных систем для решения сервисных 

задач;  

- об основных принципах построения средств 

вычислительной техники и основных особенностей 

различных классов ЭВМ, приобретение ими 

практических навыков и умений использования ПК 

определенного класса для решения служебных задач. 

уметь: 

- выполнять разработку, ассемблирование и отладку 

простых программ; 

- создавать простейшие ассемблерные программы по 

управлению внешними устройствами; 

- создавать ассемблерные программы для работы под 

управлением операционной системы Windows; 

- создавать и использовать библиотеки макрокоманд; 

- производить техническое обслуживание компьютера; 

- находить и устранять неисправности. 

Иметь навыки  использования серийных 

микропроцессорных устройств и персональные 

компьютеры при решении конкретных задач управления 

экспериментальным оборудованием; выбирать 

рациональную конфигурацию оборудования в 
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соответствии с решаемой задачей; обеспечивать 

совместимость аппаратных и программных средств ВТ. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность 

модуля  

Учебный год, 15/15 недель 

Литература  1. Медешова А.Б., Габдуллаев Д.Г. Компьютер 

архитектурасы: оқулық.-Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», 

2011-304б. 

2. Маханбетова, М.А. Компьютер архитектурасы. - 

Жетісай: Ун-т "Сырдария", 2010. - 66 б. 

3. Ахмед, Т.Ф. Компьютер архитектурасы. - Жетісай: Ун-т 

"Сырдария", 2009. - 81 б. 

4. Салғараева, Г.И. Компьютер архитектурасы : Оқу 

құралы. . - Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2009. - 112 б. - ISBN 

978-601-224-103-4. 

5. Бегалин, А.Ш. Есептеуіш жүйелердің архитектурасы. - 

Қостанай: А .Байтурсынов атындағы ҚМУ, 2013. 

4. Дүйсембаев, Ә.Е. ж.б. Компьютерлер архитектурасы: 

Оқу құралы. / Ә.Е. Дүйсембаев, Е.Т. Рамазанов, С.А. 
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Дүйсембаев . - Алматы: Dair, 2011. - 173б. -ISBN 978-601-

278-614-9. 

6.  Максимов, Н.В. и др.Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем : Учебник. / Н.В. Максимов, Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. - 

512 c. - ISBN 978-5-91134-742-0; 978-5-16-006732-2. 

Дата обновления   

 

 

Название модуля и шифр  Прикладное программирование PP 

Методические основы решения физических задач MOR -

3201 

Ответственный за модуль  Иманжанова К.Т.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности 

(траектория: интегрированные программы изучения 

физики и информатики)  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 
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Пререквизиты модуля  школьный курс физики и математики  

Содержание модуля  Методические основы решения физических задач, 

физика открытых систем , школьный физический 

практикум  

Результаты обучения  Знать: теоретический материал; специальные методы, 

приемов, для определенной группы задач понятийный 

аппарат физики открытых систем, сравнительный 

анализ линейной и нелинейной физики, синэнергетика 

теория самоорганизации.  

Уметь: решать физические задачи.  

- Различить теорией самоорганизации, теорией 

порядка и беспорядка, бифурракции  

Иметь навыки: необходимые для  решения различных 

типов задач по физике; грамотного использования 

физического и математического научного языка.  

- различать закрытую и открытую систему и их 

свойства.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 6-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  1. Бектенов Ә.М., Бектенов Б.М., Бектенов М.Б. 

Физика есептерін шығару : оқулық.-Алматы, 

2013.-628 , 
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2. Физикадан есептер жинағы : оқу құралы / 

А.Үргенішбеков, Ж.Айдарова, Т.Суханова, О. 

Тұрсыматова.-Астана : Фолиант, 2013.-288 бет 

3. Кудрявцев Ю.Н. "Методы решения физических 

задач". Ульяновск: .Новая российская 

энциклопедия. в 18 томах, М.: ООО 

"Издательство "Энциклопедия" 2012 - 480 с. ил. 

том 10 (2) с-327 УИПКПРО, 2010 - 43 с. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Прикладное программированиеPP 

Технологии разработки электронных учебных материалов 

(ЭУМ) TREUM -3302 

Ответственный за модуль   

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности  

Образовательная программа:интегрированные 

программы изучения физики и информатики 

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в 

неделю  

3 

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 
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Пререквизиты модуля   

Содержание модуля  Изобразительное управление потоком данных. Кадр. 

Карточка с языком сценариев. Элементы VBScript. 

Изучение основ Web-программирования. Временная 

шкала. Иерархические объекты. Использование языков 

программирования. Специализированные системы 

разработки мультимедийных электронных документов. 

Программные средства разработки электронных курсов. 

Результаты обучения  знать: 

- знать назначение инструментальных средств пакета 

программирования; 

- теоретические основы конструирования электронных 

учебных материалов. 

уметь: 

- создавать программы инструментальными средствами 

программирования;  

- оценивать качество педагогических программных 

средств; 

- использовать ЭУМ в условиях локальной сети и сети 

Интернет; 

- умение использовать объектную связь программ с 

офисными приложениями;  

- создавать оригинальные гипертекстовые 

дидактические системы электронных учебных 

материалов на основе технологии конструирования ЭУМ. 
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Иметь навыки  разработки мультимедиа компонентов, 

подготовки графических материалов, анимационных 

материалов, запись звуковых фрагментов, разработки 

пользовательского интерфейса, дизайна кнопок, 

расположение гиперссылок. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность 

модуля  

Учебный год, 15/15 недель 

Литература  1. Кадырова А.С. Web технология негіздері/А.С. 

Кадырова, М. Шошак.-Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2011.-

109б. 

1. Бөрібаев Б., Мадьярова Г.А. Web-технологиялар.  

Оқулық – Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», 2011 ж., -316 

бет. 

2. Ибрагимов О.М.  WEB –бағдарламалауға кіріспе : оқу 

құралы.-Алматы : Эверо, 2016.-152 бет. 

3. Евсеев Д. А. WEB-дизайн в примерах и задачах: учеб. 

пособие для вузов / Д. А. Евсеев, В. В. Трофимов ; под ред. 

В. В. Трофимова.- М. : Кнорус,2016.- 264 с 
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4. Нұрқасымова С. Н. Физиканы оқытудың 

компьютерлікәдістері  : оқу құралы / С. Н. Нұрқасымова. 

- Алматы : Эверо, 2017. - 176 бет. 

5. Көбеков Б. С. Программалық қамтаманы әзірлеу 

технологиялары  : оқулық : - Алматы : Medet Group, 

2014. - 336 бет. Көбеков Б. С. Программалық қамтаманы 

әзірлеу технологиялары  : оқулық : - Алматы : Medet 

Group, 2014. - 336 бет. 

6. Ниязова  Р. С.,  Шәріпбай А. Ә.,  Омарбекова А. С. 

Web технологияларды оқыту әдістемелері: техникалық 

мамандық студенттеріне арналған оқу құралы / Р. С. 

Ниязова, А. Ә. Шәріпбай, А. С. Омарбекова. - Алматы : 

Эверо, 2017. - 220 бет. 

Дата обновления   

 

Название модуля и шифр  Прикладное программированиеPP 

Компьютерное моделирование в научных проектах 

школьников KMNPSh -3203 

Ответственный за модуль   

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности  

Образовательная программа:интегрированные 

программы изучения физики и информатики 

Уровень модуля  Бакалавриат 

Количество часов в 

неделю  

3 
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Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля   

Содержание модуля  основные понятия теории моделирования, 

классификация моделей и области их использования, 

задачи моделирования;основные средства 

моделирования, применяемые в процессе 

проектирования систем на разных стадиях детализации 

проекта;методы моделирования и анализа систем; 

принципы построения моделей. 

Результаты обучения  Знать: основные понятия теории моделирования, 

классификацию моделей и области их использования, 

задачи моделирования;основные средства 

моделирования, применяемые в процессе 

проектирования систем на разных стадиях детализации 

проекта;методы моделирования и анализа систем; 

принципы построения моделей. 

Уметь: выполнять анализ исследуемой системы или 

процесса;обоснованно выбирать метод 

моделирования;строить адекватную модель системы или 

процесса с использованием современных компьютерных 

средств;интерпретировать и анализировать результаты 

моделирования. 

Иметь навыки: разработки, отладки и тестирования 

программ. 
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Форма итогового 

контроля  

экзамен 

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность 

модуля  

Учебный год, 15/15 недель 

Литература  8. Тарасевич Ю. Ю. Математическое и 

компьютерное моделирование. Вводный курс: 

учеб. пособие / Ю. Ю. Тарасевич.- 5-е изд.- М.: 

ЛИБРОКОМ, 2012.- 152. 

9. Денисова Н.Ф. Программирование на  Visual Basic 

6.0 / учебное пособие, КАСУ, 2009 

10. Каленова Б.С., Денисова Н.Ф. Visual Basic-те 

бағдарламалау. Әдістемелік құрал. Усть-

Каменогорск: ВКГУ, 2014. 

11. 4..Программирование на  VisualBasic 6.0: / 

А.С.Сурядный, С.В Глушаков - М.:ООО 

"Издательство АСТ" Харьков: "Филио", 2015. 

12. Рахимбаева Қ.С.  «Дүниетану сабақтарында АКТ-

ны пайдалану арқылы оқушылардың танымдық 

қабілетін дамыту» 2015 ж.Б.А.Әлмұхамбетова, 

М.А.Ғалымжанова «Білім беру жүйесі 

қызметкерлерінің біліктілігін арттыруда 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

қолданылуы» - 17 бет. 

13. М.А.Ғалымжанова «Педагогтардың ақпараттық-

коммуникациялық құзырлылығын қалыптастыру 

бағыттары» - 48 бет. 
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14. http://www.tarbie.kz сайты. 

Дата обновления   

 

Название модуля и шифр  Прикладное программирование PP 

Laboratory Workshop on ICT  LPICT -3204 

Ответственный за модуль   

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности  

Образовательная программа:интегрированные 

программы изучения физики и информатики 

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3 

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля   

Содержание модуля  Содержание курса: курс направлен на то, чтобы 

предоставить много времени для развития практических 

навыков в процессе обучения для решения проблем 

других образовательных сфер с использованием средств 

ВИЧ посредством абстракции и моделирования. Цель 

этого курса - помочь учащимся развивать и развивать 

логические, алгоритмические, систематические и 

критические навыки мышления для работы с большими 
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объемами информации. Кроме того, важную роль играет 

постепенное развитие академического языка и понятий в 

предмете. 

Результаты обучения  Знать: 

- знать о компьютерных концепциях, современных 

технологиях и их роли в обществе; 

- поиск, хранение, обработка, хранение и передача 

информации в различных формах с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

- разработка, анализ и изменение модели конкретных 

систем и событий с использованием различных 

программных приложений, а также реализация их идей; 

- развитие логических, алгоритмических, 

систематических и критических навыков мышления 

посредством различных задач в дисциплине; 

- использование инструментов ИКТ для обмена 

информацией, обмена информацией и взаимодействия 

друг с другом; 

- уважение авторских прав. 

Уметь: 

- проводить различные лабораторные работы и задачи по 

ИКТ; 

- определенные дифференцированные задачи и 

упражнения; 

- образцовый подход к моделированию и решению 

проблем. 

Иметь навыки: 

- возможность защиты результатов групповой работы. 

Часто качество защиты зависит от мнения других 

студентов. 

- наличие обучающих навыков в обучении студентов;  
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- перед процессом защиты необходимо предварительно 

просмотреть и прочитать правильное письмо, 

пунктуацию, грамматику всех документов;  

- написание путеводителей как текста для проекта, при 

сохранении общего стиля художественного стиля;  

- необходимо знать основные особенности стилей, которые 

используются для распределения текстурных структур на 

элементарном уровне. 

Форма итогового 

контроля  

экзамен 

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность 

модуля  

Учебный год, 15/15 недель 

Литература  1. Мұғалімге арналған нұсқаулық Үшінші /негізгі/ деңгей 

«Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББҰ, 2012ж. 

2. Рахимбаева Қ.С.  «Дүниетану сабақтарында АКТ-ны 

пайдалану арқылы оқушылардың танымдық қабілетін 

дамыту» 2015 ж.Б.А.Әлмұхамбетова, 

М.А.Ғалымжанова «Білім беру жүйесі 

қызметкерлерінің біліктілігін арттыруда ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың қолданылуы» - 

17 бет. 

3. М.А.Ғалымжанова «Педагогтардың ақпараттық-

коммуникациялық құзырлылығын қалыптастыру 

бағыттары» - 48 бет. 
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4. http://www.tarbie.kz сайты. 

5. «Информатика негіздері» журналы №1-2012 жыл – 

А.Абаева «Жаңа ақпараттық технологияларды оқу 

үрдісінде қолдану» (5-6 бет). 

6. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 

2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік 

бағдарламасы. 

Дата обновления   

 

 

Название модуля и шифр  Электронное обучение и методика EOIM 

Организация внеклассной работы по физике и 

информатике OBRFI -4205 

Ответственный за модуль   

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности  

Образовательная программа:интегрированные 

программы изучения физики и информатики 

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3 

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля   
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Содержание модуля  Содержание курса включает следующие разделы: 

Основные принципы организации внеклассной работы по 

информатике и физике в школе. Методы обучения во 

внеклассной работе. Виды и формы внеклассной работы. 

Формы,содержание и организация внеклассной работы 

по информатике и физике. Этапы проведения 

внеклассных занятий.  

Результаты обучения  знать: 

- основные направления использования ИКТ в 

образовании, их примененияпри организации  работы  

кабинета вычислительной техники в школе; 

- положительные и отрицательные аспекты 

использования информационных и коммуникационных 

технологий в общем среднем образовании; 

уметь: 

- использовать ИКТ в преподавании  информатики, 

физики и в деятельности  по информатизации в школе; 

Иметь навыки  обоснованного и эффективного 

использования средств ИКТ в обучении школьников. 

Форма итогового 

контроля  

экзамен 

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 
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Продолжительность 

модуля  

Учебный год, 15/15 недель 

Литература  1. Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. Информатиканы 

оқытудың теориясы мен әдістемесі : оқу құралы. – 

Алматы : Эверо. -132 бет. 2016. 

2. Methods of teaching computer science: Textbook. / E. 

Bidaibekov, Zh. Nurbekova, A. Sagimbaeva, A. Zakirova. - 

Almaty, 2016. - 360p. 

3. Аманжолова, А.Ж., Орловская, В.В. Методика 

преподавания информатики: Методические указания 

по выполнению лабораторных работ. - Петропавловск: 

ИПО СКГУ, 2013. – 119 

4. Методика преподавания информатики : Учебно-

методический комплекс . / Сост. З.С. Ерсултанова. - 

Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2010. 

5. Қойбағарова, Т., Ельтинова, Р.Информатиканы оқыту 

әдістемесі : Оқулық. . - Алматы: Эверо, 2016. - 412 б. 

Дата обновления   

 

Название модуля и шифр  Электронное обучение и методика EOIM 

Техническое и программное обеспечение кабинета 

робототехники в школе  TPOKRSh -4306 

Ответственный за модуль   

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности  

Образовательная программа:интегрированные 

программы изучения физики и информатики 

Уровень модуля  Бакалавриат  
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Количество часов в 

неделю  

3 

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля   

Содержание модуля  Основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

конструктивные особенности различных моделей, 

способы программирования роботов, как использовать 

созданные программы; приемы и опыт конструирования 

программ с использованием специальных элементов, и 

других объектов; основные алгоритмические 

конструкции, этапы решения задач с использованием 

ЭВМ. 

Результаты обучения  Знать: Основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

конструктивные особенности различных моделей, 

способы программирования роботов, как использовать 

созданные программы; приемы и опыт конструирования 

программ с использованием специальных элементов, и 

других объектов; основные алгоритмические 

конструкции, этапы решения задач с использованием 

ЭВМ. 

Уметь: Использовать основные алгоритмические 

конструкции для решения задач; конструировать 

различные модели; создавать и использовать созданные 
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программы; применять полученные знания в 

практической деятельности. 

Иметь навыки программирования управления роботами. 

Профессиональная компетенция: Готовность 

использовать математический аппарат, методологию 

программирования и современные компьютерные 

технологии для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации. 

Форма итогового 

контроля  

экзамен 

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность 

модуля  

Учебный год, 15/15 недель 

Литература  6. RobotC // Сайт разработчиков RobotC URL: 

http://www.robotc.net/ (дата обращения 02.05.2011) 

7. Жантасова Ж.З. Проблемы и перспективы исследований в 

области образовательной робототехники в Казахстане / Ж.З. 

Жантасова, А.К. Садакбаева // Матер. Межд. науч.-практ. 

конф. «Современная система образования: проблемы и 

перспективы». – Усть-Каменогорск, 2015. 

8. Жантасова Ж.З. Имитация работы робота-погрузчика на 

базе конструктора LEGO Mindstorms EV3 / Ж.З. Жантасова, 

А.К. Садакбаева // Материали за 11-а международна научна 
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конференция, «Ключовивъпроси в съвременната наука». – 

София. «Бял ГРАД- БГ». 2015. 

9. Злаказов, С. Уроки Лего-конструирования в школе 

[Текст] : методическое пособие / А.  Злаказов, Г. А. 

Горшков, С. Шевалдина. - Москва : Бином. Лаборатория 

знаний, 2011. - 120 с. 

10. Иванов А. А. Основы робототехники [Текст] / А. А. 

Иванов. - М. : ФОРУМ, 2012. - 224 с. 

11. Копосов, Денис. Первый шаг в робототехнику 

[Текст] : рабочая тетрадь для 5-6 классов / Д. Копосов. - 

М. : БИНОМ, 2014. - 88 с. 

12. Д. Крейг Введене в робототехнику. Механика и 

управление. Изд-во Институт Компьютерных 

исследований, 2013. – 564 с. 

Дата обновления   

 

 

 

Название модуля и шифр  Практикум и решение задач  

Школьный физический практикум CHFP -4203  

Ответственный за модуль  Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности 

(траектория: интегрированные программы изучения 

физики и информатики) 
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Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  школьный курс физики  

Содержание модуля  Методические основы решения физических задач, 

физика открытых систем , школьный физический 

практикум  

Результаты обучения  Знать: теоретический материал; специальные методы, 

приемов, для определенной группы задач  

Уметь: решать физические задач, различить теорией 

самоорганизации, теорией порядка и беспорядка, 

бифурракции выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами.  

Иметь способность использовать базовые теоретические 

знания для решения профессиональных 

задач,способность применять на практике базовые 

профессиональные навыки и способность использовать 

специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин, 

способность овладеть основными методами  
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Форма итогового 

контроля  

Экзамен 7-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  1. Лабораторный практикум по теории и методике 

обучения                                       физике в школе: учебное 

пособие для студентов высш. пед.                            учеб. 

Заведений /Под ред. С.Е. Каменецкого, С.В.                     

Степанов,-  М.: Академия, 2012 с. 105-113.  

2.Физика.Задачник-практикум для пступающих в 

вузы, Макаров В.А., 2016 

3.Эксперимент в физике.Физический практикум. 

Шутов В.И., Сухов В.Г., Подлесный Д.В.  

М.:Физматлит, 2009-184с 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Физический Fiz 

Теоретическая физика TF -4208 

Ответственный за модуль  Сакенова Р.Е.,   
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Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности 

(траектория: интегрированные программы изучения 

физики и информатики) 

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Механика  

Содержание модуля  Методы математической физики, теоретическая 

механика 
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Результаты обучения  знать: на уровне представлений: знать систему 

основных постоянных параметров механических 

систем,  их роль в механике и способы их 

идентификации, а также системы переменных 

параметров, характеризующих состояние движущихся 

материальных объектовна уровне воспроизведения: 

знать фундаментальные законы и уравнения динамики, 

кинематики и статики по разделам «Теоретическая 

механика» на уровне понимания: знать основные 

принципы работы механических систем  

уметь: теоретические: уметь формировать расчетные 

схемы объектов приборостроения и модели реальной 

эксплуатации объектов, уметь выбирать переменные 

состояния моделей приборных объектов, составлять 

математические модели изменения состояния в форме 

систем дифференциальных или алгебраических 

уравнений практические: уметь применять полученные 

знания при анализе объектов приборостроения, 

формировать структурные модели объектов, определять 

условия функционирования элементов приборов, 

выполнять оценки параметров механических систем.  

навыки: изучение дисциплины способствует освоению 

компьютерных пакетов программ для статических  и 

динамических расчетов приборных систем.Овладеть 

универсальными понятиями и принципами 

теоретической механики; быть способными применять 

законы равновесия материальной точки, твердого тела 

и механической системы для составления и решения 

уравнений их равновесия и движения.  
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Форма итогового 

контроля  

Экзамен 7-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1-семестр  

Литература  1. Цывильский В.Л. Теоретическая механика. – М.: 

Высшая школа, 2008.  

2. Тарг С.М. Краткий курс теоретической физики. – М.: 

Наука, 2008.  

Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс 

теоретической механики. – СПб., «Лань», 2008.  

3. Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс 

теоретической механики. - М.: Высшая школа, 2012.  

4. Бертяев В. Теоретическая механика на базе Mathcad. 

Практикум Электронная библиотека 

http://www.ibooks.ru.  

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и 

шифр  

Интегрированное обучение IO 

 Компьютерные методы в физике KMF -4309 

Ответственный за 

модуль  

Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П.  
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Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности (траектория: физика и 

информатика с полиязычным обучением)  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3 

Количество 

кредитов  

3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6  

Количество 

обучающихся  

По приему 2018 года 

Пререквизиты 

модуля  

информатика, физика  

Содержание модуля  Методика преподавания информатики, Моделирование физических процессов на 

ЭВМ , общий курс физики 

Результаты 

обучения  

Знать: 

аналитическиеичисленныеметодырешениязадачспомощьюкомпьютерныхсредств. 

Уметь:применятьполученныезнания дляпостановкиирешенияновыхзадач; 

производитьприближённыерасчётыосновныххарактеристикпроцессов– 

температур, градиентовтемператур, скоростей. 

Иметь навыки: решать физические задачи и уметь пользоваться прикладными 

программами. 

. Владеть:  практическими навыками решения 
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Форма итогового 

контроля  

Экзамен 6-семестр  

Условия для 

получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  1.Информатика. Задачник – практикум. Том 2./ Под ред.  Семакина И.Г., Хеннера 

Е.К. - М.: "Лаборатория". 2011.  

2.Самоучитель. Турбо Паскаль "7,0". Москва - Санкт Петербург - Нижний 

Новгород - Ростов на Дону - Екатеринбург - Самара - Киев - Харьков - Минск. 2013.  

3.Рымкевич А.Г. Сборник задач по физике.9 -11 классы. - М.: "Дрофа",2010 

Дата обновления  17.08.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр  Интегрированное обучение IO 

Межпредметная интеграция учебных занятий по физике и 

информатикеMIUZFI -4310 

Ответственный за модуль   

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности  

Образовательная программа:интегрированные 

программы изучения физики и информатики 

Уровень модуля  Бакалавриат 
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Количество часов в 

неделю  

3 

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля   

Содержание модуля  место и значение курса физики в формировании 

всесторонне развитой личности; межпредметные связи 

физики и информатики; традиционные и 

инновационные методы обучения, управление 

умственной деятельностью учащихся; различные 

организационные формы занятий; календарно-

тематическое планирование, поурочное планирование. 

Результаты обучения  Знать: место и значение курса физики в формировании 

всесторонне развитой личности; цели изучения школьной 

физики во всех трех аспектах – образования, развития, 

воспитания; содержание работы учителя по организации, 

планированию и обеспечению уроков физики; 

традиционные и инновационные методы обучения, 

управление умственной деятельностью учащихся; 

различные организационные формы занятий; 

Уметь: использовать программную поддержку курса и ее 

методическую целесообразность; организовывать 

занятия по физике для развития интереса к предмету у 

учащихся различных возрастных групп. 
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Иметь навыки организации уроков физики в кабинете 

ВТ, решать задачи в области методики преподавания 

физики. 

Форма итогового 

контроля  

экзамен 

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность 

модуля  

Учебный год, 15/15 недель 

Литература  1. 

Физикалықесептердішығарудыңматематикалықәдістері 

[] :оқуқұралы / Ү. С. Қалижанова, А. Бытықова. - 

Өскемен : С. Аманжоловатындағы ШҚМУ баспасы, 2009. 

- 102 бет. 

2. Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. 

Информатиканыоқытудыңтеориясы мен әдістемесі 

:оқуқұралы. – Алматы :Эверо. -132 бет. 2016. 

3. Methods of teaching computer science: Textbook. / E. 

Bidaibekov, Zh. Nurbekova, A. Sagimbaeva, A. Zakirova. - 

Almaty, 2016. - 360p. 

4. Аманжолова, А.Ж., Орловская, В.В. Методика 

преподавания информатики: Методические указания по 

выполнению лабораторных работ. - Петропавловск: ИПО 

СКГУ, 2013. – 119 
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Дата обновления   

 

Название модуля и шифр  Прикладное программирование PP 

Операционные системы OS -3301 

Ответственный за модуль  Тукушова А.Е. 

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности  

Образовательная программа:физика и информатика с 

полиязычным обучением 

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3 

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  5 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля   

Содержание модуля  Операционные системы  

Результаты обучения  Знать принципы построения ОС, владеть методами 

грамотного использования системного программного 

обеспечения для эффективной работе на компьютере;  

Уметь работать со стандартными сервисными 

программами; уметь осуществить сохранность и защиту 

программных систем;  

Иметь навыки наладки операционных систем, установки 

программного обеспечения. 
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Форма итогового 

контроля  

экзамен 

Условия для получения 

кредитов  

- соблюдение пререквизитов  

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)  

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена)  

Продолжительность 

модуля  

Учебный год, 15/15 недель  

Литература  2. Ермеков Н.Т. Операциялық жүйелер : оқу құралы 

/ ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынады.- Астана : 

Фолиант, 2008.-120 бет.  

3. Яворский В., Әміров А. Операциялық жүйелер : 

оқу құралы / ҚР Білім және ғылым министрлігі 

ұсынады.- Астана : Фолиант, 2008.-160 бет.  

4. Яворский В., Әміров А. Операциялық жүйелер : 

оқу құралы / ҚР Білім және ғылым министрлігі 

ұсынады.-2-ші бас.- Астана : Фолиант, 2011.-160 бет  

Дата обновления  2018 

 

 

 

 

Название модуля и шифр  Прикладное программирование PP 

Компьютерное моделирование физических процессов  MFP -3205  

Ответственный за модуль  Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П.  
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Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности 

(траектория: физика и информатика с полиязычным 

обучением)  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3 

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  информатика, физика  

Содержание модуля  Методика преподавания информатики, Моделирование 

физических процессов на ЭВМ  

Результаты обучения  знать: на уровне представлений: сложные системы как 

статистические ансамбли; технологические процессы как 

совокупность изменений состояний сложных систем. 

 уметь: Создавать математические модели изучаемых 

процессов, применять теоретические и численные методы 

для исследования ядернофизических явлений и процессов, 

обрабатывать полученные результаты исследований, 

анализировать их с помощью компьютерных программ и 

способность оценивать значимость полученных 

результатов. Владеть:  практическими навыками решения 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 6-семестр  
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Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  1.Информатика. Задачник – практикум. Том 2./ Под ред.  

Семакина И.Г., Хеннера Е.К. - М.: "Лаборатория". 2010  

2.Самоучитель. Турбо Паскаль "7,0". Москва - Санкт 

Петербург - Нижний Новгород - Ростов на Дону - 

Екатеринбург - Самара - Киев - Харьков - Минск. 2009.  

3.Рымкевич А.Г. Сборник задач по физике.9 -11 классы. - 

М.: "Дрофа",2010.   

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Электронное обучение и методика EOIM 

Демонстрационный физический эксперимент DFE -4303 

Ответственный за модуль  Ботабаева Г.Б., Шевчук Е.П.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности 

(траектория: физика и информатика с полиязычным 

обучением) 

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  
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Семестр  7  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  школьный курс физики  

Содержание модуля  цикл экспериментов по курсу общей физики (механика, 

молекулярная физика, электричество и магнетизм, 

оптика) 

Результаты обучения  Знать: 

- принципы построения экспериментальных установок 

для исследования физических явлений;  

- принципы использования компьютерной техники в 

экспериментальных установках;  

- идеи экспериментов и экспериментальные схемы 

установок по определению фундаментальных констант и 

экспериментальному доказательству физических 

законов;  

- основы обработки результатов измерений, в том числе, 

с использованием компьютера;  

- цикл демонстрационных экспериментов. 

Уметь:  

- самостоятельно ставить и решать экспериментальные 

задачи;  

- пользоваться стандартными измерительными 

приборами;  

- сопоставлять экспериментально полученные данные с 

установленными физическими законами;  

- строить модели проводимых экспериментов;  

- использовать компьютер как средство сбора, обработки 

и хранения экспериментальной информации;  

- составлять отчеты об экспериментальных 

исследованиях; 

- показать на любые темы по физике демонстрации. 
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Иметь навыки:  

- основными навыками экспериментального 

исследования физических явлений.  

- должен демонстрировать способность и готовность:  

- применять полученные знания на практике. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 7-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  1. Лабораторный практикум по теории и методике 

обучения                                       физике в школе: учебное 

пособие для студентов высш. пед.                            учеб. 

Заведений /Под ред. С.Е. Каменецкого, С.В.                     

Степанов,-  М.: Академия, 2012 с. 105-113.  

2.Физика.Задачник-практикум для пступающих в 

вузы, Макаров В.А., 2016 

3.Эксперимент в физике.Физический практикум. 

Шутов В.И., Сухов В.Г., Подлесный Д.В.  

М.:Физматлит, 2009-184с 

Дата обновления  17.08.2018 
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Название модуля и шифр  Электронное обучение и методика EOIM 

Физика с элементами высшей математики FEBM -4204 

Ответственный за модуль Сакенова Р.Е. 

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности 

(траектория: физика и информатика с полиязычным 

обучением)  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3   

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Математика  

Содержание модуля  Подготовка учащихся к олимпиаде по физике, Физика с 

элементами высшей математики  

Результаты обучения  Знать:Основные методы решения математических и 

физических  задач; Основные формулы и их 

доказательства;Основные понятия и термины и т.д..  

Уметь: использовать полученные знания при изучении 

других учебных дисциплин- решать прикладные задачи 

в области профессиональной деятельности.  
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Иметь навыки: решения типовых задач курса;  

научиться самостоятельно работать с литературой.- 

методами построения математической модели 

профессиональных задач и содержательной 

интерпретации полученных результатов.    

Форма итогового 

контроля  

Экзамены 7-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  4. Зельдович, Я.Б. Высшая математика для 

начинающих и ее приложения к физике / Я.Б. 

Зельдович. - М.: Физматлит, 2010. - 520 c 

5. Остроградский, М.В.  Избранные труды / М.В. 

Остроградский. - М.: ЁЁ Медиа, 2009. - 365 c. 

6. Полянин, А. Д. Линейные уравнения 

математической физики. Справочник / А.Д. 

Полянин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 347 c. 

Дата обновления  17.08.2018 

 

 

Название модуля и шифр  Физический Fiz 
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Решение физических задач повышенной сложности RFZPS -

4307  

Ответственный за модуль  Павлов А.М.  

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности 

(траектория: физика и информатика с полиязычным 

обучением)  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Общий курс физики, математика.  

Содержание модуля  Численные методы в физике, Практикум по решению 

задач по математике, Решение физических задач 

повышенной сложности.  

Результаты обучения  Знать:Основные методы решения физических 

задач;Основные формулы и их 

доказательства;Основные понятия и термины и т.д.. 

Уметь: пользоваться персональным компьютером, 

пользоваться численными методами для приближенного 

решения прикладных задач с использованием ЭВМ; 

- методы решения физических задач; 
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Владеть:познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 6-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  1. В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Практика решения 

физических задач. 1011 классы», М.: - «Вентана-Граф», 

2010 г.  

2.Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения 

физических задач»: 10-11 классы», М.: - ВАКО, 2009 г. 

(мастерская учителя).  

3.Ромашевич А. И. «Физика. Механика. 10 класс. 

Учимся решать задачи», М.: - Дрофа, 2009 г.  

Дата обновления  17.08.2018 

Название модуля и шифр  ФизическийFiz 

Методы обучения физики на английском языке MTPhEn -

3207 



П ВКГУ 011-15  

Ответственный за модуль   

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности 

(траектория: физика и информатика с полиязычным 

обучением) 

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  

Количество кредитов  3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  6 

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Механика, молекулярная физика, электричество и 

магнетизм, оптика  

Содержание модуля  Квантовая механика, астрономия, методика 

преподавания физики  

Результаты обучения  Знать: о связях школьных разделов физики с 

соответствующими вузовскими дисциплинами; методах и 

приемах составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам;  

Уметь: разрабатывать планы занятий на английском 

языке , обеспечивать последовательность, 

поступательность материала,  междисциплинарную связь 

своего предмета с другими; организовывать учебную 

деятельность учащихся, управлять ею и оценивать ее 

результаты; 
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Иметь навыки:  работать с аудиторией, а именно: решать, 

когда необходима работа в парах, группах, всей 

аудиторией или индивидуально; поддерживать 

эффективность обучения; развивать интерес учащихся и 

мотивацию обучения. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 6-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  3. Physics  : textbook / G. Sh. Omashova [and atc.] ; Ministry 

of education and science of the Republic of Kazakhstan. - 

Almaty : [Association of higher educational institutions of 

Kazakhstan], 2016. - 304 p 

4. Imanzhanova  K. T. Educational guidance to the solution of 

problems in nuclear physics : [textbook] / K.T. 

Imanzhanova, G. S. Bektasova, N. E. Sadvakasova ; The 

Ministry of education and science of the Republic of 

Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk : Publishing house of East 

Kazakhstan state University named after S. Amanzholov, 

2017. - 71 p 

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр Терминология Т 

Полиязычная терминология по физике PTPh -4308 

Ответственный за модуль  
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Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

(траектория: физика и информатика с полиязычным 

обучением) 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля Общий курс физики. Профессионально-ориентированный 

иностранный язык,Иностранный язык. Практическая 

грамматика, Иностранный язык. 

Содержание модуля Профессионально-ориентированный иностранный язык, 

профессиональный казахский (русский язык), иностранный 

язык. Практика научно-технического перевода 

Результаты обучения Знать: основные выразительные средства и стилистические 

приемы; особенности композиционного построения текста; 

основные страноведческие факты; об основных 

политических, экономических и культурных событиях в мире 

и стране, социальных, экологических и других глобальных 

проблемах человечества; лексические единицы и 

грамматические структуры, изучаемые в рамках курса 

Уметь: осуществлять лингвостилистический анализ 

художественных, публицистических и научных текстов; 

реферировать на английском языке материал любого 

характера (на пройденные темы), прочитанный на русском 

языке;  

Иметь навыки: технологиями устного и письменного 

общения на английском языке на пройденные темы; 

методами и методиками поиска, анализа и обработки 

информации; широким спектром методических приемов 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 



П ВКГУ 011-15  

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Саликбаева Т. Ш. Научно-технический перевод: [учеб. 

пособие] / Т. Ш. Саликбаева; М-во образования и науки РК; 

ПГПИ. - Алматы:  [б. и.], 2014. - 150 с. 

2. Бонк Н.А. и др. Учебник английского языка. – М., 

"Деконт", 2009. 

3. Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный 

теоретико- прагматический аспект): учебное пособие.- М.: 

Флинта, 2012.- 216 с.// e.lanbook.com 

Дата обновления 17.06.2018 

 

Название модуля и 

шифр  

Терминология T 

Планирование уроков по информатике на английском языкеPUIAYa -4309 

Ответственный за 

модуль  

Тлебалдинова А.С. 

Тип модуля  Модули по выбору для определенной специальности  

Образовательнаяпрограмма:физикаиинформатикасполиязычнымобучением 

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3 

Количество 

кредитов  

3(5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  7 
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Количество 

обучающихся  

По приему 2018 года 

Пререквизиты 

модуля  

Методика преподавания информатики 

Содержание модуля  Цель и задачи курса «Планирование уроков по информатике на английском 

языке», нормативно-правовая база, регулирующая преподавание 

информатики, содержание курса школьной информатики, анализ учебных 

программ и учебников, программное обеспечение курса информатики, 

планирование и организация уроков по информатике на английском языке, 

организация внеклассных работ по информатике на английском языке. 

Результаты 

обучения  

Процесс изучения дисциплины направлен на полное понимание и 

применение  методик  и методов преподавания информатики на английском 

языке. 

Форма итогового 

контроля  

экзамен 

Условия для 

получения 

кредитов  

В результате дисциплины учащийся: 

- знать: основы нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

- уметь: разрабатывать и использовать учебную программу на английском 

языке для базовых и факультативных курсов в различных 

общеобразовательных учреждениях. 

- обладать навыками: навыками говорения, обсуждения тем на английском 

языке на уроках информатики. 

Продолжительность 

модуля  

7 семестр 

Литература  1.     Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания 

информатики: Учебное пособие / под ред. М.П. Лапчика. М.:ACADEMIA 2012  
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2.     Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике: Учебное 

пособие. М.:Высшая школа 2014 

3.     Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика: Базовый курс 7-9 кл.–М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999 

, 2001  или 2-е издание, исправленное М.:  Бином. Лаборатория Знаний, 2013 

4.       Информатика: Задачник–практикум: В 2 т. / Под ред. И.Г. Семакина, 

Е.К. Хеннера: Том 1. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2012  

5.     Угринович Н.Д. Информатика. Базовый курс. Учебник для 7 класса.– М.: 

БИНОМ.  Лаборатория Знаний, 2014 

6. Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Информатика. Систематический курс. 

Учебник для 10 класса.– М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2010 

7. Босова  Л.Л. Информатика: Учебник для  5 класса. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013 

Дата обновления   

 

 

Название модуля и шифр  Аксиологический, А  

Религиоведение, R -2201  

Ответственный за модуль  Кабдрахманова Ф. К., Рякова Е. Г.  

Тип модуля  Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

3  
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Количество кредитов  3 (5)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  3  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  История Казахстана, философия  

Содержание модуля  Религиоведение, основы антикоррупционной культуры  

Результаты обучения  Знать: предмет религиоведения, его место в системе 

гуманитарного знания; определение и структуру 

религии; основные функции религии в современном 

обществе; основные исторические типы религии; 

основателей крупнейших современных религий и 

крупных современных религиозных деятелей, основные 

понятия, термины, факты и даты, связанные с 

крупнейшими современными религиями; действующее 

законодательство Республики Казахстан в области 

свободы совести и вероисповедания;   

Уметь: анализировать влияние религии на современную 

общественную жизнь; применять полученные 

религиоведческие знания для решения конкретных 

жизненных проблем, в том числе возникающих в 

профессиональной деятельности; безопасно для себя и 

общества взаимодействовать с представителями разных 

религиозных конфессий в социальной и частной жизни; 

работать с научной литературой и другими источниками 

информации в заданном предметном поле.  Иметь 

навыки: способности и готовность демонстрировать 

усвоенный материал.  
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Форма итогового 

контроля  

Экзамены 3-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  

Литература  9. Бейсенов Б. Қ. Христандық тарихы : оқу құралы / Б. 

Қ. Бейсенов, А. Р. Игисенова. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2016. - 172 бет. - 

10. Бекишев К.О., Шайхыгалиев Е.А. Дінтану негіздері : 

оқу құралы.-Алматы : Альманах, 2017.-388 бет. 

11. Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану  : дәрістер курсы / 

А.Қ.Дүйсенбаев ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. 

- Алматы : TechSmith, 2018. - 96 бет 

12. Діни философия  : оқу құралы / Н. Ж. Байтенова 

[және т. б.]. - Алматы : Қазақ университетi, 2017. - 

22018 жылғы қабылдау бойынша бет.  

13. Дінтану  : оқу құралы / Қ.Б.Кемелбеков [және т.б.]. - 

Алматы : TechSmith, 2018. - 172 бет. 

14. Игисинова Н.Б., Ахметжанова К.Б.ҚР –дағы дін және 

этносаралық қатынастардың өзекті мәселелері : оқу 

құралы .- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

Берел» баспасы, 2016.-150 бет.  

15. Қазіргі дәстүрден тыс діни ағымдар мен культтер : 

оқу құралы / жауапты ред. Н.Ж.Байтенова.-Алматы 

: Қазақ универстиеті, 2013.-326 бет.  

16. Құрманалиева А. Әлемдік діндер : оқу құралы / А. 

Құрманалиева, С. Ө. Абжалов, Б. Б. Мейірбаев. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 2220 бет. 

Дата обновления  17.08.2018 



П ВКГУ 011-15  

 

Название модуля и шифр  Аксиологический, А  

Основы антикоррупционной культуры, OAK -2202  

Ответственный за модуль  Кусманова Л. Е., Абиканов Е. Ж.  

Тип модуля  Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации  

Уровень модуля  бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

2  

Количество кредитов  2(3)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  4  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Основы права, История Казахстана  

Содержание модуля  Религиоведение, основы антикоррупционной культуры  



П ВКГУ 011-15  

Результаты обучения  Знать: основные определения антикоррупционной 

культуры, международное и национальное 

законодательство, регулирующее противодействие 

коррупции, основные подходы к формированию 

антикоруупционной культуры в различных социальных 

группах, меры ответственности за коррупционные 

правонарушения в различных сферах.  

Уметь: применять полученные знания в анализе, в 

деятельности органов государственного управления по 

формированию антикоррупционной культуры общества 

в части правового и социального противодействия 

коррупции и борьбе с ней как с социальным явлением.   

Иметь навыки: умением распознавать коррупцию как 

элемент социально-политической жизни общества в 

международном и национальном контексте, анализом 

деятельности органов государственной власти, 

политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции и принимать в ней участие, 

навыками формирования антикоррупционной 

культуры в различных социальных средах.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 4-семестр  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, 

лабораторные работы, практические занятия), успешно 

сдать экзамен.  

Продолжительность 

модуля  

1 семестр  
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Литература  1. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия 

коррупции [Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. 

Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - 

Алматы : Казак университетi, 2014. - 110 с.  

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум 

для бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е 

изд., испр.- М. : Юрайт, 2016.- 367б.  

3. Алауханов Е.О. Сыбайлас жемқорлық пен күресу  : 

теория және практика : [оқулық]. - Алматы : Заң 

әдебиеті, 2009. - 240 бет.  

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Дополнительный модуль, ДП 

Физическая культура  

Ответственный за модуль  Амренова А. К., Кругликова М. В.  

Тип модуля  Дополнительный модуль  

Уровень модуля  бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

4  

Количество кредитов  8 (14)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  1,2,3,4  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Нет  
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Содержание модуля  физическая культура, основы информационной 

культуры  

Результаты обучения  Знать: основы   физической  культуры  и  спорта, 

физического  воспитания, самовоспитания и 

самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической 

подготовленности, профессиональной направленности 

физического воспитания;   

Уметь: использовать средства и методы физической 

культуры в развитии и формировании основных 

физических качеств;  

Владеть:  владения жизненно важными умениями и 

навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, 

плавание и др.); средствами физической культуры для 

развития отдельных физических качеств;  

Форма итогового 

контроля  

-  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ   

Продолжительность 

модуля  

1,2,3,4 семестр  

Литература  1. Физическая культура студента: учебник / под ред. 

В.И.Ильинича.- М.: Гардарики, 2009.- 448с.   

2. Сальников, А.Н. Физическая культура: конспект 

лекций- М.: Приориздат, 2016.- 128с.   

3. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: 

учебное пособие /- М.: Академия, 2009.- 528с.  



П ВКГУ 011-15  

Дата обновления  17.08.2018 

 

 

Название модуля и шифр  Преддипломный, Pd  

Преддипломная практика  

Ответственный за модуль  Смолина Г.С., Кошубаева Ж.С.  

Тип модуля  Модули практик  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

1  

Количество кредитов  1 (1)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  8  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  нет  

Содержание модуля  Преддипломная практика  

Результаты обучения  Знать: общенаучного подхода к решению методических 

проблем; психолого-педагогические особенности; 

современные технологии обучения на уровне учебного 

предмета, раздела, темы;  

Уметь: применение знаний и понимание: цели и 

формулировки задач  педагогической деятельности, 
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прогнозирования развития и воспитания личности 

обучаемого; организации учебно-воспитательного 

процесса;профессиональной самооценки деятельности;    

Иметь навыки: социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, сотрудничество, 

толерантность;  

Форма итогового 

контроля  

Отчет   

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по практике  

Продолжительность 

модуля  

2 недели  

Литература   

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Производственный, Pr  

Производственная практика  

Ответственный за модуль  Смолина Г.С., Кошубаева Ж.С.  

Тип модуля  Модули практик   

Уровень модуля  бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

 

Количество кредитов  9 (24)  
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Форма обучения  Очная  

Семестр  4,6,8,10  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Нет  

Содержание модуля  Производственная практика  

Результаты обучения  Знать: системы учебно-воспитательной работы школы; 

теоретических основ проведения психолого-

педагогического исследования; содержания, формы и 

методы внеклассной и внеурочной работы учителя 

физики  

Уметь: использование разнообразного физики, в т.ч. 

электронных изданий, ресурсов и учебных материалов 

для повышения  

эффективности оборудования кабинета учебного 

процесса:  

Владеть:социально-коммуникативноговзаймодействие с 

коллективом, сотрудничество, толерантность;  

Форма итогового 

контроля  

Отчет  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по практике  

Продолжительность 

модуля  

22,5 недели  

Литература  Нет  
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Дата обновления  17.06.2018 

 

Название модуля и шифр  Учебный,Uch 

Учебная практика  

Ответственный за 

модуль  

Смолина Г.С., Кошубаева Ж.С.  

Тип модуля  Модули практик  

Уровень модуля  бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

 

Количество кредитов  2 (1)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  2  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  нет  

Содержание модуля  Учебная практика   

Результаты обучения  Знать:   

Уметь:   

Форма итогового 

контроля  

Отчет  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по практике  
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Продолжительность 

модуля  

1 недели  

Литература  Нет  

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Модуль итоговой аттестации(МИГА)  

Государственный экзамен по специальности  

Ответственный за модуль   

Тип модуля  Дополнительный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

4  

Количество кредитов  8 (14)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  1,2,3,4  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Нет  

Содержание модуля  Государственный экзамен по специальности, Написание 

и защита дипломной работы (проекта)  

Результаты обучения  Знать: основных принципов и закономерностей физики, 

методики  
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 преподавания физики  

Уметь:применение знаний и понимание: основных 

принципов и закономерностей физики, методики 

преподавания физики при сдачи государственного 

экзамена  

Владеть: способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию  

Форма итогового 

контроля  

-  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ   

Продолжительность 

модуля  

1,2,3,4 семестр  

Литература   

Дата обновления  17.08.2018 

 

Название модуля и шифр  Модуль итоговой аттестации(МИГА)  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Ответственный за модуль   

Тип модуля  Дополнительный модуль  

Уровень модуля  Бакалавриат  

Количество часов в 

неделю  

4  
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Количество кредитов  8 (14)  

Форма обучения  Очная  

Семестр  1,2,3,4  

Количество обучающихся  По приему 2018 года 

Пререквизиты модуля  Нет  

Содержание модуля  Государственный экзамен по специальности, Написание 

и защита дипломной работы (проекта)  

Результаты обучения  Знать: основных принципов и закономерностей физики, 

методики преподавания физики;  

Уметь: применение знаний и понимание: основных 

принципов и закономерностей физики, методики 

преподавания физики при написании диплома;  

 Владеть: способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию  

Форма итогового 

контроля  

-  

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ   

Продолжительность 

модуля  

1,2,3,4 семестр  

Литература   

Дата обновления  17.08.2018 
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Module name and cipher WorldviewMir 

Fundamentals of RightsРP-1101 

Responsible for the module Дюсембаева С.Д., Смайлова И.Е. 

Module type Compulsory education module 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 2 

Number of credits 2(3) 

Form of education Full-time 

Semester 1 

Number of students 28 

Prerequisites of the module History of Kazakhstan, the basis of law 

Module Contents Fundamentals of law, the fundamentals of economics, political 

science-sociology, modern history of Kazakhstan 

Learning Outcomes To know: rights and freedoms, duties of man and citizen; current 

regulatory and legal acts of the Republic of Kazakhstan, correctly 

understand their application in space; to know and distinguish the 

branches of law, the basic concepts and categories of each branch 

of law; main issues of legal responsibility in accordance with their 

types. 

To be able: to analyze normative legal acts, the state and legal 

structure of society, the subjects of state power and the mechanism 

for its implementation. 

Own: when there arise in everyday life issues related to the 

problems of the state and law skills on the correct application of 

regulations. 

Form of final control Examinations 1 Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 semester 

Literature 9. 1 Ахметов, Е. Б.Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : 

ЖК "Отан", 2014. - 120 бет.  
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10. Оспанов Қ. И.Құқық негіздері : оқу құралы / Қ. И. 

Оспанов. - толық. 3-бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 304 

бет 

11. Өміржанов, Е. Т. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Алматы 

: "LEM" баспасы, 2015. - 152 бет. 

12. Қошқарбаев, Е. Е.Құқық негіздері  : оқу құралы. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2014. - 322 бет.  

 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher World outlook, Mir 

Political science-sociology, PS-1103 

Responsible for the module Болгауова Г.Т., Рякова Е. Г. 

Module type Compulsory education module 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 

Semester 2 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Philosophy, history of Kazakhstan, world history 

Module Contents The fundamentals are right, the fundamentals of economics, 

political science-sociology, modern history of Kazakhstan 

 

Learning Outcomes 

Know: basic concepts and categories of sociology, methods of 

concrete social studies; the main stages in the development of 

sociological thought and the current trends in sociological theory; 

forms of social change and mechanisms for the emergence and 

resolution of social conflicts; sociological approaches to the study 

of personality, the concept of socialization, social norms and social 

control. 

To be able: to allocate specificity of social sphere of a society, to 

find interrelations between various social phenomena and 

processes; apply the categories of social science for independent 
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analysis and evaluation of social processes; Apply the acquired 

knowledge in sociology in the study of special disciplines, as well 

as in the process of professional activity; classify and analyze 

social concepts in the context of the place and time of their 

creation; to determine the degree of relevance of various social 

concepts 

Have skills: mastering the basic methods of sociological research; 

organization and conduct of sociological research 

 

Form of final control 

Examinations 2-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 22. Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану : өзекті 

мәселелері :  екі томдық оқу құралы. – Алматы : Қарасай, 

2013.-Т. 1.- 408 бет.-51 экз 

23. Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі 

томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 1.- 408 

бет. 

24. Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану : өзекті 

мәселелері :  екі томдық оқу құралы. – Алматы : Қарасай, 

2013.-Т. 2.- 408 бет. 

25. Әбсаттаров Р.Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі 

томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 2.- 408 

бет. 

26. Әбсаттаров Р.  Саясаттану негіздері :  екі томдық оқу 

құралы. – Өзгертіліп, толық. 3-ші бас.- Алматы : Қарасай, 

2018.-Т. 1.- 72 бет. 

27. Әбсаттаров Р.  Саясаттану негіздері :  екі томдық оқу 

құралы. – Өзгертіліп, толық. 3-ші бас.- Алматы : Қарасай, 

2018.-Т. 2.- 460 бет 
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28. Әженов, М. С., Садырова М. С. Қоғамның әлеуметтік 

құрылымы  : оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2014. - 140 бет. 

-25 экз 

29. Байтілен, С. А.Саясаттанудың дәрістер курсы : [оқу 

құралы].  - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 168 бет. 

30. Борбасов С. Әлемдік қайшылықтар және әлемдік 

саясат : саясаттану, халықаралық қатынастар  және тарих 

мамандықтарын арналған оқу құралы. – Алматы : Эверо, 

2016.-2018 жылғы қабылдау бойынша0 бет.  

31. Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С. Әлеуметтану 

негіздері : оқулық.- Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2018.-464 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

32. Забирова А. Т. Қолданбалы әлеуметтану : оқу құралы. 

–Алматы : Эверо, 2015. -206 бет. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Worldoutlook, Mir 

Contemporary History of Kazakhstan, SIK-1104 

Responsible for the module Аубакирова Ж.С., Турова Л.П. 

Module type Compulsory education module 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 

1Semester 2 

Number of students 28 

Prerequisites of the module School course of history of Kazakhstan, geography 

Module Contents Fundamentals of law, the fundamentals of economics, political 

science-sociology, modern history of Kazakhstan 

Learning Outcomes To know: different points of view and concepts of historical 

science, actual problems of the history of Kazakhstan, traditions 

and culture of the peoples of Kazakhstan, to analyze socially 
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significant problems and processes, to use the methods of 

humanitarian and socio-economic sciences in various types of 

social activities. 

To be able: to analyze, logically and critically comprehend 

historical events and processes, to operate with historical 

concepts. 

Have skills: work with historical sources, correctly expound the 

historical material, freely discuss, defend your own worldview 

positions. 

Form of final control Examinations 2-Semester GE 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

 

Literature 

15. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы : оқу құралы.- 

Алматы : Эверо, 2014.- 496 бет. 

16. Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (көне заманнан бүгінге 

дейін): оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-260 бет. 

17. Әминов, Т. М. Қазіргі Қазақстан тарихы  : оқу құралы / 

Т. М. Әминов. - Алматы : Бастау, 2017. - 472 бет. 

18. Долгополов А.Б. Қазақстан тарихынан таңдамалы 

дәрістер : оқу құралы.- Алматы : Эверов, 2014.-164 бет. 

19. Қуандық Е. Қазақстан тарихы (XX және XXI ғасырдың 

алғашқы жылдарындағы республика тарихының өзекті 

мәселелері бойынша лекциялар): оқулық.-толық. 2-ші 

бас.- Алматы : Дәуір, 2012.-512 бет 

20. Аяған Б., Ауанасова Ә., Сүлейменов А. Қазастанның 

қазіргі заман тарихы (1991-2014) : ғылыми-танымдық 

бас.-Алматы : Атамұра, 2014.-336 бет.  

21. Бимаканова З.Ш. Қазақстанның жаңа заман тарихы.- 

Алматы : Отан, 2015.-109 бет. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher World outlook, Mir 
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Fundamentals of Economics, OE-1102 

Responsible for the module Кинашева Ж.Б., Галяпина Г.В 

Module type Compulsory education module 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 2 

Number of credits 2 (3) 

Form of education Full-time 

Semester 2 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Mathematics, geography, history of Kazakhstan, world history 

Module Contents Fundamentals of law, the fundamentals of economics, political 

science-sociology, modern history of Kazakhstan 

Learning Outcomes Know: basic concepts and models of microeconomic theory, 

macroeconomics and the world economy; basic macroeconomic 

indicators and the principles of their calculation. 

To be able to: apply the conceptual-categorical apparatus, the 

basic laws of the humanities and social sciences in professional 

activity, correctly use professional vocabulary in its activity; 

analyze the main economic events in your country and abroad, find 

and use the information necessary for orientation in the main 

current problems of the economy. 

Have skills: a holistic approach to analyzing the problems of 

society; critical perception of economic information 

Form of final control Examinations 1-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 23. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық 

теория : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет 

24. Елшібаев Р.Қ. Кәсіпкерлік  : оқу құралы.-Алматы : 

Экономика, 2014.-440 бет. 
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25. Жолдасова Г. Экономика негіздері : оқу құралы.-3-

бас., стер..- Астана : Фолиант, 2017.-224 бет. 

26. Исқалиев М.Экономикалық теория : оқулық / М. 

Исқалиев. - толық., өңд. және түз. 2-ші бас. - Алматы : 

Қарасай, 2017. - 352 бет.  

27. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік. Теория, процесс, практика: 

оқулық.- 10 бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2018.-480 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

28. Рахметулина Ж.Б., Абылайханова Т. А. Экономикалық 

теория: есептер, схемалар, тесттер : оқу құралы.- Алматы : 

Экономика, 2015. -265 бет.. 

29. Сагинова Б.К., Бименова А.Е. Жылжымайтын мүлік 

экономикасы : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-220 бет 

30. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория негіздері : оқу 

құралы. – Алматы : Эверо, 2014. – 196 бет.  

31. Шағын және орта кәсіпкерлік негіздері : оқу құралы / 

С.Ж. Пірәлиев, М.А.Нуриев, Э.О.Телагусова.- Алматы : 

Абай атындағы ҚазҰПУ Ұлағат баспасы, 2013.-260 бет.- 

32. Экономика негіздері : оқу құралы / Ж.Я. Әубәкірова, 

Н.А.Маженова, А.Б. Айтбембетова.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2017.- 230 бет 

33. Экономикалық теория : оқу құралы. – Алматы : Қазақ 

университеті, 2014. – 306 бет. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Communicative 2 

Foreign Language IYa-11105 

Responsible for the module  

Module type Compulsory education module 

Module Level Undergraduate 
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Number of hours per week 6 

Number of credits 6 (10) 

Form of education Full-time 

Semester 1,2 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Englishlanguagecourse 

Module Contents Foreign language, Kazakh (Russian) language. 

Learning Outcomes To know and understand a foreign language in the volume 

necessary to obtain information from domestic and foreign 

sources. 

To be able: to interact linguistically appropriately and creatively 

in all variety of social and cultural contexts; 

To have the skills to communicate in a foreign language, be able 

to convey the basic thought of reading and listening in oral and 

written form. 

Form of final control Examinations 1,2-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 2 Semester 

Literature 5. Матиева М.З. Ағылшын тілін меңгерейік : оқу құралы .- 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-

180 бет. 

Matkarimova, D. A. English grammar exercises part 1: оқу-

әдістемелік құрал / D. A. Matkarimova. - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 102 

бет. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Communicative 2 

Kazakh (Russian) languageK (R) Ya-11106 

Responsible for the module Жакупова Р.М. 

Module type Compulsoryeducationmodule 

Module Level Undergraduate 
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Number of hours per week 6 

Number of credits 6 (10) 

Form of education Full-time 

Semester 1,2 

Number of students 28 

Prerequisites of the module School Russian language course, school literature course 

Module Contents Foreign language, Kazakh (Russian) language. 

Learning Outcomes To know and understand the Kazakh (Russian) language in the 

volume necessary to obtain information from domestic and foreign 

sources. 

To be able: to interact linguistically appropriately and creatively in 

all variety of social and cultural contexts; 

To have the skills of communication in Kazakh (Russian) 

language, be able to convey the basic thought of reading and 

listening in oral and written form. Be capable of written and oral 

communication in Kazakh (Russian) language for conducting 

professional activities. 

Form of final control Examinations 1,2-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 2 Semesterа 

Literature 9.  Ермакова В.И. Русский язык : учебное пособие для студ. с 

гос.языком обучения.-Астана : Фолиант, 2014.-176  

10. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык : 

учебное пособие по развитию навыков устной речи для 

студентов изучающих русский язык как иностранный.- 

Алматы  : Қазақ университеті, 2015.-115 с. 

11. Профессиональный русский язык  : учеб. пособие / Е. 

А. Журавлева [и др.]. - Алматы : ССК, 2017. - 244 с.  

12. Юрьев А. Н., Кунапьяева М. С.Русский язык  : учеб. 

пособие для студ. казах. отд, университетов. - Алматы : 

Эверо, 2014. - 170 с. 

Date of update 17.08.2018 
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Module name and cipher Pedagogical 

Management in education МО-2211 

Responsible for the module  

Module type Compulsory education module 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 2 

Number of credits 3(3) 

Form of education Full-time 

Semester 4 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Philosophy, psychology 

Module Contents Psychology, management in education, theory and methodology 

of educational work, technology of criterial evaluation, 

pedagogy. 

Learning Outcomes To know: the place, role and significance of pedagogical 

management in the system of psychological pedagogical 

knowledge, the history of the development of the concept of 

management in education; basic approaches and principles of 

education management; 

  Be able to navigate the essence of educational processes; to 

determine the importance of education for modern society; 

Master the methods of analyzing specific situations, set goals, 

objectives and find methods for their solution. 

Form of final control Exam 4-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 5. Дүйсенбаев А. Қ.Педагогикалық менеджмент  : оқу 

құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 2015. - 158 бет. 

Абеуова И.Ә. Білім беру саласындағы психологиялық 

қызмет : әдіснама, технология, практика : монография.- 

Алматы : Эверо, 2014.-452 бет. 

Date of update 17.08.2018 
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Module name and cipher Pedagogical 

Psychology Psi-2210 

Responsible for the module  

Module type Compulsory education module 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 

Semester 3 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Philosophy, psychology 

Module Contents Psychology, management in education, theory and methodology 

of educational work, technology of criterial evaluation, 

pedagogy. 

Learning Outcomes To know: about the professional role of the teacher in teaching 

students psychological knowledge, the scientific principles of the 

methodology and the specifics of teaching specific psychological 

disciplines; understand the meaning of logic and the internal 

patterns of the process of assimilation of psychological 

knowledge, the determining role of the teacher of psychology, 

his professional skills; have a clear idea of the laws, content, 

methods, technologies, forms and means of teaching psychology 

To be able: to manage the educational activity of students. 

Master: the skills of methodically literate, technological design 

of the educational process, to compare, analyze psychological 

phenomena and facts. Independently apply in practice the 

knowledge gained in psychology in the organization of the 

educational process. 

Form of final control Examinations 3-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1Semester 

Literature 17. Бабаев С.Б. Жалпы және тұлғалық психология : оқулық.-

Өңд.,толық. 2-ші бас.-Алматы : НұрПресс, 2013.-352 бет 
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18. Бапаева М.Қ. Даму психологиясы : оқулық.- Алматы : ҚР 

Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-440 бет 

19. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы : 

оқулық.- Алматы : Қазақ университеті, 2014.-249 бет 

20. Жұмасова К. С. Психология  : оқулық / К. С. Жұмасова, Л. 

Есенова. - 3-бас. толық., өңд. - Астана : Фолиант, 2017. - 

400 бет. 

21. Мырзатаева Б.П. Кіші мектеп оқушыларының 

психологиясы : оқу құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 

2014.-118 бет. 

22. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы 

(жаттығулар мен тапсырмалар) : оқу құралы.- Астана : 

Фолиант, 2014.-144 бет 

23. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы : оқу 

құралы.-2-ші бас.- Астана : Фолиант, 2016.-144 бет 

24. Нығметова Қ. Баланың жас ерекшеліктері психологиясы 

және кемтар бала психологиясы : оқу құралы.-Алматы : 

Эверо, 2014.-176 бет. 

 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Pedagogical 

Theory and methods of educational work TMVR-2212 

Responsible for the module  

Module type Compulsory education module 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 2 

Number of credits 2(3) 

Form of education Full-time 

Semester 4 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Pedagogy, psychology 
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Module Contents Psychology, management in education, theory and methodology 

of educational work, technology of criterial evaluation, 

pedagogy. 

Learning Outcomes Know: the basic concepts of theory and methods of educational 

work; forms and methods of educational work; technology of 

professional-pedagogical communication, technology of 

educational influence and educational activity 

To be able: to apply theoretical knowledge in the practice of 

educational work; manage the educational process; Competently 

and technologically formulate the purpose and objectives of 

educational work; plan educational work; to design a class 

education program, To own: to be able to demonstrate: the 

regulatory and legal base on the organization and planning of 

educational work in educational institutions of various types; 

methods of organizing the educational work of the class teacher, 

teacher-organizer; Possess ways to form an educational ideology 

of an educational institution and society. 

Form of final control Exam 4-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1Semester 

Literature 11. Алдамбергенова Г. Моральдық-этикалық тәрбие беру 

негіздері (қыздар тәрбиесі негізінде) : оқу құралы.- 

Алматы : Эверо, 2014.-416 бет 

12. Әбенбаев С. Ш. Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі : оқулық / С. Ш. Әбенбаев, Г. Г. Ахметова . - 

Астана : Фолиант, 2017. - 312 бет 

13. Дүйсенбаев А.К. Тәрбие теориясы мен әдістемесі : 

оқулық.-Алматы : Отан, 2014.-221 бет 

14. Есқалиева С. Тәрбие жұмысының теориясы және 

ұйымдастыру әдістемесі : оқулық.- Астана : Фолиант, 

2014.-192 бет 
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15. Набуова Р. Тәрбие жұмысының әдістемесі : оқу құралы. – 

Алматы : «NURPRESS» баспасы, 2014. – 272 бет. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Pedagogical 

Critical estimation technology TKO-2213 

Responsible for the module  

Module type Compulsory education module 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 2 

Number of credits 2 (3) 

Form of education Full-time 

Semester 4 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Pedagogy 

Module Contents Psychology, management in education, theory and methodology 

of educational work, technology of criterial evaluation, pedagogy. 

Learning Outcomes to be able: to evaluate the results of the educational and 

educational process from the point of view of criterial evaluation; 

to carry out a criterial evaluation of the activity of the educational 

institution; 

Own: knowledge, skills and skills to 

to this discipline, to disclose qualitative changes in the 

development of school practice and pedagogical thought. 

competent: in the field of theory and practice of peer evaluation 

in the field of education, in the search for and selection of criteria 

necessary for the evaluation of activities in the field of 

education; 

Form of final control Examinations 4 Semester 

 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 
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Literature 7. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері : оқулық / 

Е.Ы. Бидайбеков, В.В.Гриншкун, Г.Б. Камалова, 

Д.Н.Исабаева, Б.Ғ.Бостанов.- Алматы, 2014.-352 бет 

8. Урмашев Б. А.Критериалды бағалау технологиясы : оқу 

құралы / Б. А. Урмашев. - Алматы : ССК, 2017. - 140 бет.  

9. Шошақ М., Карменова М.А., Сарсенгалиева Г.Б. Білім 

берудегі инновациялық технологиялар : оқу  құралы.- 

Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ  Берел баспасы, 

2014.-152 бет 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Pedagogical 

Pedagogy Ped-2214 

Responsible for the module  

Module type Compulsory education module 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 

Semester 3 

Number of students 28 

Prerequisites of the module history and philosophy of science, a foreign language 

Module Contents Psychology, management in education, theory and methodology 

of educational work, technology of criterial evaluation, 

pedagogy. 

Learning Outcomes Know: the main achievements, problems and trends in the 

development of domestic and foreign pedagogy, modern 

approaches to modeling pedagogical activity. 

To be able: to analyze modern problems of the science of 

education, to give an assessment of the pedagogical 

manifestations, to formulate clearly the own point of view, to 

argue reasonably for it 

Owns ways and means of solving educational problems 
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Form of final control Examinations 3-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 15. Аубакирова Л. Р., Губайдуллина Г.Н. Сызба, кесте 

түсіндірме түріндегі педагогика : оқу құралы. - Өскемен : 

ШҚМУ баспасы, 2013.- 170 бет 

16. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық 

теория негіздері : оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-

336 бет. 

17. Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы 

педагогикалық технологиялар : оқулық.-Алматы  : ҚР 

Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

18. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- Алматы : 

Отан, 2015.-293 бет.  

19. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру 

жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары : оқулық.-

Астана :Фолиант, 2015.-152 бет. Педагогика : оқу құралы / 

А.К.Игибаева, А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. Шакаримова, 

А.Д.Аубакирова.- Өскемен : С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет 

20. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы : оқу құралы.- 

Алматы : Қарасай, 2013.-432 бет 

21. Шалғынбаева Қ.Қ., Албытова Н.П., Сламбекова Т.С. 

Педагогика : оқу құралы. – Астана, 2014. – 268 бет. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Professional and communicative, PK1 

Professional Kazakh (Russian) language, PK(R)Ya-3207 

Responsible for the module Жакупова Р.М., Баяндинова М. Б. 

Module type Compulsory education module 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 2 
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Number of credits 2(3) 

Form of education Full-time 

Semester 5 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Kazakh language (Russian language) 

Module Contents Professional Kazakh (Russian language),inclusive education, 

professionally-oriented foreign language. 

Learning Outcomes Know: the main provisions of the law "On languages in the 

Republic of Kazakhstan" and the legal foundations for functioning 

of languages in Kazakhstan; the spelling and use of professional 

vocabulary in the sphere of production; the principles of technical 

book in the context of assignments; the use of dictionaries in the 

specialty. 

To be able to: use knowledge when writing term papers and thesis; 

use of dictionaries of specialized terms; to communicate in a 

professional manner; to perform work of a creative nature. 

To have skills: reading and composing documents, using existing 

terminology in the industry. 

Form of final control  5-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

All courses in the workshop (lexis, laboratory work, practical 

classes), take a look at the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 7. Жақсылықова К.Б. Кәсіби қазақ тілі  : (ақпараттық-

телекоммуникациялық технологиялар саласына) жоғары 

техникалық оқу орындарына арналған оқулық.- Алматы, 

2013.- 215 бет 

8. Садықова С.Т., Қырықбаева Б.А. Кәсіби қазақ тілі : оқу-

әдістемелік құрал информатика мамандығына арналған.- 

Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» 

баспасы, 2016.-111 бет 

9. Құрманбаева Ш.Қ., Мұратбекова А. Қазақ тілі : ақпараттық 

технология және энергетика мамандығына арналған 
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тереңдете оқыту құралы.- Алматы : Қазығұрт, 2013.-248 

бет. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Профессионально-коммуникативный 1, PK1 

Инклюзивное образование.IO-3208 

Responsible for the module Саниязова Ж.Г. 

Module type Compulsory education module 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 2 

Number of credits 2 (3) 

Form of education Full-time 

Semester 5 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Professionally-oriented foreign language, 

Foreign language. Practical Grammar, Foreign Language. 

Practice of oral and written speech 

Module Contents Professional Kazakh (Russian), inclusive education, 

professionally-oriented foreign language. 

Learning Outcomes Know: Kazakh (Russian), foreign language in the amount 

necessary to obtain information from domestic and foreign 

sources. 

To be able: to interact linguistically in an appropriate manner and 

in your own way in all the diversity of social and cultural contexts 

Have the skills to interpret authentic professional-oriented texts; be 

able to produce (reproduce) an unprepared statement on the 

problems of professional communication, using the terminology of 

the specialty. 

Form of final control Examinations 5-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 
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Literature 5. Арнайы педагогика : оқулық / Ғ. А. Абаева [және т. б.]. - 

Қарағанды : ЖШС "Medet Group", 2014. - 262 бет 

Инклюзивті білім беру негіздері  : оқу құралы / А. Искакова 

[және т. б.]. - Алматы : ЖК "Балауса", 2016. - 320 бет. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Professional and communicative 1, PK1 

Professionally-oriented foreign language, POIYa-3209 

Responsible for the module Хан Г.О., Квеглис Л.И. 

Module type Mandatorymodulesbyspecialty 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 2 

Number of credits 2(3) 

Form of education Full-time 

Semester 6 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Foreignlanguage (B1, B2) 

Module Contents Professional-oriented foreign language, professional Kazakh 

(Russian), inclusive education. 

Learning Outcomes To know: orthoepic, lexical, grammatical and stylistic norms of 

the language, as well as active processes occurring in the 

language at the present stage of its development; achievements, 

discoveries, events from the field of history, culture, politics, 

social life of the country of the studied language; 

To be able to: understand the most common phrases, simple 

sentences, small texts of social and cultural and cultural nature; 

use simple sentences and sentences, retell the text, talk about 

famous people, living conditions, studies; understand small simple 

texts, be able to find specific information in the texts of everyday 

communication. 

Have skills: compiling and writing small texts on a given subject, 

the text of a greeting card, a letter to a friend (friend), spelling 

dictation. 

Form of final control Exam 6-Semester 
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Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 5. 1 Physics  : textbook / G. Sh. Omashova [and atc.] ; 

Ministry of education and science of the Republic of 

Kazakhstan. - Almaty : [Association of higher educational 

institutions of Kazakhstan], 2016. - 304 p. 

6. Акбаева, Г. Н. Профессионально-ориентированный 

английский язык для педагогических специальностей  : 

[учебно-метод. пособие] / Г. Н. Акбаева, Г. Т. Смагулова, А. 

К. Болатбекова. - Алматы : ССК, 2017. - 140 с. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Philosophy and Theoretical Mechanics 

Information and Communication Technologies (in English) 

IKT -2117 

Responsible for the module Кубентаева С.Н. 

Module type Compulsory education module 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5) 

Form of education Full-time 

Semester 3 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Computer science, English, physics 

Module Contents Information and communication technologies (in English), 

philosophy, theoretical mechanics 

Learning Outcomes know: the basic definitions and concepts provided by the program, 

methods of working with computer technology in solving service, 

multimedia and project tasks, the appointment of all software 

(software); 

To be able: to convey the basic thought of the read and heard in 

oral and written form. 
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To have: the skills of communication in a foreign language. 

Form of final control Exam 3-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 19. Dusembaev A. E.Informatics  : data structures, sortind 

and searchind : Handbook on Computer Science / A. E. 

Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty : 

Publisher "Dair", 2012. - 200 p. 

20. Baimukhamedov M. F.Information systems  : [Textbook] 

/ M. F. Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science 

of RK. - Almaty : Bastau, 2013. - 2018 жылғы қабылдау 

бойынша8 p 

21. Information and communication technologies textbook : in 

2 part = Информационно-коммуникационныетехнологии : 

учебник : в 2 ч.  : учебник / D. Shynybekov [идр.] ; 

International Information Technology University . - Almaty : 

IITU.Part 1 : textbook. - 2017. - 586 с- 

22. Information and communication technologies textbook : in 

2 part = Информационно-коммуникационныетехнологии : 

учебник : в 2 ч.  : учебник / D. Shynybekov [идр.] ; 

International Information Technology University . - Almaty : 

IITU.Part 2 : textbook. - 2017. - 622с 

23. Nurpeisova, T. B. Information and communication 

technologies  : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 

2017. - 480 p. 

24. Seiketov, A. Algorithms, Data Structures and 

Programming   : textbook / A. Seiketov ; Ministry of Education 

and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty :  

[Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 

2016. - 2018 жылғы қабылдау бойынша8 p.  



П ВКГУ 011-15  

25. Urmashev B. A. Information - communication technology  

: textbook / B. A. Urmashev ; Ministry of education and science 

of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : [Association of 

higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 409 p 

26. Whiteley D. An introduction to information systems  / D. 

Whiteley. - [б. м.] : Palgrave Macmillan, 2013. - 368 p.  

27. Weldon Jay-Louise Data Base Administration  / Jay-

Louise Weldon. - [репринт. изд. 1981]. - New York and 

London : Plenum Press, [2016?]. - 250 p.  

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Philosophy and Theoretical Mechanics 

Philosophy of Fil -2118 

Responsible for the module Ахметжанова К.Б. 

Module type Compulsory education module 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 

Semester 4 

Number of students 28 

Prerequisites of the module General course of physics, mechanics 

Module Contents Information and communication technologies (in English), 

philosophy, theoretical mechanics 

Learning Outcomes Know: the main directions, problems, theories and methods of 

philosophy, the content of modern philosophical discussions on the 

problems of social development. 

To be able: to form and argue for one's own position on various 

problems of philosophy; use the provisions and categories of 

philosophy for evaluating and analyzing various social trends, 

facts and phenomena. 

To master: the skills of perception and analysis of texts that have 

a philosophical content, methods of discussion and controversy, 
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the skills of public speech and written reasoning of their own point 

of view. 

Form of final control Examinations 4-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 16. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов ; Әл-

Фараби ат.ҚазҰУ жанындағы ҚР  БжҒМ Республикалық 

оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- 

Т.1. -  2018. - 272 бет. 

17. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов  ; 

Әл-Фараби ат. ҚазҰУ БжҒМ Республикалық оқу-

әдістемелік кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- Т.2. -  

2018. - 304 бет.).  

18. Джонстон Д. Философияның қысқаша тарихы. 

Сократтан Дерридаға дейін : оқулық. - Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы, 2018.- 216 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

19. Есіркепова Г.К. Философия : оқу құралы.-Алматы : 

Альманах, 2017.- 158 бет.- 2 экз. 

20. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 

оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-Т.1 

Антика философиясы.- 408 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

21. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 

оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.- Т.2 

Орта ғасыр философиясы. - 400 бет. - (Рухани жаңғыру. 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық»). 

22. Мейір Ж. Қ. Философия  : оқу құралы / Ж. Қ. Мейір, Б. 

Ә. Оразалиев. - Астана : Фолиант, 2014. - 280 бет. 

23. Хасанов М.Ш., Петров В.Ю.,Джаамбаева Б.А. 

Философия : оқулық.- Алматы : Эверо, 2014.-411 бет 
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Date of update 17.08.2018 

 

 

Module name and cipher General physics 1  

Optics Opt -2201 

Responsible for the module Иманжанова К.Т., Шевчук Е.П. 

Module type Mandatorymodulesbyspecialty 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5) 

Form of education Full-time 

Semester 4 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Mechanics, Molecular Physics, Electricity and Magnetism 

Module Contents Optics, methods of mathematical physics. 

Learning Outcomes Know: 1. The main requirements for laser materials. 2. Basic 

requirements for the materials of integrated optoelectronics. 3. 

The main effects in the interaction of visible and infrared optical 

radiation with the materials under study. 4. Basic principles of 

growth, build-up, technological processing of active and passive 

optical materials. 5. Consequences of dimensional effects in the 

micro- and nanostructuring of materials. 6. Structure and 

properties of carbon materials. 7. Production and application of 

nanomaterials. 

Be able to: Distinguish the optical properties of active and passive 

materials. 2. To be guided in the nomenclature and appointment 

of physical and chemical methods of processing of materials. 

Own: the basic laws of optics and be able to solve typical 

problems and analyze the results of experiments. 

Form of final control Exam 4-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1- Semester 
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Literature 7. Иманжанова, К. Т.Оптикадан физикалық практикум : 

оқу құралы / К. Т. Иманжанова, Г. С. Бектасова, Е. П. 

Шевчук . - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2016. - 132 бет. 

8. Мырзахмет М. К. Оптика : оқу құралы. –Алматы : 

Эверо, 2016. -160 бет.  

9. Оптикадан физикалық практикум : оқу құралы / Б.К. 

Ахметжанов, М. К. Скаков, Т.Н. Колесникова, К.Т. 

Иманжанова, Е.П. Шевчук.-Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ  баспсы, 2012.-121 бет. 

Date of update 17.08.2018 

 

 

Module name and cipher General compulsory 

Mathematics Ma-1203 

Responsible for the module Бакишев А. 

Module type Compulsory education module 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5) 

Form of education Full-time 

Semester 1 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Start analysis, differential and integral equations 

Module Contents Mathematics, development physiology of schoolchildren 

Learning Outcomes To know: the importance of mathematics in professional activity 

and the mastery of a professional educational program; - basic 

mathematical methods for solving applied problems in the field of 

professional activity; 

To be able: to solve applied problems in the field of professional 

activity. 
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To have skills: methods of constructing a mathematical model of 

professional problems and a meaningful interpretation of the 

results obtained. 

Form of final control Examinations 1-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1Semester 

Literature 11. Айдос  Е.Ж. Жоғары математика-1: оқулық. - Алматы 

: [Бастау], 2016. - 22018 жылғы қабылдау бойынша бет. 

12. Айдос Е.Ж. Жоғары математика-2  : оқулық. - 

Алматы : [Бастау], 2016. - 532 бет.   

13. Асқарова М. Элементарлық математика. Алгебра : оқу 

құралы.- Алматы : Қарасай, 2013.-460 бет. 

14. Крофт Э. Математика негіздері  : [2 бөлім] : оқулық / 

Э. Крофт, Р. Дэвисон. - Алматы : [Дәуір].- 1-ші бөлім. - 

2013. - 392 бет.\\ 

15. Крофт Э., Дэвисон Р. Математика негіздері : : [2 бөлім] 

: оқулық. / ауд. С.Ж. Қабақбаев-Алматы, 2014.- 2-бөлім.-

324 бет. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher General compulsory 

Physiology of development of schoolchildren FRSh -1216 

Responsible for the module  

Module type Compulsory education module 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 2 

Number of credits 2(3) 

Form of education Full-time 

Semester 2 

Number of students 28 

Prerequisites of the module  

Module Contents Mathematics, developmental physiology 
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Learning Outcomes To know: effective (consensus, tolerant) communication in a 

multicultural environment on the basis of conscious application of 

the norms of modern etiquette of a developed ability to a motivated 

understanding of the positions (intentions) of other people who 

adhere to other values. Modern problems of human physiology 

and age physiology 

be able to: - take into account in the pedagogical interaction the 

characteristics of individual development of students; - to design 

the educational process with the use of modern technologies that 

correspond to the general and specific patterns and 

characteristics of the age development of the individual. 

Possess: ways of orientation in professional sources of 

information (magazines, websites, educational portals, etc.). 

Form of final control Exam 2-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 1. 5.Балгимбеков Ш.А., Ташенова Г.К., Нуркенов Т.Т. 

Курс лекций по возрастной физиологии и школьной 

гигиене. - Алматы. - 2012. - 104 с. 

2. Қалкенова Б. Адам анатомиясы, жас ерекшелігіне 

қатысты физиология және гигиена : оқу құралы.- Астана 

: Фолиант, 2015.-344 бет. 

3. Каташева, А. Ч. Жас ерекшеліктер физиологиясы мен 

мектеп гигиенасы  : оқу құралы / А.Ч.Каташев ; ҚР Білім 

және ғылым министрлігі. - Алматы : Альманах, 2016. - 89 

бет. 

4. Торманов Н., Төлеуханов С. Т. Адам физиологиясы : 

оқулық. - Алматы : Бастау.-1-ші кітап. - 2015. - 344 бет. 

 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Methodology of training 

Astronomy in the course of secondary school AKSSh -3205 
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Responsible for the module Иманжанова К.Т., Шевчук Е.П. 

Module type Mandatorymodulesbyspecialty 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 2 

Number of credits 2(3) 

Form of education Full-time 

Semester 6 

Number of students 28 

Prerequisites of the module School physics course 

Module Contents Quantum mechanics, astronomy, methods of teaching physics 

Learning Outcomes to know: the basic concepts of this subject, to understand the 

physical essence of astronomical phenomena; 

be able to: formulate the main definitions of the subject, be able 

to explain the content of fundamental principles and laws 

considered in astronomy, well understand the role of 

astronomical observations in the formation of scientific 

knowledge; To master: the skills of applying general astronomy 

methods to solving specific problems, the system of knowledge 

about fundamental physical laws and theories, the physical 

essence of phenomena and processes in nature and technology, 

possesses methods of mathematical analysis and is able to apply 

its knowledge to solving specific problems. 

Form of final control Exam 6-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 1. Кенжәлиев Д.И. Астрономияның алғашқы 

бөлімдері : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-256 

бет 

2. Шаймерденова К. М. Астрономия  : оқу құралы / К. 

М. Шаймерденова. - Алматы : ССК, 2017. - 148 бет 

Date of update 17.08.2018 
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Module name and cipher Methods of Teaching  

Methodology of  Teaching Informatics MPI -3306 

Responsible for the module Кубентаева С.Н. 

Module type Modules of choice for a particular specialty (trajectory: physics 

and computer science) 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 2 

Number of credits 2(3) 

Form of education Full-time 

Semester 5 

Number of students 28 

Prerequisites of the module computer science, computational mathematics, as well as the 

disciplines of the psychological-pedagogical cycle 

Module Contents Methods of teaching computer science, modeling of physical 

processes on a computer 

Learning Outcomes Know: the objectives of teaching computer science in secondary 

schools, the methodology of teaching specific sections of the 

course of informatics of the secondary school on content-

methodological lines; 

To be able: to use the program support of the course and its 

methodological expediency, to organize classes in informatics to 

develop interest in the subject among students of different age 

groups. 

To have skills: knowledge of computer science as a science, its 

place in the modern world and in the system of sciences; work with 

several types of computers, various auxiliary devices, system and 

application software of general purpose to solve physical 

problems and be able to use application programs. 

Form of final control Exam 5-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 
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Literature 15. Алдешов С.Е., Жайдақбаева Л.Қ. Информатиканы 

оқытудың теориясы мен әдістемесі : оқу құралы.-Алматы : 

Эверо, 2016.-132 бет.- 

16. Жантасова Ж.З., Зейнеғаби Ж.З., Доскалиева А.Г. 

5В011100 – «Информатика»,  5В060200 – «Информатика» 

және 5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына 

арналған дипломдық жұмыстарды орындау бойынша : 

әдістемелік нұсқаулар. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2015. - 55 бет.  

17. Информатиканы оқыту әдістемесі : оқулық / Е. Ы. 

Бидайбеков [және т. б.].- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.- 588 бет. 

18. Информатикадан терминдер және анықтамалар 

[Текст] : the terms and definitions in computer science : 

әдістемелік нұсқаулық / А. С. Тлебалдинова [және т. б.]. - 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2017. - 173 бет.  

19. Қойбағарова Т., Ельтинова Р. Информатиканы оқыту 

әдістемесі : оқулық. – Алматы : «Эверо» баспасы, 2014. – 

412 бет.  

20. Шошақ М. Информатиканы оқыту теориясы мен 

әдістемесі : оқу құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ баспасы, 2013.-155 бет 

21. Шошақ М., Чакаеева А.М.  Информатикадан 

олимпиадалық есептерді шешу әдістемесі : оқу құралы.- 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2018.-

165 бет. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher  Methods of Teaching МО 

Methodology of teaching physics MPF -3307 

Responsible for the module Иманжаова К.Т., Шевчук Е.П. 
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Module type Mandatorymodulesbyspecialty 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5) 

Form of education Full-time 

Semester 5 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Mechanics, molecular physics, electricity and magnetism, optics. 

Module Contents Quantum mechanics, astronomy, methods of teaching physics. 

Learning Outcomes to know: • the goals of teaching physics in institutions of 

secondary (complete) general education; methods of their 

assignment and methods of achievement; 

• the content of the requirements for the knowledge and skills of 

students in physics, as reflected in the State Educational Standard; 

• Physical education systems in institutions of secondary 

(complete) general education and the place of the course of 

physics in the basic curriculum; 

• content of physics courses in basic and secondary (full) schools, 

allowances included in educational and methodological kits on 

physics; 

• methods of teaching physics, their classification and the 

possibility of implementation in the learning process; 

be able to: set pedagogical goals and objectives, outline ways to 

address them; 

to draw up a working program on physics, taking into account the 

requirements of a new generation of federal state general 

education standards of a new generation, to design the formation 

of universal educational activities 

possess the skills: • Conducting all types of educational physical 

experiments to solve different pedagogical problems in 

compliance with the requirements for the methodology and 

technique of its conduct; 

• numerical calculations of physical quantities when solving 

physical problems and processing experimental results; 
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• presenting physical information in various ways 

(in verbal, sign, analytical, mathematical, graphic, schematic, 

figurative, algorithmic forms). 

Form of final control Exam 5-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 15. Алимбекова Г. Б. Болашақ физика мұғалімінің кәсіби 

даярлығын ғылыми ұғымдар жүйесін қалыптастыру 

негізінде жетілдіру : монография. – Алматы : Абай 

атындағы «Ұлағат» баспасы, 2014.- 340 бет.  

16. Акитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы мен әдістемелік 

негіздері : оқу құралы.- Алматы : Альманах, 2017.- 236 бет. 

17. Иманжанова К. Т., Бектасова Г. С. Физикадан ғылыми-

зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру негіздері  : оқу құралы. 

- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2017. - 144 бет. 

18. Орта мектеп физика курсына арналған зертханалық жұмыс  

: әдістемелік нұсқа / Г. С. Смолина [және т. б.]. - Өскемен 

: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2015. - 56 бет. 

19. Намазбаев Қ.Т. Орта мектепке физиканы оқыту әдістемесі 

: физика мамандығы бойынша студенттерге арналған оқу 

құралы.- Алматы : Отан, 2016.- 1- бөлім. Теориялыық 

негіздері.-243 бет. 

20. Намазбаев Қ.Т. Орта мектепке физиканы оқыту әдістемесі 

: физика мамандығы бойынша студенттерге арналған оқу 

құралы.- Алматы : Отан, 2016.- 2- бөлім. Жеке тақырыптар 

мен тараулар.-334 бет. 

1. Нұрқасымова С. Н. Физиканы оқытудың компьютерлік 

әдістері  : оқу құралы / С. Н. Нұрқасымова. - Алматы : Эверо, 

2017. - 176 бет. 

Date of update 17.08.2018 
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Module name and cipher Information technologies IT  

Internet technology Int -2308 

Responsible for the module Kabdrakhmanova Z.G. 

Module type Compulsory modules in the specialty 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 4 

Number of credits 4(7)  

Form of education Full-time 

Semester 4 

Number of students  

Prerequisites of the module Foundations of information science 

Module Contents Technology, principles of organization аnd functioning of the 

Internet.  Design of Internet applications. Programs 

redaktorovaniya of Web-sites: FrontPage, DreamWeaver, HotDog 

Professional. Support for HTML, JavaScript, CSS, PHP, ASP and 

VBScript. 

Learning Outcomes - to know: the basic concepts and methods for creating applications 

for the global network; Tricks of software applications by creating 

a website; special program of Internet technologies; 

- be able create Web-based applications for publication in the 

Internet; create a script and design of Web-sites 

- to have skills: by designing Web-based applications that contain 

authentication, video, dynamic elements. 

The process of the discipline is Professional competences: to 

create the web pages, using сascade stylesheets, a markup 

language of HTML and to use design elements. Besides, to own 
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ways of creation of "dynamic" pages, using scripting languages on 

the example of Java, JavaScript, PHP. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans Performing a syllabus job, passing the exam 

Duration of the module 1 semester 

Literature 13. Бөрібаев Б., Абдрахманова М. Web технологиялар: 

HTML және PHP тілдері. –Алматы, 2015. -232 б. 

14. Бөрібаев Б., Мадиярова Г.А  Web-технологиялар. –

Алматы.:Дәуір,  2014ж. 

15. Гаевский А.Ю., Романовский В.А. Создание Web-

страниц и Web-сайтов. –Москва.: Технолоджи-3000, 2014г. 

-464с. 

16. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар : оқу 

құралы / Б.А.Урмашев, Ф.Р. Гусманова, Г.Г.Газиз.-Алматы 

: Қазақ университеті, 2017.-390 бет. 

17. Интернет технологиясы : оқулық / Г.Е. Мырзабекова, 

А.Ш.Күлмұратова, Л.Қ. Смаилова, Л.К.Тәжібай.-Алматы : 

Дәуір, 2011.-192 бет. 

18. Нурпеисова Т. Б. Ақпараттық - коммуникациялық 

технологиялар : [оқу құралы] / Т.Б. Нурпеисова, И.Н. 

Кайдаш ; ҚР Білім және ғылым министирлігі. - Алматы : 

Бастау, 2018. - 536 бет.. 

Date of update 27.08.2018 

 

 

 

Module name and cipher Information technologiesIT  

Computer networks KS -2309 
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Responsible for the module  

Module type Compulsory modules in the specialty 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5)  

Form of education Full-time 

Semester 3 

Number of students  

Prerequisites of the module Computer science, English, physics 

Module Contents Networks: basic information. What and why you need to know 

before you start to configure the network. What is a computer 

network? The classification of networks. Peer-to-peer networks 

and client/server networks (hierarchical networks). What is the 

main equipment used to build networks. What servers are there 

and what are they for? What is "Protocol"and what is "interface". 

The most important protocols. How networking works. In what 

form information is transmitted over the network. Seven-level 

model of interaction of open OSI systems. Addressing in 

computer networks. IEEE. Network technologies on the basis of 

which networks are built. Network operating system. Basic peer-

to-peer configuration. Providing shared access to resources. 

Viewing shared resources on a network. Set up a network printer. 

Learning Outcomes  

Form of final control Exam 3-Semester 

Conditions for obtaining loans Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 
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Duration of the module 1 Semester 

Literature 9. Сапақов С.З. Компьютерлік желілер және 

телекоммуникациялар пәні бойынша зертханалық 

жұмыстар : оқу құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 

2013. - 125 бет.- 

10. Тапалов Т. Компьютерлік желілер мен жүйелер  : оқу 

құралы. - Қарағанды : ЖШС "Medet Group", 2014. - 270 бет. 

11. Таненбаум Э.С., Уэзеролл Д.Д. Компьютерлік желілер : 

оқулық / ауд. А.М. Махметова, С.Б. Беркімбаева.- Алматы, 

2013.- 1-ші бөлім.-552 бет 

12. Таненбаум Э. С.Компьютерлік желілер  : оқулық / Э. С. 

Таненбаум, Д. Дж. Уэзеролл ; ауд. А. М. Махметова. - 

Алматы : [Дәуір].- 2-ші бөлім. - 2014. - 532 бет 

Date of update  

 

 

 

 

Module name and cipher Physical 

Quantum mechanics KM-3201 

Responsible for the module Бектасова Г.С. 

Module type Mandatorymodulesbyspecialty 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5) 

Form of education Full-time 

Semester 6 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Общий курс физики 

General course of physics 
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Module Contents Quantum mechanics, astronomy, methods of teaching physics. 

Learning Outcomes Know: the basic laws, definitions and concepts of physics; basic 

physical phenomena, their essence and interpretation; algorithms 

for solving physical problems. 

To be able: to interpret the observed elementary phenomena of 

nature, on the basis of known physical theories; 

Own: methods of solving typical physical problems; methods of 

physical measurements. To possess the conceptual apparatus of 

atomic physics, quantum phenomena at the atomic-molecular 

level, to be able to apply the experimental and theoretical 

foundations of quantum physics and physical phenomena 

conditioned by the electron shells of atoms and molecules to solve 

problems in professional activity. 

Form of final control Exam 6-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 3. Күреңкеев Т.Б., Күреңкей Б.Т. Кванттық механика 

(теориялық физика курсы) университтердің физика-

математика фак. білімгерлеріне арналған оқулық.- Алматы 

: Эверо, 2014.-318 бет. 

4. Тамаев С. Кванттық механиканың есептер жинағы : 

оқулық.- Алматы : Дәуір, 2015.-299 бет. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Generalphysics 1 

Electricity and magnetism, EiM -1206 

Responsible for the module Жапарова М.С., Павлов А.М. 

Module type Mandatorymodulesbyspecialty 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 4 

Number of credits 4(7) 

Form of education Full-time 
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Semester 2 

Number of students 28 

Prerequisites of the module School physics course 

Module Contents Mechanics, molecular physics, electricity and magnetism. 

Learning Outcomes Know: laws and theories in the field of electricity and magnetism, 

research methods for explaining electromagnetic phenomena. 

To be able: to use measuring electrical devices and to make 

measurements; use of standard and reference materials; solve 

problems and analyze the results of experiments. 

Have the skills: the design of elements and components of 

electrical circuits in accordance with safety regulations, 

calculations of electrical and electronic circuits. 

Form of final control Exam 2-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 1.  Бәйімбетов Ф.Б., Рамазанов Т.С. Электр және 

магнетизм: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.-

280 бет. 

2.  Дәрібеков С. Электр және магнетизм курсының 

арнаулы тараулары: оқу құралы.-2-ші бас.- қарағанды: 

Ақнұр, 2012.- 194 бет. 

3.  Құлбекұлы М., Хамраев Ш. Электр және 

магнетизмнің физикалық негіздері: оқу құралы.-Алматы : 

Қарасай, 2009.-320 бет. 

4.  Құлбекұлы М. Электрмагниттік тербелістер мен 

толқындар. Оптика: оқу құралы  / М. Құлбеқұлы М., 

Ш.Хамраев.- Алматы: Қарасай, 2010.-292 бет. 

5.  Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теориялық физика: 

оқулық.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.-2- том Өріс 

теориясы.-563 бет. 

6.  Электр және магнетизм: лабораториялық практикум / 

Т.Н. Колесникова, Ү.С. Қалижанова, К.Т. Иманжанова.- 

Өскемен, 2009 
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7.  Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм: учеб. 

пособие / А. Н. Матвеев . - 3-е изд., стер. - СПб.; М.; 

Краснодар: Лань, 2010. - 464 с.  

8. Хавруняк, В. Г. Курс физики: учеб. пособие для вузов 

/ В. Г.  Хавруняк. - М.: ИНФРА - М, 2014. - 400 с. 

9. Браже, Р.А. Лекции по физике: учеб. пособие для вузов 

/ Р. А. Браже. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013. - 320 с. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Statistical physics 

Physics of the Atomic and Atomic Nuclei FAAYa-4211 

Responsible for the module Иманжанова К. 

Module type Modules of choice for a particular specialty (trajectory: physics 

and computer science) 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5) 

Form of education Full-time 

Semester 5 

Number of students 28 

Prerequisites of the module the school course of physics; Elementary mathematics and 

higher mathematics, mechanics, molecular physics, electricity, 

optics; 

differential equations of the second order. 

Module Contents Statistical physics and bases of physical kinetics, Physics of atom 

and atomic nucleus, Physics of semiconductors and dielectrics 

Learning Outcomes Know: mathematical field theory and methods for solving the 

equation of mathematical physics-the structure of the atom and 

the atomic nucleus; basic laws and models of atomic and nuclear 

physics; limits of applicability of the laws of classical physics; 

To be able to: understand, present and critically analyze basic 

general physical information; to interpret the natural and man-

made phenomena from the point of view of the laws of classical 
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and relativistic physics, and to evaluate the basic parameters of 

physical systems and processes. 

Possess: methods of processing and analysis of experimental and 

theoretical physical information, skills of practical application of 

laws and models of physics in engineering practice. 

Form of final control Exam 5 Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature Жұманов К. Б. Атомдық физика  : оқу құралы. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2016. - 198 бет. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher General of physics 2 

Programming l Pro -3212 

Responsible for the module Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П. 

Module type Modules of choice for a particular specialty (trajectory: physics 

and computer science) 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 

Semester 6 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Computer science 

Module Contents Electrical engineering, programming languages 

Learning Outcomes know: the notion of a programming language; the evolution of 

programming languages; 

To be able to: apply presentation tools and methods for creating 

algorithms, data structures, learning basic programming 

languages, mastering the programming environment; make 

simple electrical and electronic circuits; perform analysis and 

calculation of electrical and magnetic circuits, have an idea of 



П ВКГУ 011-15  

the principles of operation of electrical machines and their use; 

to design the FSA of the simplest technological processes, to read 

the FSA of typical schemes of automation of technological 

processes. 

Possess: skills and abilities to create effective algorithms for 

solving problems and their programs. Apply this knowledge to 

the design of technological processes. 

Form of final control Exam 6- Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 10. Бағдарламалау тілдері (виртуалдық бағдарламалау): 

оқу құралы : ҚР Білім және ғылым министрлігі 

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына 

ұсынады / Ә. Е. Көксеген [және т. б.]. - Астана : Фолиант, 

2016. - 176 бет.- 

11. Заурбеков Н.С., Жұмажанов Б.Ж., Мейрам А.Т. 

Алгоритмдеу және программалау негіздері : оқулық.- 

Қарағанды : Medet Group, 2014.- 255 бет 

12. Көбеков Б.С., Әлібиева Ж.М. Программалық 

қамтаманы әзірлеу технологиялары : оқулық : Алматы : 

Medet Group, 2014.- 336 бет.- 

13. Көбеков Б.С. Программалау тілдеріндегі 

көрсеткіштік тип : оқу құралы.- Алматы : Medet Group, 

2014.- 104 бет.-30 экз 

14. Мақашев Е.П. Алгоритмдер және программалау : оқу 

құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2015.-123 бет 

15. Мансұрова М.Е., Болысханова М.Ж. ВЕБ-

Бағдарламалау : оқу құраыл.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2016.-178 бет.-5 экз. 

16. Медешова А.Б., Мұхамбетова Ғ.Г. Бағдарламалау : 

оқу құралы.- Алматы : Бастау, 2014.-368 бет 
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17. Шошак, М. Бағдарламалау тілдерін оқыту әдістемесі: 

оқу құралы / М. Шошак, А. М. Чакеева. - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 

166 бет.  

18. LEGO Mindstorms EV3 үлгі негізінде роботтарды 

құрастыру және бағдарламалық басқару  : оқу құралы / 

Ж. З. Жантасова [және т. б.]. - Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. - 212 бет 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher General of physics 2 

History of physics IsF -3313 

Responsible for the module Ботабаева Г.Б., Шевчук Е.П. 

Module type Modules of choice for a particular specialty (trajectory: physics 

and computer science) 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5) 

Form of education Full-time 

Semester 5 

Number of students 28 

Prerequisites of the module General course of physics, pedagogy. 

Module Contents The history of physics, packages of applied programs in physics 

Learning Outcomes Know: the basic laws of nature (physics), the history of physics-

modern means of computer technology, technology and 

communication, modern programming languages and 

programming technologies. 

be able to: argue scientific position in the analysis of 

pseudoscientific, pseudoscientific and antiscientific assertions 

To master: the skills of using a physical scientific language, 

scientific terminology 

Form of final control Exam 5-Semester 
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Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature . Баймолданова Л.С. Физика тарихы : оқу құралы.- Өскемен : 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2015.- 197 бет 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher General Physics and informatics, OFiI 

Mechanics, Meh-1214 

Responsible for the module Шевчук Е.П., Сакенова Р.Е. 

Module type Mandatorymodulesbyspecialty 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5) 

Form of education Full-time 

Semester 1 

Number of students 28 

Prerequisites of the module School physics course 

Module Contents Mechanics, molecular physics, electricity and magnetism. 

Learning Outcomes Know: basic physical concepts and quantities; the physical 

foundations of classical mechanics, elements of the special theory 

of relativity; Newton's laws. 

To master: the fundamentals of mechanics and its research 

methods for analyzing mechanical phenomena, solving physical 

problems and analyzing the results of an experiment. 

Have skills: solving physical problems and analyzing the results 

of the experiment. 

Form of final control Exam 1-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 11. Абылқалықова Р. Б., Қуанышбекова Т.Қ., 

Камалитдинова К.М. Қолданбалы механика : әдістемелік 
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құрал. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Берел» баспасы, 2014. – 80 бет.  

12. Механика" пәні бойынша "Кинематика" бөлімін 

студенттер мен оқытушылар бірігіп орындайтын бақылау 

материалдары : оқу-әдістемелік нұсқау / Е. П. Шевчук  

[және т.б.]. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2016. - 66 бет 

13. Теориялық механикадан қысқаша дәріс кешені / М. С. 

Жапарова, А. Утепов, А. Е. Елеманова, Р. Е. Сакенова. - 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» 

баспасы, 2015. – 12018 жылғы қабылдау бойынша бет.  

14. Дүзелбаев С.Т., Омарбекова Ә.С. Инженерлік 

есептеудегі Mathcad : оқулық. – Алматы : Бастау, 2014. – 

2018 жылғы қабылдау бойынша8 бет.  

15. Дүзелбаев С.Т. Инженерлік механика -1 : оқу құралы.- 

Алматы : Бастау, 2013.-420 бет 

16. Дүзелбаев С.Т. Инженерлік механика -2 : оқу құралы.- 

Алматы : Бастау, 2013.-2018 жылғы қабылдау бойынша4 

бет. 

17. Дүзелбаев С.Т. Инженерлік механика -3 : оқу құралы.- 

Алматы : Бастау, 2013.-336 бет 

18. Иродов И.Е. Механика. Негізгі заңдар : оқулық / ауд. 

Н. А. Маженов, Ю. М. Смирнов, Б. М. Кенжин.- Алматы, 

2012.-276 бет 

19. Күреңкеев Т. Б., Күреңкей Б. Т. Теориялық физика 

курсы.- Алматы : Эверо. Т. 1. Теориялық механика. -2014. 

-108 бет.  

20. Нұрқасымова С. Физика : механика тарауының 

есептер жинағы : ҚР Білім және ғылым министрлігі ЖОО 

студенттеріне оқу құралы ретінде ұсынған. – Астана : 

Фолиант, 2014. -208 бет. 

Date of update 17.08.2018 
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Module name and cipher General Physics and informatics, OFiI 

Molecular physics, MF-1216 

Responsible for the module Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П. 

Module type Mandatorymodulesbyspecialty 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5) 

Form of education Full-time 

Semester 2 

Number of students 28 

Prerequisites of the module School course of physics, mechanics 

Module Contents Mechanics, molecular physics. Electricity and Magnetism 

Learning Outcomes Know: the basic laws of molecular physics, the foundations of 

equilibrium thermodynamics, the patterns of change in some 

physical parameters when changing others in different processes, 

used in molecular physics. 

To be able: to use the laws of molecular physics in research and 

study of the structure and properties of objects of nature at various 

levels of its organization: from elementary particles to the 

universe. 

Own: solve typical problems in molecular physics and 

thermodynamics; use computer methods for collecting, storing 

and processing information. 

Form of final control Exam 2-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 1. Абылкалыкова, Р. Б. Курс лекций по физике: механика, 

молекулярная физика. термодинамика, электричество, 

магнетизм: учеб. пособие / Р. Б. Абылкалыкова; М-во 

образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: [Изд-во 

ВКГТУ] , 2009 
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2. Курс общей физики. В 3-х т. Т.1. Механика. 

Молекулярная физика: учебное пособие / И.В. Савельев.- 2-е 

изд., стер.- СПб.: Изд-во "Лань", 2017.- 352 с.  

3. Постников, Е.Б. Молекулярная физика и термодинамика: 

конспект лекций: учебное пособие / Е.Б. Постников.- М.: 

Приор-издат, 2009.- 188с. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher General physics and informatics OFiI 

Foundations of information science TOI -1215 

Responsible for the module Kabdrakhmanova Z.G. 

Module type Compulsory modules in the specialty 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5)  

Form of education Full-time 

Semester 2 

Number of students  

Prerequisites of the module Information science, Рrogramming 

Module Contents Іnformation concept, number system, logical algebra, logical 

operations, Post machine, Turing machine, Markov formal 

algorithms, computer scientific principles, algorithm concept and 

methods of its estimation, information theory, digital automata 

theory, theory of algorithms and basic information systems of 

concepts , programming languages. 

Learning Outcomes As a result of the discipline, the student: 
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- know: the concept of information, operations, the number system, 

algorithms, basic concepts of information theory; 

- Be able to: use logical operations, use Post and Turing machines 

to solve problems. 

- have the skills: the use of a numerical system, the differentiation 

of types and properties of algorithms, the use of simple 

programming languages 

When studying a discipline, one must master professional 

competence. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans Performing a syllabus job, passing the exam 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Kamardinov О. Informatics: Textbook / O. Camardinov.- 

Almaty: Karasai, 2008 

2. Bayzhumanov MK Informatics: Textbook for university 

students / MK Baizhumanov, LK Zhaptarbaeva-Astana: "Everest" 

LLP, 2010 

3. Kalenova BS Practical Informatics Course: Tutorial / BS 

Kalenova: Ministry of Education and Science of RK. -Oskemen: 

EKSU publishing house, 2008 

4. Balapanov EK New Information Technologies: 30 Lessons 

from Computer Science: Secondary School Students, College and 

Graduate School. Textbook / EK Balapanov, B. Buribayev, AB 

Dauletkulov.-Almaty: IHT, 2013.-400 pages. 

5. Ayazanov KS, Omarova Sh.E., Ayazanov KS Basics of 

Information Systems: Textbook / approved by the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty: 

April, 2011.- 400 pages. 

6. Informatics (information systems): textbook / А.М. 

Dzhumagalieva, A.Zh.Nurgazinova, LS Smailova, A.Sh. 

Kulmuratova; Approved by the Ministry of Education and 
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Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty: April 2011. - 

248 pages. 

7. Internet technology: textbook / approved by the Ministry of 

Education and Science; EV Myrzabekova, A.Sh.Kulmuratova, 

LK Smailova, LK Tazhibay. - Almaty: April, 2011. 

8. Yavorsky, V. V. Introduction to Information Technology 

[Text]: Textbook. manual / V. V. Yavorsky, G. M. Yavorskaya.- 

Astana: The Tome, 2008. 

9. Traynev VA New Information Communication Technologies 

in Education / VA Traynev, V. Yu. Teplyshev, IV Trainev .- 

Moscow: Dashkov and K., 2011. 

Date of update 27.08.2018 

 

 

 

 

Module name and cipher General physics and informatics OFiI 

Computer systems architectureAKS -1317 

Responsible for the module  

Module type Compulsory modules in the specialty 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 2 

Number of credits 2(3)  

Form of education Full-time 

Semester 2 
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Number of students  

Prerequisites of the module  

Module Contents The maintenance of a course includes the following sections: 

principles of the COMPUTER organization, history of 

development of the computer equipment, generation of the 

COMPUTER and their classification, classes of computers, 

architecture of microprocessor system, classification of interfaces. 

Learning Outcomes As a result of development of this discipline the student has 

to,  

know: 

- knowledge of tendencies of development of modern 

computer facilities;  

- knowledge of opportunities of use of the personal 

computer and microprocessor systems for the solution of service 

tasks;  

- knowledge of the basic principles of creation of computer 

aids and the main features of various classes COMPUTERS, 

acquisition by them of practical skills and abilities of use of the 

personal computer of a certain class for the solution of office tasks. 

to be able: 

- to carry out development, assembling and debugging of 

simple programs; 

- to create the elementary assembly programs for control of 

external devices; 

- to create assembly programs for work under control of the 

Windows operating system; 

- to create and use libraries of macros; 

- to make maintenance of the computer; 

- to find and eliminate malfunctions. 

To have skills of use of serial microprocessor devices and personal 

computers at the solution of specific objectives of management of 

the experimental equipment; to choose a rational configuration of 
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the equipment according to the solved task; to provide 

compatibility of equipment rooms and software of Computer 

Science. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the final 

control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Медешова А.Б., Габдуллаев Д.Г. Компьютер 

архитектурасы: оқулық.-Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», 2011-

304б. 

2. Маханбетова, М.А. Компьютер архитектурасы. - Жетісай: 

Ун-т "Сырдария", 2010. - 66 б. 

3. Ахмед, Т.Ф. Компьютер архитектурасы. - Жетісай: Ун-т 

"Сырдария", 2009. - 81 б. 

4. Салғараева, Г.И. Компьютер архитектурасы : Оқу құралы. . 

- Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2009. - 112 б. - ISBN 978-601-224-

103-4. 

5. Бегалин, А.Ш. Есептеуіш жүйелердің архитектурасы. - 

Қостанай: А .Байтурсынов атындағы ҚМУ, 2013. 

4. Дүйсембаев, Ә.Е. ж.б. Компьютерлер архитектурасы: Оқу 

құралы. / Ә.Е. Дүйсембаев, Е.Т. Рамазанов, С.А. Дүйсембаев . 

- Алматы: Dair, 2011. - 173б. -ISBN 978-601-278-614-9. 

6.  Максимов, Н.В. и др. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем : Учебник. / Н.В. Максимов, Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. - 512 

c. - ISBN 978-5-91134-742-0; 978-5-16-006732-2. 

Date of update  
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Module name and cipher Аpplied Programming PP  

Methodological bases for the solution of physical problems 

MOR -3201 

Responsible for the module Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П. 

Module type Modules of choice for a particular specialty (trajectory: physics 

and mathematics) 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5) 

Form of education Full-time 

Semester 6 

Number of students 28 

Prerequisites of the module General course of physics, mathematics 

Module Contents Methodology of teaching mathematics, Workshop on solving 

problems in physics 

Learning Outcomes know: the actual material of the course of elementary physics (the 

formulation of laws, basic formulas, the values of physical 

constants, etc.); 

be able to: solve the calculated, graphic, qualitative and 

experimental problems of various levels of complexity in all 

sections of the school course of physics 

possess: an understanding of the methods of solving problems, 

establishing the connection of new material with the previously 

studied; to construct problem situations, to set educational tasks; 

clearly formulate the objectives of the audit; to activate 

intellectual activity and development of abilities of children; 

practice modern methods, techniques, forms and means of 

teaching mathematics. 

Form of final control Exam 6-Semester 
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Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 4. Бектенов Ә.М., Бектенов Б.М., Бектенов М.Б. Физика 

есептерін шығару : оқулық.-Алматы, 2013.-628 ,tn 

5. Физикадан есептер жинағы : оқу құралы / 

А.Үргенішбеков, Ж.Айдарова, Т.Суханова, О. 

Тұрсыматова.-Астана : Фолиант, 2013.-288 бет 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Аpplied ProgrammingPP 

 

Computer modeling in scientific projects of school students 

KMNPSh -3203 

Responsible for the module  

Module type Optional modules for the specialty  

Education program:integrated programs for studying physics and 

informatics 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5)  

Form of education Full-time 

Semester 6 

Number of students  

Prerequisites of the module  

Module Contents basic concepts of the theory of modeling, classification of models 

and area of their use, problem of modeling; the fixed assets of 
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modeling applied in the course of design of systems at different 

stages of specification of the project; methods of modeling and 

analysis of systems; principles of creation of models. 

Learning Outcomes know: basic concepts of the theory of modeling, classification of 

models and area of their use, problem of modeling; the fixed assets 

of modeling applied in the course of design of systems at different 

stages of specification of the project; methods of modeling and 

analysis of systems; principles of creation of models. 

to be able: to make the analysis of the studied system or process; 

reasonably to choose a modeling method; to build adequate model 

of system or process with use of modern computer means; to 

interpret and analyze results of modeling. 

To have skills: development, debuggings and testings of 

programs. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the final 

control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 15. Тарасевич Ю. Ю. Математическое и компьютерное 

моделирование. Вводный курс: учеб. пособие / Ю. Ю. 

Тарасевич.- 5-е изд.- М.: ЛИБРОКОМ, 2012.- 152. 

16. Денисова Н.Ф. Программирование на  Visual Basic 6.0 

/ учебное пособие, КАСУ, 2009 

17. Каленова Б.С., Денисова Н.Ф. Visual Basic-те 

бағдарламалау. Әдістемелік құрал. Усть-Каменогорск: 

ВКГУ, 2014. 

18. 4..Программирование на  VisualBasic 6.0: / 

А.С.Сурядный, С.В Глушаков - М.:ООО 

"Издательство АСТ" Харьков: "Филио", 2015. 
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19. Рахимбаева Қ.С.  «Дүниетану сабақтарында АКТ-ны 

пайдалану арқылы оқушылардың танымдық қабілетін 

дамыту» 2015 ж.Б.А.Әлмұхамбетова, 

М.А.Ғалымжанова «Білім беру жүйесі 

қызметкерлерінің біліктілігін арттыруда ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың қолданылуы» - 

17 бет. 

20. М.А.Ғалымжанова «Педагогтардың ақпараттық-

коммуникациялық құзырлылығын қалыптастыру 

бағыттары» - 48 бет. 

21. http://www.tarbie.kz сайты. 

Date of update  

 

 

Название модуля и шифр  Аpplied ProgrammingPP 

Laboratory Workshop on ICT  LPICT -3204 

Module name and cipher  

Responsible for the module Optional modules for the specialty  

Education program:integrated programs for studying physics and 

informatics 

Module type Undergraduate 

Module Level 3 

Number of hours per week 3(5)  

Number of credits Full-time 

Form of education 6 

Semester  
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Number of students  

Prerequisites of the module  

Module Contents Course content: the course is aimed at providing a lot of time for 

the development of practical skills in the learning process to solve 

the problems of other educational spheres using HIV means 

through abstraction and modeling. The purpose of this course is to 

help students develop and develop logical, algorithmic, systematic 

and critical thinking skills for working with large volumes of 

information. In addition, an important role is played by the gradual 

development of the academic language and concepts in the subject. 

Learning Outcomes As a result of studying the discipline, a student must: 

Тo know:  

- know about computer concepts, modern technologies and their 

role in society;  

- search, storage, processing, storage and transmission of 

information in various forms using information and 

communication technologies;  

- development, analysis and modification of the model of specific 

systems and events using various software applications, as well as 

the implementation of their ideas;  

- development of logical, algorithmic, systematic and critical 

thinking skills through various tasks in the discipline;  

- use of ICT tools for information exchange, information exchange 

and interaction with each other;  

- respect for copyrights. 

Be able:  

- conduct various laboratory work and ICT tasks; 

- certain differentiated tasks and exercises; 

- an exemplary approach to modeling and problem solving. 

Тo have skills:  

- the possibility of protecting the results of group work. Often the 

quality of protection depends on the views of other students. 

- the availability of teaching skills in teaching students; 
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- Before the protection process, you must first preview and read the 

correct letter, punctuation, grammar of all documents; 

- writing guidebooks as a text for the project, while maintaining a 

common style of artistic style; 

- It is necessary to know the basic features of the styles that are 

used to distribute texture structures at the elementary level. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the final 

control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 7. Мұғалімге арналған нұсқаулық Үшінші /негізгі/ деңгей 

«Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББҰ, 2012 ж. 

8. Рахимбаева Қ.С.  «Дүниетану сабақтарында АКТ-ны 

пайдалану арқылы оқушылардың танымдық қабілетін 

дамыту» 2015 ж.Б.А.Әлмұхамбетова, М.А.Ғалымжанова 

«Білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыруда ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың қолданылуы» - 17 бет. 

9. М.А.Ғалымжанова «Педагогтардың ақпараттық-

коммуникациялық құзырлылығын қалыптастыру 

бағыттары» - 48 бет. 

10. http://www.tarbie.kz сайты. 

11. «Информатика негіздері» журналы №1-2012 жыл – 

А.Абаева «Жаңа ақпараттық технологияларды оқу 

үрдісінде қолдану» (5-6 бет). 

12. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 

2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы. 

Date of update  
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Module name and cipher Electronic training and technique EOIM 

Organization of extracurricular activities on the physics and 

informatics OBRFI -4205 

Responsible for the module  

Module type Optional modules for the specialty  

Education program:integrated programs for studying physics and 

informatics 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5)  

Form of education Full-time 

Semester 7 

Number of students  

Prerequisites of the module  

Module Contents The content of the course includes the following sections: Basic 

principles of organization of extracurricular work in informatics 

and physics in school. Methods of teaching in extracurricular work. 

Types and forms of extracurricular work. Forms, content and 

organization of extracurricular work in informatics and physics. 

Stages of conducting extra-curricular activities. 

Learning Outcomes As a result of mastering this discipline, the student must,  

know:  

- the main directions of ICT use in education, their 

application in the organization of the work of the computer room 

in the school; - positive and negative aspects of the use of 

information and communication technologies in general secondary 

education;  
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be able to:  

- use ICT in the teaching of informatics, physics and in the 

informatization activities in the school;  

Have the skills of a sound and effective use of ICT tools in teaching 

students.  

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the final 

control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Медешова А.Б., Габдуллаев Д.Г. Компьютер 

архитектурасы: оқулық.-Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», 2011-

304б. 

2. Маханбетова, М.А. Компьютер архитектурасы. - Жетісай: 

Ун-т "Сырдария", 2010. - 66 б. 

3. Ахмед, Т.Ф. Компьютер архитектурасы. - Жетісай: Ун-т 

"Сырдария", 2009. - 81 б. 

4. Салғараева, Г.И. Компьютер архитектурасы : Оқу құралы. . 

- Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2009. - 112 б. - ISBN 978-601-224-

103-4. 

5. Бегалин, А.Ш. Есептеуіш жүйелердің архитектурасы. - 

Қостанай: А .Байтурсынов атындағы ҚМУ, 2013. 

4. Дүйсембаев, Ә.Е. ж.б. Компьютерлер архитектурасы: Оқу 

құралы. / Ә.Е. Дүйсембаев, Е.Т. Рамазанов, С.А. Дүйсембаев . 

- Алматы: Dair, 2011. - 173б. -ISBN 978-601-278-614-9. 

6.  Максимов, Н.В. и др. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем : Учебник. / Н.В. Максимов, Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. - 512 

c. - ISBN 978-5-91134-742-0; 978-5-16-006732-2. 
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Module name and cipher Electronic training and technique EOIM 

Technical and software of the robotics cabinet in the school  

TPOKRSh -4306 

Responsible for the module  

Module type Optional modules for the specialty  

Education program:integrated programs for studying physics and 

informatics 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5)  

Form of education Full-time 

Semester 7 

Number of students  

Prerequisites of the module  

Module Contents Main components of Lego; design features of various models, 

ways of programming of robots how to use the created programs; 

receptions and experience of designing of programs with use of 

special elements, and other objects; the main algorithmic designs, 

stages of the solution of tasks with use of the COMPUTER. 

Learning Outcomes Nobility: main components of Lego; design features of various 

models, ways of programming of robots how to use the created 

programs; receptions and experience of designing of programs 
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with use of special elements, and other objects; the main 

algorithmic designs, stages of the solution of tasks with use of the 

COMPUTER. 

To be able: to use the main algorithmic designs for the solution of 

tasks; to design various models; to create and use the created 

programs; to apply the gained knowledge in practical activities. 

To have skills of programming of control of robots. 

Professional competence: readiness to use mathematical 

apparatus, methodology of programming and modern computer 

technologies for the solution of practical problems of receiving, 

storage, processing and information transfer. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the final 

control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 13. RobotC // Сайт разработчиков RobotC URL: 

http://www.robotc.net/ (дата обращения 02.05.2011) 

14. Жантасова Ж.З. Проблемы и перспективы 

исследований в области образовательной робототехники в 

Казахстане / Ж.З. Жантасова, А.К. Садакбаева // Матер. Межд. 

науч.-практ. конф. «Современная система образования: 

проблемы и перспективы». – Усть-Каменогорск, 2015. 

15. Жантасова Ж.З. Имитация работы робота-погрузчика 

на базе конструктора LEGO Mindstorms EV3 / Ж.З. Жантасова, 

А.К. Садакбаева // Материали за 11-а международна научна 
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конференция, «Ключовивъпроси в съвременната наука». – 

София. «Бял ГРАД- БГ». 2015. 

16. Злаказов, С. Уроки Лего-конструирования в школе 

[Текст] : методическое пособие / А.  Злаказов, Г. А. Горшков, 

С. Шевалдина. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

- 120 с. 

17. Иванов А. А. Основы робототехники [Текст] / А. А. 

Иванов. - М. : ФОРУМ, 2012. - 224 с. 

18. Копосов, Денис. Первый шаг в робототехнику [Текст] 

: рабочая тетрадь для 5-6 классов / Д. Копосов. - М. : 

БИНОМ, 2014. - 88 с. 

19. Д. Крейг Введене в робототехнику. Механика и 

управление. Изд-во Институт Компьютерных исследований, 

2013. – 564 с. 

Date of update  

 

 

 

Module name and cipher Physica lFiz  

School physical practice CHFP -4203 

Responsible for the module Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П. 

Module type Modules of choice for a particular specialty (trajectory: physics 

and computer science) 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 
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Semester 7 

Number of students 28 

Prerequisites of the module school physics course 

Module Contents Methodical bases of solving physical problems, physics of open 

systems, school physical practice 

Learning Outcomes Know: theoretical material; special methods, receptions, for a 

certain group of tasks 

To be able: to solve physical problems, to distinguish the theory 

of self-organization, order and disorder theory, bifurracies 

expression of judgments: to perform tasks in accordance with 

specified standards. 

Have the ability to use basic theoretical knowledge to solve 

professional problems, the ability to apply basic professional 

skills and the ability to use specialized knowledge in physics for 

the mastery of specialized physical disciplines, the ability to 

master basic methods 

Form of final control Exam 7-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 1. Лабораторный практикум по теории и методике 

обучения                                       физике в школе: учебное 

пособие для студентов высш. пед.                            учеб. 

Заведений /Под ред. С.Е. Каменецкого, С.В.                     

Степанов,-  М.: Академия, 2012 с. 105-113.  

2.Физика.Задачник-практикум для пступающих в вузы, 

Макаров В.А., 2016 

3.Эксперимент в физике.Физический практикум. Шутов 

В.И., Сухов В.Г., Подлесный Д.В.  М.:Физматлит, 2009-184с 

Date of update 17.08.2018 

 



П ВКГУ 011-15  

Module name and cipher Physical 1  

Theoretical physics TF -4208 

Responsible for the module Павлов А.М., Сакенова Р.Е. 

Module type Mandatorymodulesbyspecialty 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 

Semester 7 

Number of students 28 

Prerequisites of the module Theoretical mechanics, Mathematical analysis, Fundamentals of 

vector and tensor analysis 

Module Contents Optics, methods of mathematical physics 

Learning Outcomes Know: physical phenomena, processes, laws, studying in the 

sections of the course of physics, which is necessary for mastering 

general professional disciplines, units for measuring physical 

quantities, methods for measuring basic physical quantities, 

knowing approximate schemes for solving integral equations and 

asymptotic estimates of certain integrals. on special functions and 

problems leading to the corresponding equations. 

To be able: to allocate a concrete physical essence in applied 

problems; find solutions of partial differential equations of 

hyperbolic, parabolic and elliptic types, including methods of 

integral Fourier and Laplace transforms; Apply the knowledge 

gained in mastering the following disciplines of the work plan; 

independently work with educational, scientific and reference 

literature. 

Own:methods of solving boundary value problems for equations 

of mathematical physics and be able to apply them in applied 

problems. 

Form of final control Exam 7-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 
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Literature 1. Горюнов, А.Ф. Методы математической физики в 

примерах и задачах, в 2 т., Т.2 / А.Ф. Горюнов. - М.: 

Физматлит, 2015. - 772 c. 

2. Горюнов, А.Ф. Методы математической физики в 

примерах и задачах, в 2 т., Т.1 / А.Ф. Горюнов. - М.: 

Физматлит, 2015. - 872 c. 

3. Котляр, Я.М. Методы математической физики и задачи 

гидроаэродин / Я.М. Котляр. - М.: Высшая школа, 

2013. - 208 c. 

4. 9. Новосадов, Б.К. Методы математической физики 

молекулярных систем / Б.К. Новосадов. - М.: КД 

Либроком, 2010. - 384 c. 

Date of update 17.08.2018 

 

 

 

Module name and cipher Integrated training IO 

Computer methods of physics KMF -4309 

Responsible for the module Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П. 

Module type Modules of choice for a particular specialty (trajectory: physics 

and computer science) 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 

Semester 7 

Number of students 28 

Prerequisites of the module general physics 

Module Contents History of physics, Packages of applied programs in physics, 

Modern nuclear physics and neutrino physics 

Learning Outcomes Know: the structure and architecture of the computer 
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To be able: to work with a printer, a scanner, a copier; configure 

the computer; work on the network. 

Have the skills: solving professional tasks in the field of 

automation of work with the office package of Microsoft Office 

based on the use of programs created in the language of Visual 

Basic for Application. 

Form of final control Exam 7-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 1.Информатика. Задачник – практикум. Том 2./ Под ред.  

Семакина И.Г., Хеннера Е.К. - М.: "Лаборатория". 2011.  

2.Самоучитель. Турбо Паскаль "7,0". Москва - Санкт 

Петербург - Нижний Новгород - Ростов на Дону - 

Екатеринбург - Самара - Киев - Харьков - Минск. 2013.  

3.Рымкевич А.Г. Сборник задач по физике.9 -11 классы. - М.: 

"Дрофа",2010 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Integrated training IO 

Intersubject integration of training sessions in physics and 

computer science MIUZFI -4310 

Responsible for the module  

Module type Optional modules for the specialty  

Education program:integrated programs for studying physics and 

informatics 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5)  
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Form of education Full-time 

Semester 7 

Number of students  

Prerequisites of the module  

Module Contents the place and significance of the course of physics in the 

formation of a fully developed personality; intersubject 

communications of physics and computer science; traditional and 

innovative methods of teaching, management of mental activity 

of students; various organizational forms of employment; 

calendar-thematic planning, pourochnoe planning. 

Learning Outcomes know: the place and significance of the course of physics in the 

formation of a fully developed personality; the purpose of 

studying school physics in all three aspects - education, 

development, education; the content of the teacher's work in 

organizing, planning and providing physics lessons; traditional 

and innovative methods of teaching, management of mental 

activity of students; various organizational forms of training 

to be able: to use program support of a course and its methodical 

expediency; to organize classes in physics for development of 

interest in a subject in pupils of various age groups. 

To have skills of the organization of lessons of physics in an office 

of W, to solve problems in the field of a technique of teaching 

informatics. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the final 

control (examination) 
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Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Физикалық есептерді шығарудың математикалық әдістері 

[] : оқу құралы / Ү. С. Қалижанова, А. Бытықова. - Өскемен : 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2009. - 102 бет. 

2. Алдешов С. Е. Жайдақбаева Л. Қ. Информатиканы 

оқытудың теориясы мен әдістемесі : оқу құралы. – Алматы : 

Эверо. -132 бет. 2016. 

3. Methods of teaching computer science: Textbook. / E. 

Bidaibekov, Zh. Nurbekova, A. Sagimbaeva, A. Zakirova. - 

Almaty, 2016. - 360p. 

4. Аманжолова, А.Ж., Орловская, В.В. Методика 

преподавания информатики: Методические указания по 

выполнению лабораторных работ. - Петропавловск: ИПО 

СКГУ, 2013. – 119 

Date of update  

 

Module name and cipher Аpplied Programming PP 

Operational Systems OS -3301 

Responsible for the module  

Module type Optional modules for the specialty  

Education program:physics and computer science with 

multilingual education 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5)  

Form of education Full-time 

Semester 5 

Number of students  

Prerequisites of the module  

Module Contents Operational Systems 
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Learning Outcomes now the principles of OS construction, own methods of using the 

system software correctly for efficient work on the computer; 

To be able to work with standard service programs; be able to 

implement the safety and protection of software systems; 

Have skills in setting up operating systems, installing software. 

Form of final control exam 

 

Conditions for obtaining 

loans 

- observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 5. Ермеков Н.Т. Операциялық жүйелер : оқу құралы / ҚР 

Білім және ғылым министрлігі ұсынады.- Астана : Фолиант, 

2008.-120 бет.  

6. Яворский В., Әміров А. Операциялық жүйелер : оқу 

құралы / ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынады.- 

Астана : Фолиант, 2008.-160 бет.  

7. Яворский В., Әміров А. Операциялық жүйелер : оқу 

құралы / ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынады.-2-ші 

бас.- Астана : Фолиант, 2011.-160 бет 

Date of update 2018 

Module name and cipher Аpplied Programming PP 

Computer simulation of physical processes KMFP -3202 

Responsible for the module Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П. 

Module type Modules of choice for a particular specialty (trajectory: physics 

and computer science) 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5) 

Form of education Full-time 

Semester 5 
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Number of students 28 

Prerequisites of the module informatics, physics 

Module Contents Teaching methodology of computer science, Modeling of physical 

processes on the computer 

Learning Outcomes know: at the level of representations: complex systems as 

statistical ensembles; technological processes as a set of changes 

in the states of complex systems. 

be able to: Create mathematical models of the studied processes, 

apply theoretical and numerical methods to investigate nuclear 

physics phenomena and processes, process the obtained research 

results, analyze them with the help of computer programs and the 

ability to assess the significance of the results obtained. 

Possession: practical skills in solving 

Form of final control Exam 5-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 1.Информатика. Задачник – практикум. Том 2./ Под ред.  

Семакина И.Г., Хеннера Е.К. - М.: "Лаборатория". 2001. 

2.Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. 

Пособие для учителя. - М.: "Просвещение", 1983. 

3.Самоучитель. Турбо Паскаль "7,0". Москва - Санкт 

Петербург - Нижний Новгород - Ростов на Дону - 

Екатеринбург - Самара - Киев - Харьков - Минск. 2003. 

4.Рымкевич А.Г. Сборник задач по физике.9 -11 классы. - М.: 

"Дрофа",2000. 

5.Могилев А.В., Пак Н.И. Информатика. / Поб ред.Хеннера 

Е.К. - М.: "АСА  Дема",1999. 

6.Таевский А.Ю. Самоучитель работы в М. Office,  Word 27\ 

2000 Ekcel 97|2000/, электронная почта. Киев, "А.С.К.", 2002. 
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7.П. И. Совертков. Занимательное компьютерное 

моделирование в элементарной математике. Учебное 

пособие. - М.: "Гелиос АРВ", 2004. 

8.Н. Угринович. Информатика и информационные 

технологии. Учебник для 10 -11 кл./ Н.Д. Угринович, - М.: 

"Бином.  Лаборатория знаний", 2003. 

Date of update 17.08.2018 

 

 

Module name and cipher Electronic training and technique  EOIM  

Demonstration experiment in physics DFE -4303 

Responsible for the module Ботабаева Г.Б., Шевчук Е.П.  

Module type Modules of choice for a particular specialty (trajectory: physics 

and mathematics) 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 

Semester 7 

Number of students 28 

Prerequisites of the module physics 

Module Contents Applied Electricity, Condensed Matter Physics 

Learning Outcomes Nobility:  

- the principles of creation of experimental installations for 

research of the physical phenomena;  

- the principles of use of the computer equipment in experimental 

installations;  

- ideas of experiments and experimental schemes of installations 

by definition of fundamental constants and the experimental 

proof of physical laws;  
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- bases of processing of results of measurements, including, with 

use of the computer;  

To be able:  

- independently to put and solve experimental problems;  

- to use standard measuring devices;  

- to compare experimentally obtained data with the established 

physical laws;  

- to build models of the made experiments;  

- to use the computer as means of collecting, processing and 

storage of experimental information;  

- to make reports on pilot studies. 

To own:  

- main skills of a pilot study of the physical phenomena.  

Has to show ability and readiness:  

- to put the gained knowledge into practice. 

Form of final control Exam 7-Semester 

Conditions for obtaining loans Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 1. . Лабораторный практикум по теории и методике 

обучения                                       физике в школе: учебное 

пособие для студентов высш. пед.                            учеб. 

Заведений /Под ред. С.Е. Каменецкого, С.В.                     

Степанов,-  М.: Академия, 2012 с. 105-113.  

2.Физика.Задачник-практикум для пступающих в вузы, 

Макаров В.А., 2016 

3.Эксперимент в физике.Физический практикум. Шутов 

В.И., Сухов В.Г., Подлесный Д.В.  М.:Физматлит, 2009-

184с 

Date of update 17.08.2018 
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Module name and cipher Electronic training and technique EOIM 

Physics with elements of higher mathematics FEBM -4204 

Responsible for the module  

Module type Modules of choice for a particular specialty (trajectory: physics 

and computer science with multilingual education) 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 

Semester 7 

Number of students 28 

Prerequisites of the module mathematics 

Module Contents Preparing students for the Olympiad in Physics, Physics with 

Elements of Higher Mathematics 

Learning Outcomes Know: Basic methods for solving mathematical and physical 

problems, Basic formulas and their proofs, Basic concepts and 

terms, etc. 

To be able: to use the received knowledge at studying other 

educational disciplines - to solve applied problems in the field of 

professional activity. 

Have skills: solve typical tasks of the course; learn how to work 

independently with the literature. - Methods of constructing a 

mathematical model of professional problems and a meaningful 

interpretation of the results. 

Form of final control Exam 7-Semester 

Conditions for obtaining loans Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 7. Зельдович, Я.Б. Высшая математика для начинающих и 

ее приложения к физике / Я.Б. Зельдович. - М.: 

Физматлит, 2010. - 520 c 

8. Остроградский, М.В.  Избранные труды / М.В. 

Остроградский. - М.: ЁЁ Медиа, 2009. - 365 c. 
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9. Полянин, А. Д. Линейные уравнения математической 

физики. Справочник / А.Д. Полянин. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 347 c. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Physical Fiz  

Solving problems of increased difficulty RZPT -3206 

Responsible for the module Павлов А.М. 

Module type Modules of choice for a particular specialty (trajectory: physics 

and mathematics) 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 

Semester 6 

Number of students 28 

Prerequisites of the module General course of physics, mathematics. 

Module Contents Numerical methods in physics, Workshop on solving problems 

in mathematics, Solving physical problems of increased 

complexity 

Learning Outcomes Know: basic concepts and categories of pedagogy (pedagogical 

process, pedagogical interaction), methods and forms of active 

learning; basic types of physical problems from the course of 

elementary physics (school course). 

To be able: to solve problems in physics at the level of variant 

"C", to be ready to discuss different approaches and ways of 

solving problems. 

Have skills: to explore equations, inequalities; to solve tasks of 

increased complexity; own general methods of geometry 

(transformations, vector, coordinate) and apply them in solving 

geometric problems; apply non-standard methods in solving 

equations, inequalities, and problems. 

Form of final control Exam 6-Semester 
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Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 1. В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Практика решения 

физических задач. 10-11 классы», М.: - «Вентана-Граф», 

2010 г. 

2.Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения 

физических задач»: 10-11 классы», М.: - ВАКО, 2009 г. 

(мастерская учителя). 

3..Ромашевич А. И. «Физика. Механика. 10 класс. Учимся 

решать задачи», М.: - Дрофа, 2009 г.. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Physical Fiz  

Methods of teaching physics in еnglish MTPhEn -3207 

Responsible for the module  

Module type Modules of choice for a particular specialty (trajectory: physics 

and mathematics) 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 

Semester 6 

Number of students 20 

Prerequisites of the module Mechanics, molecular physics, electricity and magnetism, optics 

Module Contents Quantum mechanics, astronomy, methods of teaching physics 

Learning Outcomes To know: about the connections of the school sections of physics 

with the corresponding university disciplines; methods and 

methods of drawing up tasks, exercises, tests on various topics; 

To be able: to develop plans for classes in English, to ensure 

consistency, the progress of the material, the interdisciplinary 

connection of one's subject with others; organize the educational 

activities of students, manage it and evaluate its results; 
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Have skills: work with the audience, namely: decide when it is 

necessary to work in pairs, groups, the whole audience or 

individually; support the effectiveness of training; To develop 

students' interest and motivation for learning. 

Form of final control Exam 6-Semester 

Conditions for obtaining loans Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 5. 1Physics  : textbook / G. Sh. Omashova [and atc.] ; Ministry of 

education and science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty 

: [Association of higher educational institutions of 

Kazakhstan], 2016. - 304 p 

6. Imanzhanova  K. T. Educational guidance to the solution of 

problems in nuclear physics : [textbook] / K.T. Imanzhanova, 

G. S. Bektasova, N. E. Sadvakasova ; The Ministry of education 

and science of the Republic of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk 

: Publishing house of East Kazakhstan state University named 

after S. Amanzholov, 2017. - 71 p 

Date of update 17.08.2018 

 

 

Module name and cipher Terminology T 

Polylingual terminology by physics  PTPh -4308 

Responsible for the module  

Module type Modules of choice for a particular specialty (trajectory: physics 

and mathematics) 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 

Semester 7 

Number of students  
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Prerequisites of the module General course of physics. Professionally-oriented foreign 

language, Foreign language. Practical Grammar, Foreign 

Language. 

Module Contents Professionally-oriented foreign language, professional Kazakh 

(Russian), foreign language. The practice of scientific and 

technical translation 

Learning Outcomes Know: the main expressive means and stylistic devices; features 

compositional construction of the text; the main country-specific 

facts; about the main political, economic and cultural events in the 

world and the country, social, ecological and other global 

problems of mankind; lexical units and grammatical structures 

studied within the framework of the course 

To be able: to carry out a linguistic analysis of artistic, journalistic 

and scientific texts; to abstract in English the material of any kind 

(on the topics covered), read in Russian; 

Have the skills: oral and written communication technologies in 

English on the topics covered; methods and methods of searching, 

analyzing and processing information; a wide range of methodical 

techniques 

Form of final control Exam 7-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 1. Саликбаева Т. Ш. Научно-технический перевод: [учеб. 

пособие] / Т. Ш. Саликбаева; М-во образования и науки РК; 

ПГПИ. - Алматы:  [б. и.], 2014. - 150 с. 

2. Бонк Н.А. и др. Учебник английского языка. – М., 

"Деконт", 2009. 

3. Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный 

теоретико- прагматический аспект): учебное пособие.- М.: 

Флинта, 2012.- 216 с.// e.lanbook.com 

Date of update 17.08.2018 
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Module name and cipher Terminology T 

Planning lessons in informatics in еnglishPUIAYa -4309 

Responsible for the module Tlebaldinova A.S. 

Module type Optional modules for the specialty  

Education program:physics and computer science with 

multilingual education 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3(5)  

Form of education Full-time 

Semester 7 

Number of students  

Prerequisites of the module Methods of Teaching Informatics 

 

Module Contents Course content: the purpose and objectives of the course "Planning 

lessons in informatics in English", the regulatory framework 

governing the teaching of informatics, the content of the course of 

school computer science, the analysis of curricula and textbooks, 

the computer science course software, planning and organization 

of lessons in computer science in English language, the 

organization of extracurricular activities in computer science in 

English. 

 

Learning Outcomes As a result of the discipline, the student: 

- to know: the bases of normative legal documents in their 

professional activities. 

- to be able: to develop and use the curriculum in English for basic 

and elective courses in various general educational institutions. 
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- to have skills: speaking skills, discussion of topics in English at 

computer science lessons. 

 

Form of final control Examination 

Conditions for obtaining loans The process of studying the discipline is aimed at a full 

understanding and application of methods and methods of teaching 

computer science in English. 

 

Duration of the module 7 semestr 

Literature 1.     Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика 

преподавания информатики: Учебное пособие / под ред. М.П. 

Лапчика. М.:ACADEMIA 2012  

2.     Софронова Н.В. Теория и методика обучения 

информатике: Учебное пособие. М.:Высшая школа 2014 

3.     Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В. Информатика: Базовый курс 7-9 кл.–М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 1999 , 2001  или 2-е издание, исправленное 

М.:  Бином. Лаборатория Знаний, 2013 

4.       Информатика: Задачник–практикум: В 2 т. / Под ред. 

И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 1. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2012  

5.     Угринович Н.Д. Информатика. Базовый курс. Учебник 

для 7 класса.– М.: БИНОМ.  Лаборатория Знаний, 2014 

6. Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Информатика. 

Систематический курс. Учебник для 10 класса.– М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2010 

7. Босова  Л.Л. Информатика: Учебник для  5 класса. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2013 

Date of update  

 

 



П ВКГУ 011-15  

Module name and cipher Axiological, A 

Religious Studies, R-2201 

Responsible for the module Кабдрахманова Ф. К., Рякова Е. Г. 

Module type Modules of choice beyond qualification 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 3 (5) 

Form of education Full-time 

Semester 3 

Number of students 28 

Prerequisites of the module History of Kazakhstan, philosophy 

Module Contents Religious studies, the fundamentals of anti-corruption culture 

Learning Outcomes To know: the subject of religious studies, its place in the system 

of humanitarian knowledge; definition and structure of religion; 

the main functions of religion in modern society; the main 

historical types of religion; the founders of the largest modern 

religions and major contemporary religious figures, the basic 

concepts, terms, facts and dates associated with the largest 

modern religions; the current legislation of the Republic of 

Kazakhstan in the field of freedom of conscience and religion; 

To be able: to analyze the influence of religion on modern social 

life; apply the received religious knowledge to solve specific life 

problems, including those arising in professional activities; it is 

safe for oneself and society to interact with representatives of 

different religious faiths in social and private life; work with 

scientific literature and other sources of information in a given 

subject field. 

Have skills: Ability and readiness to demonstrate the acquired 

material. 

Form of final control Exam 3- Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 
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Literature 17. 1 Бейсенов Б. Қ. Христандық тарихы : оқу құралы / Б. Қ. 

Бейсенов, А. Р. Игисенова. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2016. - 172 бет. - 

18. Бекишев К.О., Шайхыгалиев Е.А. Дінтану негіздері : оқу 

құралы.-Алматы : Альманах, 2017.-388 бет. 

19. Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану  : дәрістер курсы / 

А.Қ.Дүйсенбаев ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - 

Алматы : TechSmith, 2018. - 96 бет 

20. Діни философия  : оқу құралы / Н. Ж. Байтенова [және т. 

б.]. - Алматы : Қазақ университетi, 2017. - 22018 жылғы 

қабылдау бойынша бет.  

21. Дінтану  : оқу құралы / Қ.Б.Кемелбеков [және т.б.]. - 

Алматы : TechSmith, 2018. - 172 бет. 

22. Игисинова Н.Б., Ахметжанова К.Б.ҚР –дағы дін және 

этносаралық қатынастардың өзекті мәселелері : оқу 

құралы .- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

Берел» баспасы, 2016.-150 бет.  

23. Қазіргі дәстүрден тыс діни ағымдар мен культтер : оқу 

құралы / жауапты ред. Н.Ж.Байтенова.-Алматы : Қазақ 

универстиеті, 2013.-326 бет.  

24. Құрманалиева А. Әлемдік діндер : оқу құралы / А. 

Құрманалиева, С. Ө. Абжалов, Б. Б. Мейірбаев. - Алматы 

: Қазақ университетi, 2015. - 2220 бет. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Axiological, A 

The fundamentals of anti-corruption culture, OAK -2202 

Responsible for the module Кусманова Л. Е., Абиканов Е. Ж. 

Module type Modules of choice beyond qualification 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 2 

Number of credits 2(3) 

Form of education Full-time 

Semester 4 
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Number of students 28 

Prerequisites of the module Fundamentals of Law, History of Kazakhstan 

Module Contents Religious studies, the fundamentals of anti-corruption culture 

Learning Outcomes Know: the main definitions of anti-corruption culture, 

international and national legislation regulating anti-corruption, 

the main approaches to the formation of anti-corruption culture in 

various social groups, measures of responsibility for corruption 

offenses in various spheres. 

To be able: to apply the acquired knowledge in the analysis, in the 

activity of the state administration bodies in shaping the anti-

corruption culture of the society in terms of legal and social 

counteraction to corruption and combating it as a social 

phenomenon. 

Have the skills: the ability to recognize corruption as an element 

of the sociopolitical life of society in the international and national 

context, analyze the activity of government bodies, political and 

public organizations in the sphere of combating corruption and 

take part in it, skills of forming an anti-corruption culture in 

various social environments. 

Form of final control Exam 4-Semester 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 1. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия 

коррупции [Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. 

Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы 

: Казак университетi, 2014. - 110 с. 

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для  

Undergraduateа / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., 

испр.- М. : Юрайт, 2016.- 367 

3. Алауханов Е.О. Сыбайлас жемқорлық пен күресу  : теория 

және практика : [оқулық]. - Алматы : Заң әдебиеті, 2009. - 240 

бет. 

Date of update 17.08.2018 
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Module name and cipher Undergraduate, Pd 

Undergraduate practice 

Responsible for the module Смолина Г.С., Кошубаева Ж.С. 

Module type Practical Modules 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 1 

Number of credits 1 (1) 

Form of education Full-time 

Semester 8 

Number of students 28 

Prerequisites of the module no 

Module Contents Undergraduate practice 

Learning Outcomes Know: a general scientific approach to solving methodological 

problems; psychological and pedagogical features; modern 

teaching technologies at the level of the academic subject, 

section, topic; 

To be able to: apply knowledge and understanding: goals and 

formulations of the tasks of pedagogical activity, forecasting the 

development and education of the trainee's personality; 

organization of educational process, professional self-evaluation 

of activities; 

Have skills: social and communicative interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

Form of final control Report 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all types of work on practice 

Duration of the module 2 weeks 

Literature  

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Educational, Uch  

Training Practice 

Responsible for the module Смолина Г.С., Кошубаева Ж.С. 
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Module type Practical Modules 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 2 

Number of credits 2 (1) 

Form of education Full-time 

Semester 2 

Number of students  

Prerequisites of the module no 

Module Contents Training Practice 

Learning Outcomes Know: the principles of organization of scientific research, ways 

to achieve and build scientific knowledge; the basics of 

collecting and processing information, including the results of 

psychological observations and diagnostics 

To be able: to visualize the results of research or experiment; 

work with technical literature, scientific and technical reports, 

reference books and other information sources; analyze the 

results and submit them in the form of a written report in 

accordance with the requirements of the normative documents of 

the university. 

Own: possession of the method of carrying out the experiment 

proceeding from the tasks formulated by the leader of the 

practice. 

Form of final control Report 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all types of work on practice 

Duration of the module 1 week 

Literature no 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher Production, Pr 

Internship 

Responsible for the module Смолина Г.С., Кошубаева Ж.С. 

Module type Practical Modules 

Module Level  Undergraduate 
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Number of hours per week  

Number of credits 9 (24) 

Form of education Full-time 

Semester 4,6,8,10 

Number of students  

Prerequisites of the module no 

Module Contents Internship 

Learning Outcomes Know: the system of teaching and educational work of the 

school; theoretical foundations of conducting psychological and 

pedagogical research; content, forms and methods of 

extracurricular and extracurricular work of a physics teacher 

Be able to: use a variety of physics, including electronic 

publications, resources and training materials to improve the 

efficiency of the equipment of the study room: 

Own: social and communicative interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

Form of final control Report 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all types of work on practice 

Duration of the module 22,5 weeks 

Literature no 

Date of update 17.08.2018 

 

 

Module name and cipher Additionalmodule, DP 

Physical Culture 

Responsible for the module Амренова А. К., Кругликова М. В. 

Module type Additional module 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 4 

Number of credits 8 (14) 

Form of education Full-time 

Semester 1,2,3,4 
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Number of students 28 

Prerequisites of the module no 

Module Contents physical culture, the basis of information culture 

Learning Outcomes Know: the basics of physical culture and sports, physical 

education, self-education and self-education, physical 

development, physical and functional preparedness, 

psychophysical preparedness, professional orientation of 

physical education; 

To be able: to use means and methods of physical culture in the 

development and formation of basic physical qualities; 

Own: possession of vital skills and skills (walking, running, 

skiing, swimming, etc.); means of physical training for the 

development of individual physical qualities; 

Form of final control - 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all types of work 

Duration of the module 11,2,3,4 Semester 

Literature 1. Физическая культура студента: учебник / под ред. 

В.И.Ильинича.- М.: Гардарики, 2007.- 448с.  

2. Сальников, А.Н. Физическая культура: конспект лекций- 

М.: Приор-издат, 2006.- 128с.  

3. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: учебное 

пособие /- М.: Академия, 2006.- 528с. 

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher The module of final certification (MIGA)  

State examination in thespecialty 

Responsible for the module  

Module type Additional module 

Module Level Undergraduate 

Number of hours per week 4 

Number of credits 8 (14) 

Form of education Full-time 

Semester 1,2,3,4 
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Number of students  

Prerequisites of the module No 

Module Contents State examination in the specialty, Writing and defense of the 

thesis (project) 

Learning Outcomes Know: the basic principles and laws of physics, the methods of 

teaching physics. 

To be able: application of knowledge and understanding: basic 

principles and laws of physics, methods of teaching physics when 

passing the state examination. 

Possess: ability to study: readiness and ability to self-education. 

Form of final control - 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all types of work 

Duration of the module 1,2,3,4 Semester 

Literature  

Date of update 17.08.2018 

 

Module name and cipher The module of final certification (MIGA)  

Writing and defense of the thesis (project) 

Responsible for the module  

Module type Additional module 

Module Level  Undergraduate 

Number of hours per week 4 

Number of credits 8 (14) 

Form of education Full-time 

Semester 1,2,3,4 

Number of students  

Prerequisites of the module no 

Module Contents State examination in the specialty, Writing and defense of the 

thesis (project) 

Learning Outcomes Know: the basic principles and laws of physics, the methods of 

teaching physics; 
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To be able to: apply knowledge and understanding: basic 

principles and regularities of physics, methods of teaching 

physics when writing a diploma; 

Possess: ability to study: readiness and ability to self-education. 

Form of final control - 

Conditions for obtaining 

loans 

Perform all types of work 

Duration of the module 1,2,3,4  

1,2,3,4 Semester 

Literature  

Date of update 17.08.2018 
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