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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / 

Generaleducationaldisciplines–5кредит/ кредитов/credit 

«Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»,  «Мектептегі 

информатика, математика және физика негіздерін оқыту»траекториялары бойынша 

жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании», «Информатика в школе, обучение 

основам математики и физики» 

General educational disciplines for educational trajectories: «Information and communication 

technologies in education», « Informatics at school, training in fundamentals of mathematics and 

physics» 

1.  

EКN -2101 

OEР -2101 

BEЕ -2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

ETD -2101 

EUR -2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие 

Environment and Sustainable Development 

TKSN-2101 

OBZh-2101 

BLS-2101 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Bases of life safety 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines - 60 кредит/кредитов/credit 

«Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»,  «Мектептегі 

информатика, математика және физика негіздерін оқыту»траекториялары бойынша  

базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:«Информационно-

коммуникационные технологии в образовании», «Информатика в школе, обучение 

основам математики и физики» 

Basic disciplines for educational trajectories: «Information and communication technologies in 

education», « Informatics at school, training in fundamentals of mathematics and physics» 

 

2.  

Bag-1202 

Prog -1202 

Prog -1202 

Бағдарламалау  

Программирование 

Programming 
5 

RN-1202 

OR-1202 

FR-1202 

Робототехника негіздері 

Основы Робототехники 

Fundamentals of Robotics 

3.  

KD-1203 

KD-1203 

CD-1203 

Компьютерлік дизайн 

Компьютерный дизайн 

Computer Design 
5 

BZh-1203 

SV-1203 

SVE-1203 

Бейнемонтаж жүйелері 

Системы видеомонтажа 

Systems video editing 
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4.  

OOP -1204 

OOP -1204 

OOP-1204 

Объектіге-бағытталған программалау 

Объектно-ориентированное программирование 

Object-Oriented Programming 
6 

MB-1204 

MP-1204 

MP-1204 

Математикалық бағдарламалау 

Математическое программирование 

Mathematical programming 

5.  

ITN -2205 

TOI -2205 

TFCS -2205 

Информатиканың теориялық негіздері 

Теоретические основы информатики 

Theoretical foundations of computer science 
5 

SN-2205 

OS-2205 

FCD-2205 

Сұлбатехника негіздері 

Основы схемотехники 

Fundamentals of circuit design 

6.  

AZhMK-3206 

BDIS-3206 

DIS-3206 

Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер қоры 

Базы данных в ИС 

Databases and IS 
7 

AYZh-3206 

IPS-3206 

IPS-3206 

Ақпараттық үрдістер мен жүйелер 

Информационные процессы и системы 

Information Processes and Systems 

7.  

BBR -3207 

OR -3207 

ER -3207 

Білім беру робототехникасы 

Образовательная робототехника 

Educational Robotics 

5 

ММ -3207 

ММ -3207 

ММ -3207 

Минормодулі 

МодульМинор 

Minor Module 

KG-3207 

KG-3207 

CG-3207 

Компьютерлік графика 

Компьютерная графика 

Computer graphics 

8.  

RBB-3208 

PUR-3208 

PRC-3208 

Роботтарды бағдарламалық басқару 

Программированное управление роботами 

Programmed robot control 

5 

ММ-3208 

ММ-3208 

ММ-3208 

Минор модулі 

МодульМинор 

Minor Module 

BCB-3208 

POC-3208 

POC-3208 

1С бағдарламалау 

Программирование в 1С 

Programming in 1C 

9.  

ZBT-3209 

SYaP -3209 

MPL -3209 

Заманауи бағдарламалау тілдері 

Современные языки программирование 

Modern programming language 

5 

ММ-3209 

ММ -3209 

ММ -3209 

Минор модулі 

МодульМинор 

Minor Module 

WB-3209 

WP-3209 

WP-3209 

Web бағдарламалау 

Web программирование 

Web-programming 

10.  

IT-3210 

IT-3210 

IT-3210 

Интернет технологияcы 

Интернет технологии 

Internet technology 
6 

Fiz-3210 

Fiz-3210 

Phy-3210 

Физика 

Физика 

Physics 

11.  

MKK-3211 

RMP-3211 

DMA-3211 

Мобильді қосымшалар құру 

Разработка мобильных приложений 

Development of mobile applications 5 

FOA -3211 

MPF -3211 

Физиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавания физики 
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PTM -3211 Physics teaching methods 

12.  

YAOZ-3212 

MOIO-3212 

MOOR-3212 

Ықшамдау әдістер және операцияларды зерттеу 

Методы оптимизаций и исследование операций 

Methods of optimization and operations research 
6 

MOA-3212 

MPM-3212 

PMT-3212 

Математиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавания математики 

Principles of mathematics teaching 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»,  «Мектептегі 

информатика, математика және физика негіздерін оқыту»траекториялары бойынша  

кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям:«Информационно-

коммуникационные технологии в образовании», «Информатика в школе, обучение 

основам математики и физики» 

Maindisciplines for educational trajectories: «Information and communication technologies in 

education», « Informatics at school, training in fundamentals of mathematics and physics» 

13. . 

EZhZhI -4313 

ESOII - 4313 

ESBAI -4313 

Эксперттік жүйелер және жасанды интеллект 

негіздері 

Экспертные системы и основы искусственного 

интеллекта 

Expert systems and bases of artificial intelligence 
5 

OZhT -4313 

STO -4313 

NTT -4313 

Оқытудағы желілік технологиялар 

Сетевые технологии в обучение 

Network technologies in training 

14.  

AKN-4314 

OIB-4314 

BIS-4314 

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері 

Основы информационной безопасности 

Bases of information security 

5 
AKKA-4314 

KMZI-4314 

CTPD-4314 

Ақпаратты қорғаудың криптографиялық 

әдістері 

Криптографические методы защиты 

информации 

Cryptographic techniques of protecting data 

15.  

KPBAK-4315 

SPD-4315 

CCS-4315 

Кәсіптік пәндер бойынша арнайы курс 

Спецкурс по профильным дисциплинам 

Course on core subjects 

6 
MIMTA-4315 

MCLSh-4315 

MTLIT-4315 

Мектеп информатикасының мазмұндық 

тараулары әдістемесі 

Методика содержательных линий школьной 

информатики 

Methodical tutorial line information technology 

16.  

OMEOE -4316 

VEOS -4316 

IETHS -4316 

Орта мектепте электрондық оқытуды ендіру 

Внедрение электронного обучения в средней 

школе 

Introduction of electronic training at high school 

5 

MZhMP -4316 

ITOPE -4316 

ITTRL -4316 

Мектепте жаратылыстану-математика пәндері 

циклын оқытуда инновациялық технологиялар 

Инновационные технологии в обучении 

предметов естественно-математического цикла 

в школе 

Innovative technologies in teaching the Russian 

language and literature 

17.  
MSOB -4317 

PMSO -4317 

PMSO -4317 

MS Office-те бағдарламалау 

Программирование в MS Office 

Programming in MS Office 
5 
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YTMS – 4317 

TVMS -4317 

TPMS -4317 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық 

статистика 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Theory of probability and mathematical statistics 

18.  

PBKDK -4318 

DSPPS -4318 

DSES -4318 

Педагогикалық бағдарламалық құралдардың 

дизайны және құрылымы 

Дизайн и структура педагогических 

программных средств 

The design and structure of educational software 

5 EOMZh -4318 

TREUM -4318 

TDELM -4318 

Электронды оқу материалдарын жасау 

технологиялары 

Технологии разработки электронных учебных 

материалов (ЭУМ) 

Technology of development electronic learning 

materials (ELM) 

19 

NPBAK – 4319 

SVD – 4319 

SCBD - 4319 

Негізгі пәндер бойынша арнайы курс 

Спецкурс по базовым дисциплинам 

Special course on the basic disciplines 

5 
SIShA – 4319 

ITPVM – 4319 

ITSOC - 4319 

Сыныптан тыс іс-шараларды ақпараттық-

техникалық жағынан қолдау 

Информационно-техническая поддержка 

внеклассных мероприятий 

Information and technical support of out-of-class 

actions 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретическихоснов экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с основами экономики и 

предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли предпринимательской 

деятельности в современном мире, на изучение организационных и финансовых основ 

бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, государственное 

регулирование предпринимательской деятельности, использование экономических 

знаний и методов экономических наук в различных сферах жизнедеятельности, 

способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения в сфере 

предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерироватьпредпринимательскиеидеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

The discipline is aimed at introducing students with the basics of Economics and 

entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the modern world, 

the study of organizational and financial foundations of business and instrumental support for 

entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of economic knowledge 
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and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to make optimal 

organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Мектептегі пәндер «Математика»,«Адам және қоғам» 

Школьные дисциплины математики, «Человек и общество» 

Mathematics, Schools social and humanitarian disciplines «Man and Society» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Ықшамдау әдістер және операцияларды зерттеу 

Методы оптимизаций и исследование операций 

Methods of optimization and operations research 

 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен 

табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері 

бойынша теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, 

экожүйелердің жұмыс істеу негіздері және биосфераның даму заңдылықтарын түсіндіру; 

2) өндіріс пен қоршаған ортаның адам денсаулығына зиянды және қауіпті 

факторларының әсерін көрсету; 

3) тұжырымдамалар, стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды 

жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы 

білімді көрсету; 

4) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

5) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалау. 

  

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия 

природы и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы 

2) описывать влиянии вредных и опасных факторов производства и окружающей 

среды на здоровье человека;  

3) показывать концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и 

практических подходах к их решению на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; 

4) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

5) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное 

воздействие производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic laws of interaction between nature and 

society, the basics of the functioning of ecosystems and the development of the biosphere 

2) describe the influence of harmful and dangerous factors of production and the 

environment on human health; 

3) show concepts, strategies, problems of sustainable development and practical 

approaches to their solution at the global, regional and local levels; 

4) have the skills to study the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

to conduct a logical discussion on topics related to solving environmental problems; 

5) evaluate the ecological state of the natural environment, the industrial impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өлкетану  

Краеведение 

Regional studies 

 

 

Тіршілігік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 
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жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 
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The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 

 

Бағдарламалау  

Программирование 

Programming 

Курстың мақсаты бағдарламаларды құру әдістемесі, жобалау мен 

бағдарламалаудың қолданылатын технологиялар жайындағы түсінікті  қалыптастыру 

болып табылады. 

Пән программалау жүйелері туралы жалпы мәліметтерді, алгоритмдік тілдің 

негізгі элементтерін, блок-схемаларды, айнымалылардың типтерін (қарапайым және 

құрылымдық), символдық айнымалыларды және жолдарды, кіші бағдарламаларды, 

мәтіндік және графикалық режимдерді, деректердің файлдық типтерін, сілтемелік 

типтерін және динамикалық жадыны, деректердің динамикалық құрылымын, модульдік 

бағдарламалау туралы жалпы мәліметтерді оқуға бағытталған. 

«Бағдарламалау» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) бағдарламаны жобалау әдістері мен тәсілдерінің классификациялау; 

2) қателерді тауып түзету құралдарын қолдану; 

3) бағдарламалаудың типтік жүйесімен жұмыс істеу; 

4) қандай да бір есептерді практикалық жүзеге асыру үшін бағдарламалық 

қосымшаларды жасау; 

5) псевдокодтарды құрастыру; 

6) алгоритм құрылымын жетілдіруге ұсыныс жасау. 

 

Цель курса: сформировать представление о методологии создания программ, 

используемых технологиях проектирования и программирования.  
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Дисциплина направлена на изучение общих сведений о системах 

программирования, основных элементов алгоритмического языка, блок-схем, типов 

переменных (простые и структурные), обработки символьных переменных и строк, 

подпрограмм, текстового и графического режимов, файловых типов данных, ссылочных 

типов и динамической памяти, динамических структур данных, модульного 

программирования. 

В результате изучения дисциплины «Программирование» обучающийся будет: 

1) классифицировать методы и приемы проектирования программы; 

2) выявлять и использовать средства исправления ошибок; 

3) работать с типовой системой программирования; 

4) создать программные приложения для практической реализации каких-либо 

задач; 

5) строит псевдокоды; 

6) предлагать идеи к улучшению структуры алгоритма. 

 

The purpose of the course: to form an idea of the methodology of creating programs 

used design and programming technologies.  

The discipline is aimed at the study of General information about programming 

systems, the basic elements of the algorithmic language, flowcharts, variable types (simple and 

structural), processing of character variables and strings, subroutines, text and graphics modes, 

file data types, reference types and dynamic memory, dynamic data structures, modular 

programming. 

As a result of the discipline "Programming" the student will: 

1) classifies methods and techniques of program design; 

2) identifies and uses error correction tools; 

3) able to work with a typical programming system; 

4) the user creates software applications for the practical implementation of any tasks; 

5) builds pseudocodes; 

6) offers ideas to improve the structure of the algorithm. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Мектеп курсындағы информатика. 

Школьный курс информатики. 

School course of informatics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Объектіге-бағытталған программалау 

Объектно-ориентированное программирование 

Object-Oriented Programming 

 

 

Робототехника негіздері 

Основы Робототехники 

Fundamentals of Robotics 

Курстың мақсаты: кибернетикалық жүйелерді тиімді қолдану, бағдарламалау, 

модельдеу және құрылымдау дағдыларын дамыту. 

Пән студенттерді роботтарды құрылымдаумен, MindstormsEV3 бағдарламалық 

қамсыздандыруымен, EV3 стандартты және кеңейтілген модельдерімен,қозғалыс 

блоктары, сенсорлармен, түс және жарық датчигімен, LabView ортасында 

бағдарламалаумен таныстыруға бағытталған.  

«Робототехника негіздері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) EV3 стандартты және кеңейтілген модельдерін құрастыру тәсілдерін, әртүрлі 

модельдердің құрылымдық ерекшеліктерін білу; 

2) техникалық/құрылымдық жобаларды ретімен құрастыра алу, алған білімін 

тәжірибеде қолдана алу; 

3) Lego  роботтарды модельдеу және құрастыру; 

4) робототехниканың мүмкіндіктеріне сыни талдау іскерлігін көрсету; 

5) EV3 және Arduino мүмкіндіктерін талдау және бағалау; 

6) стандартты емес робот моделін құру. 
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Цель курса: развитие навыков конструирования, моделирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем. 

Дисциплина направлена на ознакомление студентов с структурированием 

роботов, программным обеспечением MindstormsEV3, стандартными и расширенными 

моделями EV3, блоками движения, сенсорами, датчиками цвета и света, 

программированием в среде LabView. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) конструироватьстандартные и расширенные модели EV3, различать 

конструктивные особенности различных моделей; 

2) пошагово составлять технические/конструкторские проекты, применять 

полученные знания в практической деятельности; 

3) моделировать и конструировать Lego  роботы; 

4) демонстрировать умение критического анализа возможностей робототехники; 

5) анализировать и оценивать возможности EV3 және Arduino; 

6) создавать модель нестандартного робота. 

 

The aim of the course the development of skills in design, modeling,programming and 

effective use of cybernetic systems. 

The discipline is aimed at familiarizing students with the structuring of robots, 

MindstormsEV3 software, standard and advanced models of EV3, motion units, sensors, color 

and light sensors, programming in the LabView environment. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) know the methods of construction standard and extended models EV3, design 

features of different models; 

2) step by step to compile the technical/design projects, to apply the received 

knowledge in practical activities; 

3) have skills simulation and design Lego robots; 

4) demonstrate the ability to critically analyzecapabilities of robotics; 

5) analyze and evaluate the capabilities EV3 and Arduino; 

6) create a custom robot model. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Объектіге бағдарланған бағдарламалау.  

Объектно-ориентированное программирование.  

Object oriented programming.  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Роботтарды бағдарламалық басқару 

Программированное управление роботами 

Programmed robot control 

 

 

Компьютерлік дизайн 

Компьютерный дизайн  

Computer Design 

Пәннің мақсаты –студенттерді компьютерлік графика және дизайндағы цифрлық 

жобалау негіздерімен, сонымен қатар векторлық және растрлық бейнелерді компьютерлік 

өңдеу, өңдеу және түрлендіру әдістерімен таныстыру. 

Пән компьютерлік графика негіздері және дизайндағы цифрлық жобалау 

негіздерін, сонымен қатар векторлық және растрлық бейнелерді компьютерлік өңдеу, 

өңдеу және түрлендіру әдістері туралы білімдері мен дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған. 

«Компьютерлік дизайн» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) графикалық дизайн негіздерін түсіну; 

2) бейнелерді көмпьютерлік өңдеу түрлерін көрсету; 

3) растрлық және векторлық редакторлармен жұмыс жасау; 

4) бейнелерді көмпьютерлік өңдеу тәсілдерін қолдану; 

5) бейнелерді түрлендіру құралдарымен жұмыс жасау; 
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6) компьютерлік дизайнның цифрлік жоба құрастыру. 

 

Цель дисциплины - познакомить студентов с основами компьютерной графики и 

цифрового проектирования в дизайне, а также методами компьютерного редактирования, 

обработки и преобразования векторных и растровых изображений. 

Дисциплина направлена на формирование знании и навыков основ компьютерной 

графики и цифрового проектирования в дизайне, а также методами компьютерного 

редактирования, обработки и преобразования векторных и растровых изображений. 

В результате изучения дисциплины «Компьютерный дизайн» обучающийся будет: 

1) понимать основы графического дизайна; 

2) демонстрировать виды документальной обработки изображений; 

3) работать с растровыми и векторными редакторами; 

4) применять способы копьютерной обработки изображений; 

5) работать со средствами преобразования изображений; 

6) разрабатывать цифровой проект компьютерного дизайна. 

 

The purpose of the discipline-to acquaint students with the basics of computer graphics 

and digital design in design, as well as methods of computer editing, processing and conversion 

of vector and raster images. 

The course is aimed at developing knowledge and abities of computer graphics basics 

and digital design in design, as well as methods of computer editing, processing and 

transformation of vector and raster images. 

As a result of the discipline "Computer Design" the student will: 

1) understands the basics of graphic design; 

2) demonstrates types of documentary image processing; 

3) works with raster and vector editors; 

4) applies methods of computer image processing; 

5) works with image conversion tools; 

6) developing a digital project of computer design. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Мектептегі информатика пәні 

Школьная информатика 

Сomputer science in school 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 
Педагогикалық бағдарламалық құралдардың дизайны және құрылымы 

Дизайн и структура педагогических программных средств 

The design and structure of educational software 

 

 

Бейнемонтаж жүйелері 

Системы видеомонтажа  

Systems video editing 

Берілген пәннің мақсаты ретінде компьютерлік графиканың әдістері мен 

құралдарын меңгеру, бейнемонтаж бағдарламалары, векторлық және растрлық графика 

редакторлары көмегімен екіөлшемді және үшөлшемді геометриялық үлгілерді тұрғызу 

технологиялары болып табылады.  

Пән компьютерлік графиканың әдістері мен құралдарын, векторлық және 

растрлық, фракталдық және бейнелеу графикасының редакторларының көмегімен екі 

өлшемді және үш өлшемді геометриялық модельдерді құру технологиясын, бейнемонтаж 

бағдарламасын оқытуға бағытталған. 

«Бейнемонтаж жүйелері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) компьютерлік графика мен бейнемонтаждаудың негізгі түсініктерін ажырату; 

2) бейнематериалдарды өңдеу жұмыстарын жүргізу;  

3) бейненің форматтарын, графика және бейнематериалдарды редакторлар 

көмегімен түзету; 

4) компьютерлік графика бағдарламаларында бейненің түсі және қабаттарымен 

жұмыс жасау; 
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5) бейнематериалдарды, бейнеэффектілерді, анимацияланған титрларды, 3D-

ауысуларды қосуды, түстік түзетуді, дыбыстық түзету; 

6) 3D МАХ, Blender, Adobe Premiere Pro, Рinnancle бағдарламаларында жұмыс 

жасау. 

 

Целью дисциплины являются изучение методов и средств компьютерной 

графики, технологий по построению двухмерных и трехмерных геометрических моделей 

с помощью редакторов векторной и растровой графики, программ видеомонтажа. 

Дисциплина направлена на изучение методов и средств компьютерной графики, 

технологий по построению двухмерных и трехмерных геометрических моделей с 

помощью редакторов векторной и растровой, фрактальной и изобразительной графики, 

программ видеомонтажа. 

В результате изучения дисциплины «Системы видеомонтажа» обучающийся 

будет: 

1) различать основные понятия компьютерной графики и видеомонтажа; 

2) проводит работу по обработке видеоматериалов;  

3) редактировать форматы видео, графики и видеоматериалы с помощью 

редакторов; 

4) работать с цветом и слоем изображения в программах компьютерной графики; 

5) включать видеоматериалы, видеоэффекты, анимированные титры, 3D-

переходы, цветовую коррекцию, звуковую коррекцию; 

6) работатьвпрограммах 3D МАХ, Blender, Adobe Premiere Pro, Рinnancle.   

 

The purpose of discipline is to study the methods and means of computer graphics 

technology to build a two-dimensional and three-dimensional geometric models by means of the 

editors of vector and raster graphics, video editing programs. 

The discipline is aimed at the study of methods and means of computer graphics, 

technologies for the construction of two-dimensional and three-dimensional geometric models 

using editors of vector and raster, fractal and graphic graphics, video editing programs. 

As a result of the discipline "Systems video editing" the student will: 

1) distinguish the basic concepts of computer graphics and video editing; 

2) carries out work on processing of video materials;  

3) edit video formats, graphics and videos with editors; 

4) works with color and image layer in computer graphics programs; 

5) able to include videos, video effects, animated titles, 3D transitions, color correction, 

sound correction; 

6) works in 3D MAX, Blender, Adobe Premiere Pro, Pinnacle 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Мектептегі информатика пәні 

Школьная информатика 

Сomputer science in school 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 
Компьютерлік графика  

Компьютерная графика  

Computer graphics 

 

 

Объектіге-бағытталған программалау 

Объектно-ориентированное программирование 

Оbject-oriented programming 

Берілген курстың мақсаты болып бағдарламалаудың негізгі қағидаларын оқу, 

жоғары деңгейлі тілдер негіздерін үйрету, сонымен қоса, студенттер бойынан қазіргі 

заманғы бағдарламалау стилін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқытудың міндеті 

болып студенттерде  кең түрдегі практикалық есептерді шығаруда жоғары деңгейлі 

алгоритмдік тілдерді қолдану дағдыларын дамыту болып табылады. 

Пән объектілер құрылымының сипаттамасын, объектінің интерфейсін, объектінің 

өмір сүру уақытын, класс ұғымдарын, объектілердің қасиеттері мен әдістерін, оқиғаларды 
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бағдарламалауды, сынып кітапханаларын, ЖБП негізгі принциптерін, бағдарламаларды 

әзірлеуді меңгеруге бағытталған. 

«Объектіге-бағытталған программалау» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) визуалды бағдарламалау қасиеттерін көрсету; 

2) бағдарламалаудың объектілі-бағытталаған парадигмасын, негізгі ұғымдары 

мен қағидаларын түсіну; 

3) визуалды бағдарламалау әдістерін қолдану;  

4) есептерді шешу алгоритмдерін құрастырып бағдарламаларын жасай алады; 

5) есептің бағдарламалық модульдерін біріктіріп орындау; 

6) бағдарламалау топпен бірлесіп жұмыс істеу. 

 

Целью курса является изучение основных принципов программирования, 

обучение основам языков высокого уровня, а также выработки у студентов современного 

стиля программирования. Задачей преподавания дисциплины является развитие у 

студентов навыков использования алгоритмических языков высокого уровня при 

решении широкого круга практических задач. 

Дисциплина изучает описание структуры объектов, интерфейс объекта, время 

жизни объекта, понятия класса, методов и свойств объектов, программирование событий, 

библиотеку классов, основные принципы ООП, разработки программ. 

В результате изучения дисциплины «Объектно-ориентированное 

программирование» обучающийся будет: 

1) демонстрировать свойства визуального программирования; 

2) пониматьосновные понятия и принципы объектно-ориентированной 

парадигмы программирования; 

3) использоватьметоды визуального программирования;  

4) составлять программу на основе построения алгоритма решения задачи; 

5) интегрировать различные модули программы в единый комплекс; 

6) работать в составе коллектива разработчиков программ. 

 

The purpose of a course is studying of the basic principles of programming, training in 

bases of languages of high level, and also development at students of modern style of 

programming. A problem of teaching discipline is development in students of skills of use of 

algorithmic languages of high level at the solution of a wide range of practical tasks. 

The discipline studies the description of the structure of objects, the interface object, the 

lifetime of the object, the concepts of class, methods and properties of objects, programming 

events, library classes, the basic principles of OOP, programming development.  

As a result of the discipline "Systems video editing" the student will: 

1) demonstrates the properties of visual programming; 

2) understands the basic concepts and principles of an object-oriented programming 

paradigm; 

3) uses visual programming methods; 

4) based on the construction of an algorithm for solving the problem, it makes a 

program; 

5) integrates various program modules into a single complex; 

6) сan work as part of a team of software developers. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Бағдарламалау. 

Программирование. 

Programming. 

Постреквизиттер / Постреквизиты /  Post-requisites 

Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер қоры 

Базы данных в ИС 

Databases and IS 
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Математикалық бағдарламалау 

Математическое программирование 

Mathematical programming 

Пәнді оқытудың мақсаты математикалық программалау есептерін шешу және 

моделдеудің теориялық негіздерін оқу болып табылады. 

Пән сызықтық бағдарламалау, сызықтық бағдарламалаудың арнайы есептерін, 

дискретті бағдарламалау есептерін, бүтін сызықтық бағдарламалау есептерін, сызықтық 

емес программалау есептерін, сызықтық емес бағдарламалау есептерін, сызықтық емес 

бағдарламалау есептерін, сызықтық емес бағдарламалау есептерін, қосарлы есептерді, 

динамикалық бағдарламалау есептерін оқытады. 

«Математикалық бағдарламалау» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) ақпараттық технологиялардың қарапайым үлгілерін сипаттау; 

2) математикалық бағдарламалауда ақпараттық технологиялардың негізгі 

модельдерін қолдану; 

3) модельдеуші алгоритмдерді әзірлеу және оларды тіл және модельдеудің 

қолданбалы бағдарламалар пакеттері негізінде жүзеге асыру; 

4) модельдеуші алгоритмдерді қолдану;  

5) модельдеуші алгоритмдерді қолдану және оларды тілдер мен модельдеудің 

қолданбалы бағдарламалар пакеттері негізінде жүзеге асыру; 

6) бағдарламаның түрлі модульдерін бірыңғай кешенге біріктіру; 

7) бағдарламаны әзірлеушілер ұжымы құрамында жұмыс істеу. 

 

Целями преподавания дисциплины являются изучение теоретических основ 

моделирования и решения задач математического программирования. 

Дисциплина изучает линейное программирование, специальные задачи линейного 

программирования, задачи дискретного программирования, включая задачи 

целочисленного линейного программирования, задачи нелинейного программирования, 

включая градиентные методы решения задач нелинейного программирования, 

двойственные задачи, динамическое программирование. 

В результате изучения дисциплины «Математическое программирование» 

обучающийся будет: 

1) описывать простейшие модели информационных технологий; 

2) применять основные модели информационных технологий в математическом 

программировании; 

3) разрабатывать моделирующие алгоритмы и реализовать их на базе языков и 

пакетов прикладных программ моделирования; 

4) пользоваться имеющимися моделирующими алгоритмами;  

5) использовать моделирующие алгоритмы и реализации их на базе языков и 

пакетов прикладных программ моделирования; 

6) интегрировать различные модули программы в единый комплекс; 

7) работать в составе коллектива разработчиков программ. 

 

The objectives of teaching are to study the theoretical foundations of modeling and 

solving problems of mathematical programming. 

The discipline studies linear programming, special linear programming problems, 

discrete programming problems, including integer linear programming problems, nonlinear 

programming problems, including gradient methods for solving nonlinear programming 

problems, dual problems, dynamic programming. 

As a result of studying the discipline "Mathematical programming" the student will be: 

1) describe the simplest models of information technology; 

2) apply the basic models of information technology in mathematical programming; 

3) develop modeling algorithms and implement them on the basis of languages and 

packages of modeling applications; 

4) use of existing simulation algorithms;  

5) use modeling algorithms and implement them on the basis of languages and 

packages of modeling applications; 

6) integrate different modules of the program into a single complex; 
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7) work as part of a team of software developers. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Бағдарламалау. 

Программирование. 

Programming. 

Постреквизиттер / Постреквизиты /  Post-requisites 

Информатиканың теориялық негіздері  

Теоретические основы информатики  

Theoretical foundations of computer science 

 

 

Информатиканың теориялық негіздері  

Теоретические основы информатики 

Theoretical foundations of computerscience 

Пәннің мақсаты ақпаратты және оны өлшеу, кодтау тәсілдері мен мақсаттары, 

кибернетика, криптография және деректерді сығу, сондай-ақ ақпаратты беру кезінде 

кедергілерден қорғау туралы түсініктерді қалыптастыру. 

Пән ақпараттық процестерді жоғары деңгейде қалыпқа келтіруге қажетті 

теориялық негіздерді және математикалық модельдерді оқытуға, оқылатын әдістер 

аясында ақпаратты өңдеудің практикалық дағдыларын меңгеруге және кәсіби қызметте 

пайдалануға бағытталған.  

«Информатиканың теориялық негіздері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) ақпараттың көлемді және мазмұнды шараларын, хабарлама көзінің 

энтропиясын, кодтау бағасын есептеу; 

2) ЭЕМ-де курста қарастырылған негізгі алгоритмдерді іске асыру. 

3) ақпаратты формалды түрде ұсыну; 

4) ақпарат санын өлшеу. 

5) сигналдарды байланыс арналары арқылы беру кезінде түрлендірудің негізгі 

әдістерімен жұмыс істеу. 

 

Цель дисциплины сформировать представления об информации и еёизмерении, 

способах и целях кодирования, задачах кибернетики, криптографии исжатия данных, а 

также защите информации от помех при передаче. 

Дисциплина направлена на изучение теоретических основ и математических 

моделей, необходимых для рассмотрения информационных процессов на достаточно 

высоком уровне формализации, приобретение практических навыков обработки 

информации в рамках изучаемых методов и использование в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Теоретические основы информатики» 

обучающийся будет: 

1) рассчитывать объёмную и содержательную меры информации, 

энтропиюисточника сообщений, цену кодирования; 

2) реализовывать основные алгоритмы, рассмотренные в курсе, на ЭВМ. 

3) предоставлять информацию в формализованном виде; 

4) измерять количество информации. 

5) работать с основными методами преобразования сигналов при передачи их по 

каналам связи. 

 

The purpose of the discipline is to form ideas about information and its measurement, 

methods and purposes of coding, tasks of Cybernetics, cryptography and data compression, as 

well as information protection from transmission interference. 

The discipline is aimed at the study of theoretical foundations and mathematical models 

necessary for the consideration of information processes at a high level of formalization, 

mastering practical skills of information processing in the framework of the studied methods 

and use in professional activities. 

As a result of the discipline "Theoretical foundations of computer science" the student 

will: 
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1) calculate the volume and content measures of information, the entropy of the source 

of messages, the price of coding; 

2) implement the basic algorithms discussed in the course on a computer. 

3) provide information in a formalized form; 

4) measure the amount of information. 

5) work with the basic methods of signal conversion when transmitting them via 

communication channels. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 
Информатика  

Информатика  

Computer Science 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Математиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавание математики 

Methods of teaching mathematics 

 

 

Сұлбатехника негіздері 

Основы схемотехники 

Fundamentals of circuit design 

Пәннің мақсаты: электрлік сұлбаларды құруды, әр түрлі логикалық элементтердің 

жұмыс істеу принциптерін, ЭЕМ-нің сандық құрылғылары мен тізбектерін, оларды 

қолдануда қолайлы орындарын білуді үйрету, логикалық элементтер және типтердің 

сұлбалар негізіндегі тізбекті және комбинациялық типтес сандық құрылғылардың 

сұлбаларын құруды игерту. 

Пән схемотехникаға кіріспе, аналогтық электрониканың типтік электрондық 

тізбектері, бульдік алгебра негіздері, базалық логикалық элементтердің схемотехникасы, 

сандық функционалдық тораптар, бағдарламаланатын элементтер және есте сақтау 

құрылғыларын оқытады. Электр сұлбаларын құру, әртүрлі логикалық элементтердің, 

ЭЕМ цифрлық құрылғыларының тораптарының жұмыс істеу принциптерін қолдану, 

сондай-ақ оларды қолайлы қолдану саласын анықтау, интриггер сұлбаларының 

логикалық элементтері негізінде тізбекті және комбинациялық типті цифрлық 

құрылғылардың сұлбаларын жасау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

«Сұлбатехника негіздері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) аналогтық және цифрлік технологияларды ажырату; 

2) компьютер архитектурасы бойынша құжаттамамен жұмыс істеу; 

3) цифрлік құрылғылардың сұлбаларын жасау; 

4) қызметтік тапсырмаларды шешу үшін микропроцессорлық жүйе мен ДК 

мүмкіндіктерін пайдалану; 

5) жалпы теориялық заңдылықтарды жүйелеу; 

6) типтік функционалдық түйіндердің, логикалық және есте сақтау  

құрылғыларын құрастыру. 

 

Цель дисциплины: научить составлять электрические схемы, принципы работы 

различных логических элементов, знать числовые устройства и цепи ЭВМ, оптимальные 

места их использования, составлять схемы цифровых устройств цепного и 

комбинационного типа на основе схем логических элементов и типов. 

Дисциплина изучает введение в схемотехнику, типовые электронные цепи 

аналоговой электроники, основы булевой алгебры, схемотехнику базовых логических 

элементов, цифровые функциональные узлы, программируемые элементы и 

запоминающие устройства. Направлена на формирование умений составлять 

электрические схемы и принципы работы различных логических элементов, узлов 

цифровых устройств ЭВМ, а также определять область их предпочтительного 

применения, разрабатывать схемы цифровых устройств последовательного и 

комбинационного типов на основе логических элементов интригерных схем.. 

В результате изучения дисциплины «Основы схемотехники» обучающийся будет: 

1) различать аналоговые и цифровые технологии; 
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2) работать с документацией по архитектуре компьютера; 

3) разрабатывать схемы цифровых устройств; 

4) использовать возможности микропроцессорной системы и ПК для решения 

функциональных задач; 

5) систематизировать общие теоретические закономерности; 

6) разрабатывать типовые функциональные узлы, логические и запоминающие 

устройства 

 

The purpose of the discipline: to teach how to make electrical circuits, the principles of 

various logic elements, to know the numerical devices and computer circuits, the optimal place 

of their use, to make schemes of digital devices of chain and combination type based on the 

schemes of logic elements and types. 

The discipline of studying introduction to circuitry of a typical electronic circuit analog 

electronics, fundamentals of Boolean algebra, the circuit design of basic logic elements, digital 

functional units, the programmable elements and storage devices. Discipline is aimed at the 

formation of skills to make electrical circuits, to apply the principles of various logic elements, 

nodes of digital computer devices, as well as to determine the scope of their preferred 

application, to develop schemes of digital devices of serial and combinational types based on 

the logic elements of itrigger circuits. 

As a result of the discipline "Fundamentals of circuit design" the student will: 

1) distinguish between analog and digital technologies; 

2) ability to work with documentation on the architecture of the computer; 

3) develops schemes of digital devices; 

4) use the capabilities of the microprocessor system and PC to solve functional 

problems; 

5) systematizes General theoretical regularities; 

6) developing model components, logic and memory devices 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Информатиканың теориялық негіздері. 

Теоретические основы информатики. 

Theoretical fundamentals of informatics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері. Студенттермен ғылыми-зерттеу жұмыстарды 

ұйымдастыру. 

Основы информационной безопасности. Организация научно-исследовательской 

работы со студентами. 

Information security basics. Organization of research work with students. 

 

 

Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы 

Базы данных в ИС 

Databases in IS 

Пәннің мақсаты болып ақпараттық жүйелерде мәліметтер базасын жобалау 

негіздерін, мәліметтерді іздестіру және өңдеу әдістерін меңгеру, мәліметтер базасын 

басқару жүйелермен жұмыс ұйымдастыру.  

Пән деректер қорын жобалау негіздерін, деректерді іздеу және өңдеу әдістерін, 

деректер қорын басқару жүйесі (ДББЖ) ортасында жұмысты ұйымдастыруды, деректер 

қорының өмірлік циклін, пәндік аймақты инфологиялық моделдеуді, концептуалды, 

логикалық және физикалық жобалауды, деректер модельдерін: иерархиялық, желілік, 

реляциялық, постреквизиялық, объектілік-бағытталған, көпөлшемді, ДББЖ 

классификациясын,сұраныстарды құруды, қатынастарды нормалауды,қарапайым 

қосымшаларды әзірлеуді оқытуға бағытталған. 

«Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы» пәнін оқыту нәтижесінде білім 

алушы: 

1) мәліметтер базасын жобалаудың теориялық негіздерінен мағлұматтар беру; 

2) мәліметтер базасының үлгілерін классификациялау; 

3) мәліметтер базасына SQL-тілі негізінде сұраныс қалыптастыру. 
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4) жүйе пәндік аймағының инфологиялық үлгісін құру; 

5) МББЖ-сі ортасында кестелерді құру және жөндеу жұмыстарын жасау ; 

6) кестелерді байланыстыру, сұраныс қалыптастыру негізінде практикалық 

есептер шешу; 

7) қарапайым мәліметтер базасына қатынайтын қолданбалар жасау. 

 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ 

проектирования баз данных, методов поиска и обработки данных, организация работы в 

среде систем управления базами данных (СУБД).  

Дисциплина направлена на освоение основ проектирования баз данных, методов 

поиска и обработки данных, организации работы в среде систем управления базами 

данных (СУБД), жизненного цикла базы данных, инфологического моделирование 

предметной области, концептуального, логического и физического проектирования, 

моделей данных: иерархической, сетевой, реляционной, постреляционной, объектно-

ориентированной, многомерной, классификации СУБД,создании запросов, нормализации 

отношений,разработки простейших приложений. 

В результате изучения дисциплины «Базы данных в ИС» обучающийся будет: 

1) обладать сведениями о теоретических основах проектирования баз данных; 

2) классифицировать виды баз данных; 

3) формировать запрос в базу данных на основе SQL-языка. 

4) создать инфологическую модель предметной области; 

5) выполнять работы по созданию и корректировке таблиц в среде СУБД ; 

6) решать практические задачи на основе формирования запроса, связывания 

таблиц; 

7) создать приложения, работающие с базами данных. 

 

The purpose of studying of discipline is development of theoretical bases of design of 

databases, methods of search and data processing, the organization of work in the environment 

of the database management systems (DBMS).  

The discipline is aimed at mastering the basics of database design, methods of search 

and data processing, organization of work in the environment of database management systems 

(DBMS), database life cycle, infological modeling of the subject area, conceptual, logical and 

physical design, data models: hierarchical, network, relational, post-relational, object-oriented, 

multidimensional, database classification,creating queries, normalization of 

relations,development of simple applications. 

As a result of the discipline "Databases in IS" the student will: 

1) possess information about the theoretical foundations of database design; 

2) to classify the types of databases; 

3) generate a query to the database based on the SQL language. 

4) create an infological model of the subject area; 

5) carry out work on the creation and adjustment of tables in the DBMS environment; 

6) to solve practical problems based on the formation of a query, linking tables; 

7) create applications that work with databases. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Информатиканың теориялық негіздері  

Теоретические основы информатики. 

Theoretical fundamentals of informatics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Мектепте жаратылыстану- математикалық пәндер циклын оқытуда инновациялық 

технологиялар. MS Office-те бағдарламалау. 

Инновационные технологии в обучении предметов естественно-математического 

цикла. Программирование в MS Office. 

Innovative technologies in training of subjects of a natural and mathematical cycle. 

Programming in MS Office. 
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Ақпараттық үрдістер мен жүйелер 

Информационные процессы и системы 

Information processes and systems 

Пәнді оқытудың негізгі мақсаты-ресурстарды бөлу саласындағы студенттердің 

білім объектісін арттыру болып табылады. Оқытудың маңызды компоненті ақпаратты 

енгізу, іздеу, орналастыру және беру рәсімдерімен жабдықталған ақпарат сақтау 

қоймалары ретінде Ақпараттық жүйелер туралы түсініктерді қалыптастыру болып 

табылады. 

Пән ақпараттық технологиялар дамуының заманауи бағыттарын зерделеуге 

бағытталған: машиналық оқыту принциптері, нейрондық желілер; жасанды интеллект; 

нейрондық желіні жобалау; Blockchain технологиясы; Қазақстандағы цифрландыру 

процесінің қазіргі тенденциялары; электрондық үкіметтің порталы; Интернет заттары. 

«Ақпараттық үрдістер мен жүйелер» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) ақпараттық жүйелерге жіктеу; 

2) жүйеде ақпарат айналымының негізгі кезеңдерін сипаттау; 

3) ақпараттық жүйені сипаттау; 

4) АЖ-да технологиялық процестерді ажырату; 

5) процестер мен жүйелердің өзара байланысы туралы түсіну; 

6) жүйенің кибернетикалық сипаттамасын беру. 

 

Основной целью изучения дисциплины является повышение объекта знаний 

студентов в сфере ИТ распределения ресурсов. Важным компонентом обучения является 

формирование представления об информационных системах как хранилищах 

информации, снабженных процедурами ввода, поиска, размещения и выдачи 

информации. 

Дисциплина направлена на изучение современных тенденции развития 

информационных технологий: принципов машинного обучения, нейронных сетей; 

искусственного интеллекта; проектирование нейронных сетей; технологию Blockchain-а; 

современных тенденции процесса цифровизации в Казахстане; портал электронного 

правительства; интернет вещей. 

В результате изучения дисциплины «Информационные процессы и системы» 

обучающийся будет: 

1) дать классификацию информационным системам; 

2) описывать основные этапы обращения информации в системе; 

3) описывать информационную систему; 

4) различать технологические процессы в ИС; 

5) иметь целостное представление о взаимосвязях процессов и систем; 

6) дать кибернетическое описание системы. 

 

The main purpose of the discipline is to improve the object of students ' knowledge in 

the field of it resource allocation. An important component of training is the formation of the 

idea of information systems as information repositories, equipped with procedures for entering, 

searching, placing and issuing information. 

The discipline is aimed at studying modern trends in the development of information 

technology: the principles of machine learning, neural networks; artificial intelligence; neural 

network design; Blockchain technology; current trends in the digitalization process in 

Kazakhstan; e-government portal; Internet of things. 

As a result of the discipline "Databases in IS" the student will: 

1) gives a classification of information systems; 

2) describes the main stages of information circulation in the system; 

3) describes the information system; 

4) distinguish between processes in the ic; 

5) has a holistic view of the relationships between processes and systems; 

6) able to give a cybernetic description of the system. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Информатиканың теориялық негіздері. 

Теоретические основы информатики. 
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Theoretical fundamentals of informatics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Студенттермен ғылыми-зерттеу жұмыстарды ұйымдастыру. 

Организация научно-исследовательской работы со студентами. 

Organization of research work with students. 

 

 

Білім беру робототехникасы 

Образовательная робототехника 

Educational Robotics 

Пәнді оқытудың мақсаты – білім беру робототехникасы саласында білім 

алушыларды дайындауға әзірлігін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны студенттерді «Робот» терминінің шығу тарихымен, 

робототехникалардың қарапайым механизмдерден өздігінен бағдарламалана алатын 

құрылғыларға дейін даму тарихымен, білім беру робототехникасының Қазақстанда және 

шетелде қалыптасуымен, білім беру саласындағы робототехникамен, білім беру 

робототехника конструкторларының қызмет ету принциптерімен,білім беру 

робототехникасына арналған конструкторларының түрлерімен таныстыруға бағытталған.  

«Білім беру робототехникасы» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) конструкторлар мен бағдарламалау орталарының мүмкіндіктерімен 

таныстыру; 

2) күрделілігі әртүрлі дәрежедегі роботтарды жобалауды үйрету; 

3) білім беру робототехникасы бойынша қосымша білім беру бағдарламасын 

әзірлеуді үйрету; 

4) аналитикалық, болжамалы және рефлексивті қабілеттерін дамыту; 

5) роботтарды құрастыру. 

 

Целью изучения курса является формирование готовности осуществлять 

подготовку учащихся в области образовательной робототехники. 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с историей 

создания термина «Робот», историей развития робототехники от простых механизмов до 

устройств, способных программировать самостоятельно, формированием 

образовательной робототехники в Казахстане и за рубежом, робототехникой в области 

образования, принципами функционирования конструкторов образовательной 

робототехники, типами конструкторов для образовательной робототехники. 

В результате изучения дисциплины «Образовательная робототехника» 

обучающийся будет: 

1) ознакомить с возможностями конструкторов и программируемых сред;  

2) проектировать роботов различной степени сложности;  

3) разрабатывать программы дополнительного обучения по образовательной 

робототехнике;  

4) развивать аналитические, прогностические и рефлексивные способности. 

5) конструктировать роботов. 

 

The purpose of the course is to create readiness to prepare students in the field of 

educational robotics. 

The content of the discipline is aimed at familiarizing students with the history of the 

term "Robot", the history of robotics development from simple mechanisms to devices capable 

of programming independently, the formation of educational robotics in Kazakhstan and abroad, 

robotics in the field of education, the principles of functioning of educational robotics designers, 

types of designers for educational robotics. 

As a result of the discipline "Educational Robotics" the student will: 

1) introduce the capabilities of designers and programmable environments; 

2) teach design robots of varying degrees of complexity; 

3) to teach to develop programs of additional training in educational robotics; 

4) develop analytical, prognostic and reflective abilities; 

5) construct robots 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Робототехника негіздері. Бағдарламалау 

Основы Робототехники. Программирование 

Fundamentals of Robotics.Programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыстар 

Производственная практика, дипломное проектирование 

Work practice, graduate work. 

 

Компьютерлікграфика  

Компьютерная графика 

Computer graphics 

Берілген пәннің мақсаты ретінде компьютерлік графиканың әдістері мен 

құралдарын меңгеру, бейнемонтаж бағдарламалары, векторлық және растрлық графика 

редакторлары көмегімен екіөлшемді және үшөлшемді геометриялық үлгілерді тұрғызу 

технологиялары болып табылады.  

Пән студенттерді компьютерлік графика тарихымен, оның негізгі түсініктерімен, 

CorelDraw-мен жұмыс істеу тәсілдерімен, үшөлшемді графиканың негізгі осьтерімен, 3D 

MAX жұмыс істеу әдістерімен, бейнемонтаж рөлдерімен, PhotoShop-та жұмыс істеу 

тәсілдерімен, креативті жобаны әзірлеу жолдарымен таныстыруға бағытталған. 

«Компьютерлік графика» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) компьютерлік графика мен бейнемонтаждаудың негіздерін түсіну; 

2) графикалық орталарда жұмыс жасау; 

3) бейнематериалдарды өңдеу; 

4) компьютерлік графика бағдарламаларында бейненің түсі және қабаттарымен 

жұмыс жасау; 

5) бейнеэффектілерді, анимацияланған титрларды, 3D-ауысуларды, түсті, 

дыбысты түзету; 

6) оқу материалдар негізінде бейнересурс құрастыру; 

7) қолданыста бар графикалық редакторларды ыңғайлы графикалық 

қосымшаларды құру кезінде қолдана білу.  

 

Целью дисциплины являются изучение методов и средств компьютерной 

графики, технологий по построению двухмерных и трехмерных геометрических моделей 

с помощью редакторов векторной и растровой графики, программ видеомонтажа. 

Дисциплина направлена на ознакомление студентов с историей компьютерной 

графики, ее основными понятиями, способами работы с CorelDraw, с основными осями 

трехмерной график, методами работы 3DMAX, ролями видеомонтажа, способами работы 

в PhotoShop, разработки креативного проекта. 

В результате изучения дисциплины «Компьютерная графика» обучающийся 

будет: 

1) демонстрировать основы компьютерной графики и видеомонтажа; 

2) работать в графических средах; 

3) обрабатывать видео материалы; 

4) работать с цветом и слоями изображения в программах компьютерной 

графики; 

5) редактировать видеоэффекты, анимированныетитры, 3D-смещения, цвета и 

звуки; 

6) создать видеоресурсы на основе учебных материалов; 

7) использовать существующие графические пакеты для разработки удобных 

графических приложений. 

 

Thepurpose of discipline is to study the methods and means of computer graphics 

technology to build a two-dimensional and three-dimensional geometric models by means of the 

editors of vector and raster graphics, video editing programs. 

The discipline is aimed at familiarizing students with the history of computer graphics, 

its basic concepts, methods of working with CorelDraw, the main axes of three-dimensional 
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graphics, methods of 3D MAX, video editing roles, methods of working in PhotoShop, the 

development of a creative project. 

As a result of the discipline "Fundamentals of circuit design" the student will: 

1) demonstrates the basics of computer graphics and video editing; 

2) works in graphical environments; 

3) processes video materials; 

4) works with color and image layers in computer graphics programs; 

5) edits video effects, animated titles, 3D offsets, colors and sounds; 

6) creates inventory on the basis of teaching materials; 

7) to use the existing graphic packages for development of convenient graphic 

applications. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Компьютерлік дизайн 

Компьютерный дизайн 

Computer Design 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 
Педагогикалық бағдарламалық құралдардың дизайны және құрылымы. 

Дизайн и структура педагогических программных средств.  

The design and structure of educational software. 

 

 

Роботтарды бағдарламалық басқару 

Программированное управление роботами 

Programmed robot control 

Курстың мақсаты: Программа құрудың теориялық негіздерін меңгеру және 

теориялық білімді практикада жүзеге асыру дағдысын дамыту. 

Пән робототехниканы қолданбалы ғылым ретінде, робототехниканы оқып 

үйренуге арналған жабдықтарды, робототехникалық конструктордың электронды және 

құрылымдық компоненттерін, робототехникалық конструкторлардың бағдарламалық 

қамтамасыз етуді, бағдарламалаудың графикалық ортасын, қозғалысты бағдарламалауды, 

датчиктерді бағдарламалауды оқытуға бағытталған. 

«Роботтарды бағдарламалық басқару» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) роботтарды басқаруды бағдарламалаудың негізгі компоненттерін сипаттау;  

2) визуалды объектілі-бағдарламалау ортасында бағдарлама құру; 

3) бағдарламалау ортасында қолданбалы есептерді шешу; 

4) роботтарды басқарудың техникалық мүмкіндіктеріне сыни талдау жасай алу; 

5) роботтарды басқаруды бағдарламалау мүмкіндіктерін талдау және бағалау; 

6) стандартты емес роботтарды басқаруды бағдарламлау. 
 

Цель курса: формирование теоретических основ программирования иразвитие 

навыков реализаций теоретических знаний на практике. 

Дисциплина изучает робототехнику как прикладную науку, оборудование для 

изучения робототехники, электронные и конструкционные компоненты 

робототехнического конструктора, программное обеспечение робототехнических 

конструкторов, графическая среда программирования, программирование движения, 

программирование датчиков. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1) описывать основные компоненты программирования управления роботами; 

2) программироватьв объектно-ориентированной среде; 

3) решатьприкладные задачи в среде программирования; 

4) демонстрировать умение критического анализатехнических возможностей 

управления роботами; 

5) анализировать и оценивать возможности управления роботами; 

6) программировать управление нестандартным роботом. 

 

The aim of the course the formation of the theoretical foundations of programming and 

the development of skills for the implementation of theoretical knowledge in practice. 
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The discipline studies robotics as an applied science, equipment for the study of 

robotics, electronic and structural components of a robotic designer, software of robotic 

designers, graphical programming environment, motion programming, sensor programming. 

As a result of the discipline "Programmed robot control " the student will: 

1) describe the main components of robot control programming; 

2) to program in an object-oriented environment; 

3) solve applied problems in a programming environment; 

4) demonstrate the ability to critically analyze the technical capabilities of controlling 

robots; 

5) analyze and evaluate the ability to control robots; 

6) to program control of a non-standard robot. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Робототехника негіздері 

Основы робототехники 

RoboticsBasics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Жасанды интеллект жүйелері 

Системы искусственного интелекта 

Artificial intelligence systems 

 

 

1С бағдарламалау 

Программирование в 1С 

Programming in 1C 

Пән жүйе интерфейсінің негізгі мүмкіндіктерін, жұмыстың тиімді 

тәсілдерін,негізгі принциптерін, жедел есептік-аналитикалық шешімдерді құруды, 1С: 

Кәсіпорын жүйесінің концепцияларын, жүйенің функцияларын, жүйеге қызмет көрсетуді 

және теңшеуді, объектілерді конфигурациялауды, білімді практикада қолдану 

мүмкіндігін, бағдарламалық қамтамасыз ету нарығының даму мәселелері мен 

тенденцияларын білуді, ақпараттық технологиялардың негізгі модельдерін қолдану 

дағдыларын және пәндік саладағы есептерді шешу үшін оларды қолдану тәсілдерін 

қарастырады. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: 1С жүйесінің концепциялары: 

кәсіпорын, жүйенің функциялары, жүйені баптау және қызмет көрсету, нысандарды 

конфигурациялау. 

«1С бағдарламалау» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) конфигуратордың негізгі компонентін (анықтамалар, құжаттар, аударымдар) 

пайдалана отырып, кәсіпорында бухгалтерлік және басқару есебін жүргізу үшін өзіндік 

конфигурацияны әзірлеу); 

2) компьютерлік модельдерді жіктеу; 

3) компьютерлік модельдеу әдістеріне салыстырмалы талдау жасау; 

4) қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалана отырып, физикалық, 

биологиялық, әлеуметтік және басқа да жаратылыстану-ғылыми процестерді моделдеу; 

5) жаратылыстану ғылымдары саласында компьютерлік модельдеудің негізгі 

әдістерін қолдану; 

6) жаратылыстану ғылымдары саласындағы компьютерлік модельдердің дәлдігі 

мен толықтығын бағалау. 

 

Дисциплина рассматривает основные возможности интерфейса системы, 

эффективные приемы работы,основные принципы, создание оперативных учетно-

аналитических решений, концепции системы 1С: Предприятие, функции системы, 

обслуживание и настройка системы, конфигурирование объектов, возможности 

применение знания на практике, знания проблем и тенденций развития рынка 

программного обеспечения, навыки использования основных моделей информационных 

технологий и способов их применения для решения задач в предметных областях. 
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Содержание курса включает следующие разделы: Концепции системы 1С: 

Предприятие, функции системы,  обслуживание и настройка системы, конфигурирование 

объектов. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) разрабатывать собственную конфигурацию для ведения бухгалтерского и 

управленческогоучета на предприятии, используя основные компонент конфигуратора 

(справочники,документы, перечисления); 

2) классифицировать компьютерные модели; 

3) выполнять сравнительный анализ методов компьютерного моделирования; 

4) моделировать физические, биологические, социальные и другие 

естественнонаучные процессы с использованием пакетов прикладных программ; 

5) применять основные методы компьютерного моделирования в области 

естественных наук; 

6) оценивать точность и полноту компьютерных моделей в области естественных 

наук. 

 

The discipline considers the main features of the system interface, effective methods of 

work,basic principles, the creation of operational accounting and analytical solutions, the 

concept of 1C: Enterprise, system functions, system maintenance and configuration, 

configuration of objects, the possibility of applying knowledge in practice, knowledge of 

problems and trends in the development of the software market, the skills of using the basic 

models of information technology and their application to solve problems in the subject areas. 

The course content includes the following sections: 1C system Concepts: Enterprise, 

system functions, system maintenance and configuration, object configuration. 

As a result of the discipline "Programming in 1C" the student will: 

1) develop your own configuration for accounting and management accounting in the 

enterprise, using the main components of the Configurator (directories, documents, transfers); 

2) to classify a computer model; 

3) perform comparative analysis of computer modeling methods; 

4) simulate physical, biological, social and other natural science processes using 

application software packages; 

5) apply the basic methods of computer modeling in the field of natural Sciences; 

6) evaluate the accuracy and completeness of computer models in the natural Sciences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Бағдарламалау  

Программирование 

Programming in 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе. 

Производственная практика. 

Work practice. 

 

 

Заманауи бағдарламалау тілдері 

Современные языки программирование 

Modern programming language 

Берілген курстың мақсаты болып C# тілінде негізгі бағдарламалау принциптерін 

оқыту, жоғары деңгейлі тілдер негіздерін үйрету, сонымен қоса, студенттер бойынан 

қазіргі заманғы бағдарламалау стилін қалыптастыру болып табылады.  

Пән бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау және әзірлеу саласындағы базалық 

білімді қалыптастыруға, қазіргі заманғы программалау тілдерінің негізгі түсініктері мен 

құрылымдарын қалыптастыруға бағытталған. Курста с++ құрылымдық бағдарламалау, 

с++ функциялары, динамикалық құрылымы бар деректер, MS.NET әзірлеу платформасы, 

C# негізгі алгоритмдік құрылымдарды ұсыну, c# әдістері, бағдарламалаудың қазіргі 

жоғары деңгейлі технологиялары оқытылады. 

«Заманауи бағдарламалау тілдері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 
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1) C # бағдарламалау тілінде бағдарламалау саласындағы соңғы үрдістерді,  C # 

модульдық және құрылымдық, объектілі бағытталған бағдарламалаудың негізгі әдістерін 

түсіну; 

2) құрылымдық  деректердің негізгі абстракциясын, C # бағдарламалау тілінде 

өткізу жолдары әдістері және оларды өңдеу;  

3) C # тілінде пайдаланушының графикалық интерфейстің жасау әдістері мен 

технологияларын қолдану; 

4) алгоритмдердерді іске асыру, мәліметтердің негізгі құрылымын анықтау; 

5) мәліметтерді өңдеу әдістерін, графикалық интерфейс құру, бағдарламалық 

қамтамасыз ету ортасында жұмыс істеу. 

 

Целью курса является изучение основных принципов программирования на языке 

C#, обучение основам языков высокого уровня, а также выработки у студентов 

современного стиля программирования.Задачей преподавания дисциплины является 

развитие у студентов навыков использования алгоритмических языков высокого уровня 

при разработке предпринимательских проектов. 

Дисциплина направлена на формирование базовых знаний в области 

проектирования и разработки программного обеспечения, усвоение основных понятий и 

конструкций современных языков программирования. В курсе изучается структурное 

программирование в С++, функции в С++, данные с динамической структурой, 

платформа разработки MS .NET, представление основных алгоритмических структур в 

C#, методы в C#, современные высокоуровневые технологии программирования. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать основные абстракции структур данных (связанные списки, 

двоичные деревья, множества и т.п.), методы их обработки и способы реализации на 

языке программирования C#;  

2) создать графического интерфейса программы на языке C#. 

3) выявлять перспективные направления в конструировании программных 

комплексов и программировании на языке C#;  

4) реализовывать алгоритмы на языке C#; описывать основные структуры данных 

на языке C#;  

5) реализовывать методы обработки данных на языке C#;  

6) создавать графические интерфейсы пользователя программы на языке C#;  

7) работать в основных средах разработки программного обеспечения. 

 

The purpose of a course is to study the basic principles of the programming language C 

#, learning the basics of high-level languages, as well as developing the students of modern 

programming style. The task of teaching is to develop students' skills in using high-level 

programming languages in the development of entrepreneurial projects. 

The discipline is aimed at the formation of basic knowledge in the field of design and 

software development, mastering the basic concepts and designs of modern programming 

languages. The course studies structural programming in C++, functions in C++, data with 

dynamic structure, MS .NET development platform, representation of basic algorithmic 

structures in C#, methods in C#, modern high-level programming technologies. 

As a result of the discipline "Modern programming language" the student will: 

1) the latest trends in programming in C # programming language; basic methods of 

structural, modular and object-oriented C # programming;  

2) basic abstraction of data structures (linked lists, binary trees, sets, etc.), methods of 

treatment and methods of implementation in the C # programming language; methods and 

technologies to create a graphical user interface in the language C #. 

3) identify promising directions in the design of software systems and programming 

language C #;  

4) implement algorithms in C #;  

5) describe the basic data structure in the language C #; implement methods of data 

processing in the language C #;  

6) to create graphical user interfaces of the program in the language C #;  

7) work mainly among software development. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Бағдарламалау 

Программирование 

Programming. 

Постреквизиттер / Постреквизиты /  Post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе. 

Производственная практика. 

Work practice. 

 

 

Web бағдарламалау 

Web программирование 

Web-programming 

Пәннің мақсаты:интернет технология негіздері туралы түсінік қалыптастыру, 

студенттер Internet желісінде өздерінің жасаған Web-қосымшаларын құру жіне жариялау. 

Пән Web-сайттарды бағдарламалаудың негізгі принциптері мен тілдері туралы 

түсініктерді қалыптастыруға және Web-бағдарламалаудың практикалық тәсілдерін 

үйретуге, Интернет жұмысының принциптері және Web-қосымшаларды құру 

негіздері,HTML негіздері,Java Script тілінде программалау негіздері, Content management 

system – контентті басқару жүйесі (CMS), сессияларды басқару, қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету, Web-бағдарламалау және хостинг, Web-сайттарды қолдау және жылжыту туралы 

ұғымдарды қалыптастыруға бағытталған. 

«Web бағдарламалау»  пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) ғаламдық желі үшін қосымшаларды құрудың негізгі түсініктері мен әдістерін 

сипаттау; 

2) Интернетте жариялау үшін веб-қосымшалар құру; 

3) веб-сайттың сценарийін және дизайнын жасау. 

4) авторизация, бейнеклиптер, динамикалық элементтері бар веб-қосымшаларды 

жобалау; 

5) каскадты стиль кестелерін, HTML белгілеу тілін және дизайн элементтерін 

қолдана отырып веб-беттеріңізді құру. 

 

Цель курса – дать представление об основах интернет технологий, научить 

студентов создавать и опубликовывать в сети Internet свои Web-разработки.   

Дисциплина направлена на формирование представлений об основных принципах 

и языках программирования Web-сайтов и освоение практических приемов Web-

программирования, о принципах работы Интернета и основы создания Web-

приложений,об основах HTML,об основах программирования на языке Java Script, о 

Content management system – системе управления контентом (CMS), об управлении 

сессиями, об обеспечении безопасности, о Web-программировании и хостинга, о 

поддержке и продвижении Web-сайтов. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать основные понятия и методы создания приложений для глобальной 

сети;  

2) создавать Web-приложения для публикации в Интернет;  

3) создавать сценарий и дизайн Web-сайтов. 

4) конструироватьWeb-приложений, содержащих  авторизацию, видеоклипы, 

динамические элементы; 

5) создавать свои web-страницы, используя каскадные таблицы стилей, язык 

разметки HTML и пользоваться элементами дизайна 

 

The purpose of the course - to give students an idea of the basics of Web-technologies 

and to teach students to create and publish on the Internet and their own static, dynamic Web 

sites.  

The discipline is aimed at the formation of ideas about the basic principles and 

programming languages of Web-sites and the development of practical techniques of Web-

programming, the principles of the Internet and the basics of creating Web-applications,the 
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basics of HTML,the basics of programming in Java Script, content management system – 

content management system (CMS), session management, security, web-programming and 

hosting, support and promotion of Web-sites. 

As a result of the discipline "Web-programming" the student will: 

1) the basic concepts and methods for creating applications for the global network;  

2) create Web-based applications for publication in the Internet;  

3) create a script and design of Web-sites. 

4) by designing Web-based applications that contain authentication, video, dynamic 

elements; 

5) to create the web pages, using cascade stylesheets, a markup language of HTML and 

to use design elements. Besides. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Бағдарламалау 

Программирование 

Programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 
Дипломдық жұмыс 

Дипломная работа 

Graduation work 

 

 

Интернет технологиясы 

Интернет технологии 

Technologyinternet 

Пәннің мақсаты: интернет технология негіздері туралы түсінік қалыптастыру, 

студенттер Internet желісінде өздерінің жасаған Web-қосымшаларын құру жіне жариялау. 

Пән стильдердің каскадтық кестелерін, HTML тілін және дизайн элементтерін 

қолдана отырып, өзінің web-беттерін құру дағдыларын, Java, JavaScript, PHP, ASP және 

VBScript мысалында скрипті тілдерді қолдана отырып, "динамикалық" беттерді құру 

тәсілдерін үйретуге бағытталған. MySQL ортасында мәліметтер қорымен жұмыс. 

«Интернет технологиясы» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) глобальді желіге қосымшалардың негізгі түсініктерін ажырату; 

2) сайттарды құру мысалында бағдарламалық қосымшаларды жасау; 

3) web-сайттардың сценарийі мен дизайнын құру. 

4) java тілінде программалық кодтар жазу; 

5) өз бетімен скрипттер құру; 

6) mysql ортасында кестелермен жұмыс жасау; 

7) авторландыру, бейнеклиптер, динамикалық элементтері бар web-

қосымшалармен жұмыс жасау.  

 

Цель курса – дать представление об основах Интернет технологий, научить 

студентов создавать и опубликовывать в сети Internet свои Web-разработки.   

Дисциплина направлена на формирование навыков создавать свои web-страницы, 

используя каскадные таблицы стилей, язык разметки HTML и пользоваться элементами 

дизайна, владеть способами создания «динамических» страниц, используя скриптовые 

языки на примере Java, JavaScript, PHP, ASP и VBScript. Работа с базами данных в 

MySQL. 

В результате изучения дисциплины «Компьютерная графика» обучающийся 

будет: 

1) различать основные понятия приложений в глобальную сеть; 

2) создавать программные приложения на примере создания сайтов; 

3) создавать сценарий и дизайн web-сайтов. 

4) записывать программные коды на языке java; 

5) самостоятельно создавать скрипты; 

6) работать с таблицами в среде mysql; 

7) работать с web-приложениями, имеющими авторизованные, видеоклипы, 

динамические элементы. 
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The purpose of the course – to give an idea of the basics of Internet technology, to teach 

students to create and publish on the Internet their Web development.   

The discipline is aimed at developing the skills to create your own web-pages using 

cascading style sheets, HTML markup language and use design elements, to know how to create 

"dynamic" pages using scripting languages such as Java, JavaScript, PHP, ASP and VBScript. 

Working with databases in MySQL. 

As a result of the discipline "Technology internet" the student will: 

1) to distinguish the basic concepts of applications in the global network; 

2) creates software applications on the example of creating sites; 

3) creates a script and design web sites. 

4) writes code in the java language; 

5) independently creates scripts; 

6) works with tables in mysql environment; 

7) can work with web applications that have authorized, video clips, dynamic elements. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Бағдарламалау 

Программирование 

Programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 
Кәсіптік пәндер бойынша арнайы курс 

Спецкурс по профильным дисциплинам 

Course on core subjects 

 

 

Физика 

Физика 

Physics 

Пәнді оқытудың мақсаты: білім алушылардың танымдық  жәнешығармашылықіс-

әрекетініңбілімі мен тәжірибесін беру негізіндеқызығушылықтары мен қабілеттерін 

дамыту, механикалық, жылу, электромагниттік, 

кванттыққұбылыстартуралыбілімдімеңгеру; осы құбылыстардысипаттайтыншамалар, 

оларбағынатынзаңдар, табиғаттығылымитануәдістеріжәне осы 

негіздеәлемніңфизикалықбейнесітуралытүсініктердіқалыптастыру. 

Пәннің мазмұны студенттерді кинематиканегіздерімен, динамика негіздерімен, 

механикадағысақталузаңдарымен,механикалықтербелістер және 

толқындармен,молекулалық-кинетикалықтеорияныңнегіздерімен, сұйықтар мен 

газдардыңөзаратүрленуімен, термодинамика негіздерімен, магнит 

өрісімен,электромагниттік индукция түсініктерімен таныстыруға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

1) біркелкі түзу сызықты қозғалыс, қысым сұйықтықтармен және газдармен 

берілуі, денелердің жүзуі, диффузия және т.б. физикалық құбылыстарды сипаттау және 

түсіндіру:  

2) БАҚ, Интернет, ғылыми-көпшілік мақалаларда қамтылған ақпаратты қабылдау 

және алған білім негізінде өз бетінше бағалау; 

3) алған білімдерін физикалық тапсырмаларды шешу үшін қолдану; 

4) зерттелген физикалық заңдарды қолдану міндеттерін шешу; 

5) физикалық ақпаратты алу үшін түрлі дереккөздерді пайдалану; 

6) компьютерлік деректер қорын, Интернет ресурстарын) пайдалана отырып, 

жаратылыстану-ғылыми мазмұндағы ақпаратты өз бетінше іздестіруді, оны өңдеу және 

әр түрлі формада (ауызша, графиктер, математикалық символдар, суреттер және 

құрылымдық схемалар көмегімен) ұсынуды жүзеге асыру.  

 

Цельюизучения дисциплины: Развитие интересов и способностей обучающихся 

на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности, 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных, квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, методах 
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научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с основами 

кинематики, основами динамики, законами сохранения в механике, механическими 

колебаниями и волнами, основами молекулярно-кинетической теории, 

взаимозаменяемостью жидкостей и газов, основами термодинамики, магнитным полем, 

понятиями электромагнитной индукции. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен быть способен: 

1) описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

2) воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

3) применять полученные знания для решения физических задач; 

4) решать задачи на применение изученных физических законов; 

5) использовать различные источники для получения физической информации; 

6) осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем). 

 

The aim of the discipline: the Development of interests and abilities of students on the 

basis of the transfer of knowledge and experience of cognitive and creative activities, learn 

about mechanical, thermal, electromagnetic, and quantum phenomena; the quantities 

characterizing these phenomena, the laws which they obey, methods of scientific knowledge of 

the nature and formation on this basis of ideas about the physical world. 

Discipline aims to familiarize students with basic kinematics, basic dynamics, the 

conservation laws in mechanics, mechanical vibrations and waves, the basics of molecular-

kinetic theory, interchangeability of liquids and gases, basic thermodynamics, magnetic field, 

electromagnetic induction concepts. 

As a result of the development of this discipline the student must be able to: 

1) describe and explain physical phenomena: uniform rectilinear motion, transfer of 

pressure by liquids and gases, swimming of bodies, diffusion; 

2) to perceive and independently evaluate the information contained in media reports, 

the Internet, popular science articles on the basis of the acquired knowledge; 

3) apply the acquired knowledge to solve physical problems; 

4) to solve problems on application of the studied physical laws; 

5) use different sources to obtain physical information; 

6) to carry out an independent search for information of natural science content using 

various sources (educational texts, reference and popular science publications, computer 

databases, Internet resources), its processing and presentation in different forms (verbally, using 

graphs, mathematical symbols, drawings and structural diagrams). 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы, Физика 

Школьный курс математики, Физика 

School course of mathematics, Physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дипломдық жұмыс 

Дипломная работа 

Graduation work 
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Мобильді қосымшалар құру 

Разработка мобильных приложений 

Development of mobile applications 

Курстың мақсаты: білім алушыларды заманауи мобильді технологияларды 

қолдану дағдысын қалыптастыру. 

Пән ақпараттық технологиялардың даму тенденцияларын білу негізінде кәсіби 

есептерді шешу және зерттеудің перспективалық әдістерін қолдану қабілетін 

қалыптастыруға бағытталған.Мобильді технологияларды қолдану әдістері.Android-

проект құрылымы.Экран элементтері және оның қасиеттері.Button мысалында 

әрекеттерді өңдеу.Логтар және қалқып шығатын хабарламалар.Жұмыс қосымшаларында 

View-компонентін құру.Анимация. Activity Lifecycle, екі Activityде қалпын өзгерту. Task. 

Intent Filter. AsyncTask. 

«Мобильді қосымшалар құру» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) android-проект құрылымын сипаттай алу; 

2) мобильді қосымшаларды программалау әдістерін іс-тәжірибесінде қолдану; 

3) мобильді қосымшаларды программалау әдістерінің тиімділігін салыстыру; 

4) eclipse және sdk tools орнату және баптау; 

5) қолданбалы мобильді қосымшалар әзірлеу; 

6) әзірленген қосымшаларды тестілеу және бағалау. 

  

Цель курса: формирование навыков использования современных мобильных 

технологии. 

Дисциплина направлена на формирование способности применять перспективные 

методы исследования и решение профессиональных задач на основе знания тенденций 

развития информационных технологий.Методы использования мобильных технологии.  

Структура Android-проекта. Элементы экрана и его свойства. Обработка действий на 

примере Button. Логи и  всплывающие сообщения. Создание View-компонента в рабочем 

приложений. Анимация. Activity Lifecycle, изменение форм в двух Activity. Task. Intent 

Filter. AsyncTask. 

В результате изучения дисциплины «Разработка мобильных приложений» 

обучающийся будет: 

1) описывать структуру Android-проекта; 

2) применять методы программирования мобильных приложений в практической 

деятельности; 

3) сравнивать эффективность методов программирования мобильных 

приложений ; 

4) устанавливать и настраивать Eclipse и SDK Tools; 

5) разрабатывать прикладные мобильные приложения; 

6) тестировать и оценивать разработанные мобильные приложения. 

 

The aim of the course the formation of skills in using modern mobile technology. 

The discipline is aimed at developing the ability to apply promising research methods 

and solving professional problems based on knowledge of trends in the development of 

information technology.Methods of using mobile technology. The structure of the Android 

project. Screen elements and its properties. Handling actions using the Button example. Logs 

and pop-up messages. Creating a View component in a working application. Animation. 

Activity Lifecycle, changing forms in two Activity. Task. Intent Filter. AsyncTask. 

As a result of the discipline "Development of mobile applications" the student will: 

1) describe the structure of the Android project; 

2) apply the methods of programming mobile applications in practice; 

3) compare the effectiveness of programming methods for mobile applications; 

4) install and configure Eclipse and SDK Tools; 

5) develop mobile applications; 

6) test and evaluate developed mobile applications. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Объектілі бағдарланған программалау 

Объектно-ориентированное программирование 
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Object1orientedprogramming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дипломдық жұмыс 

Дипломная работа 

Graduation work 

 

 

Физиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавания физики 

Physics teaching methods 

Курстың мақсаты студенттерге орта білім беру мекемелеріндегі физика курсының 

мазмұны мен құрылымын құрайтын ғылыми және психологиялық-педагогикалық 

негіздерін терең меңгеруді қамтамасыз ету, оның негізіне салынған әдістемелік ойларды 

түсіндіру болып табылады.  

Пән білім алушылардың физиканы оқыту әдістемесінің негізгі ережелерін 

меңгеруіне, білім берудің жаңартылған мазмұнында физиканы оқытудың түрлері, 

әдістері мен әдістемелері туралы түсініктер жүйесін қалыптастыруға, физиканы 

оқытудың әдістері меңгеруге, физиканы оқытудың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға, 

кәсіби міндеттерді шешу үшін дүниетанымдық және әлеуметтік-мәдени құзыреттіліктерді 

әдістемелік білім негізінде дамытуға, қазіргі қоғамдағы әлеуметтік, азаматтық және жеке 

функцияларды орындауға бағытталған. 

«Физиканы оқыту әдістемесі» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) пәннің жаңартылған контекстінде мазмұнын көрсету; 

2) орта оқу мекемелерінде математиканы оқытудың мақсаттарын сипаттау; 

3) физиканы оқытуда дидактика қағидаларын жүзеге асыру; 

4) физиканы оқыту әдістерін қолдану; 

5) мазмұндық-әдістемелік бағытта орта мектеп физика курсының  нақты 

бөлімдерін  оқыту. 

6) әртүрлі жас ерекшелік топтарындағы оқушылардың пәнге қызығушылығын 

дамыту үшін физикадан сабақтар ұйымдастыру.   

 

Целью курса является обеспечение глубокого изучения студентами научных и 

психолого-педагогических основ структуры и содержания курса физики средних учебных 

заведений, понимание методических идей, заложенных в них.  

Дисциплина направлена на усвоение обучающимися основных положений 

методики обучения физики, формирование системы понятий и представлений о формах, 

методах и технологиях обучения физики в условиях обновленного содержания 

образования, овладение методами и методиками преподавания физики, выработка 

профессиональных компетенций преподавания физики, развитие на основе методических 

знаний мировоззренческих и социокультурных компетенций для решения 

профессиональных задач, исполнения социальных, гражданских и личностных функций в 

современном обществе. 

В результате изучения дисциплины «Методика преподавания физики» 

обучающийся будет: 

1) демонстрировать содержание в обновленном контексте дисциплины; 

2) характеризовать цели обучения физике в средних учебных заведениях; 

3) реализовывать принципы дидактики в обучении физике; 

4) использовать методы преподавания физики; 

5) изучать конкретные разделы курса физики; 

6) организовать уроки по физике для развития интереса к предмету учащихся 

различных возрастных групп. 

 

The aim of the course is to provide students with a deep study of the scientific and 

psychological-pedagogical foundations of the structure and content of the course of physics of 

secondary schools, understanding the methodological ideas inherent in them.  

Thе discipline is aimed at mastering the basic provisions of the methods of teaching 

physics, the formation of a system of concepts and ideas about the forms, methods and 
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technologies of teaching physics in the updated content of education, mastering the methods and 

techniques of teaching physics, the development of professional competencies of teaching 

physics, development on the basis of methodological knowledge of ideological and socio-

cultural competencies for solving professional problems, the performance of social, civil and 

personal functions in modern society. 

As a result of the discipline "Principles of physics teaching " the student will: 

1) demonstrates content in the updated context of the discipline; 

2) characterizes the purpose of teaching physics in secondary schools; 

3) able to implement the principles of didactics in teaching physics; 

4) uses methods of teaching physics; 

5) in the content-methodical direction, the secondary school studies specific sections of 

the physics course. 

6) organizes physic lessons to develop interest in the subject of students of different age 

groups. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Мектептегі физика. Педагогика.  

Школьная физика. Педагогика. 

School physics. Pedagogics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / / Post-requisites 
Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе.  

Производственная (педагогическая) практика.  

Work (pedagogical) practice. 

 

 

Ықшамдау  әдістер және операцияларды зерттеу  

Методы оптимизации и исследование операций 

Methods of optimization and research of operations 

Курстың мақсаты студенттерге операцияларды зерттеудің негізгі әдістері мен 

үлгілерімен таныстыру болып табылады.  

Пән математикалық модельдер негізінде шешу алгоритмін әзірлеуді, ғылыми-

қолданбалы жобалардың бизнес-жоспарларын оңтайландыруды,операциялардың 

математикалық модельдерін, моделдеу принциптерін, нәтиженің пайдалылығын өлшеу 

әдістерін, сызықтық және бүтін санды модельдерді, графалардағы экстремалды есептерді, 

желілік жоспарлауды, қорларды басқару теориясын, жаппай қызмет көрсету жүйелерін, 

ойын теориясы мен статистикалық шешімдерді, имитациялық моделдеудің негізгі 

принциптері мен кезеңдерін оқытуға бағытталған. BigO нотациясы. Алгоритмдердің 

уақыт және кеңістік бойынша тиімділігі. 

«Ықшамдау  әдістер және операцияларды зерттеу» пәнін оқыту нәтижесінде білім 

алушы: 

1) операцияны зерттеу міндеттерінің жіктелуін сиптаттау; 

2) экономика-математикалық үлгілеудің түрлерін классификациялау;  

3) тиімділеу тапсырмаларын орындаудың негізгі тәсілдерін қолдану;  

4) үлгі параметрлерін өзгертудегі тиімді шешім сараптамасын сезімталдыққа 

талдау; 

5) операцияны зерттеуде қарапайым есептерді практикалық түрде шешу; 

6) шешілетін өндірістік проблемаларды моделіне негізделген бағдарламаларын 

әзірлеу; ғылыми және ғылыми-қолданбалы жобалардың бизнес-жоспарларын 

оңтайландыру. 

 

Целью курса является ознакомление студентов с основнымиметодами и моделями 

исследования операций. 

Дисциплина направлена на изучение разработки алгоритма решения на основе 

математической модели задачи производства, оптимизации бизнес-планов научно-

прикладных проектов, математических моделей операций, принципов моделирования, 

методов измерения полезности результата, линейных и целочисленных моделей, 

экстремальных задач на графах, сетевого планирования, теории управления запасами, 

систем массового обслуживания, задач теории игр и статистических решений, основных 
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принципов и этапов имитационного моделирования. Нотация BigO. Временные и 

пространственные оптимальности алгоритмов. 

В результате изучения дисциплины «Методы оптимизации и исследование 

операций» обучающийся будет: 

1) характеризовать классификацию задач исследования операции; 

2) классифицировать виды экономико-математического моделирования;  

3) применять основные способы выполнения заданий оптимизации;  

4) проанализировать чувствительность анализа эффективного решения в 

изменении параметров модели; 

5) решатьпростые задачи исследовании операций; 

6) разрабатывать программы на основе модели решаемых задач производства; 

оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных проектов. 

 

The purpose of a course is acquaintance of students with the main methods and models 

of research of operations.  

During studying of a course development and application of methods of the most 

effective management of various organizational systems, for adoption of the only correct 

evidence-based solution of various production tasks, and also optimization methods, linear 

programming, the theory of mass service, the theory of games, stochastic model are considered. 

As a result of the discipline "Methods of optimization and research of operations" the 

student will: 

1) can describe the classification of the objectives of the research operations; 

2) classifies types of economic and mathematical modeling;  

3) applies basic ways to perform optimization jobs;  

4) can perform sensitivity analysis of efficient solutions in changing the parameters of 

the model; 

5) solves simple operations research tasks; 

6) develop programs on the basis of model of solvable problems of production; to 

optimize business plans of scientific and applied projects. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerekvizita 

Математикалық бағдарламалау.  

Математическоепрограммирование. 

Mathematicalprogramming. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requizites 

Дипломдық жұмыс 

Дипломная работа 

Graduation work 

 

 

Математиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавания математики 

Principles of mathematics teaching 

Курстың мақсаты студенттерге орта білім беру мекемелеріндегі математика 

курсының мазмұны мен құрылымын құрайтын ғылыми және психологиялық-

педагогикалық негіздерін терең меңгеруді қамтамасыз ету, оның негізіне салынған 

әдістемелік ойларды түсіндіру болып табылады.  

Пән мектеп математикасын оқытуда оқушылардың математикалық іс-әрекетін 

ұйымдастырудың формалары мен әдістері туралы жалпы ережелерді, математикалық 

ойлауды дамыту, математиканы оқыту әдістемесінің философиямен, психологиямен, 

педагогикамен байланысын, математиканы оқыту әдістемесін, математиканы оқытудың 

психологиялық-педагогикалық негіздерін оқытуға бағытталған. 

«Математиканы оқыту әдістемесі» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) пәннің жаңартылған контекстінде мазмұнын көрсету; 

2) орта оқу мекемелерінде математиканы оқытудың мақсаттарын сипаттау; 

3) математиканы оқытуда дидактика қағидаларын жүзеге асыру; 

4) математиканы оқыту әдістерін қолдану; 
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5) мазмұндық-әдістемелік бағытта орта мектеп математика курсының  нақты 

бөлімдерін  оқыту. 

6) әртүрлі жас ерекшелік топтарындағы оқушылардың пәнге қызығушылығын 

дамыту үшін математикадан сабақтар ұйымдастыру.   

 

Целью курса является обеспечение глубокого изучения студентами научных и 

психолого-педагогических основ структуры и содержания курса математики средних 

учебных заведений, понимание методических идей, заложенных в них.  

Дисциплина направлена на изучение общих положений о формах и методах 

организации учебной математической деятельности школьников в обучении школьной 

математике, развитие математического мышления, связи методики преподавания 

математики с философией,психологией, педагогикой, методику преподавания 

математики, психолого-педагогические основы преподавания математики. 

В результате изучения дисциплины «Методика преподавания математики» 

обучающийся будет: 

1) демонстрировать содержание в обновленном контексте дисциплины; 

2) характеризовать цели обучения математике в средних учебных заведениях; 

3) реализовывать принципы дидактики в обучении математике; 

4) использовать методы преподавания математики; 

5) изучать конкретные разделы курса математики; 

6) организовать уроки по математике для развития интереса к предмету учащихся 

различных возрастных групп. 

 

The aim of the course is to provide students with a deep study of the scientific and 

psychological-pedagogical foundations of the structure and content of the course of 

mathematics of secondary schools, understanding the methodological ideas inherent in them.  

The discipline is aimed at the study of General provisions on the forms and methods of 

organization of educational mathematical activity of schoolchildren in teaching school 

mathematics, the development of mathematical thinking, the connection of methods of teaching 

mathematics with philosophy,psychology, pedagogy, methods of teaching mathematics, 

psychological and pedagogical bases of teaching mathematics. 

As a result of the discipline "Principles of mathematics teaching " the student will: 

1) demonstrates content in the updated context of the discipline; 

2) characterizes the purpose of teaching mathematics in secondary schools; 

3) able to implement the principles of didactics in teaching mathematics; 

4) uses methods of teaching mathematics; 

5) in the content-methodical direction, the secondary school studies specific sections of 

the mathematics course. 

6) organizes math lessons to develop interest in the subject of students of different age 

groups. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Мектептегі математика. Педагогика.  

Школьная математика. Педагогика. 

School mathematics. Pedagogics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / / Post-requisites 
Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе.  

Производственная (педагогическая) практика.  

Work (pedagogical) practice. 

 

 

Эксперттік жүйелер және жасанды интеллект негіздері  

Экспертные системы и основы искусственного интеллекта 

Expert systems and bases of artificial intelligence 

Пәнді оқытудың мақсаты – эксперттік жүйе және жасанды интеллект жүйелерін 

ұйымдастыру принциптерін меңгеру, оларды жобалауда практикалық дағдылар алу. 

Пән эксперттік жүйелердің құрылу және жұмыс істеу негіздерін, білім 

инженериясының әдістерін және шешім қабылдау үрдістерінің ережелерін, жасанды 
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интеллект туралы негізгі ұғымдарды,ЖИ саласындағы негізгі әзірлемелерді, формальды 

логика негіздерін, сараптамалық жүйелер туралы жалпы мәліметтерді,сараптамалық 

жүйелерді құрудың бағдарламалық құралдарын және басқа да ЖИ жүйелерін түсінуді 

және білуді қалыптастыруға бағытталған.  

«Эксперттік жүйелер және жасанды интеллект негіздері» пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

1) жасанды интеллект облысындағы зерттеулер  бағытын сипаттай алу; 

2) жасанды интеллект, білім базасы, эксперттік жүйелердің есептерін шешу 

әдістерін жобалау; 

3) семантикалық желілер, сөйлемдер және математикалық өрнектердің 

мағыналарын,  интеллектуальды жүйелердің түрлеріне талдау жасау; 

4) білімнің берілуінің әр түрлі  әдістерін пайдаланып эксперттердің білімін 

формальдау; 

5) дедукция, индукция, аналогия негіздерін  қолдану; 

6) программалық қосымшаларда нейрондық желілердің моделдерін пайдалану. 

 

Цель изучения дисциплины – овладение принципами организации экспертных 

систем и систем искусственного интеллекта, приобретение практических навыков их 

проектирования. 

Дисциплина направлена на формирование знании и умении понимать основы 

построения и функционирования экспертных систем, методов инженерии знаний и 

правил процессов принятия решений, основных понятии об искусственном интеллекте, 

основное разработки в области ИИ,основ формальной логики,общих сведении об 

экспертных системах,программных средств создания экспертных систем и др. систем ИИ.  

В результате изучения дисциплины «Экспертные системы и основы 

искусственного интеллекта» обучающийся будет: 

1) описывать направление исследований в области искусственного интеллекта; 

2) проектировать методов решения задач системы искусственного интеллекта, баз 

знаний, экспертных систем; 

3) анализировать смысл семантических линий, предложений и математических 

выражений, видов интеллектуальных систем; 

4) формализовать знания экспертов с использованием различных методов 

передачи знаний; 

5) применять основы дедукции, индукции, аналогии; 

6) использовать модели нейронных сетей в программных приложениях. 

 

The aim of the discipline - mastering the principles of organization of expert systems 

and artificial intelligence systems, the acquisition of practical skills in their design. 

The discipline is aimed at the formation of knowledge and ability to understand the 

basics of building and functioning of expert systems, methods of engineering knowledge and 

rules of decision-making processes, the basic concept of artificial intelligence, the basic 

development in the field of AI,the basics of formal logic,general information about expert 

systems,software for creating expert systems and other AI systems.  

As a result of the discipline "Expert systems and bases of artificial intelligence" the 

student will: 

1) describe the direction of research in the field of artificial intelligence; 

2) design of methods for solving problems of artificial intelligence systems, knowledge 

bases, expert systems; 

3) analysis of the meanings of semantic lines, sentences and mathematical expressions, 

types of intelligent systems; 

4) formalization of expert knowledge using different methods of knowledge transfer; 

5) application of the basics of deduction, induction, analogy; 

6) use of neural network models in software applications. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Информатиканың теориялық негіздері 

Теоретические основы информатики 

Theoretical foundations of computer science 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Дипломдық жұмысты дайындау. 

Подготовка дипломной работы. 

Thesispreparation. 

 

 

Оқытудағы желілік технологиялар 

Cетевые технологии в обучении  

Network technologies in training 

Пән желілік білім беру өнімдерін әзірлеу үшін қазіргі заманғы ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды бағалау, таңдау және қолдану, желілік ресурстарда 

өз материалдарын әзірлеу және орналастыру, желілік жобаларды жүзеге асыру білімдерін 

жетілдіруге бағытталған. 

Пән желілік білім беру өнімдерін әзірлеу үшін қазіргі заманғы ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды бағалау, таңдау және қолдану, желілік ресурстарда 

өз материалдарын әзірлеу және орналастыру, желілік жобаларды жүзеге асыру білімдерін 

жетілдіруге бағытталған. 

«Оқытудағы желілік технологиялар» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) компьютерлік желілердің оқыту мүмкіндіктерін көрсету; 

2) қашықтықтан оқытудың ерекшеліктерімен танысу;  

3) желілік оқыту мен өзара әрекеттестік оқытудың орталарында жұмыс істеу; 

4) желілік қатынастың бағдарламалық орталары мен әдістерін қолдану; 

5) желілік ресурстарда өз материалдарын әзірлейді және тарату; 

6) желілік жобаларды жүзеге асыру. 

 

Курс направлен на повышение уровня знаний современных информационных и 

коммуникационных технологий для разработки сетевых образовательных продуктов, 

выбора и применения, разработки и развертывания собственных ресурсов в онлайн-

ресурсах, реализации сетевых проектов. 

Дисциплина направлена на формирование знании и умении оценивать, выбирать 

и применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

разработки сетевых образовательных продуктов, разрабатывать и размещать собственные 

материалы в сетевых ресурсах, реализовать сетевые проекты. 

В результате изучения дисциплины «Cетевые технологии в обучении» 

обучающийся будет: 

1) демонстрироватьвозможности обучения компьютерных сетей; 

2) различать особенности дистанционного обучения;  

3) работать в среде сетевого обучения и взаимодействия; 

4) использовать программные среды и методы сетевого общения; 

5) разрабатывать и распространяет свои материалы на сетевых ресурсах; 

6) реализовать сетевые проекты. 

 

The course is aimed at increasing the level of knowledge of modern information and 

communication technologies for the development of network educational products, selection 

and application, development and deployment of own resources in online resources, 

implementation of network projects. 

The discipline is aimed at the formation of knowledge and the ability to evaluate, select 

and apply modern information and communication technologies for the development of network 

educational products, develop and place their own materials in network resources, implement 

network projects. 

As a result of the discipline "Network technologies in training " the student will: 

1) demonstrates the possibilities of computer network training; 

2) distinguishes features of distance learning;  

3) works in any environment of networked learning and interaction; 

4) uses software environments and network communication methods; 

5) develops and distributes its materials on network resources; 

6) implements network projects. 



 

40 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Компьютерлік тораптар. 

Компьютерные сети 

Computer network 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice. 

 

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері 

Основы информационной безопасности 

Bases of information security  

Пәннің мақсаты ақпараттық қауіпсіздік тақырыптарын оқытуда әдістемелік 

ресурстар жасау. 

Пән ақпаратты қорғаудың теориялық негіздерін қарастыруға, ақпараттық 

қауіпсіздікті басқару тәжірибесін, қорғау объектілерінің жіктелуі мен қасиеттерін, АҚ 

қауіп-қатерлерінің түрлерін, қазіргі заманғы қорғаныс құралдарының негізгі 

сипаттамаларымен танысуға бағытталған. 

«Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) ақпараттық қауіпсіздікке қатысты оқу материалдарын жүйелеу; 

2) ақпараттық жүйеге төнетін қауіптер түрлерін ажырату; 

3) компьютерлік тазалық ережелерін орындау; 

4) жеке меншік ақпаратқа қорғау құралдарын қолдану; 

5) АҚ тақырыптарына сәйкес сабақ жоспарын жасау; 

6) авторлық құқық ережелерін орындау. 

 

Целью курса является создание ресурсов при обучении тем по информационной 

безопасности. 

Дисциплина направлена на рассмотрение теоретических основ защиты 

информации, ознакомление с опытом управления информационной безопасностью, 

классификаций и свойств объектов защиты, видов угроз ИБ, основных характеристик 

современных средств защиты. 

В результате изучения дисциплины «Основы информационной безопасности» 

обучающийся будет:  

1) систематизировать учебные материалы, касающиеся информационной 

безопасности; 

2) различать виды угроз, угрожающих информационной системе; 

3) выполнять правила компьютерной гигиены; 

4) использовать средства защиты интеллектуальной информации; 

5) составлять план занятий в соответствии с темами по иб; 

6) выполнять правила авторского права. 

 

The aim of the course is to create resources for training topics on information security. 

The discipline is aimed at reviewing the theoretical foundations of information security, 

introduction of the experience of information security management, classifications and 

properties of security objects, types of information security threats, the main characteristics of 

modern security tools. 

As a result of the discipline "Bases of information security " the student will: 

1) sistematizirovat training materials on information security; 

2) distinguishes the types of threats to the information system; 

3) complies with the rules of computer hygiene; 

4) uses means of protection of intellectual information; 

5) make a plan of classes in accordance with the topics of ib; 

6) complies with copyright rules. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requisites 
Информатиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавания информатики 
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Computer science teaching methods 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Post-requisites 

Дипломдық жұмыс. 

Дипломная работа. 

Thesis. 

 

Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері 

Криптографические методы защиты информации 

Сryptographic methods of information protection 

Пәнді оқытудың мақсаты: техника және технологиялық бағытындағы оқитын 

студенттерге ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерінің теориялық негіздерімен 

таныстыру. 

Пән ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерінің теориялық 

негіздерін,ақпаратты қорғау мәселелерінің өзектілігін, криптографиялық жүйелердің 

математикалық негіздерін,криптографияда модулярлық арифметиканы 

қолдануды,шифрлеудің дәстүрлі жүйелерін,симметриялық және асимметриялық 

жүйелерді, құпия хабарламалармен алмасу кезінде криптографиялық 

хаттамаларды,Диффи-Хеллман және RSA,электрондық цифрлық қолтаңба алгоритмдерін 

оқытуға бағытталған. 

«Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері» пәнін оқыту нәтижесінде білім 

алушы: 

1) криптографиялық әдістердің жіктелуін, құпия ақпаратпен алмасу ережелерін 

көрсету; 

2) криптографиялық алгоритмдерге негізделген, криптожүйелер құрылысында 

күрделі мәселелерді шешудің бағыттарын анықтайтын есептер шығару; 

3) электрондық қызметтерді жүзеге асыруда қолданылатын криптографиялық 

алгоритмдердің қағидаларын қолдану; 

4) ЭЦҚ қалыптастыру және аутентификация схемасын түсіну; 

5) әр түрлі электронды қызмет түрлерін криптографиялық алгоритмдермен 

байланыстыру; 

6) шешілмеген NP проблемаларының мазмұны мен жағдайларын ажырату. 

 

Цель курса: ознакомление студентов естесственно-научного направления 

подготовки с теоретическими основами криптографических методов защиты 

информации. 

Дисциплина направлена на изучение теоретических основ криптографических 

методов защиты информации,актуальности проблемы защиты информации, 

математических основ криптографических систем,применения модулярной арифметики в 

криптографии,традиционных систем шифрования,симметричных и асимметричных 

систем, реализацию криптографических протоколов при обмене секретными 

сообщениями,алгоритмов Диффи-Хеллмана и RSA,электронной цифровой подписи. 

В результате изучения дисциплины «Криптографические методы защиты 

информации» обучающийся будет: 

1) демонстрировать классификацию криптографических методов, правила обмена 

секретной информацией; 

2) составлять задачи на основе криптографических алгоритмов, определение 

направлений решений сложных задач при построении криптосистем; 

3) применять принципы работы криптографических алгоритмов, используемых 

при реализации электронных услуг; 

4) понимать схему формирования и проверки подлинности ЭЦП; 

5) связывать различные виды электронных услуг с криптографическими 

алгоритмами; 

6) различать содержание и условия неразрешенных NP-задач. 

 

Course purpose: acquaintance of students of the scientific direction of preparation with 

theoretical bases of cryptographic methods of information protection. 
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The discipline is aimed at studying the theoretical foundations of cryptographic methods 

of information security,the relevance of the problem of information security, the mathematical 

foundations of cryptographic systems,the appliance of modular arithmetic in 

cryptography,traditional encryption systems,symmetric and asymmetric systems, the 

implementation of cryptographic protocols for the exchange of secret messages, Diffie-Hellman 

and RSA algorithms,electronic digital signature. 

As a result of the discipline "Сryptographic methods of information protection" the 

student will: 

1) demonstrates the classification of cryptographic methods, rules for the exchange of 

classified information. 

2) is the problem based on cryptographic algorithms, determining the direction of 

solutions to complex problems in the construction of cryptosystems. 

3) applies the principles of cryptographic algorithms used in the implementation of 

electronic services,  

4) understands the scheme of formation and authentication of EDS; 

5) connects different types of electronic services with cryptographic algorithms; 

6) distinguish between the contents and the conditions of the unresolved NP-problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requisites  

Бағдарламалау. 

Программирование. 

Programming. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Post-requisites 

Дипломдық жобалау 

Дипломное проектирование 

Diploma design 

 

 

Кәсіптік пәндер бойынша арнайы курс 

Спецкурс по профильным дисциплинам 

Course on core subjects 

Пәнді оқыту мақсаты: 3D графика облысында теориялық білімді игеру  және 3D 

анимация объектілерін жасау және өңдеудің практикалық әдістерін меңгеру болып 

табылады. 

Пән 3D графика саласында теориялық білімдерін қалыптастыру және 3D 

анимация нысандарын құру мен өңдеудің практикалық әдістерін үйретуге бағытталған. 

«Кәсіптік пәндер бойынша арнайы курс» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) 3D-графика технологияларын қолдау үшін ДК жүйесіне және аппараттық 

компоненттеріне қойылатын негізгі талаптарын сипаттау; 

2) 3D-объектілерінің жіктелуін  көрсету; 

3) 3D-объектілерін құру әдістерін қолдану; 

4) виртуалды объектілерді модельдеудің негізгі әдістеріне шолу жасау; 

5) виртуалды әлемдер анимациясының құрастыру; 

6) шынайы орта жасау әдістері негізінде шағын жобаларды жүзеге асыру. 

 

Цель изучения дисциплины:приобретение теоретических знаний в области 3D 

графики и освоение практических методов создания и обработки объектов 3D анимации.  

Содержание курса включает следующие разделы: Концептуальные основы 3D 

графики.Аппаратная поддержка систем 3D графики. Основы геометрического 

моделирования 3D объектов. Основы композиции 3D сцен. Методы анимации.  

В результате изучения дисциплины «Спецкурс по профильным дисциплинам» 

обучающийся будет:  

1) описывать основные требования к системе пк и аппаратным компонентам для 

поддержки 3d-графических технологий; 

2) отображать классификацию 3d-объектов; 

3) использовать методы создания 3d-объектов; 

4) сделать обзор основных методов моделирования виртуальных объектов; 

5) создать анимацию виртуальных миров; 
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6) реализовать малые проекты на основе методов создания реальной среды. 

 

Purpose of studying of the discipline:acquisition of theoretical knowledge in the field of 

3D graphics and development of practical methods of creation and processing of objects of 3D 

animation.  

The discipline is aimed at the introduction of the theoretical knowledge in the field of 

3D graphics and the mastering of practical methods of creating and processing 3D animation 

objects.Conceptual bases of 3D graphics. Hardware support of 3D systems of graphics. Bases of 

geometrical modeling of 3D objects. Bases of composition of 3D scenes. Animation methods.  

As a result of the discipline "Course on core subjects" the student will: 

1) describes the basic requirements for the pc system and hardware components to 

support 3d graphics technologies; 

2) can display the classification of 3d objects; 

3) uses methods to create 3d objects; 

4) overview of the main methods of modeling virtual objects; 

5) creates animation of virtual worlds; 

6) implements small projects based on the methods of creating a real environment. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requisites 
Компьютерлік дизайн 

Компьютерный дизайн 

Computer Design 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Post-requisites 

Жаратылыстану-математика пәндері циклын оқытуда инновациялық 

технологиялар. 

Инновационные технологии в обучении предметов естественно-математического 

цикла. 

Innovative technologies in training of subjects of a natural and mathematical cycle at 

school. 

 

 

Мектеп информатикасының мазмұндық тараулары әдістемесі 

Методика содержательных линий школьной информатики 

Methodical tutorial line information technology 

Пәннің мақсаты - жалпы білім беретін орта мектепте информатиканы оқытудың 

теориялық және практикалық негіздерін оқып білу болып келеді.  

Пән жалпы білім беретін орта мектепте информатиканы оқытудың теориялық 

және практикалық негіздерін, информатика мектептегі ғылым және оқу пәні 

ретінде,информатиканы оқытудың мақсаттары мен міндеттері, формалары мен әдістерін, 

бөлімдерді оқыту әдістемесін, информатиканы қосымша оқыту формалары және оның 

мектептегі қосымшаларын оқыту нысандарын үйретуге бағытталған. 

«Мектеп информатикасының мазмұндық тараулары әдістемесі» пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

1) орта мектеп информатика курсының мақсаттары мен міндеттерін сипаттау; 

2) орта мектеп информатика курсының негізгі бөлімдерін баяндау әдістерін 

қолдану;  

3) информатиканы оқытудың және зерттеудің негізгі әдістерін ажырату; 

4) оқу процесінде заманауи программалық қамтамасыздықты колдану; 

5) сабаққа арналған демонстрациялық электронды дидактикалық материалдарды 

жүйелеп дайындау; 

6) берілген тақырыпқа сабақтың жоспарын жасау; 

7) жүргізілген сабаққа талдау жасау.  

 

Цель дисциплины - изучение теоретических и практических основ преподавания 

информатики в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на изучение теоретических и практических основ 

преподавания информатики в средней общеобразовательной школе, информатика как 

наука и учебный предмет в школе,цели и задачи, формы и методы обучения 
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информатике, методика изучения разделов, формы дополнительного изучения 

информатики и ее приложений в школе. 

В результате изучения дисциплины «Методика содержательных линий школьной 

информатики» обучающийся будет:  

1) характеризовать цели и задачи курса информатики в средней школе; 

2) использовать методы изложения основных разделов курса информатики в 

средней школе;  

3) различать основные методы изучения и преподавания информатики; 

4) использовать в учебном процессе современное программное обеспечение; 

5) систематизировать демонстрационные электронные дидактические материалы 

для занятий; 

6) разрабатывать план занятий на заданную тему; 

7) выполнять анализ проведенные занятия. 

 

The discipline purpose - studying of theoretical and practical bases of teaching 

informatics at high comprehensive school. 

The discipline is aimed at studying the theoretical and practical foundations of teaching 

computer science in secondary school, computer science as a science and a subject in 

school,goals and objectives, forms and methods of teaching computer science, methods of 

studying sections, forms of additional study of computer science and its applications in school. 

As a result of the discipline "Methodical tutorial line information technology" the 

student will: 

1) characterizes the goals and objectives of the course of computer science in high 

school; 

2) uses the methods of presentation of the main sections of the course of computer 

science in high school;  

3) distinguishes the main methods of studying and teaching Informatics; 

4) uses modern software in the educational process; 

5) systematizes demonstration electronic didactic materials for classes; 

6) develops a lesson plan on a given topic; 

7) performs analysis of the classes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Педагогика. 

Педагогика. 

Pedagogics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Дипломдық жұмыс. 

Дипломная работа. 

Thesis. 

 

 

Орта мектепте электрондық оқытуды ендіру 

Внедрение электронного обучения в средней школе 

Introduction of electronic training at high school 

Курстың мақсаты студенттерде оқу үрдісінде техникалық құралдарды 

қолданудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері жайлы түсініктерін 

қалыптастыру.  

Пән базалық компьютерлік сауаттылықты, яғни офистік қолданбалы 

бағдарламаларды (мәтіндік редакторларды, электрондық кестелерді, презентацияларды 

дайындауға арналған бағдарламаларды және т.б.), жеке ақпараттық кеңістікті 

ұйымдастыру тәсілдерін және операциялық жүйенің графикалық интерфейсін меңгеруді 

қалыптастыруға бағытталған.  

«Орта мектепте электрондық оқытуды ендіруәдістемесі» пәнін оқыту нәтижесінде 

білім алушы: 

1) ашық білім және ақпараттық-білім беру ортасының басқа элементтері аясында 

қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың ерекшеліктерін сипаттау; 
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2) аудиовизуалды (мультимедиялық) оқытудың бағдарламалық-техникалық 

құралдарын пайдалануға, ғаламдық ғаламторды қолдана отырып, аудио-видео 

конференциялар өткізу; 

3) заманауи бағдарламалық және техникалық аудиовизуалды құралдармен жұмыс 

жасау; 

4) жеке ақпарат кеңістігін және амалдық жүйенің графикалық интерфейсін 

ұйымдастыру әдістерін қолдану; 

5) Интернеттің негізгі қызметтері мен технологияларымен танысу, кеңсе 

технологиясын қолдана отырып, оқу материалдары мен жұмыс құжаттарын дайындау; 

Целью курса является формирование у студентов представлений о психолого-

педагогических особенностях применения технических средств в учебном процессе.  

Дисциплина направлена на формирование базовой компьютерной грамотности, 

т.е. знания офисных прикладных программ (текстовых редакторов, электронных таблиц, 

программ для подготовки презентаций и пр.),владения приёмами организации личного 

информационного пространства и графическим интерфейсом операционной системы. 

В результате изучения дисциплины «Внедрение электронного обучения в средней 

школе» обучающийся будет:  

1) описывать особенности организации дистанционного обучения в рамках 

открытого образования и других элементов информационно-образовательной среды.  

2) использовать программно-технические аудиовизуальные (мультимедийные) 

средства обучения, проводить аудио и видеоконференции с использованием глобальной 

сети Интернет. 

3) работать с современными программными и техническими аудиовизуальными 

средствами. 

4) применять приёмы организации личного информационного пространства и 

графическим интерфейсом операционной системы.  

5) ознакомлен базовыми сервисами и технологиями сети Интернет. Владение 

приемами подготовки методических материалов и рабочих документов средствами 

офисных технологий. 

 

The purpose of a course is formation at students of ideas of psychology and pedagogical 

features of application of technical means in educational process.  

The discipline is aimed at the formation of basic computer literacy, i.e. knowledge of 

office applications (text editors, spreadsheets, programs for presentations, etc.), knowledge of 

the methods of organization of personal information space and graphical interface of the 

operating system. 

As a result of development of this discipline the student has to,  

1) ашық білім және ақпараттық-білім беру ортасының басқа элементтері аясында 

қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың ерекшеліктерін сипаттаңыз. 

2) аудиовизуалды (мультимедиялық) оқытудың бағдарламалық-техникалық 

құралдарын пайдалануға, ғаламдық ғаламторды қолдана отырып, аудио-видео 

конференциялар өткізуге. 

3) заманауи бағдарламалық және техникалық аудиовизуалды құралдармен жұмыс. 

4) жеке ақпарат кеңістігін және амалдық жүйенің графикалық интерфейсін 

ұйымдастыру әдістерін қолданады. 

5) Интернеттің негізгі қызметтері мен технологияларымен танысу. Кеңсе 

технологиясын қолдана отырып, оқу материалдары мен жұмыс құжаттарын дайындаудың 

шеберлігі. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Педагогика. Электронды оқу материалдарын (ЭОМ) жасау технологиялары.  

Педагогика. Технологии разработки электронных учебных материалов (ЭУМ). 

Pedagogics.Technologies of development of electronic training materials (ETM). 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice. 
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Мектепте жаратылыстану-математика пәндері циклын оқытуда 

инновациялық технологиялар 

Инновационные технологии в обучении предметов естественно-

математического цикла в школе 

Innovative technologies in teaching the Russian language and literature 

Курстың мақсаты студенттерді мектептің жаратылыстану-математика пәндерін 

оқытуды ұйымдастыруда инновациялық технологияларды тиімді қолдануды үйрету.  

Пән жаратылыстану-математикалық цикл пәндерін оқытуды ұйымдастыруда және 

оқытуда инновациялық технологияларды тиімді пайдалануға, Ж.А.Караев 

технологияларын, М.Жанпеисованы оқытудың модульдік технологиясын, Сыни 

тұрғысынан ойлау технологиясын, Оқытудың жеке тұлғаға бағытталған технологиясын, 

оқытудың интерактивті әдістерін оқытуға бағытталған. 

«Мектепте жаратылыстану-математика пәндері циклын оқытуда инновациялық 

технологиялар» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) жаңартылған оқу бағдарламаларын сипаттау; 

2) оқушының ойлау дағдыларын қалыптастыруда оқу үрдістің ерекшеліктерін 

қолдану; 

3) блум таксономияларын қолдану; 

4) формативті және суммативті бағалауды жүргізу; 

5) жобалау жұмысын ұйыдастыруда жаңа технологияларды бағыттау; 

6) оқу үрдісін ұйымдастыруда жаңа әдіс-тәсілдерді қолдану. 

 

Целью курса является обучение студентов эффективному использованию 

инновационных технологий в организации преподавания естественно-математических 

дисциплин школы.  

Дисциплина направлена на обучение эффективному использованию 

инновационных технологий в организации и в обучении преподавания предметов 

естественно-математического цикла, технологии Ж.А. Караева, модульной технологии 

обучения М.М. Жанпеисовой, технологии критического мышления, личносто-

ориентированной технологии обучения, интерактивных методов обучения. 

В результате изучения дисциплины «Инновационные технологии в обучении 

предметов естественно-математического цикла в школе» обучающийся будет:  

1) описать содержание обновленных учебных программ; 

2) использовать особенности учебного процесса в формировании мыслительных 

навыков учащихся; 

3) использовать таксономии Блума; 

4) проводить формативное и суммативное оценивание; 

5) ориентирован на перспективные технологии в организации проектной 

деятельности; 

6) использовать новые методы и приемы организации учебного процесса. 

 

The aim of the course is to teach students the effective use of innovative technologies in 

the organization of teaching natural and mathematical disciplines of the school.  

The discipline is aimed at teaching the effective use of innovative technologies in the 

organization and teaching of subjects of the natural and mathematical cycle, technology 

Zh.Karayev, modular technology training M.Zhanpeisova, critical thinking technology, 

personality-oriented learning technology, interactive teaching methods.  

As a result of the discipline "Innovative technologies in teaching the Russian language 

and literature" the student will: 

1) able to describe the content of the updated curriculum; 

2) uses the features of the educational process in the formation of mental skills of 

students; 

3) uses bloom's taxonomy; 

4) able to carry out formative and summative assessment; 

5) focused on promising technologies in the organization of project activities; 

6) uses new methods and techniques of the educational process. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Педагогика. Информатиканы оқыту әдістемесі  

Педагогика. Методика преподавания информатики 

Pedagogics.Computer science teaching methods 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice. 

 

 

MS Office-те бағдарламалау 

Программирование в MS Office 

Programming in MS Office 

Курстың мақсаты кәсіби функцияларды тиімді орындау үшін қажетті көлемде 

заманауи ақпараттық технологияларды меңгерген маманды дайындау болып табылады. 

Курс Visual Basic for Application тілінде жасалған бағдарламаларды қолдану 

негізінде Microsoft Office офистік пакетімен жұмысты автоматтандыру саласындағы 

кәсіби есептерді шешу, сонымен қатар VBA кіріктірілген функциялары, Word, Excel, 

Access, Outlook, PowerPoint, Project объектілі модельдері, MS Office макростарында DLL 

қолдану үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. 

«Мектепте жаратылыстану-математика пәндері циклын оқытуда инновациялық 

технологиялар» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) MS Office жиынтығына кіретін негізгі қосымшалардың объектілік үлгілерімен 

жұмыс істеу; 

2) MS Office ортасында VBA бағдарламалау практикалық дағдыларын алу; 

3) қондырма бағдарламаларын әзірлеу ортасы ретінде офистік қосымшаларды 

пайдалану; 

4) ең аз шығындармен талап етілетін құжаттарды жасау; 

5) қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің заманауи жүйелері 

шеңберінде ақпараттық өнімдерді әзірлеу моделін қолдану; 

6) бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу үшін құрылымдық және объектілі-

бағытталған тәсілдерді жүзеге асыру. 

 

Целью курса является подготовка специалиста, владеющего современными 

информационными технологиями в объеме, требуемом для эффективного выполнения 

профессиональных функций. 

Дисциплина направлена на формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения профессиональных задач в области автоматизации работы с 

офисным пакетом Microsoft Office на основе использования программ, созданных на 

языке Visual Basic for Application, а также встроенных функции VBA, объектных модели 

Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Project, взаимодействия с базами данных 

(ADO),использования DLL в макросах MS Office. 

В результате изучения дисциплины «Программирование в MS Office» 

обучающийся будет:  

1) работать объектными моделями основных приложений, входящих в пакет 

MSOffice; 

2) получить практические навыки программирования на VBA в среде MSOffice; 

3) использовать офисные приложения в качестве среды разработки 

программнадстроек; 

4) создать требуемые документы с минимальными затратами; 

5) применять модели разработки информационных продуктов в рамках 

современных систем разработки прикладного программного обеспечения; 

6) реализовывать структурный и объектно-ориентированный подходы для 

разработки программного обеспечения. 

 

The aim of the course is to prepare a specialist who owns modern information 

technology to the extent required for the effective performance of professional functions. 



 

48 

 

The discipline is aimed at the formation of knowledge and skills necessary to solve 

professional problems in the field of automation of work with the office Suite Microsoft Office 

based on the use of programs created in the language of Visual Basic for Application, as well as 

built-in functions VBA, object models Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Project, 

interaction with databases (ADO), the use of DLL macros in MS Office. 

As a result of studying the discipline "Programming in MS Office" the student will:  

1) work with object models of main applications included in the MSOffice package; 

2) get practical skills in VBA programming in MSOffice environment; 

3) use office applications as a development environment for add-ons; 

4) create required documents with minimal costs; 

5) to apply models of information products development within modern systems of 

application software development; 

6) implement structural and object-oriented approaches for software development. 

Пререквизиттер / Пререквизиты  / Prerekvizita 

Инфоматиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавание информатики 

Methods of teaching Informatics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requizites 

Дипломдық жұмысты дайындау. 

Подготовка дипломной работы. 

Thesispreparation. 

 

 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Probability theory and mathematical statistics 
Курстың мақсаты студенттерде статистикалық заңдылықтарды өңдеуде білім- 

біліктерін қалыптастыру болып табылады.  

Пән ықтималдықтар теориясының негізгі түсініктері мен теоремаларын, тәуелсіз 

сынаулардың реттілігін, кездейсоқ шамаларды және олардың сандық сипаттамаларын, 

ықтималдықтардың шекті теоремаларын, математикалық статистика элементтерін, 

кездейсоқ процестерді, сонымен қатар объектілерімен теориялық жұмыс жасауға, оның 

аппаратын, өзіндік әдістерін меңгеруге бағытталған.  

«Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

1) нақты тапсырмаларға теорема мен тұжырымдамаларды қолдану; 

2) математикалық статистикалық формулаларды нақты тапсырмаларға қолдану; 

3) кездейсоқ оқиғалардың мүмкіндіктерін анықтау;  

4) кездейсоқ аумақтың сандық мінездемелерін табу;  

5) математикалық статистикалық тапсырмаларды шешу; 

6) басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде сандық және сапалық талдау 

әдістерін қолдану. 

 

Целью курса является формирование у студентов знаний и умений обработки 

статистических закономерностей.  

Дисциплина направлена на изучение основных понятий и теорем теории 

вероятностей, последовательности независмых испытаний, случайных величин и их 

числовых характеристик, предельных теорем вероятностей, элементов математической 

статистики, случайных процессов, а также развитие умений обращаться с объектами 

теории, владеть ее аппаратом, своеобразными методами.  

В результате изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» обучающийся будет:  

1) применять теоремы и концепции к конкретным задачам; 

2) применять математические статистические формулы к конкретным заданиям; 

3) определять возможности случайных событий;  

4) находит числовые характеристики случайной территории;  

5) решать математические статистические задачи; 
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6) применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений. 

 

The purpose of a course is formation at students of knowledge and abilities of 

processing of statistical regularities.  

The discipline is aimed at studying the basic concepts and theorems of probability 

theory, the sequence of independent tests, random variables and their numerical characteristics, 

limit theorems of probabilities, elements of mathematical statistics, random processes, as well as 

the development of skills to deal with the objects of the theory, to operate its apparatus, peculiar 

methods.  

As a result of the discipline "Probability theory and mathematical statistics" the student 

will: 

1) apply theorems and concepts to specific problems; 

2) apply mathematical statistical formulas to specific tasks; 

3) determine the possibilities of random events; 

4) find the numerical characteristics of a random territory; 

5) solve mathematical statistical problems; 

6) apply quantitative and qualitative methods of analysis when making management 

decisions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты  / Prerekvizita 

Мектептегі математика пәні 

Школьная математика 

School mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requizites 

Дипломдық жұмысты дайындау. 

Подготовка дипломной работы. 

Thesispreparation. 

 

 

Педагогикалық бағдарламалық құралдардың дизайны және құрылымы 

Дизайн и структура педагогических программных средств 

The design and structure of educational software  

Курстың мақсаты студенттерді педагогикалық дизайн технологиясын қолдану 

барысында жоғары тиімділікті электронды оқыту үшін оқу материалдарын жобалау, 

студенттерді заманауи компьютерлік графика негіздерімен, даму үрдістерімен 

таныстыру, студенттерді кәсіби қызметінде қолданбалы кәсіби бағдарламаларды 

қолдануға үйрету. 

Пән болашақ мұғалімдерді педагогикалық бағдарламалық құралдармен жұмыс 

істеуге дайындауға және оқу құралдарының дизайнын жасау үшін технологияларды 

меңгеруге бағытталған. Педагогикалық бағдарламалық құралдардың жіктелуі, 

педагогикалық бағдарламалық құралдардың даму мәселелері, дайын тестілік 

генераторлардың көмегімен тест тапсырмаларын дайындау, бейне-клиптерді және сандық 

бейнелерді өңдеу, мультимедиялық электрондық құжатты құру оқытылады.  

«Педагогикалық бағдарламалық құралдардың дизайны және құрылымы» пәнін 

оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) ООР пайдаланатын техникалық, педагогикалық және әдістемелік 

мүмкіндіктерді объективті бағалау, олардың әлсіз және күшті жақтарын анықтау. 

әзірленетін ББО-ның барынша тиімділігіне қол жеткізу үшін әртүрлі тәсілдер мен 

технологияларды сауатты пайдалану және біріктіру; 

2) суреттерді жасау және өңдеу үшін Adobe Photoshop CS2 растрлық графикалық 

редакторы пайдалану; 

3) суреттерді жасау және өңдеу үшін Adobe Illustrator CS2 векторлық графикалық 

редакторы қолдану; 

4) Adobe Illustrator CS2 күйге келтіру. 

5) - өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын ұғынуға, кәсіби 

қызметті жүзеге асыруға уәждемеге ие болуға дайын болу; 

6) оқыту мен диагностиканың заманауи әдістері мен технологияларын қолдану. 
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Целью курсаявляется обучение студентов проектированию учебныхматериалов 

для электронного обучения высокой эффективности прииспользовании технологий 

педагогического дизайна, ознакомить студентов сосновами современной компьютерной 

графики, тенденциями развития,обучить студентов применению 

прикладныхпрофессиональных программ вих профессиональной деятельности. 

Дисциплина рассматривает изобразительное управление потоком 

данных,кадров,карточку с языком сценариев, элементы VBScript, основ Web-

программирования,языков программирования,специализированной системы разработки 

мультимедийных электронных документов,программных средств разработки 

электронных курсов, применение в разработках Web-документов и 

технологии,приобретение опыта практической работы по конструированию электронного 

учебника или обучающего курса. 

В результате изучения дисциплины «Дизайн и структура педагогических 

программных средств» обучающийся будет:  

1) оценивать технические, педагогические и методические возможности 

используемых ЦОР, выявить их слабые и сильные стороны. грамотно использовать и 

комбинировать различные подходы и технологии для достижения максимальной 

эффективности разрабатываемых ЦОР; 

2) использовать растровый графический редактор Adobe Photoshop CS2 для 

создания и редактирования изображений; 

3) использовать векторный графический редактор Adobe Illustrator CS2 для 

создания и редактирования рисунков; 

4) производить настройку Adobe Illustrator CS2. 

5) сознавать социальную значимость своей будущейпрофессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональнойдеятельности; 

6) использовать современные методы и технологииобучения и диагностики. 

 

The aim of the course is to teach students the design of educational materials for e-

learning of high efficiency using technologies of pedagogical design, to acquaint students with 

the basics of modern computer graphics, development trends, to teach students the use of 

applied professional programs in their professional activities 

The discipline examines the fine flow control data frame,a card with a scripting 

language elements in VBScript, basics of Web-programming,programming 

languages,specialized development system for multimedia electronic documents,software, 

eLearning development, application development Web-documents and technology,the 

acquisition of practical experience in designing of the electronic textbook or training course. 

As a result of studying the discipline "Design and structure of pedagogical software" the 

student will:  

1) to objectively assess the technical, pedagogical and methodological capabilities of 

the used SDCs, to identify their strengths and weaknesses. to correctly use and combine various 

approaches and technologies to achieve maximum efficiency of the developed e-learning 

materials; 

2) use Adobe photoshop CS2 raster graphics editor to create and edit images; 

3) use Adobe Illustrator CS2 vector graphics editor to create and edit drawings; 

4) make settings Adobe Illustrator CS2. 

5) willingness to be aware of the social significance of their future profession, to be 

motivated to carry out professional activities; 

6) to use modern methods and technologies of training and diagnostics. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /  Prerekvizita 

Компьютерлік дизайн 

Компьютерный дизайн 

Computer design 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 
Дипломдық жұмысты дайындау. 

Подготовка дипломной работы. 

Thesis preparation. 
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Электронды оқу материалдарын (ЭОМ) жасау технологиялары 

Технологии разработки электронных учебных материалов (ЭУМ) 

Technologies of development of the electronic training materials (ETM) 

Курстың мақсаты студенттерге бағдарламалаудың теориялық негіздерін меңгерту, 

ЖОО-нда қолданылатын ЭЕМ-нің бағдарламалық қамтылуымен жұмыс дағдыларын мен 

жүйелі түрде ғылыми-зерттеушілік жұмыс дағдыларын қалыптастыру.  

Пән деректер,кадрлар ағынын бейнелеу басқаруын,сценарий тілі бар карточканы, 

VBScript элементтерін, Web-бағдарламалау негіздерін,бағдарламалау 

тілдерін,мультимедиялық электрондық құжаттарды әзірлеудің мамандандырылған 

жүйесін,электрондық курстарды әзірлеудің бағдарламалық құралдарын, Web-құжаттарды 

және технологияларды әзірлеуде қолдануды, электрондық оқулықты немесе оқыту 

курсын құрастыруда практикалық жұмыс тәжірибелерін қарастырады.  

«Электронды оқу материалдарын (ЭОМ) жасау технологиялары» пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

1) бағдарламалау дестесінің инструменталды құралдарын сипаттау; 

2) бағдарламалаудың инструменталды құралдарымен бағдарлама құру; 

3) педагогикалық бағдарламалық құралдардың сапасын бағалау; 

4) ЭОМ-ды жергілікті желі және Интернет желісі жағдайларында қолдану; 

5) бағдарламалардың офистік қосымшаларымен объектілі байланысын қолдану; 

6) ЭОМ құрастыру технологиялары негізінде электронды оқу материалдарының 

қайталанбас гипермәтіндік дидактикалық жүйелерін құру. 

 

Целью курсаявляется освоение студентами  теоретических понятий теории 

программирования,  формирование навыков работы с программным обеспечением ЭВМ, 

применяемыми в вузе, а также формирование у них навыков систематической научно-

исследовательской работы. 

Дисциплина рассматривает изобразительное управление потоком 

данных,кадров,карточку с языком сценариев, элементы VBScript, основ Web-

программирования,языков программирования,специализированной системы разработки 

мультимедийных электронных документов,программных средств разработки 

электронных курсов, применение в разработках Web-документов и 

технологии,приобретение опыта практической работы по конструированию электронного 

учебника или обучающего курса. 

В результате изучения дисциплины «Технологии разработки электронных 

учебных материалов (ЭУМ)» обучающийся будет:  

1) описывать инструментальные средства пакета программирования; 

2) разрабатывать программы инструментальными средствами программирования; 

3) оценивать качество педагогических программных средств; 

4) использовать ЭУМ в условиях локальной сети и сети Интернет; 

5) использовать объектную связь программ с офисными приложениями; 

6) создавать неповторимые гипертекстовые дидактические системы электронных 

учебных материалов на основе технологии построения ЭУМ. 

 

The purpose of a course is development by the students of theoretical concepts of the 

theory of programming, formation of skills of work with the software of the COMPUTER 

applied in higher education institution, and also formation of skills at them systematic research 

work. 

The discipline considers visual control of data flow,frames,a card with a scripting 

language, elements of VBScript, the basics of Web-programming,programming languages,a 

specialized system for the development of multimedia electronic documents,software 

development of electronic courses, application in the development of Web-documents and 

technology,the acquisition of practical experience in the design of an electronic textbook or 

training course. 

As a result of the discipline "Technologies of development of the electronic training 

materials (ETM)" the student will: 

1) able to describe the software package tools; 
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2) develops program tools programming; 

3) assesses the quality of educational software; 

4) use of etm in terms of local network and the internet; 

5) uses object communication of programs with office applications; 

6) creates unique hypertext didactic systems of electronic educational materials based 

on the technology of construction of etm. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /  Prerekvizita 

Web бағдарламалау. 

Webпрограммирование.  

Web programming. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 
Дипломдық жұмысты дайындау. 

Подготовка дипломной работы. 

Thesis preparation. 

 

 

Негізгі пәндер бойынша арнайы курс 

Спецкурс по базовым дисциплинам 

Special course on the basic disciplines 

Пәнді оқытудың мақсаты – интернет желісінде жұмыс істеумен байланысты білім 

мен жұмыс істеу қабілетін қалыптастыру: динамикалық парақтарды құру. 

Пән электронды оқулықтардың ерекшеліктерін көрсету, HTML бағдарламалау 

тілін қолдану арқылы веб-беттерді құру, электронды оқулықтарды жасау, материалдарды 

дайындау, Front Page бағдарламаларымен жұмыс істеу, веб-құжаттарды құру негіздері 

мен технологиялары, веб-беттерге қойылатын талаптар, WEB-сайт туралы 

түсінік,Macromedia Flash Editor, Macromedia Flash редакторының көмегімен веб-беттерді 

құру, бағдарламалау технологиялары,Java және JavaScript бағдарламалау 

тілдері,электрондық оқулықтарды модельдеу ұғымдарын қалыптастыруға бағытталған. 

Курстыоқу нәтижесінде білімалушыны: 

1) Интернет желісінде жұмыс істей алу; 

2) Web-парақтарды құру технологияларын меңгеру; 

3) JavaScript  - тілінде бағдарлама жаза білу; 

4) Динамикалық Web-парақтарды құру; 

5) PHPтілінің синтаксисін толығымен меңгеру; 

6) Өзінің жеке Web-сайтын құра білу. 

 

Целью дисциплины является формирование знаний и умение работы в интернете: 

создавать динамические таблицы и обрабатывать формы. 

Дисциплина направлена на формирование знании и навыков демонстрации 

особенностей электронных учебников, создания веб-страниц с использованием языка 

программирования HTML, разработки электронных учебников, подготовки материалов, 

работы с программами Front Page, основ и технологий создания веб-документов, 

требования к веб-страницам, понятие о WEB-сайте,Macromedia Flash Editor, создание 

веб-страниц с помощью редактора Macromedia Flash, технологии 

программирования,языка программирования Java,JavaScript,моделирования электронных 

учебников. 

В результате освоения данной дисциплины студент будет: 

1) работать в интернете; 

2) technologies разработка технологий создания веб-страниц; 

3) создавать программу на javascript; 

4) dynamic создание динамических веб-страниц; 

5) владеть синтаксисом языка php; 

6) создавать личный веб-сайта. 

 

Theaimofkursisthe discipline is the formation of knowledge and the ability to work on 

the Internet: create dynamic tables and process forms. 
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The discipline is aimed at the formation of knowledge and skills of demonstrating the 

features of electronic textbooks, creating web pages using the HTML programming language, 

developing electronic textbooks, preparing materials, working with front Page programs, the 

basics and technologies of creating web documents, requirements for web pages, the concept of 

a WEB site,Macromedia Flash Editor, creating web pages using Macromedia Flash editor, 

programming technology,Java programming language,JavaScript,modeling of electronic 

textbooks. 

As a resultofstudyingthecoursethestudentwillbeableto: 

1) be able to work on the internet; 

2) technologies development of technologies for creating web pages; 

3) write a program in javascript; 

4) dynamic creation of dynamic web pages; 

5) full mastery of the syntax of the php language; 

6) ability to create a personal website. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Интернет технологиялар/ Интернет технологии/Internettechnologies 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Өндірістіктәжірибе, дипломдықжұмыстар 

Производственная практика, дипломное проектирование 

Workpractice, graduatework. 

 

Студенттермен ғылыми-зерттеу жұмыстарды ұйымдастыру 

Организация научно-исследовательской работы со студентами 

Organization of research work with students 

Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерде мамандық профиліне байланысты  

ақпараттық мәдениетін, дүниетанымын білімдерінің, дағдыларының жиынтығы ретінде 

қалыптастыру және зерттеу-ізденушілік қабілеттіліктерін дамыту. 

Пән студенттерде мамандық профиліне байланысты ақпараттық мәдениетін, 

дүниетанымын білімдерінің, дағдыларының жиынтығы ретінде қалыптастыру және 

зерттеу-ізденушілік қабілеттіліктерін дамытуға бағытталған. Пәннің мазмұны келесі 

бөлімдерді қамтиды: Ғылыми жұмыстың әдіснамасы. Ғылыми - зерттеу жұмыстарының 

түрлері. Ғылыми - зерттеу жұмыстарының әдіс – тәсілдері, оны ұйымдастырудың жұмыс 

жоспарын жасаудың тиімді жолдары. Курстық жұмысты ұйымдастыру кезеңдері. Зерттеу 

кезеңі. Ғылыми мақала элементтері. Ғылыми-зерттеу жұмысын рәсімдеу, 

мультимедиялық презентация құру нормативті талаптары.  

«Электронды оқу материалдарын (ЭОМ) жасау технологиялары» пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

1) ғылыми-зерттеу жұмыстар жайлы жалпы түсініктер қалыптастыру; 

2) ғылыми-зерттеу әдістеріне шолу жасау; 

3) ғылыми-зерттеу жұмыстарына байланысты әдебиеттер тізімімен жұмыс жасау; 

4) курстық, дипломдық жұмыстарды рәсімдеу талаптарын орындау. 

5) ғылыми-зерттеу жұмысына қажетті әдістерді қолдану; 

6) ғылыми-зерттеу жұмысына байланысты мақалаларды жазу қабілеті қалыптасу; 

7) ғылыми-зерттеу жұмысын рәсімдеу; 

8) ғылыми-зерттеу жұмысын қорғау. 

 

Цель курса: Обеспечить студентам соответствующей специализации овладение 

процедурными моментами педагогического исследования и методами его проведения. 

Дисциплина направлена на обеспечение студентов соответствующей 

специализации процедурными моментами педагогического исследования и методами его 

проведения. Содержание курса включает следующие разделы: Методология научной 

работы. Научно - исследовательских работ, методы и приемы эффективных путей 

организации его рабочего плана. Этапы организации курсовой работы. Этапы 

исследования. Элементы научной статьи. Нормативные требования к оформлению 

исследовательской работы, создание мультимедийных презентаций и т.д. 

В результате изучения дисциплины «Организация научно-исследовательской 

работы со студентамиобучающийся будет:  
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1) иметь целостное представление о научно-исследовательской работе; 

2) осуществлять обзор методов научно-исследовательской работы;; 

3) работать со списком литературы, связанной с научно-исследовательской 

работой; 

4) выполнять требования к оформлению курсовых, дипломных работ. 

5) применять методы, необходимые для научно-исследовательской работы; 

6) обладать способностью писать статьи, связанные с исследовательской работой; 

7) оформлять научно-исследовательскую работу; 

8) защищать научно-исследовательскую работу. 

 

Course purpose: to provide to students of the corresponding specialization mastering the 

procedural moments of pedagogical research and methods of its carrying out. 

Discipline is aimed at providing students of the relevant specialization with procedural 

aspects of pedagogical research and methods of conducting it. The maintenance of a course 

includes the following sections: Methodology of scientific work. Scientifically-research works. 

Methods and receptions of effective ways of the organization of its working plan. Stages of the 

organization of course work. Research stages. Regulations to research paper design, creation of 

multimedia presentations, etc. 

As a result of the discipline " Organization of research work with students" the student 

will: 

1) has a holistic view of the research work; 

2) provides an overview of research methods;; 

3) works with a list of literature related to research work; 

4) fulfills the requirements for registration of term papers, theses. 

5) applies the methods necessary for research work; 

6) has the ability to write articles related to research work; 

7) prepares research work; 

8) protects research work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Педагогика. 

Педагогика. 

Pedagogics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. Дипломдық жұмысты дайындау. 

Производственная (Педагогическая) практика. Подготовка дипломной работы. 

Work (Pedagogical) practice.Thesis preparation. 

 

 

 

 

 

 

 

 


