
Білім беру бағдарламасының паспорты  
7М06101-«Информатика»  

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

7М06 - Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

 

Дайындық 

бағыттарының коды 

мен жіктелуі 

7М061 - Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы  

7М06101 – Информатика 

 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

 

7М06 - Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

 

Жаратылыстану-ғылыми міндеттерді шешуде қолданылатын қазіргі 

заманғы компьютерлік жүйелерде кəсіби жұмыс дағдысы бар 

компьютерлік модельдеу саласының мамандарын даярлау. 

Магистранттар оқытудың екі траекториясын таңдауға ұсынылады: 1) 

бағдарламалық инженерия, 2) процестер мен жүйелерді компьютерлік 

модельдеу 

 

Бірлескен білім беру бағдарламасы жүзеге асырылуда 

магистратура бойынша 09.04.03-"Қолданбалы информатика: Əлеуметтік 

жəне экономикалық үдерістерді басқарудағы ақпараттық 

технологиялар" Алтай мемлекеттік университеті (Барнаул қ., Ресей 

Федерациясы). 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты - қазіргі заманғы бағдарламалау 

технологиялары, есептеу математикасы саласында білімі бар маманды 

даярлау, жаратылыстану-ғылыми есептерді шешуде қолданылатын 

қазіргі компьютерлік жүйелердегі кəсіби жұмыс дағдысы. 

БББ міндеттері 

 

- деректерді өңдеу есептерін шешудің есептеуіш əдістерін қолдану 

арқылы бағдарламалауды үйрету; 

- коммерциялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу 

мүмкіндігін құру, 

- интеллектуалды жүйелерді əзірлеу бойынша мамандандырылған 

бағдарламаларды пайдалануды қалыптастыру 

БББ оқыту 

нəтижелері/ 

 

1. Көптілді кадрларды даярлауды ескере отырып, жоғары жəне 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары шеңберінде 

тілдік жəне тілдік емес пəндердің мазмұнын интеграциялайды  

2. Мекемелердің функцияларын автоматтандыру аясында бұлтты 

технологияларды, Мобильді қосымшаларды, Интернет-порталдарды 

пайдалану  

3. Пəнаралық салалардағы зерттеулерді біріктіруге негізделген 

"ақпараттық технологиялар" бағыты бойынша ғылыми-педагогикалық 

қызмет жүргізу 

4. Коммерциялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу 

бойынша жұмыстарды орындау үшін техникалық құралдар мен 

бағдарламалық құралдарды қолдану  

5. Ұйымының саясаты шеңберінде командалық жұмыс жəне кəсіби 

ынтымақтастық тəсілдерін қолдану, əлеуметтік, мəдени жəне тұлғалық 

айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып 

6. Деректерді өңдеу есептерін шешудің есептеу əдістерін қолдану 

арқылы бағдарламалау 



7. Үлкен деректерді өңдеу əдіснамасы шеңберінде аппараттық-

бағдарламалық кешеннің жұмысын талдау, жұмыс істеуін бақылау, 

əкімшілік құралдарын таңдау 

8. Бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық реттеу процесінде 

ақпараттық қауіпсіздік алгоритмдерін қолдану 

9. Зияткерлік жүйелерді əзірлеу бойынша базалық жəне 

мамандандырылған бағдарламаларды қолдану 

10. Технологиялық процестерді автоматтандыру есептерін шешудің 

барабар алгоритмдерін құру  

 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже:  7М06101-Информатика білім беру бағдарламасы бойынша техника 

ғылымдарының магистрі 

Маман 

лауазымдарының 

тізімі  

 

- есептеу кешендерінің жəне компьютерлік желілердің əкімшісі, 

жоғары санатты инженер-программист; 

-бағдарламалық жəне жүйелік қамтамасыз етуді əзірлеуші, басқару 

ұйымдары мен бизнес-құрылымдарда, компьютерлік орталықтарда 

деректер қорын жобалаушы; 

- информатика, компьютерлік цикл пəндерінің оқытушысы; жобалау 

институттарындағы ғылыми қызметкер. 

Кəсіби қызмет 

объектісі  

 

Адам қызметінің түрлі салаларында ақпараттық жүйелерді əзірлейтін, 

енгізетін жəне пайдаланатын əртүрлі меншік нысанындағы 

кəсіпорындар мен ұйымдар. 

Кəсіби қызмет 

функциялары  

 

1. Білім беру жүйесі мен өндіріс міндеттерінің алгоритмдерін жəне 

бағдарламалық шешімдерді əзірлеу кезінде аралас бейінді 

мамандармен өзара іс-қимыл жасау; 

2. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану, модельдерді 

жобалау, интернет порталдарын пайдалану, компьютерлендірілген 

жүйелерде ақпаратты қорғаудың бағдарламалық əдістерін қолдану, 

3. Үлкен деректерді өңдеу əдіснамасы шеңберінде аппараттық-

бағдарламалық кешеннің жұмысын талдау, жұмыс істеуін бақылау, 

əкімшілік құралдарын таңдау 

4. Өндіріс, білім беру жəне қызмет көрсету саласындағы міндеттерді 

шешу үшін Қолданбалы информатика əдістерімен есеп жүргізу; 

5. Зерттеу нəтижелерін компьютерлік визуализациялау, табиғи 

процестерді анимациялау, ғылыми зерттеулерде абстрактілі 

ұғымдарды бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану 

 

Кəсіби қызмет түрлері  

 

- жобалау-конструкторлық; 

- өндірістік-технологиялық; 

– ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет; 

- пайдалану. 

 

 

  


